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В українській, російській, польській мовах слово «товариш» має дещо різне значення. Словник В.
Даля стверджує, що товариш – «ровня в чем-либо», «односум», «сослуживец», «пеший конному не то-
варищ», тобто не рівня, «конь коню товарищ»1. Б. Грінченко вважає, що товариш – це «член общества,
участник предприятия»2, Є. Тимченко – «товарищество, компанія»3, тобто рівна спільнота сотні, полку,
війська. Товариш (maistre) серед найманців — кіннотник першої шеренги, який служив з власним по-
чтом, утримуваним за його кошт, у складі челядників: почтового або шерегового (друга шеренга) і джур,
особистих слуг товариша (третя шеренга), що наглядали за кіньми й зброєю4.

В українській історіографії найбільший внесок у дослідження історії неурядової старшини зробив
Лев Окиншевич5. Автор цікавився проблемою виділення зверхнього козацького стану до 1648 р. і за-
уважував, що відповідно до вживаної тоді номенклатури всі належні до козацького війська особи вва-
жались за членів «військового товариства», а сама назва запозичена з польської традиції. Та вже в той
час виділялись «товариші» більш культурні і заможні6. Після 1648 р. Л. Окиншевич виділяв як «знат-
них», «значних» товаришів, перш за все шляхту, яка служила з свого ґрунту у Війську Запорозькому. Він
вважав, що ще чисельнішим було коло значних товаришів нешляхетського походження7. На думку до-
слідника, назва «знатне військове товариство» усталюється не одразу, і якийсь час відбувається їх виді-
лення з загалу товаришів. Історик аналізував різні терміни, які співіснували тривалий час:
«заслужоний», «знатний», «значний», «старовинний» – і на прикладах показує виразне відокремлення
знатного військового товариства у 70–90-х роках XVII ст.8 Дослідник вважав, що регіоном первісного
формування знатного військового товариства є Стародубський полк, а точніше – північні полки, як на-
слідок збереження землеволодіння, на півдні ж цей процес почався значно пізніше9.

Л. Окиншевич досліджував і зародження бунчукового товариства, наголошуючи, що процес ви-
ділення товаришів полку починався одночасно з виділенням бунчукових з 70-х років XVII ст.10, за-
уважував тривале співіснування знатного військового товариства поруч з бунчуковим і виділяв 1723
рік як початок процесу офіційного оформлення трьох відламів неурядової старшини, який розтяг-
нувся і на 30-ті роки11.

Значну увагу дослідник приділяв соціальному складу різних рівнів товариства, його освіті та побуту.
Він характеризував значне товариство як поміщиків, що володіли населеними маєтками, і вивчав їх
економічний стан12. Розглядаючи питання про замкненість зверхнього стану в Гетьманщині і шукаючи
відповідь на питання, чи не проходили до зверхнього стану всі, хто наближався до нього за економічним
становищем, вказував на незамкнені соціальні межі у XVIII ст. на прикладі входження до складу знач-
ного товариства, особливо до значкового, представників торгівельного і лихварського капіталу. Пояснив
він такий стан речей слабшими зв’язками українського шляхетства зі старими феодальними тради-
ціями, порівнюючи із Західною Європою13. 

Історик зробив спробу дослідити кількісний склад різних розрядів товариства і дані про їх склад за
віком14. Ліміт, який обмежував кількість значкового товариства, на думку Л. Окиншевича, долався за ра-
хунок таких категорій, як «асигновані» в значкове товариство, «підвідомні полковій канцелярії»15. 

Особливо його цікавив характер службових зобов’язань і сама служба товариства. Л. Окиншевич
звернув увагу на те, що вона здійснюється за старим феодальним принципом дворянської служби з на-
селеної маєтності16. Він визначив, що бунчукове товариство виконувало такі доручення центральної
влади – гетьмана, ГВК, МК: участь у походах, командування окремими загонами, організація в похід
значкових, зустріч і супровід коронованих осіб, бути для «посилок» при гетьмані, супровід гетьмана в
поїздках, пишний почет при гетьмані, участь у судовому слідстві (з 1727 р. як асесори суду Генераль-
ного, інколи і в полкових судах), участь в судах комісарських (слідство на місці та ухвала рішення), праця
в переписах («у ревізіях»), доручення дипломатичного характеру (участь у посольствах, ведення пере-
говорів в XVII ст., у XVIIІ ст. гінці до Петербургу), участь у перекладі і зведенні правничих книг, скла-
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дання інструкцій для комісарів, складання опису речей після смерті старшин різного рангу, збирання
підвод для надсилання в різні місця, догляд за будівництвом і виправленням шляхів, догляд за геть-
манськими маєтностями, головні доглядачі за поштою, догляд за поштою на окремих трактах, головні
екзактори малоросійської індукти, керування Похідною канцелярією гетьмана, роздача державної до-
помоги бідним та неімущим, засідателі Генеральної рахункової комісії, при розділі маєтностей (добр) по-
мерлих старшин та російських військових.

За Л. Окіншевичем, військове товариство було приписане до Генеральної військової кацелярії і ви-
конувало різні її доручення: командування спеціальними частинами, служба на форпостах, вартова
служба, постачання козацького війська, командування загонами на будівництві, участь у судовому слід-
стві (інколи і в полкових судах), участь в судах комісарських (слідство на місці та ухвала рішення), до-
ручення, пов’язані з податками, особливо з 1722 р., коли було впорядковано скарбову службу: полковий
збирач (полковий комісар), з 1727 р. це переважно тільки значкові товариші, контроль над фінансами
(«рахункові комісії»), праця в переписах («у ревізіях»), доручення дипломатичного характеру (участь у
посольствах в XVII ст.), доставка звірини і напоїв до Петербургу, виконання доручень у маєтностях, що
належали гетьманській булаві, здійснення покупок для дому гетьмана як у полках, так і за межами «в
других иностранных местах», контроль на будівництві (гетьманський палац у Батурині в команді гене-
рального підскарбія та інші), доглядачі пошти.

Історик вважав, що значкове товариство залежало від полковника і часто, окрім урядових доручень,
змушене було виконувати приватні доручення полковників. Обов’язки значкових товаришів він визна-
чав так: варта, служба на форпостах, постачання провіанту для війська, догляд за полоненими, зби-
рання і надсилання в похід козаків, збирання інформації стосовно місцеперебування бунчукових
товаришів, даних щодо походів бунчукових товаришів, тобто збирали «сказки», супровід хворих коза-
ків з походу додому, супровід російських військових (з російськими рекрутами до Києва), перевірка ка-
раулів і роз’їздів проти злодіїв і грабіжників, в командах для викорінення розбійників у задніпровських
місцях, фортифікаційні роботи в нових фортецях з командами козаків-робітників (наприклад, фортеці
Св. Єлизавети), розвідувальні і шпигунські відрядження, участь у судовому слідстві (судова колегія по-
лкового суду), участь в судах комісарських (слідство на місці та ухвала рішення), доручення, пов’язані з
податками, особливо з 1722 р., коли було впорядковано скарбову службу: полковий збирач (полковий
комісар); збір окремих податків, контроль над фінансами («рахункові комісії»), праця в переписах («у
ревізіях»), доручення дипломатичного характеру (супровід послів, розмежування кордонів, гінці з лис-
тами до провінційної влади, інколи до Петербурга), так як бунчукові і військові товариші знаходились
для виконання поточних доручень при гетьмані і ГВК, то і значкові товариші повинні були чергувати
при полковому центрі («були на ординарсі»). Їх називали ординарсовими чи ординарними. До їх
обов’язків входило виконувати розпорядження полкової влади, навіть купувати канцелярське приладдя
(папір, сургуч, свічки), виконувати дрібні доручення Генеральної Канцелярії (для посилок від полку по
2 значкових товариші (1737), потім по 3 (з 1740)), з командою козаків полювати дичину для імператор-
ського двору, передача символів влади при «обранні» сотників (корогву), складати описи спадкового
майна старшин, завідувати різними перевозами (наприклад переволочанським), були при пожежній
команді (Полтава, 1750), нагляд за заходами під час епідемій хвороб, в командах по боротьбі з сараною,
в командах на будівництві мостів, при вівчарнях «у догляду за полковими комісарами», доглядачі за
відбірними вівцями, догляд за ранговими маєтностями, доглядачі над тимчасовими командами робіт-
ників (заготівля дрів, сіна для кінських заводів), супроводжувати команди робітників на будівництво,
охороняти майно, яке залишилось по смерті старшин (полковника), супровід колодників, приймання
скарбових сум, при тютюнових конторах, при будівництві в’язниць, збір і висилка возів на різні потреби,
збір биків для різних потреб, приставами при «возах волових», «певчі» при петербурзькому дворі, ко-
місія «прав Малороссійских», обслуговували Генеральну Артилерію по лінії адміністративних та гос-
подарських доручень.

Слідом за О. Лазаревським, Л. Окиншевич вважав 1740 р. початковим у процесі надання звання бун-
чукових, військових і знакових товаришів у відставку17.

Дослідник вивчав також форми прийняття і виключення з рядів знатного товариства. Він відмітив
курінний поділ бунчукових товаришів та поширення компутів значного товариства18.

Окремою сферою зацікавленості дослідника була система привілеїв і пільг у владі та в судовій і по-
датковій системі щодо неурядової старшини19. Аналізуючи питання проходження відламів товариства
до зверхнього стану Російської імперії, Л. Окиншевич зробив висновок про незаперечне проходження
до дворянства бунчукового товариства, а от нащадкам військового і значкового товариства довелось тя-
гатися з Герольдією аж до указу 1835 р., який визнав права дворянства за військовими товаришами і
відмовив значковим20.

Новою значною сторінкою в історіографії неурядової старшини стала спадщина В. Панашенко. Час
виникнення бунчукового товариства вона трактує як «започатковане наприкінці ХVII ст.» і вважає, що
воно «рельєфно проявилося за гетьманування І. Мазепи та І. Скоропадського»21. Дослідниця звер-
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нула увагу на заохочення і покарання бунчукових товаришів до несення служби, функції наказних
полковників, командирів команд на форпостах і порубіжних лініях, прийом провіанту для армії, пе-
ревірку стану шляхів, організацію роботи поштових станцій, супровід значних світських і духовних
персон, засідання в полковому і Генеральному судах22. Вона вказала на соціальну неоднорідність серед
бунчукового товариства, яка визначала «первостатейність» і «второстатейність»23. На жаль, наявні
документи не дозволяють більш детально дослідити цю проблему, в наявних реєстрах і відомостях
подібна ієрархія відсутня. Здійснила порівняльний аналіз козацької старшини Чернігівського полку
на час Генерального слідства про маєтності 1729–1730 рр., вказавши на маєткові комплекси бунчуко-
вих товаришів Андрія і Якова Полуботків (1609 дворів), Семена Лизогуба (1170 дворів), Андрія Бор-
ковського (401 двір), Івана і Михайла Скоропадських (224 двори24). Автор робить висновок, що
«основна частина приватновласницьких маєтностей у Лівобережній Україні (крім Гадяцького полку)
належала бунчуковим товаришам»25. Не викликає заперечень теза про те, що «сімейні зв’язки між
бунчуковими товаришами були одним із чинників зміцнення їх політичної ваги в суспільстві та при-
множення їхніх маєтностей», проте слід розширити це твердження: не тільке сімейних зв’язків з бун-
чуковими товариша, а з представниками всієї козацької, духовної і міщанської еліти Гетьманщини.
Так, бунчуковий товариш Йосип Васильович Рославець (1725 – 1798 – ?) першим шлюбом був одру-
жений з донькою генерального хорунжого Ганною Миколаївною Ханенко, а другим – з донькою ге-
нерального судді Оленою Олександрівною Дублянською26, Михайло Гнатович Рубець (? – ран. 1735)
був зятем (1729) генерального обозного Якова Лизогуба, Іван Михайлович Миклашевський (? –
1740.26.02.) – полковника лубенського Василя Савича, Степан Іванович Лашкевич – полковника при-
луцького Григорія Галагана.

Значковий товариш Леон Семенович Пілатович одружився з донькою війта стародубського Спи-
ридона Ширая, донька новгород-сіверського війта Євфимія Костянтинівна Пригара стала дружиною
значного військового товариша Федора Самійловича Добронизького (? – 1706), син війта погарського
Іван Климович Пісоцький (1734 – ?) мав двох дружин: Марфу Артемівну Лашкевич (? – ран. 1783),
доньку військового товариша27 і Уляну Осипівну Рославець, доньку бунчукового товариша. Бунчуко-
вий товариш Антон Максимович28 одружився з донькою чернігівського війта Оленою Степанівною
Отрохович (? – 1752).

Абшитований бунчуковий товариш Павло Петрович Сахновський (1724 – 1784 – ?) був одружений з
донькою протопопа сосницького Євдокією Федорівною Полторацькою (1736 – ?), бунчуковий товариш
Федір Олександрович Чуйкевич (? – 1684 – 1760) – протопопа кролевецького Марією Дем’янівною Ма-
ковською29, військовий товариш з Лубенського полку Іван Ковалевський (1743 – ?) одружився з донькою
протопопа лохвицького Ганною Корниліївною Кривецькою30, донька бунчукового товариша Ганна Гри-
горівна Андріанопольська була дружиною протопопа Якова Павловича Світа (1747 – ?), у їх володінні
було 276 підданих в 1 селі і 1 хуторі (1788). Протопоп Олексій Жуковський (1723 – ?) був чоловіком
доньки бунчукового товариша Уляни Григорівни Богданович31. Абшитований військовий товариш
Павло Коробов (1730 – ?) – доньки прилуцького протопопа Параски Карпенської, абшитований вій-
ськовий товариш Семен Рубан (1740/1748 – ?) – доньки протопопа опішнянського Марини Яківни Кос-
тенської32, військовий товариш Онисим Білогруд (1750 – ?) – доньки протопопа роменського Тетяни
Данилівни Паскевич33, військовий товариш Олексій Островський (1746 – 1782 – ?) – доньки протопопа
іркліївського Уляни Йосипівни Кононович34.

В основі принципу родової спадковості лежала земля і заслуги предків. У пропонований довідник
включені бунчукові товариші зі спадкових родин Гамалії, які дали Війську Запорізькому 20 старшин в
цьому ранзі, Забіл (18), Лизогубів (18), Марковичів (18), Борозн (17), Кулябок (16), Солонин (16), Мик-
лашевських (13), Новицьких (13), Губчиц (11), Бутовичів (10), Милорадовичів (10), Савичів (9), Скоро-
падських (8), Рубців (8), Карпек (8), Сахновських (8), Горленків (7), Домонтовичів (7), Кочубеїв (6),
Покорських (6), Раковичів (6), Романовичів (6). 

В. Панашенко визначила функції військових товаришів так: нерідко командували сотнею, супро-
воджували головну артилерію, відали скарбницею, боєприпасами, робота в комісіях рахункових, слід-
чих, межових, порубіжних, купівля для армії коней та волів, заготівля провіанту та фуражу, нагляд за
шляхами та поштовими трактами, будівництво в Глухові та Батурині гетьманських резиденцій, спо-
рудження фортець, облік гербового паперу, догляд за вільними військовими посполитими35. До функ-
цій, які нею називаються, але з якими погодитися не можна, віднесемо службу «в полковій канцелярії
«в званіи войсковых канцелярист» та «полковых канцелярист»36. Полковий канцелярист міг отри-
мати чин значкового, а іноді військового товариша, військовий канцелярист, як правило, отримував
наступний чин військового товариша, лише іноді (у зв’язку з особистими причинами і неможливістю
продовження служби та невислугою чину військового товариша) – значкового товариша. Були ви-
падки, коли старшина знаходився на посаді старшого полкового канцеляриста і одночасно мав чин
військового товариша. 

Значкове товариство дослідниця вважає нижчою ланкою знатного військового товариства37.
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Найбільшою заслугою В. Панашенко в дослідженні неурядової старшини є фундаментальне розши-
рення джерельної бази її дослідження. Цей напрям продовжили О. Репан, І. Ситий, С. Горобець та І.
Кривошея38. Серед опублікованих реєстрів – бунчукових товаришів 1729 р.39, 1736 р.40, значкових това-
ришів Чернігівського полку 1732 і 1737 рр.41, перелік неурядової старшини 1756 р., чиї «сказки» зберег-
лися у ЦДІА України в Києві42, табель військових товаришів 1763 р.43, компут бунчукового товариства
1729, 1734 рр., про можливість залучення бунчукових товаришів Стародубського полку на цивільну
службу 1775 р., значкові товариші Київського 1779 р., Прилуцького 1775 р., Переяславського 1778 р., Ста-
родубського 1778 р. полків44.

Увагу неурядовій старшині приділив В. Кривошея, який відзначив перехід полкового товариства у
значкове товариство, вказав на існування куренів значкових товаришів, наголосив на існуванні пере-
хідної форми, такої як значні бунчукові товариші45, висловив думку про те, що бунчукове товариство
було інституцією гетьманської влади46. Дещо пізніше назвав часовий проміжок, в який згадувалися
значні бунчукові товариші (1723–1729 рр.) 47. Розглядаючи роль значних військових товаришів, він вва-
жає, що «наявність цієї категорії засвідчувала республіканські традиції, коли «славні» у Війську това-
риші нарівні з діючою старшиною могли впливати на гетьмана, на події в полку»48.

Канадський історик З. Когут вважає, що неурядова старшина «мала свою формальну організацію –
Значне військове товариство». Дещо необґрунтованою є заява про те, що неурядова старшина «в сере-
дині ХVІІІ ст. поділялася на три соціальні категорії». З нашої точки зору, вірніше буде стверджувати, що
соціальний стан значною мірою впливав на отримання одного з трьох звань неурядової ієрархії. «Гра-
дації у Значному військовому товаристві визначав не військовий чи адміністративний, а соціальний
ранг, фактично від нього залежало призначення на всі посади, тому найвищі урядовці набиралися з
числа перших двох категорій»49. Зауважимо, що найвищі урядовці обиралися не з двох категорій, а лише
з бунчукового товариства. 

Джерелознавчі, регіональні, генеалогічні50 і майнові51 аспекти проблеми досліджує І. Кривошея.
Г. Швидько слушно вказала на те, що гетьман бунчукове товариство використовував, «вилучаючи

його з-під сотенної і полкової юрисдикції і підпорядковуючи своїй владі і суду»52. 
С. Горобець зазначив, що «володіння козацькими грунтами, що давало змогу відбувати військову

службу власним коштом, слугувало головною підставою для здобуття чину значкового товаришу»53, сто-
совно складу значкового товариства він небезпідставно вважає, що «до складу значкових потрапляли ко-
заки із заможних родин, полкової і сотенної старшини, канцеляристів, міських урядовців, навіть
вихідців з духовенства»54.

Історіографія неурядової старшини, незважаючи на наявність монографії Л. Окиншевича, потребує
сучасного серйозного дослідження. Навіть в найзагальніших рисах, проблема еволюції неурядової стар-
шини вимагає уточнення хронологічних меж переходу від однієї категорії до іншої, пояснення причин
зміни статусу окремих категорій товариства, відмови і повернення до звання військового товариша в
30-40-х роках XVIII ст. та багатьох інших аспектів проблеми.

Класифікація джерел досліджуваної проблеми спирається на загальну джерелознавчу
класифікацію. Враховуючи особливості дослідження з письмових джерел, особливу увагу
надаємо документальним. З нашої точки зору, у класифікації варто відобразити доку-
менти державного (як центральних органів влади, так і місцевих), громадського (різних
недержавних організацій, насамперед станово-дворянських), церковного і приватного по-
ходження. В повній мірі використані законодавчі акти, актові джерела, справочинні до-
кументи, статистичні матеріали, причому останні для вказаної проблематики мають
першочергове значення. 

Серед законодавчих актів важливі вказівки щодо старшини маємо в універсалах гетьманів та по-
лковників. Універсали різних гетьманів частково опубліковані, деякі знаходяться в архівосховищах.
Серед гетьманських універсалів для досліджуваної тематики першочергове значення мають універсали
про призначення на уряди, їх доповнюють полковничі універсали на чин значкових товаришів. 

Два універсали гетьмана Ю. Хмельницького від 23 липня 1660 р. викликають запитання щодо їх ав-
тентичності: датовані одним днем, а Карпо Мокрієвич в одному із них названий військовим товаришем,
а в іншому – полковим писарем чернігівським55. На жаль, всі знані варіанти цих універсалів – копії.

Документи спеціально фіксували призначення неурядової старшини. Наприклад, справа «Про
призначення значкового товариша Петровського писарем в 3-й компанійський полк (1769)»56, га-
дяцьким полковим суддею – бунчукового товариша Василя Биковського (1738)57, універсал про при-
значення значкового товариша Івана Кущинського на посаду царичанського сотника (174858),
звільнення у відставку та надання чину значкового товариша бурмістру Полтавського магістрату
Андрію Терентенку (1758)59, призначення значкового товариша Василя Потоцького сотником Ки-
шенської сотні на місце покійного брата Тимофія (1759)60 тощо. В одній справі зосереджена інфор-
мація про приведення до присяги і отримання патенту на чин військового товариша Пошевні в
жовтні 1771 р.61.



Крім призначення, джерельна база дозволяє відстежити звільнення з посади. Зразком таких доку-
ментів може слугувати справа про звільнення у відставку через хворобу військового товариша Сулими
10 січня 1771 р.62, універсал гетьмана Розумовського про звільнення від служб бунчукового товариша
Леонтія Метельського за його проханням через старість63. Цікавими є справи і про неприсвоєння чину
через відсутність вакансії, наприклад, козаку Ярошу в 1770 р.64, справа про призначення отаманом м.
Орель сина значкового товариша Чорниша Данила 1760 р.65

Надання земель від гетьманів, Малоросійських колегій, підтверджуючі універсали дозволяють по-
бачити в еволюції формування маєткових комплексів, земельних та інших надань. В Київському полку
отримав землі військовий товариш Євреїнов66, ротмістр Дніпровського пікінерного полку Кагановський
подав зиск про перегляд справи щодо визнання рішення Малоросійської колегії про відняття у його
тестя, військового товариша Ковалевського, с. Шкурати для передачі до Генеральної скарбової канце-
лярії67. Універсал гетьмана Д. Апостола підтвердив права військовому товаришу Осипу Ситенському на
с. Серединка в полковій сотні Гадяцького полку68. Бунчуковий товариш Юхим Дараган 1751 р. отримав
універсал гетьмана К. Розумовського з підтвердженням прав на с. Бошни69. Універсалом гетьмана І. Ско-
ропадського відновлювалося право на власність військового товариша Івана Забіли, яку відібрав Ма-
зепа70. Так, в універсалі про розмежування вовчківських і церковищанських земель вказується на лист
Захара Шийкевича і Василя Чуйкевича від 1694 р.71 Перший в універсалі названий значним військовим
товаришем, а другий – реєнтом. Ці звання обидва старшини мали на час видання універсалу, але не в
1694 р., коли перший з них був писарем ГВС і військовим товаришем, а другий – старшим військовим
канцеляристом.

Особливо багатий на вживання терміна «значний бунчуковий товариш» 1729 р. Лише в лютому цього
року в журналі діловодства гетьманської канцелярії ним титулувалися Семен Чуйкевич, Василь Томара,
Андрій Горленко72.

Як вже зазначалося вище, першочергове значення для вивчення неурядової старшини мають ста-
тистичні матеріали. Звичайно, найбільш цінним джерелом цієї групи є реєстри чи компути. 

Особливо цінною є інформація у компутах бунчукових, значкових товаришів, щорічних “Ведомостях”
про старшину по кожному полку, а також зведених реєстрах старшини Гетьманщини (насамперед 1725,
1744, 1746, 1750 рр.). Неурядова старшина також фіксувалася у реєстрах учасників походів, як-от реєстрі
козаків, полкової, сотенної старшини, бунчукових і значкових товаришів з переліком військових похо-
дів, в яких вони брали участь, та козаків, які через убогість були звільнені від походів 1724, 1725, 1734
рр.73, відомості і особистому табелі полкових канцелярій про значкових товаришів і козаків, які знахо-
дяться в військових походах, на форпостах та вдома від 5 січня 1735 р.74, справі про призначення знач-
кових товаришів з козаків в 1736–1740 рр.75

Неурядову старшину фіксували і в кожному полку. У Гадяцькому полку її представляють такі до-
кументи: «Відомості і особистий табель Гадяцької полкової канцелярії про значкових товаришів» 1735
р., «Послужні списки» про службу значкових, війскових товаришів 1763 р., справи про присвоєння
чинів і звільнення у відставку старшин полку в 1769–1770 рр., відомості і особистий табель Гадяцької
полкової канцелярії про значкових товаришів. 30 вересня 1735 р.76, відомість і особисті табелі Га-
дяцької полкової канцелярії про наявність значкових товаришів і козаків та ступінь їх готовності до
військового походу в жовтні 1735 р.77, особова відомість Гадяцької полкової канцелярії про значкових
товаришів і козаків, відправлених у перший польський похід в жовтні 1735 р.78. Останній період існу-
вання козацької держави і персональний склад старшини в Київському полку розкривається «по-
служними» списками полкової старшини, сотників, війскових і значкових товаришів, отаманів,
осавулів, хорунжих і писарів 1782 р., «Ведомістю» про службовців Київського полку з вказівкою часу
вступу на службу, отримання чину, участі в походах, кількості підданних (177579), «Послужними спис-
ками» службовців Київської полкової канцелярії (1774–1775)80, бунчукових і військових товаришів Ки-
ївського полку станом на 8 січня і 24 жовтня 1776 р.81. Ці дані доповнюють послужні списки чиновників
Козелецького, Остерського земських, Київського гродського судів і Київської сотенної комісії за сі-
чень 1776 р.82. Миргородський полк документований справами про присвоєння звань значкових то-
варишів дітям старшини 1752–1754 рр., формулярними списками сотенних отаманів, значкових
товаришів початку 80-х рр. ХVIII ст., Лубенський – «сказками» військових, значкових товаришів Лу-
бенського полку (1761), формулярним списком війскових товаришів, возних і канцеляристів 1782 р.
Джерельну базу дослідження Переялавського полку складають формулярний список сотенних ота-
манів, осавулів і значкових товаришів полку 1783 р., послужні списки значкових товаришів, сотенних
осавулів, сотенних отаманів 1785 р., послужні списки возних станом на 13 липня 1775 р.83. З джерел цієї
групи, які присвячені Полтавському полку, вдалося залучити «Именной список значковых товари-
щей и козаков рядовых и пеших орвжейных, без орвжейных, которые на лицо обретаются в полку и
кто в яких отлучках в 1735 г.», список значкових товаришів 1736 р., бунчукових, значкових, військо-
вих товаришів (1761 р.). Стосовно неурядової старшини Прилуцького полку збереглися відомості про
бунчукових, військових, абшитованих значкових товаришів (1761 р.), «Ведомость о присутвующих в
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Прилуцкой полковой канцелярии и во всех полковых и сотенных чинах за 1774 г.»84. Їх доповнюють
«Ведомость уволеных со службы чинах Прилуцкого полка за 1772 г.»85, «Ведомость о присутствую-
щих в Прилуцкой полковой канцелярии и во всех полковых и сотенных чинах за 1773 г.»86, «Ведо-
мость уволеных со службы чинах Прилуцкого полка за первую половину 1779 г.»87. Значні прогалини
в документації цієї групи є стосовно Стародубського, Ніжинського полків, яка представлена лише
«сказками» бунчукових, військових і значкових, абшитованих значкових товаришів 1762 р. Чернігів-
ський полк, крім таких самих документів, представлений «річною» і «піврічною» відомістю про
служби полкових старшин, значкових товаришів і сотенної старшини 1779 р.

Поруч з реєстрами виключне значення мають присяжні книги. Відомості про присягу імператриці ко-
заків та духовенства Київського (1741–1742 рр.)88, Лубенського (1741 р.)89, Ніжинського (1741 р.)90, Пере-
яславського (1741–1742 рр.)91, Миргородського (1741–1742 рр.)92 полків досить часто наводять реєстри не
тільки неурядових старшин, що присягала, але і їх дітей.

Окремою групою джерел є документи Генерального слідства про маєтності і Румянцевської ревізії. 
Для вивчення неурядової старшини неабияку вагу мають судові документи, купчі. Ці дже-

рела переважно зосереджені у міських актових книгах, актах полкових судів. Серед судових
документів значна частина стосується захоплення земель: 1771 р. козаки 1-ї Пирятинської
сотні звинуватили бунчукового товариша Гамалію і значкового товариша Вакуловича у за-
хопленні землі в с. Малютинці93, 1769 р. священик с. Велико-Селецкого 2-ї Пирятинської
сотні С. Габич сповіщав про напад на його дім отамана Клепана з козаками і захоплення мли-
нових жерновів бунчуковим товаришем Кулябкою94, батька і братів козака Басанської сотні
Переяславського полку П. Галаса спробував закріпачити та захопити їх майно бунчуковий
товариш Стрешенцов 95. Ще 1768 р. бунчуковий товариш Іваненко здійснював покріпачення
мешканців с. Гостролуччя Переяславського полку96. Судові джерела засвідчують прояви ха-
барництва. Так, збереглася справа зі звинуваченням військового товариша Соболевского у
хабарництві і розкраданні провіанту (1769 р.97), справа бунчукового товариша Новаковича
про хабарництво (1769 р.98).

В останній період існування козацької держави з’явилося таке джерело, як послужні
списки земських, судових і підкоморних установ. Більшість службовців цих установ по-
передньо перебували у козацько-старшинському середовищі самі чи належали до ко-
зацько-старшинських фамілій. Виключне значення мають фонди намісницьких
управлінь. Найбільше таких матеріалів у фонді Київського намісництва (1782–1799 рр.)
(ф. 193), найменше – Катеринославського (1781–1796 рр.) (ф. 209), яке збереглося най-
гірше. Деякі матеріали знаходимо в Чернігівському (1782–1797 рр.) (ф. 204) і Новгород-
Сіверському (1781–1797 рр.) (ф. 206) намісницьких правліннях, канцелярії
малоросійського генерал-губернатора (1765–1795 рр.) (ф.763), київської губернської кан-
целярії (1709–1781 рр.) (ф. 59). Комплексною групою джерел є здійснені у 1779–1783 рр.
описи намісництв. Опис Новгород-Сіверського намісництва відзначається серед них най-
більшою інформативністю. У ньому згадані неурядові старшини з географічною локалі-
зацією у кожному селі. Опис Київського намісництва фіксує всіх власників-старшин на
1781 і 1787 рр. В описі Чернігівського намісництва є лише окремі згадки, і у питанні пер-
соніфікації він значно поступається двом попереднім описам, причому так званий опис Д.
Пащенка порівняно з описом Шафонського має більшу інформативність для дослідження
нашої проблематики. 

Серед матеріалів намісницьких, губернських і повітових дворянських зібрань відзначимо відомості
щодо проходження служби, майнового і сімейного стану дворян різних років і різних повітів, рапорти і
списки, подані графу Румянцеву-Задунайському про дворян різних повітів. Першочергове значення
мають матеріали кінця ХVІІІ ст., пов’язані з входженням неурядової старшини до дворянства. Поко-
лінні родовідні розписи заносилися в особові справи, які потім узагальнювалися у родовідні книги. Не-
вичерпний матеріал про старшину знаходиться у такій книзі Новгород–Сіверського намісництва, де на
відміну від Чернігівського (що теж збереглися), робилися записи не лише про конкретного старшину на
час запису (10 січня 1788 р., 15 грудня 1790 р.), але і фіксувалася вся інформація стосовно його родоводу,
згадувалися його попередники з вказівкою чину, серед яких були і представники неурядової старшини. 

Зі статистичних джерел церковного походження велике значення мають метричні і сповідальні
книги. З метричних книг дізнаємося, що Левицький-Леоновський Михайло з дружиною Марією 11 лис-
топада 1781 р. стали батьками Марка99. Згідно з даними родовідної книги дворянства Чернігівського на-
місництва, Марія була донькою бунчукового товариша Стрешенцова100. Метрична книга дозволила
встановити вік і дату смерті військового Артема Білоцерківця, значкових товаришів Стефана Кисло-
вича, Івана Чепурки101.

Документами особистого походження є «сказки», заповіти, яким значну увагу надавав ще О. Лаза-
ревський. Для біограм як окреме джерело мають непересічне значення автобіографічні матеріали, до-
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сліджені як масиви “сказок” 1756 і 1761/1762 рр., так і окремих старшин. Наприклад, «сказка» сотника
новоміського Стародубського полку Тимофія Силенка детально знайомить з його бойовою біографією
протягом 1705–1734 рр.102. Проте автор не вказав того факту, що його сотництву передувало знаход-
ження в компуті значкового товариства, хоча дотичні факти і в «сказці» про це свідчать, як-от його ко-
місарство полкове у 1729 р. З ранніх «сказок» варто згадати борзнянського сотника Михайла Забілу 1727
р., який попередньо був і значковим товаришем103.

В Інституті рукописів НБУ ім. В. І. Вернадського зберігається цілий збірник тестаментів 1636–1761
рр.104, окремі тестаменти розпорошені у різних архівних фондах. Про всяк випадок заповіт «в походе
войсковом за Халчею» склав значний військовий товариш Пантелеймон Радич в липні 1701 р. Заповіт
військового товариша Стародубського полку Івана Тимошенка 4 липня 1701 р. вперше опублікований
1854 р. і нещодавно перевиданий С. Павленком105. В цьому документі зафіксовані статки військового то-
вариша, який був сином полковника. Вдова бунчукового товариша Михайла Єсимонтовського (? – 1746),
донька полкового писаря Марина Григорівна Скорупа перед смертю, згідно «порядку малоросійському»,
1 лютого 1765 р. написала заповіт, в якому все рухоме і нерухоме майно відписала Павлу Скорупі: с. Буду,
д. Писарівку та мглинський ґрунт106. Об’єктивна цінність цих документів полягає в тому, що фіксується
матеріальний стан на час написання заповіту, іноді вказується час і джерела його формування, в кара-
барації (звістці про підтверджуючі знаки) фіксується група старшин, яка підписувалася. Крім того, про-
стежується вся система родинних зв’язків. Мотив створення подібних документів є основою їх
достовірності.

З цією групою джерел тісно пов’язані матеріали чолобитних, як, наприклад, Павла Миклашевського
зі скаргою на бунчукового товариша, писаря генерального військового суду Данила Поморського про не-
законне володіння ним землями, що належали Миклашевським107.

Досить поширеною була практика звільнення від нарядів. З архівних справ дізнаємося, що абшито-
ваний військовий товариш Зарудний через стан здоров’я був звільнений від присутності в Яресківському
сотенному правлінні, бунчуковий товариш Новицький за станом же здоров’я – від несення нарядів108,
військовий товариш Короленко через втрату майна в результаті пожежі – від призначення в похід 1769
р.109. Сюди ж варто додати звільнення від податків. Серед документів такого характеру зустрічається
«супліка» від 5 січня 1729 р. значкового товариша Опанаса Адаменка про звільнення від сплати податку
за володіння млином110. 

Особливу увагу привертають документи особистого походження про розподіл майна чи подальші
суперечки. Часто в таких справах зосереджується інформація про кілька родин, як, наприклад, у
справі про значкового товариша Родіона Янченка з бунчуковими товаришами Миколою і Михайлом
Борознами Лопазенськими про ґрунти 1741 р. Типовими справами цієї групи є справа про розподіл
майна між спадкоємцями померлого військового товариша Левицького (1767–1768 рр.), про супе-
речку за спадок між братами і сестрами Требинськими (1779–1782 рр.), справа дружини померлого
бунчукового товариша Романа Янова Параски з її доньками, дружиною колезького асесора Осипа
Туманського та іншими її сестрами про порушення ними батьківського духовного тестаменту 1770
р., через захоплення яготинської греблі з млинами і ґрунтами у 1782 р. між полковником Лукаше-
вичем і бунчуковим товаришем Марковичем ще за позивом останнього до матері Лукашевича, яка
вже померла. Більш рівний характер мають договірні записи бунчукових товаришів братів Микла-
шевських про розподіл спадкових маєтків 1754 р., а також між спадкоємцями маєтностей померлого
бунчукового товариша Стороженка (15 вересня 1767 р.). Такі справи дозволяють простежити склад та
формування маєткових комплексів, від яких власників переходили ті чи інші надбання, доповнити
цими даними біограми. 

Джерельний аналіз дає можливість зробити висновок про те, що надійними джерелами є реєстри,
присяги, «сказки», послужні списки, метричні і сповідальні книги, Генеральне слідство про маєтності,
Рум’янцевська ревізія, пом’яники, заповіти, метричні і сповідальні книги, судові та маєткові документи.
Для дослідження неурядової старшини першочергове значення мають дворянські родовідні книги,
контрольним джерелом є поминальні записи синодиків. З наративних же джерел найбільшу увагу при-
вертає листування, в меншій мірі – літописи. 

Охарактеризована вище джерельна база відзначається різноманітністю і дає можливість вирішити
поставлені завдання комплексного дослідження персонального складу козацької старшини. Прагнучи
спертись на повноту фактів, автори використали всі наведені вище групи джерел, здійснивши пере-
хресне співставлення їх даних.

Географія поширення товариства була загальнодержавною і виникла вона ще в козацьких полках
дореволюційної доби, тобто до 1648 р. Так, Адам Пясецький названий товаришем сотні Остапа Слуць-
кого у війську гетьмана Лободи111, у купчій Іван Тихонович Волевач значиться як “значний реєстровий
козак и обиватель мескій Чегринский” (1615)112.

«Товариш сотні», відповідник польського «товариш корогви», як бачимо, мав загальнодержавне
поширення, а його згадки в джерелах залежать від збереження її в тому чи іншому регіоні.
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Товариші і значні товариші сотні

Таблиця засвідчує загальногетьманську географію і час використання терміну «товариш полку» в
90-ті рр. ХVІІ – 20 –ті рр. ХVІІІ ст.

Товариші і значні товариші полку

10

Сотня Ім’я і прізвище Дата Джерело 
Місце 

створення
джерела 

Товариш Глухівської сотні113 Юрій Годун 1664 Універсал М. Вороніж

Товариш сотні Сосницької114 Опанас Олексійович 1680 Купча М. Сосниця 

Товариш значний сотні 
Сосницької115 Петро Онуфрійович 1698 купча М. Чернігів 

Знатний товариш сотні 
Пирятинської116 Леонтій Кичкаров син 1699 тестамент М. Пирятин 

Значний товариш глухівський Василь Федорович 1687 
Гетьманський

універсал
М. Батурин 

Товариш сотні117 Ян Павловський 1701 купча М. Глухів 

Товариш сотні Глухівської118 Іван Шкирмот 1690 
Гетьманський

універсал 
М. Батурин 

Товариш Батуринської сотні119 Дмитро Нестеренко 1685 

Товариш сотні Сенчанської120 Василь Тройка 1690 
Полковничий

універсал 
М. Пирятин 

Товариш і обиватель 
почепський121 Яків Павлович Великосович 1703 

Гетьманський
універсал 

М. Батурин 

Товариш сотні Ромненської122 Семен Остапович Ласкевич 1709 
Гетьманський

універсал 

Полк Ім’я і прізвище Дата Джерела
Місце 

створення
джерела 

Товариш полку Чернігівського123 Іван Молявка 1693 купча С. Мохнатин 

Товариш полку Чернігівського 124 Семен Ялинський 1698 тестамент М. Чернігів 

Товариш значний полку 
Чернігівського125 Сава Іовенко 1692 

Гетьманський
універсал 

М. Батурин 

Товариш полку 
Стародубського126 Стефан Ширай 1697 

Гетьманський
універсал 

Іванполе 

Товариш значний полку 
Чернігівського127 Павло Полуботок 1698 купча М. Чернігів 

Знатний товариш полку 
Полтавського128 Захар Старицький 1700 

Гетьманський
універсал 

М. Батурин 

Товариш значний полку 
Переяславського 

Парфен Томара 1702 
Гетьманський

універсал 
М. Батурин 

Знатний товариш полку 
Чернігівського129

Мойсей Дмитрович Несте-
ренко

1716 

Знатний товариш полку 
Полтавського130 Федір Случановський 1707 

Гетьманський
універсал 

М. Батурин 

Товариш полковий Недоведцкий Василь 1706 купча М. Чернігів 

Знатний товариш полку 
Полтавського131 Кованька Петро 1709 

Гетьманський
універсал 

Під Решетилів-
кою 

Значний товариш полку 
Лубенського132

Опанас Михайлович
Жуковський 

1716 універсал



Пошуки ж коренів військового товариства на Стародубщині, на противагу південним полкам, є хиб-
ними. Джерела засвідчують розвиток значного військового і військового товариств в Полтавському
полку133 як символу республіканізму і незначне проникнення туди інституту бунчукового товариства.

Задля забезпечення деяких родин гетьманською опікою і захистом, гетьмани (розпочинаючи з Са-
мойловича (1685 р.)) брали їх представників під бунчук – головний військовий знак. 

Бунчукове товариство, яке почало в той час складатися, існувало поруч із значним військовим това-
риством, але, на відміну від нього, було явищем, народженим не традиціями Війська Запорозького, а
гетьманом – як інституція його влади. З цієї точки зору є цікавим спостереження О. Шафонського, який
стверджував, що статус значних військових товаришів і військових товаришів був значно вищим, ніж у
новоутворених бунчукових товаришів,134 і це вірно, бо перші вислужили це своєю військовою службою
перед полчанами і серед полчан, а другі – перед гетьманом.

Майновий стан бунчукового товариша залежав від нього самого, його батьків чи родичів. Військову
службу він здійснював за свій кошт, використовуючи свою «козацьку» чи «шляхетську» землю, яку він
отримав від батька, матері, діда, тестя. На жаль, в літературі продовжується тиражування ненаукових
тверджень про якісь 200 дворів на чин бунчукового товариша135. 

Деяке непорозуміння викликає і фактична служба бунчуковим, військовим, значковим товаришем,
а отримання універсалу на цей чин лише через кілька років. Це пояснюється протиріччям між тради-
цією і новою практикою. Наявність козацької землі, з якої служили, була гарантією твого козацького ста-
тусу. В козацькому середовищі це переносилося і на землі значних козаків, тобто діти значкового
товариша служили з батьківської землі і самі були значковими товаришами, а з 1734 р. на це необхідно
було обов’язкове офіційне підтвердження владних інституцій, яке претенденти не дуже намагалися от-
римати, особливо якщо їх майновий стан дозволяв ігнорувати соціальну статусність чи, навпаки, статки
не дозволяли виконувати передбачувані обов’язки. 

Поступово, ліквідуючи залишки республіканізму в організації війська, гетьмани (насамперед І. Ско-
ропадський) заміняють значне військове товариство бунчуковим, військовим і значковим товарист-
вами. Колишні значні військові товариші (хто ще залишався живим у 1710-х – 1720-х рр.), в залежності
від ласки гетмана, отримували чин бунчукового, військового, чи навіть значкового товариша. Як пере-
хідні форми зустрічаються значні бунчукові товариші, значні військові канцеляристи. Так, ще у 1723 р.
Василь Полоницький, Петро Корецький іменувалися значними бунчуковими товаришами136, а Василь
Томара навіть у 1729 р. Іноді такі родини бралися під гетьманську протекцію. Наступна таблиця засвід-
чує, що значне військове товариство також мало загальнодержавне поширення.

Значні військові товариші
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Полк Ім’я і прізвище Дата Джерела 
Місце 

створення джерела 

Значний військовий товариш 137 Яків Солонина 1687 
Гетьманський

універсал 
М. Батурин 

Значний військовий товариш138 Юхим Вечорка 1687 
Значний військовий товариш Тишко Підлісний 1688 Вирок суду М. Гадяч 
Знатний військовий товариш139 Данило Лісницький 1689 Царська грамота М. Москва 
Значний військовий товариш140 Іван Сулима 1689 Скарга М. Переяслав 

Значний військовий товариш 141 Леонтій Черняк 1690 
Гетьманський

універсал 
М. Батурин 

Значний військовий товариш142 Стефан Улізько 1692 тестамент
С. Курознів 

Стародубського полку

Значний товариш військовий143 Павло Полуботок 1699 Купча М. Чернігів 

Значний військовий товариш144 Загура Стилевич 1702 
Гетьманський

універсал 
М. Батурин 

Значний військовий товариш145 Юрій Харевич 1704 
Гетьманський

універсал
М. Батурин 

Значний товариш військовий Григорій Нечитало 1707 тестамент 
М. Новгород-

Сіверський 
Значний товариш військовий 146 Роман Проскура 1708 Купча М. Богачка 
Значний військовий товариш147 Максим Борохович 1709 
Значний військовий товариш 148 Роман Борохович 1718 



Бунчукові товариші визначалися з першостатейних братів, дітей і онуків гетьманських, генеральної
старшини і полковників, на службу ходили при гетьманах, завжди лише у гетьманській диспозиції і
були лише під його ж судом, служили без винагороди. Їх не дозволялося використовувати за ордерами
полкових канцелярій, а лише – ГВК. Бунчукові товариші дозволяли собі вести суперечки навіть з гене-
ральною старшиною, як це було в 1727–1731 рр. між бунчуковим товаришем Іваном Рашевським і гене-
ральним обозним Яковом Лизогубом за с. Осняки.

Значкове товариство, поруч з бунчуковим, утверджувалося на місце військового і полкового това-
риства ХVІІ ст. Товариш полку став значковим товаришем. В полках існували спеціальні курені значного
товариства на чолі з отаманом. 

Неурядова старшина несла військову та інші види служб з власних земельних володінь. Жодна з не-
урядових категорій старшини не отримувала маєтності на чин. Земля, з якої вони служили, була козача
чи шляхетська, і її часто не вистачало, щоб забезпечити відповідний матеріальний стан, в першу чергу,
значкових товаришів. Не отримували землю і бунчукові товариші. Вони користувалися спадковою зем-
лею своїх батьків і дідів.

З 30-х років XVIIІ ст. кількість значкових товаришів різко зростає за рахунок несення служби кіль-
кома представниками родини з одного земельного володіння «як за одного». Всі вони себе називали
значковими товаришами, тоді як патенту не мали, точніше патент виписаний на одного. З часом, до 50-
х років більшість з них отримали вже персональні патенти. Часто служили одночасно кілька представ-
ників родини, що викликало невдоволення, адже економічно нестабільне значкове товариство рідко
могло собі дозволити додаткові матеріальні витрати, які тягла за собою військова чи цивільна служба.

З самого початку (з середини 30-х років) спроби російської влади унормувати кількість неурядової
старшини наштовхнулись на пасивний спротив. Протягом наступних десятиліть до середини 60-х років
виникли різні форми, з допомогою яких Генеральна і полкові канцелярії долали обмеження чисель-
ності неурядової старшини. Так з’явились атестовані, асигновані в значкові товариші, приписані з інших
полків. Збережені списки значкових товаришів за полками дозволяють лише частково зафіксувати за-
гальну чисельність і персональний склад товариства, так як зі смертю або абшитом значкового, вій-
ськового чи бунчукового товариша його місце займав черговий претендент на звання. Зміни
персонального складу здійснювались протягом року. 

З середини 60-х років XVIIІ ст., з ліквідацією гетьманства, настав новий етап в розвитку неурядової
старшини. Обмеження на чисельність товариства фактично вже не діють. Отримують патенти на звання
значкового чи військового товариша дуже різні категорії населення Гетьманщини. З кінця 50-х, а особ-
ливо в 60-х роках все частіше звання військового товариша отримує багата міщанська верхівка. Друга
Малоросійська колегія з часу свого виникнення здійснювала чисельні призначення. При цьому бунчу-
кові, військові, значкові товариші розглядалися уже як звання і посада передбачала отримання цього
звання. Сотники одночасно отримували і звання бунчукового товариша, сотенні отамани – значкових
чи військових товаришів, війти – бунчукових, бурмістри, лавники – військових товаришів. Звання при-
своюють як військовим, так і цивільним урядовцям.

З початку 40-х років XVIIІ ст. простежується відновлення практики надання звання військового то-
вариша. Відчутна послідовність у званнях: більшість новоспечених військових товаришів була перед
тим військовими канцеляристами.

Знелюднена українська історія не могла дати відповідей на чимало питань. Сучасна історична наука
повернулась обличчям до особи в історії і вже багато епізодів української історії потрактовані інакше з
огляду на людський чинник. Не виключення й історія України XVII–XVIII ст., в проблематиці якої ак-
тивно здійснюється персоніфікація колись сухих історичних подій. Пропонований біографічний довід-
ник 8628 представників неурядової старшини має заповнити чималу лакуну в українській історії
вказаного періоду.

Серед завдань, які ставили перед собою автори довідника, були встановлення прізвища, імені, по
батькові, датування народження, смерті, початку і основних віх службової кар’єри, каденції знаходження
на посаді чи у відповідному чині, участь у різноманітних акціях, як-от комісії, керівництво чи участь у
командах, походах, битвах, штурмах, дані про матеріальний стан: кількість підсусідків, підданих, наяв-
ність маєтків, млинів, селітряних заводів, винокурень, генеалогічні дані, пов’язані з родоводами ко-
зацьких старшин, шлюбність, вік чоловіка і жінки, що шлюбляться, тривалість шлюбу, повторний і
наступні шлюби, склад сім’ї.
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Абрамович Іван Іовович (1706/1711 – 1782 – ?) – слу-
жив з 1751 р. рядовим козаком у Березненській
сотні. У 1756 р. від ГВК отримав чин значкового то-
вариша. У 1756 р. сотник березненський Яким Сах-
новський здійснив наїзд на його хутір, побив
служителів. Через хворобу абшитований значковим
товаришем Чернігівського полку (1760 – 1782 – ?).

Абрамович Матвій (1757 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Чернігівського полку (1788). Мав 115
підданих в одному місті і одному селі. Занесений до
ІІ частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: (1782) Софія NN, донька дворянина.

Авакум Семенович – військовий товариш у Стародуб-
ському полку (1703).

Авдик (?) Кирило – служив з 1762 р., курінний отаман
(? – 1780), значковий товариш Гадяцького полку
(1780 – ?). Д.: Пелагея NN, донька козака, мали сина
і доньку.

Авксенок Федір (1748 – 1783 – ?) – служив з 1764 р. у
Стародубському полку, військовий товариш (1781 –
1783 – ?). Був у битвах в турецьку війну. У 1783 р.
бажав продовжити військову службу. 

Авраменко Андрій (1750/1752 – ?) – з козаків. Службу
розпочав 16 липня 1768 р., полковий канцелярист (з
1775), військовий товариш Лубенського полку
(1782), абшитований військовий товариш (? – 1787 –
1790 – ?). Мав 41 підданого у 1 селі і 1 хуторі в Ро-
менському повіті. Внесений до ІІ частини родовід-
ної книги Чернігівського намісництва. Не
одружений (1790).

Авраменко Гнат (1759 – ?) – військовий товариш
(1787). Разом з братами Іваном, Яковом і Федором
мав 15 підданих у 1 селі і 1 хуторі.

Авраменко Григорій Трохимович – козак омельниць-
кий (? – 1723 – 1735), значковий товариш (1735 –
1752 – ?), мав підданих у Омельницькій сотні Мир-
городського полку.

Авраменко Йосип Кирикович – значковий товариш
(1741 – 1750), мешкав в м. Манжелівці Омельниць-
кої сотні Миргородського полку.

Авраменко Клим – значковий товариш (1757 – 1768 – ?),
мав хутір в Омельницькій сотні Миргородського полку.

Авраменко Клим Трохимович – значковий товариш
Миргородського полку (20-ті рр.).

Авраменко Кузьма – значковий товариш Миргород-
ського полку. Власник хутора на Омельничку (1764).

Авраменко Михайло – значковий товариш (? – 1735
– 1752 – ?), житель омельницький, потім – кремен-
чуцький Миргородського полку. У 1742 р. завів
хутір, де мав двір, млин на р. Малій Березовці, який
потім розрісся у село на Малому Інгульці, де було
більше 10 хат (1748). Отаман городовий кремен-
чуцький (1748). 

Авраменко Семен Іванович – військовий товариш
(1790). У його батька 73 підданих. Д.: Феодосія Іва-
нівна Загурська, донька значкового товариша. 

Авраменко Тимофій (? – ран. 1790) – військовий то-
вариш. Мав 15 підданих в Роменському повіті.

Авраменко Ярема – значковий товариш Миргород-
ського полку (1737–1738), мав двір у Омельнику.

Авраменко-Горохов Михайло – значний військовий
товариш.

Аврамець Максим (1753 – ?) – значковий товариш
Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?). Внесений
до ІІ частини родовідної книги дворян Чернігів-
ського намісництва. Мав 4 підданних у 1 селі в Бе-
резненському повіті. Д.: Марія Савівна Малашенко,
донька дворянина з с. Веркіївки.

Аврамов N – значковий товариш Полтавського полку
(1787). Разом з попадею Оранською при р. Боршні
мав 35 підданих.

Аврамович (Авраменко) Михайло (Мисько) (? – 1654
– 1707 – ?) – військовий товариш у Чернігівському
полку (? – 1684 – 1707 – ?).

Авросимов Лука – значковий товариш Полтавського
полку (1779).

Адаменко Григорій – значковий товариш Полтав-
ського полку (? – 1755 – 1762 – ?), мав двір у Маячці.
17 вересня 1762 р. отримав підтвердження на чин
значкового товариша.

Адаменко Іван – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1726 – 1732 – ?). 1726 р. у гілян-
ському поході.

Адаменко Іван – козак, значковий товариш Переяс-
лавського полку (1742 – 1751 – ?). Мав двір житло-
вий у с. Стовпягах Терехтемирівської сотні (1750).

Адаменко Карпо – значковий товариш Миргород-
ського полку, не отримав російського чину (1788).

Адаменко Микита – значковий товариш Полтав-
ського полку (1762), проживав в Нових Санжарах.

Адаменко Опанас Павлович – онук полтавського по-
лкового осавула і обозного Адама Ненади. Козак
Маяцької сотні. Значковий товариш Полтавського
полку (1724.4.06. – 1750 – ?). У 1721 р. дев’ять міся-
ців провів на ладозьких канальних роботах, потім –
п’ять років у сулацькому поході. 1736 р. відправле-
ний до Переяслава в козацькій команді за осавула,
у 1751 р. – консистенський комісар. У 1729 р. був
звільнений від сплати податків за володіння мли-
ном. Мав ліс і озеро (1731), у Маяцькій сотні – двір і
підсусідків. 

Адамов Василь (1713 – 1768 – ран. 1780) – службу роз-
почав з 1 січня 1736 р., писар 2-ї полкової сотні
(1745.9.02. – 1767 – ?). 17 вересня 1762 р. отримав
підтвердження на чин значкового товариша По-
лтавського полку. Мав родовий герб.

Адамов Іван – 17 вересня 1762 р. отримав підтвердження
на чин значкового товариша Полтавського полку.

Адамов Трохим – значковий товариш Полтавського
полку (1773).

Адамович Леонтій – шляхтич, військовий товариш
(1684) у Лубенській сотні, отаман городовий лубен-
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ський (? – 1686.13.01. – 1689.18.07. – ?). Рід внесе-
ний до VІ частини родовідної книги Чернігівського
намісництва.

Адамович Лука – військовий товариш Чернігівського
полку (1673). Володів за наданням гетьмана Само-
йловича млином та угіддями.

Адасовський Іван Адамович (? – 1737) – син шлях-
тича, значковий товариш Ніжинського полка
(1733), сотник веркіївський (1733–1737). Загинув у
кримському поході в битві на Гайман-долині. Від
діда ніжинського полкового хорунжого Івана Євста-
фійовича Зеленка отримав хутір поблизу с. Занек.
Мав у с. Кладьківці 3 двори.

Адасовський Осип Іванович – значковий товариш.
Священик у с. Заньках (1783–1786), де мав 42 підда-
них.

Адасовський Прокіп Іванович (1722 – 1788 – ?) –
службу розпочав з 1743 р., значковий товариш (? –
1772), полковий хорунжий ніжинський (1772.12.02. –
1781). Був у загоні проти повстанців Пугачова. Д.: (?
– 1745 – 1788 – ?). Єфросинія Леонтіївна Грановська.

Аза Микола – значковий товариш (1741), мешканець
Власівської сотні Миргородського полку.

Аза Федір – у 1693 р. козак Гельм’язівської сотні Пере-
яславського полку, підписав купчу як могоричник.
Серед товариства сотні у 1703 р. У 1709 – 1715 рр.
займав сотницький уряд, у 1723 р. – наказний сот-
ник. 1 жовтня 1723 р. серед старшин полку – під-
писчиків Коломацьких чолобитних. Во станнє
зустрічається серед значкового товариства Переяс-
лавського полку у 1726 р. У 1754 р. його вдові Пела-
геї, синам Леонтію і Петру, онукам Фе дору і
Процьку указом імператриці підтверджено воло-
діння в Гельм’язові, що перейшли від Федора і його
померлого брата Петра Азенка. 

Аксюта Григорій (1720 – 1790 – ?) – військовий това-
риш Ніжинського полку (1782 – 1790). Мав 5 підда-
них у 1 селі. Внесений до ІІ частини дворянської
родовідної книги Чернігівського намісництва Ні-
жинського повіту.

Аксютис Петро – бунчуковий товариш Ніжинського
полку (1718). Його син Яків отримав чин мундшека
імператорського двору у відставці, мав 21 підданого
у с. Клинках Кролевецького повіту.

Аксьонович Стефан (1707 – 1737 – ?) – значковий то-
вариш Стародубського полку. У 1735 р. жив у По-
чепській сотні, володів у с. Кучучево 2
малоґрунтовими посполитими.

Акуленко Григорій Семенович – військовий товариш.
Акуленко Семен Гнатович – син сотника почепського,

наказного полковника стародубського (1675), за
яким у 1679 р. затверджений млин на р. Голишівці.
Військовий товариш.

Александрович Андрій (? – ран. 1783) – військовий
товариш у Ніжинському полку (1781). Полковий хо-
рунжий. Мешканець кролевецький, який там мав
дім в 6 кімнат. Племінник Миколи Юркевича і N
Свічки. Д.: Марія Яківна Зарудна, донька абшито-
ваного підкоморія. Після смерті чоловіка мешкала у
м. Воронежі, де мала 6 підданих (1783).

Александрович Андрій Ілліч – син бунчукового то-
вариша, бунчуковий товариш у Лубенському полку
(з 12 січня 1748). У 1738 р., після смерті батька вій-
ськового товариша Іллі Александровича, був мало-
літнім і знаходився під опікою старшого брата
Івана. Племінник значкового товариша Стародуб-
ського полку Миколи Юркевича (1742).

Александрович Антін – службу розпочав 1757 р. вій-
ськовим канцеляристом ГВК, військовий товариш у
Київському полку (1765–1773), бунчуковий товариш
(1773 – 1775 – ?). У с. Калиті, згідно Румянцевського
опису, мав 41 двір підданих і 3 бездвірні хати. 1766 р.
його дім у Києві зайняв під постій війт Пивоваров.

Александрович Василь Григорович – син бунчуко-
вого товариша, військовий товариш (1751–1754).
Його донька Наталія заміжня (1783) за Олексієм Си-
левичем.

Александрович Григорій – військовий канцелярист
ГВК, бунчуковий товариш (? – 1747 – 1756 – ?). Мав
житловий, 3 шинкових двори, 1 двір підсусідків у м.
Березному Чернігівського полку (1750).

Александрович Григорій – значковий товариш Мир-
городського полку (? – 1741 – 1742 – ?).

Александрович Григорій Ілліч – бунчуковий това-
риш (з 18 січня 1748), призначений разом з братами
Іваном та Андрієм. Мав у Пирятинській сотні хутір
на 19 дворів у 1747 р.

Александрович Григорій Олександрович – син знач-
ного товариша, службу розпочав з 1726 р. військо-
вим канцеляристом. 1728 р. прийнятий під
відомство гетьмана і в 1730 р. призначений до гро-
шового збору у сотні Глухівській, в 1733 р. був писа-
рем сотенним глухівським. Призначений
полковником ніжинським Хрущовим, значковий
товариш Ніжинського полку (1734 – 1738.22.04.). З
1735 р. за наказом князя Шаховського купував
коней у Чернігівському полку для дагун протягом
двох років. У 1737–1738 рр. комісар на станції по-
лковій. Прийнятий під бунчук Румянцевим (1738.
22.04. – 1751 – ?), відправлений в Миргородський
полк в м. Переволочну, Кременчуг, Китайгород,
Орлик для набору волів і возів і на них провіанту
для відправки армії в Очаківський похід. У 1739 р.
відправлений у похід на лінію у команді генерала-
майора Філіозова на 3 місяці. Потім був вдома, а в
травні 1739 р. висланий в похід під Хотин з бунчу-
ковими товаришами в команді генерального оса-
вула Лисенка. У 1740 р. відправлений в полк
Прилуцький для освідчення міст і містечок і при-
мушення полкової і сотенної старшини до їх лагод-
ження, і для створення по кордону маяків і при них
караулу. 1741 р. відправлений за інструкцією з ко-
мандою генерала Леонтієва у всі малоросійські
полки для набору співаків до імператорського
двору, в 1742 р. відправлений за розпорядженням
генерала Бутурліна до 6 засеймських сотень Ніжин-
ського полку для прийняття присяги у населення на
вірність цариці, в 1743 р. посланий в команді Ха-
ненка для будівництва мостів і гатей під станції від
Ніжина до с. Комарівки і Борзни для переїзду імпе-
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ратриці. В 1747 р. 8 місяців складав ревізію у Черні-
гівському полку, в 1749 р. призначений в комісію
полковника Сомова. У 1750 р. за донесенням сот-
ника шаповалівського Саханського для прийняття
від нього на відкуп «содержащихся канцелярией
войсковой маєтностей и отдачи по описи військо-
вого канцеляриста Мирковському». 1753 р. відправ-
лений за інструкцією ГВС в Кролевецьку сотню
вести слідство у справі бунчукових товаришів Чуй-
кевичів і Діаковського з бунчуковими товаришами
Забілами Ревутинськими. 1754 р. призначений ор-
дером ГВК в Ніжинську полкову лічильну комісію,
де був 2 роки. У 1736 р. мав 5 підсусідків у Воронежі.
Мав житловий двір та 4 двори найманих людей у
хут. Кручі Пирятинської сотні. За ним 4 двори, 2
кола млинових, надав позику у 1743 р. до військо-
вого скарбу 60 копійок. У 1748 р. мав житловий і
найманий двори у Воронежі.

Александрович Данило – значковий товариш Мир-
городського полку (? – 1737 – 1752 – ?). Мав 2 жит-
лових двори у Голтві (1741), з сином Стефаном у
1752 р. мали житловий двір у Голтві та підданих.

Александрович Іван Ілліч (1720.14.09. – 1790.1.01., с.
Велика Круча) – службу розпочав з 1738 р. значко-
вим товаришем Лубенського полку після смерті
батька – військового товариша. В цьому ж році зай-
мався набором волів у Лубенській сотні. В наступ-
ному 1739 р. пішов у похід спочатку під
керівництвом лубенського полковника Апостола, а
потім – осавула полкового Засядка. У 1743 р. здійс-
нював ревізію Лубенської, Чорнуської і Горошин-
ської сотень. Військовий товариш «за долголетние
его служби» (з 20 лютого 1744). У 1744 р. згідно
указу ГВК лагодив мости і гаті на тракті київському
в команді хорунжого генерального Ханенка. По-
лковий комісар (1748). Бунчуковий товариш (з
1748.12.01.). У цьому ж році разом з бунчуковим то-
варишем Максимом Жуковським здійснював реві-
зію Полтавського полку. 1745 р. тримав у
Пирятинській сотні при хут. Кручі 12 дворів піших
підсусідків, житловий двір і шинок у Пирятині,
хутір біля хорольських колодязів, в якому жив най-
маний вівчар, у полковій сотні у с. Єнковці 1 двір
піших убогих підсусідків козацьких, 2 двори у с.
Вищі Булатці. У 1747 р. за ним записаний двір при-
їжджий у Пирятині та два хутори в цій сотні на 5 і 6
дворів. Побудував Іоанно-Богословську церкву у с.
Великій Кручі. Вітчим Александровичів Іван Баша
Сербин присягнув у 1741 р. Д.: (1755) Єфросинія Гри-
горівна Огронович (1728 – 1816.8.12., с. Велика
Круча), донька пирятинського сотника і онука по-
лковника прилуцького Горленка.

Александрович Іван Максимович – бунчуковий това-
риш. Мав маєтність у с. Березівці Прилуцького повіту.

Александрович Іван Олександрович – значковий то-
вариш (? – 1744), військовий товариш Лубенського
полку (1744–1746), писар полковий (1746.16.04. –
1760), полковий суддя прилуцький (1760.21.06 – 1771).

Александрович Іван Олександрович (1713 – 1776 –
ран. 1779) – син київського бурмістра. Навчався у

КМА. Службу розпочав з 1734 р. військовим канце-
ляристом ГВК. Полковий писар (1740–1760). У
1760 р. універсалом Розумовського призначений
полковим суддею. У 1771 р. «по причине крайнего
изнеможения» був звільнений абшитованим бун-
чуковим товаришем. У 1776 р. отримав с. Бере-
жовку. Д.: Ганна Степанівна Уманець, донька
сотника глухівського.

Александрович Ілля Олександрович – службу роз-
почав у ГВК за гетьмана Скоропадського «в звании
канцеляриста лет больше десяти и безподозри-
тельно Апостолом от выше писаной канцелярии от-
лучась служил в звании войскового товарища, и
был в низовом походе чрез пять лет». Бунчуковий
товариш (1729). З братом Іваном володіли с. Анті-
нівкою. Д.: Домна Василівна Свічка, донька лубен-
ського полковника. 

Александрович Леонтій – значковий товариш.
Александрович Лука – значковий товариш (? – 1741

– 1752 – ?), мав житловий двір у Голтв’янській сотні
Миргородського полку.

Александрович Лука Олександрович (? – 1729 – 1749
– ?) – син значкового товариша, військовий това-
риш. Його син мешкав у с. Андріївці Кролевецького
повіту.

Александрович Михайло – значковий товариш Мир-
городського полку (? – 1737 – 1741 – ?). 

Александрович Олександр Іванович – значний това-
риш Лубенського полку, у 1720 р. отримав за “вой-
ськові услуги” гетьманський універсал на с.
Антінівку Журавської сотні Прилуцького полку.

Александрович Олександр Леонтійович – значковий
товариш.

Александрович Роман Олександрович (? – 1725 –
1747 – ?) – військовий товариш. Його син Іван меш-
кав у Новгороді-Сіверському (1787).

Александрович Стефан Данилович – син значкового
товариша, козак, значковий товариш Миргород-
ського полку (1731 – 1752 – ?).

Александрович Юрій (? – бл. 1711) – шляхтич. 1692
р. купив землю за р. Балинко і Степанівську землю
у киянського священика Якова Пронкевича. Знач-
ковий товариш Чернігівського полку (1699). 1699 р.
купив ниву у козляницького мешканця Григорія
Вовченка. 1699 р. отримав фундуш від чернігів-
ського полковника Юхима Лизогуба на млин на р.
Козли. 1711 р. написав заповіт, передаючи своє
майно Чернігівському кафедральному монастирю.

Александрович Яків Іванович – службу розпочав 8
грудня 1765 р. в ГВК, військовий канцелярист (з 9
квітня 1766), полковий суддя прилуцький
(1771.13.07. – бунчуковий товариш на місці судді,
1781.4.02.) Д.: Марія Висоцька, донька писаря гене-
рального суду.

Алєксєєв Павло Пархомович – абшитований значко-
вий товариш (1772).

Аліферов Роман – військовий товариш Ніжинського
полку, його сини були товаришами Глухівської
сотні, а онуки мешкали у с. Тулиголовах (1732–
1787).
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Ананченко Трохим Андрійович – службу розпочав з
1756 р., полковий канцелярист (з 1767), писар грод-
ський (з 1772), війт козелецький і військовий това-
риш (? – 1779 – 1783 – ?). Д.: N Федорівна Шаула,
донька полкового осавула київського. 

Анастасенко N – значковий товариш, військовий то-
вариш (з 1767).

Анастасієнко Петро (? – ран. 1790) – значковий това-
риш. За ним 7 підданих в Лохвицькому повіті. Д.:
Ірина NN, мали доньку Настасію. 

Анатієнко Іван (1702 – 1762 – ?) – служив атестованим
значковим товаришем Переяславського полку після
приходу з Волоської землі у 1737 році і був за орде-
рами полкової канцелярії в різних справах: ремонту-
вав греблю під Яготином на тракті, готував воли в
хотинський похід, був на форпостах в полку, звітував
у Глухові за зібрані гроші для служителів в Басан-
ській і Березанській сотнях. Отримав універсал Розу-
мовського разом з братом Петром на чин значкових
товаришів 11 жовтня 1757 р. Згадується, що вони слу-
жили атестованими значковими, а їх батько і брат
відправляли службу значковими товаришами. 

Анатієнко Микола (? – 1758 – 1767 – ?) – його батько
Єнатій Миронів Алой вийшов з Молдавії разом зі
своїм батьком Олексієм, залишивши родові маєтки
в м. Сочаві. Осадив хутір (Безуглівський) близько
1667 р. У 1738 р. був в Ніжині «у греков». У 1765 р.
разом з братом Яковом судився з черницею Києво-
Вознесенського Флоровського монастиря Меланією
через те, що не повернули їй борг. Значковий това-
риш Переяславського полку (? – 1767 – ?). Д.: 1) Сафа
Волошка. 2) Євдокія NN (? – 1738 – 1744 – ран. 1752).

Анатієнко Петро (1712 – 1762 – ?) – служив атестова-
ним значковим товаришем Переяславського полку
по приходу з Волоської землі у 1737 році і був за ор-
дерами полкової канцелярії в різних справах: у 1737
р. як виборний в полку збирав коні, у 1739 р. в хо-
тинському поході з погонщиками, в утриманні волів
у 1754 р. Збирав гроші на провіант і фураж в Басан-
ській і Березанській сотнях. Отримав універсал Ро-
зумовського разом з братом Іваном на чин
значкових товаришів 11 жовтня 1757 р. 

Анатієнко Роман – військовий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1782 – 1787 – ?). Мав у володінні в
с. Безуглівці Яготинської сотні разом з вдовою бун-
чукового товариша Якова Маркевича Марією 405
підданих (1787).

Анатієнко Степан (1762 – ?) – службу розпочав з 1773
р., військовий товариш (з 1781).

Анатієнко Яків Анатієнко (? – 1758 – 1767 – ?) – знач-
ковий товариш Переяславського полку (1767).

Ангеліовський Іван – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1727), житель івангородський. Д.:
NNN, донька Тетяни Юріївни.

Андріанопольський Григорій Павлович (1734 – 1790
– ?) – значковий товариш Лубенському полку (? –
1758 – 1762 – ?), житель роменський. Бунчуковий
товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 182 підданих у 2
хуторах. Д.: Ксенія Пантелеймонівна Лобода,
донька військового товариша.

Андрієвський Андрій – військовий товариш. Його
онук Семен Андрійович (1714 – ?) був священиком в
в Погарському повіті (1787).

Андрієвський Андрій – покозачений шляхтич гербу
«Прус І», військовий товариш Ніжинського полку.
Його онуки Петро і Микита Антоновичі мешкали в
Коропі.

Андрієвський Іван – значковий товариш Миргород-
ського полку (березень 1741 – ?), мав хутір та підсу-
сідків у Хорольській сотні.

Андрієвський Іван (1763 – ?) – службу розпочав з 1777 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1781).

Андрієвський Микита Антонович (1747 – ?) – військо-
вий товариш Ніжинського полку (1779 – 1787 – ?),
мешкав у Коропі, де мав 2 підданих. Д.: Євдокія Ми-
хайлівна Соломка, донька сотника. Мали синів
Козьму, Івана, Андрія, доньок Уляну, Марфу, Пелагею.

Андрієвський Петро Антонович (1742 – ?) – значко-
вий товариш Ніжинського полку (1782), військовий
товариш (1787), мешкав у Коропі. Д.: Марія Йоси-
півна Рижа, донька військового товариша. Мали
синів Власа, Григорія, доньок Параску, Марфу.

Андрієвський Семен (1731 – 1772 – ?) – значковий то-
вариш Переяславського полку (? – 1759 – 1772 – ?),
возний (1766). У 1767 р. мав купчу на землі (плец, 2
хати, став і гай) у с. Вєтове, які купив у 1721 р. у Гав-
рила Даниловича Сотниченка (як у «свойствен-
ника») священик Стефан. Д.: Феодосія Іванівна N
(1737 – 1763 – ?).

Андрієвський Тимофій (1720 – 1763 – ?) – службу
розпочав з 1735 р., 19 років був при Чернігівській
полковій канцелярії. Учасник очаківського походу.
Військовий товариш (1757 – 1763 – ?). Його донька
Євдокія заміжня за Миколою Петровичем Блажев-
ським (1750 – ?), священиком с. Печенюг Короп-
ського повіту (1788).

Андрієвський Трохим (1763 – ?) – з обер-офіцерських
дітей. Службу розпочав з 1773 р., значковий това-
риш Миргородського полку (з 1781).

Андрієвський Федір (1732 – ?) – військовий товариш
(? – 1779 – 1782 – ?), бурмістр ніжинський (1779),
стряпчий верхньої розправи (1782), бунчуковий то-
вариш (з 1782.22.09.), поручик (з 1783.23.12.). Ко-
лезький асесор (1788), мав 50 підданих у 1 місті і 1
хуторі. Д.: Ксенія Федорівна Кониська, донька свя-
щеника.

Андрієвський Федір (1759 – ?) – з дворян. Службу
розпочав з 1778 р., значковий товариш Миргород-
ського полку (з 1781).

Андрієвський Федір Іванович (? – 1730 – ран. 1787) –
військовий товариш (1783). Мав у Воронежі 8 під-
даних. Д.: Варвара Петрівна Іванова, донька ота-
мана сотенного воронізького. Мали сина
Костянтина (1752 – ?) і доньку Пелагею (1762 – ?).

Андрієвський-Синьоок Андрій Леонтійович (1743 –
1790 – ?) – син значкового товариша. В службі з
1764 р. полковим канцеляристом, з 1770 р. сотенний
отаман Переяславського полку, з 1773 р. військовий
товариш. Брав участь в турецькому поході. Поручик.
Д.: Параска N Бутович, донька поручика.
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Андрієвський-Синьоок Данило Андрійович (1690 –
1790 – ?) – син абшитованого військового товариша,
значковий товариш Переяславського полку (1767).

Андрієвський-Синьоок Леонтій Андрійович (1716 –
1790 – ?) – син абшитованого військового товариша,
значковий товариш Переяславського полку (1767).
Д.: Тетяна NN, донька козака.

Андрієвський-Синьоок Федір Андрійович – син аб-
шитованого військового товариша, значковий това-
риш Переяславського полку (1767).

Андріїв Андрій (? – ран. 1779) – значковий товариш
Прилуцького полку. Д.: Ганна NN, проживала у с.
Блотниці, де мала 8 хат підданих.

Андріїв Герасим Андрійович (1749 – ?) – військовий
товариш у Прилуцькому полку (? – 1779 – ?). Меш-
канець с. Блотниці Срібнянської сотні.

Андріїв Петро Андрійович (1730 – ?) – значковий то-
вариш Прилуцького полку (? – 1779 – ?).

Андріїв Яків – значковий товариш. Відставлений від
чину і висічений за підробку указу Сенату. Колишній
значковий товариш Київського полку (1749). У 1751
р. йому відмовлено у реабілітаційному універсалі.

Андрійович Тимофій – значковий товариш При-
луцького полку (1695). Присутній в березні 1695 р. в
Гельмязові як свідок при оформленні купчої сот-
ника домонтівського Стефана Томари на млин знач-
кового товариша Артема Щуровського на р. Супої в
Гельм’язові.

Андросенко Максим (1741 – 1783 – ?) – син отамана
сотенного. 5 травня 1757 р., отаман сотенний (з 12
грудня 1779), значковий товариш Миргородського
полку. 

Андрузький N – отаман сотенний (? – 1777), абшито-
ваний через хворобу військовим товаришем Га-
дяцького полку (1777.13.02. – ?).

Андрущенко Василь – значковий товариш Прилуць-
кого полку.

Андрущенко Іван Васильович – значковий товариш
Прилуцького полку (1724 – 1751 – ?), абшитований
значковий товариш (1772), мешкав у Варві. Дітей не
було (1772). Д.: NNN (? – ран. 1772). 

Андрущенко Мойсей (1755 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Лубенського полку (? – 1787 – 1790
– ?). Проживав у Лохвицькому повіті. Д.: Уляна Лог-
винівна Ольговська, донька значкового товариша.

Андрущенко Олександр (1751 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Лубенського полку (? – 1787 –
1790 – ?). Мав 17 підданих у 1 містечку у Лохвиць-
кому повіті. Д.: Ірина Яремівна Сулима, донька со-
тенного отамана.

Андрущенко Петро Васильович – значковий товариш
Прилуцького полку (1724 – 1751 – ?), житель с. Гні-
динець.

Андрущенко Софрон (1732 – ?) – полковий канцеля-
рист, значковий товариш Лубенського полку
(1780.1.08. – 1783 – ?), абшитований військовий то-
вариш (1787). Мав 10 підданих в одному селі у Лох-
вицькому повіті. Д.: Феодосія NN, донька священика. 

Антипович Іван – будучи полковим канцеляристом
Переяславського полку (? – 1736 – ?), одночасно мав

чин значкового товариша (1743 – 1751 – ?). Став
старшим полковим канцеляристом переяславським
(? – 1755). У 1755 р. продав плец в Переяславі за 60
карбованців писарю міського суду Йосипу Петрову.

Антіох Міхей Олександрович – військовий товариш.
Мав маєтності, надані Лукою Жоравкою. Його на-
щадки Вербицькі-Антіохи.

Антіненко Йосип – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1732).

Антіненко Олексій (1756 – ?) – шляхтич. Службу роз-
почав з 10 травня 1767 р., земський підписок (з 3 бе-
резня 1768), полковий канцелярист (з 1775.10.12.),
возний гродський (з 1778.17.03.), військовий това-
риш в Лубенському полку (1781.22.01. – 1783 – ?). В
походах не був. У 1783 р. бажав перейти на цивільну
службу.

Антонович Гнат – значковий товариш Чернігівського
полку (? – 1740 – 1747 – ?). Володів приїжджим дво-
ром (? – 1740 – 1743 – ?), а пізніше житловим у с.
Нових Млинах Седнівської сотні (1747).

Антонович Григорій (? – 1743) – значковий товариш
Чернігівського полку (? – 1741 – 1743 – ?). Мав у д.
Гусавці Березненської сотні 9 дворів (1741), 11 по-
сполитих, житловий двір (1743). Д.: Єфросинія NN.
Вдова, мала у 1743 р. у с. Чепелеві 17 посполитих
дворів та власний житловий двір на 2 хати.

Антонович Максим – бунчуковий товариш у При-
луцькому полку (1735.23.01. – 1751 – ?). 12 березня
1747 р. разом з сином Павлом продав грунти, дві
хати підсусідків, інше майно в с. Старому Григорію
Огієвському за 1200 карбованців. Мав підсусідків у
с. Старому Конотопської сотні. Д.: Уляна Тимофі-
ївна Радич.

Антонович Микита Федорович – військовий товариш
(1787). Мав 40 підданих в м. Почепі. Д.: Ганна NN,
донька почепського міщанина.

Антонович Федір – значковий товариш Чернігівського
полку (1711 – 1740 – ?). 1711 р. був під Кам’яним Зато-
ном, 1713 р. – під Києвом, 1716 р. – під Гадячем, 1716
р. – під Царициним. 1737 р. був у поході. Мав 8 по-
сполитих дворів, млин на р. Гусавці в два кола у с. Гу-
савці, де і проживав (? – 1739 – 1740 – ?).

Антонович-Аверків Гаврило Іванович – правнук
сотника кролевецького, онук війта кролевецького.
Військовий товариш Ніжинського полку (? – 1783 –
1787 – ?). Мешкав у м. Кролевці. Мав 13 підданих.
Д.: Євдокія NN, донька дворянина.

Антонович-Страховський Василь Андрійович (? –
ран. 1732) – покозачений шляхтич гербу «Шеліга»
змінений. Військовий товариш Чернігівського
полку. 3 липня 1689 р. Мазепа надав йому с. Чепе-
лів в Киселівському ключі. Киселівський сотник
(1709). Його швагро – сотник киселівський (1681)
Андрій Лозовський. Д.: Єфросинія NN. 9 січня 1732
р. отримала підтвердження на с. Чепелів Киселів-
ської сотні.

Антонович-Страховський Михайло – значковий то-
вариш Чернігівського полку (? – 1773), військовий
товариш (1773 – ?), полковий осавул (1782 – ?), засі-
датель Березненського повітового суду.
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Анцибор Гнат – військовий товариш Лубенського
полку. Мав двір у Смілі. Його син Андрій Гнатович
(? – бл. 1748) – отаман сотенний, жив у батьків-
ському дворі в м. Смілі. Його нащадки мешкали в м.
Смілі і хуторі поблизу нього.

Апостол Василь (1751 – ?) – абшитований військовий
товариш Чернігівського полку. Внесений до ІІ час-
тини родовідної книги дворян Чернігівського на-
місництва. Д.: Анастасія Матвіївна Кривошея,
донька військового товариша.

Апостол Яків Васильович (? – 1692 – бл. 1717) – 21
червня 1702 р. і 29 червня 1709 р. отримав універ-
сали миргородського полковника на с. Аврамівну
Хорольської сотні. Значковий товариш (? – 1709 –
1716.2.11. – ?), осавул полковий миргородський
(1716). Д.: Євдокія Василівна Лагода (? – 1699 – 1717
– ?), донька осавула полкового миргородського.

Аренга Трохим – військовий товариш. Основополож-
ник Аранжієвих.

Армашевський Василь – абшитований військовий
товариш (1783). Мав 149 підданих у Конотопі, сс.
Шаповалівці і Сосновці. Д.: Наталія Симонівна На-
рбут, донька війського товариша.

Армашевський Іван (Герасимович ?) – в джерелах
згадується у Глухові (1722), військовий товариш у
Красному Колядині Прилуцького полку (1733),
писар полкового суду прилуцького (1733.27.01. – ?).

Армашевський Іван Павлович (? – 1697 – 1767 – ?) –
навчався в Харківському колегіумі та КМА. Служив у
Ніжинській полковій канцелярії. Військовий канце-
лярист (1719–1722), сотник веркіївський (1739–1761),
абшитований полковий хорунжий (1761 – 1767 – ?).

Армашевський Павло Іванович – син сотника веркі-
ївського, службу розпочав з 1767 р., отаман сотен-
ний Ніжинського полку (з 1774), військовий
товариш (з 1783), поручик. Мав 20 підданих у 2
селах. Д.: Пелагея Іванівна N, донька козака. 

Армашевський Прокіп – військовий товариш (1733),
мешкав у Красному Колядині Прилуцького полку.

Армашевський Сидір Іванович (1739 – 1795 – ?) –
син і онук сотника веркіївського, навчався в КМА,
військовий канцелярист ГВК, сотник веркіївський
Ніжинського полку (1761.9.09. – 1766), (1777–1782),
бунчуковий товариш (з 1781.5.11.). Мав 485 підда-
них у 5 селах і 2 хуторах. Д.: Катерина N Борсук,
донька сотника.

Арсеньєв N – отаман сотенний у Київській сотні (? –
1766), абшитований значковий товариш (1766 – ?). 

Артеменко Дмитро – отаман сотенний, абшитований
військовий товариш Полтавського полку.

Артеменко Михайло – значний військовий товариш
Чернігівського полку.

Артеменко Петро – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1732).

Артемовський Гаврило – військовий товариш Старо-
дубського полку. Його онук Іван Григорович (1757 –
?) – козак с. Суходол (1787).

Артюх N – значковий товариш Полтавського полку
(1787). Разом з сотенним отаманом Артюхом мав
маєтність при р. Тагамлик (77 підданих).

Артюх Яким – значковий товариш Полтавського
полку (? – 1784 – ?), військовий товариш.

Артюшенко Фесько – військовий товариш Полтав-
ського полку (1693.02.). Рід Артюшенків відомий у
Веприцькій сотні Полтавського полку (1649). 

Аршава Антін – військовий товариш Стародубського
полку (1783). Д.: N Василівна Янжул, донька вій-
ськового товариша. Мали трьох синів.

Аршава Антін – значковий товариш Стародубського
полку (? – 1780 – ?).

Аршава Іван – значковий товариш Стародубського полку.
Аршава Іван Іванович – син значкового товариша.

Службу розпочав 1760 р. значковим товаришем Ста-
родубського полку, військовий товариш (1766 –
1779), писар полковий (1779.18.11. – 1783 – ?). Мав у
с. Чаусах і д. Марковці три хати підданих. Д.: Па-
раска N Мешетич, донька полкового канцеляриста.
Мали синів Івана, Степана, доньок Ганну і Марію.

Аршук Василь Маркович – службу розпочав з 1766 р.,
отаман сотенний почепський (1770 – 1780 – ?) вій-
ськовий товариш (1787). Д.: NN Щерба, донька шлях-
тича. Мали сина Григорія, доньок Марфу і Катерину.

Аршук Нестор Данилович – службу розпочав з 1760 р.,
хорунжий сотенний (1770–1775), осавул сотенний
почепський (1775 – 1780 – ?), військовий товариш (?
– 1783 – 1787 – ?). Д.: Параска Григорівна Коренев-
ська, донька значкового товариша. Мали синів
Павла, Якима, Гната, доньок Марину і Ксенію.

Асауленко Андрій – значковий товариш (1777 – 1780
– ?). Д.: NN Мигрина, донька значкового товариша.

Асауленко Микола – значковий товариш Лубенського
полку (1745). Мав у Пирятинській сотні при хуторі
3 двори підсусідків піших убогих.

Афанасієв Андрій (1723 – ?) – значковий товариш Лу-
бенського полку (1749 – 1769 – ?). Займався збором на
1751 р. служительських грошей. 1769 р. знаходився
вдома, а в похід до другої армії пішов онук його Олек-
сандр. Абшитований військовий товариш (1788). Мав
свій герб. Рід внесений до VІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: Настасія Василівна
Ольшанська, донька значкового товариша.

Афанасієв Данило (? – ран. 1747) – значковий това-
риш Лубенського полку. Д.: Ганна NN (? – 1725 –
1747 – ?).

Афанасієв Максим (1751 – ?) – отаман сотенний 2-ї
Лохвицької сотні Лубенського полку (1773 – 1780 –
?), військовий товариш (1779 – 1780 – ?), губерн-
ський секретар (1788). Д.: Дарія N Яновська, донька
військового товариша.

Афанасієв Яків – значковий товариш Лубенського
полку (1777).

Афанасов Іван – значковий товариш Стародубського
полку. У 1737 р. перебував вдома, але мав йти в похід
в команді фельдмаршала фон Мініха.

Афанасьєв Яків (1747 – 1783 – ?) – служив з 1770 р., в
званні військового товариша Лубенського полку
(1782 – 1783 – ?). В походах і битвах був у 1 і 2 ар-
міях. Бажав перейти у 1783 р. на цивільну службу.

Афендик Василь Антонович (1734/1735 – 1784 – ?) –
син ротмістра ланд міліційного Брянського полку.
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Службу розпочав значковим товаришем ( з 1772),
військовий товариш (1774 – 1780 – ?), бунчуковий
товариш (1784). У с. Старій Басані мав 20 підданих.
Д.: (1770) Параска Мат віївна Косташ, донька абши-
тованого полкового обозного. Сини Павло, Василь.

Афендик Григорій Миколайович (1738/1741 – 1787 – ?)
– службу розпочав з 1765 р., військовий товариш (1779
– 1787 – ?). Д.: (з 1762) Єфро синія Іванівна Берло
(1745 – 1782 – ?), донька бунчукового товариша. За
нею перейшла 1/4 володінь батька, а це спадок родин
Сомків і Сулим. Їх діти: Іван (1758 – ?), Параска (1762
– ?), Григорій (1767 – ?), Микола (1778 – ?), Яків (1773
– ?), Ганна (1781 – ?), Євдокія (1784 – ?). 

Афендик Да вид Степанович (1717 – 1768 – ран. 1775) –
син наказного полковника переяславського, учень ін-
фіми Київської колегії у 1727 р., був у військових по-
ходах, на штурмах і приступі очаківському. Сотник
баришівський (з 1745.2.05.), абшитований бунчуко-
вий товариш (1768.24.01. – ?). Мав 90 підданих. Д.:
(1746) Настасія Петрівна N (1725–1779), жила у с. Ста-
рій Басані. Мали синів Федора, Степана, Павла, до-
ньок Ганну, Параску, Олену, Ганну, Марію. 

Афендик Іван Антонович (1722 – 1791 – ?) – син рот-
містра ландміліційного Брянського полку. Службу
розпочав у червні 1757 р. військовим канцеляристом
(з 1757.14.12.), військовий товариш (з 1765.20.12.),
бунчуковий товариш (з 1781.28.02.). Проживав у с.
Старій Басані, де мав 50 підданих. Д.: Ірина Степа-
нівна Стрешенцова, донька значкового товариша.

Афендик Іван Миколайович (1722 – 1782 – ?) – службу
розпочав з 1757 р., бунчуковий товариш (з 1781). 

Афендик Корній Максимович – службу розпочав з
жовтня 1769 р. полковим канцеляристом Переяслав-
ської полкової канцелярії. Сотник бориспільський
(1770.26.04. – 1781), учасник турецького походу (1772).
Бунчуковий товариш (з 1781.10.08.). В м. Борисполі, с.
Іванівці, д. Нестеровці на ранг сотника мав чоловічої
статті 180 підданих (1779). Д.: N Антінівна Яновська,
донька абшитованого полкового хорунжого.

Афендик Михайло – полковий хорунжий (1780), аб-
шитований військовий товариш Київського полку

(1782). Д,: Мотря Василівна Лазаревич, донька сот-
ника липлявського.

Афендик Михайло Степанович (1724 – 1763 – ?) – син
наказного полковника переяславського, сотенний
хорунжий (1751), значковий товариш (? – 1763 – ?).
Д.: Софія Стефанівна Сулима (1729 – 1760 – ?).

Афендик Павло Давидович – значковий товариш
(1784), військовий товариш (1790).

Афендик Семен Іванович (1753 – 1784 – ?) – син капі-
тана у відставці, службу розпочав з 1771 р., військо-
вий товариш (? – 1781 – 1784 – ?).

Афендик Степан Давидович (1748 – ран. 1809) – син
бунчукового товариша, службу розпочав з січня
1765 р., військовий канцелярист (з січня 1771), вій-
ськовий товариш (лютий 1774 – 1783), абшитований
полковий осавул (1783.30.09. – 1784 – ?). Бунчуко-
вий товариш. Мав підданих у сс. Старій Басані, Ку-
лажинцях. Д.: (1775) Ганна Миколаївна Сук, донька
охтирського міського лікаря у відставці.

Афендик Федір Давидович (1746 – 1782 – ?) – з шля-
хетства, син бунчукового товариша, службу розпо-
чав з 10 травня 1762 р., призначений полковим
канцеляристом (з 1762.13.05.), значковий товариш
(з 1767.02.), сотник баришівський (1768.31.01. –
1782). Брав участь в турецькому і кримському похо-
дах. Мав у Баришівській сотні 50 підданих. Д.: Пе-
лагея Іванівна Католей (1754 – 1775 – ?), донька
військового товариша Київського полку. 

Афендик Яків Антонович (бл. 1743 – 1782 – ран. 1784)
– син ротмістра ландміліційного Брянського полку.
Службу розпочав з 1762 р. полковим канцелярис-
том, військовий товариш (з 1774.30.05.), бунчуковий
товариш. У с. Старій Басані мав 50 підданих. Д.: (бл.
1764) Настасія Семенівна Самойловська, донька вій-
ськового товариша Київського полку. Мали сина
Корнія.

Ахманов Онисим Іванович – військовий товариш Ста-
родубського полку, житель тростянецький (1700).

Ахматов Герасим – військовий товариш Ніжинського
полку. Його онук Марко Гаврилович (1731 – 1787 – ?)
– абшитований сотенний осавул в Батурині (1787).
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Бабак Іван Васильович – значний військовий товариш

(1675). Його правнуки мешкали в м. Вороніжі.
Бабанський Григорій – старшинський син, значковий

товариш Полтавського полку (? – 1751 – 1755 – ?). В
догляді за відбірними вівцями. У 1755 р. ГВК забо-
ронив його переведення до компуту значкових то-
варишів Київського полку.

Бабанський Йосип Васильович – козак царичан-
ський, мав ліс (1731), значковий товариш Полтав-
ського полку (1735 – 1739.31.03.). Його дім пустий
в Царичанці (1732). 1735 р. в команді генерала
Леонтьєва у поході під Білозерну. 1736 р. знахо-
дився все літо при комісії князя Трубецького у Ца-
ричанці при команді полкового осавула Івана
Сулими. Полковий комісар (1736). 1738 р. на чолі

команди (823 козаків і посполитих) на форпостах
в команді генерал-майора Рединга, на чолі ко-
манди (237 чоловік) на дніпровських порогах для
спорудження суден команди бригадира Ємада-
рова. Сотник царичанський (1737, нак.; 1739.31.03.
– 1743 – ?). 

Бабанський Яків – значковий товариш Полтавського
полку. У 1755 р. ГВК заборонив його переведення до
компуту значкових товаришів Київського полку.
Підвідомчий полковій канцелярії серед значкових
товаришів у 1755 р., мав двір у Царичанці.

Бабарика Іван Федорович (1733 – ?) – значковий това-
риш Київського полку (? – 1760), військовий това-
риш (з 1760.23.09.). Абшитований військовий
товариш (? – 1782 – 1790 – ?). Мав 152 підданих у 1



селі і 1 хуторі у 29 хатах (Лохвицький і Зіньківський
повіти). Внесений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: Марія N Жданов-
ська, донька намісника.

Бабаринов Федір (1717 – 1767 – ?) – служив з 20 серпня
1757 р. З жовтня 1757 р.– військовий канцелярист, з
лютого 1761 р. – військовий товариш за універсалом
гетьмана Розумовського. У 1765 р. був полковим га-
дяцьким комісаром, в тому ж році збирав гроші на
компанійські полки. 

Бабенко Антін (1757 – ?) – службу розпочав з 1776 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1782).

Бабенко Семен – полковий цилюрник Київського
полку (? – 1778), звільнений зі служби через хво-
робу. Абшитований значковий товариш (1778.22.01.
– 1782 – ?).

Бабич Іван Павлович – значковий товариш (1732 – 1751
– ?), житель с. Мокіївки Прилуцького полку.

Бабич Павло (? – ран. 1740) – значковий товариш При-
луцького полку.

Бабкін Андрін (1756 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Лубенського полку (? – 1788 – 1790 – ?). Вне-
сений до ІІ частини родовідної книги Чернігівського
намісництва в Роменському повіті. Д.: Марія Васи-
лівна Трохимова, донька священика.

Бабкін Григорій Сидорович – військовий товариш Ні-
жинського полку (1788), мешканець коропський.
Д.: Домна NN, донька шляхтича. Мали синів Гри-
горія і Федора.

Бабченко Лесько – військовий товариш (1676), геть-
манський посланець до Москви (1676).

Багарев Данило (1749 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1787). Мав 207 підда-
них у 6 селах. Внесений до ІІ частини родовідної
книги Чернігівського намісництва. Д.: Параска Іва-
нівна Гамалія, донька військового канцеляриста.

Багарев Дмитро – козак, значковий товариш Лубен-
ського полку (1739 – 1751 – ?).

Багинський (Богинський) Олексій Петрович – знач-
ковий товариш (1731 – 1751 – ?).

Багинський (Богинський) Потап Петрович (? – ран.
1781) – значковий товариш Стародубського полку
(1731–1764), військовий товариш (1764). 10 березня
1747 р. разом з топальським сотником Михайлом
Ганджулою уступив Івану Шашкевичу частину
млина під Стародубом. У мав 1764 р. у Стародубі 1
двір з 1 хатою, в якій жила наймана людина.1764 р.
в його володінні в Топальській сотні у с. Любечани
було посполитих дворів 4, хат 4, 5 хат бездвірних, 1
підсусідок, людей від 10 до 60 років – 29, старших
60 років – 2. При хуторі Нехаївці 2 хати бездвірних,
людей від 10 до 60 років – 4. Всього посполитих
дворів 4, хат 4, 7 хат бездвірних, 1 підсусідок, людей
від 10 до 60 років – 33, старших 60 років – 2. Про-
живав у с. Бровничі, де мав 65 підданних.

Бажан Андрій (1732 – ?) – службу розпочав з 1742 р.,
полковий канцелярист (з 1750), значковий товариш
(з 1757), писар полкового суду (1759–1773), військо-
вий товариш (24 лютого 1773 – 1790 – ?). Внесений
до ІІ частини родовідної книги дворян Чернігів-

ського намісництва по Борзнянському повіту. Мав
15 підсусідків в м. Остап’ї. Д.: Ганна Лазарівна
Голтв’янська, донька протопопа голтв’янського.
Мали доньку Марію.

Бажан Андрій (1738 – 1788 – ?) – службу розпочав з
1760 р., отаман сотенний, значковий товариш Мир-
городського полку (з 11 січня 1782).

Бажан Кіндрат – військовий товариш (1790). Внесений
до ІІ частини родовідної книги дворян Чернігів-
ського намісництва по Борзнянському повіту.

Базилевич Василь Федорович – служив з 1707 до 1733 р.
у Волинській сотні сотенним писарем, кілька років
був наказним сотником. Був у походах 1724, 1725,
1733, 1734, 1738, 1739 рр. У 1748 р. призначений
значковим товаришем. Полковий зборщик нату-
ральних і грошових податків (1749), «заведовца»
чернігівським полковим скарбом (1751). Через ста-
рість і слабкість просив відставки і призначення на
його місце сина Григорія. Абшитований значковий
товариш (з 20 травня 1761 р.). Проживав у с. Чор-
нотичах, мав 2 двори підсусідків, шинок у с. Во-
линці. 

Базилевич Григорій (1703 – 1735 – ?) – значковий то-
вариш Стародубського полку (1735). 

Базилевич Григорій Васильович (1726 – ?) – служив з
1752 р. у ІІІ компанійському охотницькому полку
Часника. Значковим Чернігів ського полку призна-
чений на місце батька (1761 – 1780 – ?). В походах не
був. Мав 11 підсусідків у с. Кудрівці Сосницької сотні.
Д.: N Йосипівна Харченко, донька козака Сосниць-
кої сотні, мали синів Тимофія, Григорія (1780). 

Базилевич Дем’ян – службу розпочав з 1769 р. полко-
вим підканцеляристом. Значковий товариш Старо-
дубського полку (1777 – 1781 – ?) у 2-й Почепській
сотні. У с. Васьковичах мав 10 підданних (1778).

Базилевич Іван Васильович – значковий товариш Ста-
родубського полку. 

Базилевич Петро – службу розпочав полковим канцеля-
ристом 1766 р., значковий товариш (1771 – 1778 – ?).

Базилевич-Верховський Стефан Леонтійович (бл. 1759
– ?) – військовий товариш (1782).

Базилевич-Кулябка Василь Федорович (1748.12.04. –
1808) – з 1765 р. канцелярист Пере яславського
гродського суду, отаман сотенний бубнівський
(1768–1771), значковий товариш (1771–1774), вакан-
совий сотник (1774–1776), останній сотник домон-
тівський (1776–1782), суддя Золотоніського повіту.
Д.: Настасія Іванівна Жила (1755 – 1790 – ?), донька
хорунжого полкового.

Базилевич-Кулябка Іван Федорович (1752–1816) –
син сотника бубнівського, службу розпочав з 1769 р.
колезьким канцеляристом, військовий товариш
(березень 1774 – 1780 – ?). Бунчуковий товариш (? –
1783 – 1787 – ?), колезький асесор, Золотоніський
повітовий предводитель дворянства (1797). У 
м. Бубнові, сс. Прохоровці, Сутках Лубенського
полку Яблунівської сотні хут. Ковтунівського мав 69
підданих. Д.: Олена Данилівна Лесевич (? – 1823).

Базилевич-Кулябка Семен Васильович – бунчуковий
товариш у Лубенському полку (1731). Його батько –
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писар полковий ком паній ський (? – 1697 – ?) Ва-
силь Леонтійович Левоненко (Леонтьєв), мати – Те-
тяна N Кулябка (? – 1732). Володіли хутором на 
р. Буромці (купленим в жителя іркліїв ського Се-
мена Балабана). Надбання ствердженні полковни-
ком лу бен ським Свічкою (1697), гетьманом
Скоропадським (1710). Д.: Анастасія Андріївна Ков-
баса, донька компанійського полковника.

Базилевич-Кулябка Степан Леонтійович (1749/1752
– 1790 – ?) – син абшитованого полкового судді,
військовий товариш Переяславського полку (? –
1775 – 1787 – ?). Мав підданих у с. Каленики та 5 на
хут. Озерянському у Золотоніському повіті та 51 на
хут. Комарівському Переяславського повіту, воло-
діння в м. Гельм’язові Д.: Уляна Степанівна Ілля-
шенко, донька бунчукового товариша.

Базилевич-Кулябка Федір Васильович (? – 1711 –
1755) – син писаря полкового ком паній ського, в
службі з 1711 р., брав участь у сулацькому поході
(1723), коронації Петра ІІ (1728), бунчуковий това-
риш (? – 1733 – 1738), сот ник бубнівський (1738–
1752). Його називав швагром у 1742 р. Модест
Сте фанович (з 1746 р. архимандрит Михайлівського
Золотоверхого монастиря). Д.: Марія N Стефанович
(? – 1729 – 1767 – ?).

Базилевич-Кулябка Яків Васильович – син писаря
пол кового компанійського, бунчуковий товариш
(1731).

Базилевський Андрій Федорович (1750 – 1783 – ?) –
службу розпочав 8 травня 1765 р., сотник остапів-
ський (1772–1782), бунчуковий товариш Миргород-
ського полку (з 22 вересня 1782 р.). Володів
німецькою, французькою і англійською мовами.
Разом з братом мав 4200 підданих чоловічої статі
(1783).

Базилевський Іван Лаврінович (? – 1707 – 1751) –
значковий товариш, сотник білоцерківський Мир-
городського полку (1737–1751). Мав шинки у с.
Борках і Білоцерківці. Д.: Наталія Іллївна N (? –
1730 – 1774 – ?). У 1764 р. мала 4 хутори в Білоцер-
ківській сотні.

Базилевський Костянтин (1727 – ?) – абшитований
військовий товариш Ніжинського полку (1788).
Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва в Борзнянському по-
віті. Д.: Параска NN, донька козака.

Базилевський Федір (1776 – ?) – значковий товариш
Миргородського полку (з 1782.3.02.).

Базилевський Федір Лаврінович (? – 1702 – 1751 –
ран. 1760) – син сотника білоцерківського, службу
розпочав з 1717 р. значковим товаришем, сотник
остапівській (1735–1738), наказний сотник біло-
церківський Миргородського полку (1741). Мав
шинок в Білоцерківці. Д.: NNN. У 1764 р. тримав 7
хуторів в Остапівській сотні: Кринковський, Хре-
щатовський, Богачанський, Гаринський, Поповий,
Бакаївський, Федоровщину.

Байдак Андрій (? – 1684 – 1752 – ?) – був власником села
на Сухому Омельнику, в якому було 10 хат (1748).
Значковий товариш (1705 – 1752 – ?), житель кре-

менчуцький Миргородського полку. 3 червня 1719 р.
купив у мешканців кременчуцьких Прокопа Рудого
і Олекси Коваля байрак на Майзуровій долині.

Байдак Максим Андрійович (1723 – ?) – службу розпо-
чав з 1742 р. значковим товаришем Миргород-
ського полку при комісії розмежування з турками
земель. 1746 р. за Дніпром на пасіках Мошенського
монастиря затримував ієросхимонаха Матвія та
ченця Іову. 1748 р. в п’ятисотенній команді обме-
жував трави в побережних сотнях для заготівлі сіна
коням. 1749 р. «в понуждении сотенной Кремен-
чуцкой старшини о скорейшом сочинении о взятих
в 737, 738, 739 годах под армию ... волах и лошадях
ведомости», у Городиській сотні під селом Бори-
сами боровся з саранчою. 1750 р. «в содержании на
той стороне реки Днепра при селе Войтовому для
предосторожности от опасной болезни учрежде-
ного караула». 1751 р. разом з козаками-стрільцями
у побережних сотнях на правлму боці р. Днепра
здобував диких звірів і птахів. 1753 р. у тисячній ко-
манді, «состоящой на той стороні реки Днепра в
урочище Сухого Ташлика под командою гпдна по-
лковника Миргородского Остроградского». 1755 р.
«в наражонной к нечаяному походу пятисотнной
команди состоял в лагері под командою хорунжего
полкового Максима Леонтиева чрез целое лето».
1760 р. «в надсмотрении учрежденних в сотне Го-
родиской от опасной болезни караулов, в том же
году в отводе в сотнях Омельницкой, Потоцкой и
Кременчуцкой ландмилицкого Белогородского
полку для лошадей пастбичних мест». 

Байрак Григорій Андрійович (1717 – ?) – служити роз-
почав з 1736 р. значковий товариш Полтавського
полку (? – 1741 – 1767 – ?).1736 р. був у кримському по-
ході під Перекопом, Козловим і в Бахчисараї, 1737 р. в
очаківському, 1738 р. – в Дністровському походах.
1739 р. під Власівкою і Городищем боронилися від
татар. 1743 р. три місяці на дніпровських форпостах
у команді 150 виборних козаків Миргородського
полку на чолі з підполковником Нейманом. 1744 р.
«в понуждении в сотнях Потоцкой, Омельницкой и
Голтвянской сотников, сотенной старшини, значко-
вих товарищей и виборних козаков о скорейшем
исправлении себе лошадми, воинским припасами и
мундирами». 1745 р. оглядав «по старинним кре-
постям умершего обозного Генералного гпдна Ли-
зогуба в заднепрских местах находячихся грунтов».
1746 р. «во взятии в сотнях Остаповской, Голтвянс-
кой и Омелницкой имянних ведомостей сколко
оних сотен обивателей в Полс кую область перешло
и за кем где кто находится и в отсилке в полковую
Миргородскую канцелярию». 1748 р. «у понужде-
ния старшин сотенних Кременчуцкой, Потоцкой,
Омелницкой и Голтвянской о скорейшой подсипки
тамошних крепостей». 1746, 1750 і 1751 рр. працю-
вав у прикордонній з поляками комісії. 1751 р. «в
произвождении следствия над сотником Кремен-
чуцким и сотенною старшиною якоби о нечинении
сотенним кременчуцким зборщикам в зборе в скарб
Войсковой подлежащих денег вспомоществова-
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ния». У 1752 р. рік знаходився з направленими на
Січ бунчуковому товаришу Федору Гаврилову и сот-
нику полковому миргородському Василию Заруд-
ному. У лютому 1753 р. «за силу инструкции
Полкового Миргородского суда в доправке на сот-
нику Городискому Кодинцю по учиненному в оном
Полковом Суде приговору за побег и держане в
турмі иеромонаха Монастира Пивогородиского
Мойсея Василиева прописаного в той инструкции
числа денег». Полковий комісар (1753.15.10. –
1754.16.10.). 1754 р. «в рішении діла произведенного
в сотенной Кременчуцкой канцелярии по челобитю
поданному от козака Кременчуцкого Івана Коро-
тича на козака Кременчуцкого ж Максима Некрасу
о завладении оним Некрасом спадаючой обявле-
ного Коротича ... дубиною». 1755 р. «в учинении ос-
ведетельствования на гребле Манжеліевской
Псолской можно ль Сотника Омелницкого Остраг-
радского мелницю на другое место перенесть и
отого не будет лі абиди другим владелцам на той
греблі мелниці имеющим, в том же году в отиска-
нии в сотника Власовского Майбороди заграбленого
в сотника Кременчуцкого Гаврилова волов, проса и
льну, а в козака Кременчуцкого Волочая пшениці».
В лютому 1756 р. «по инструкции Полковой Мирго-
родской Канцелярии во взять в того ж сотника Вла-
совского Майбороди ответа для чего он порученного
ему от Генералной Войсковой Канцелярии след-
ствия по делу сотника Глинского ... Крижановского
о луки презиваемой Панской чрез долгое время не-
докончил, и во взяті ж правящого за сотенного пи-
сара Власовского Остапа Иванова и в отправлении в
оную Полковую Канцелярию, в том же году в по-
нуждении Сотенной Кременчуцкой старшини о
скорейшем освідітелствовании и при том в присуд-
ствии неимеется ль в сотне Кременчуцкой сверх ре-
визии при новонаселених слободках и при футорах
дворов и хат». В квітні 1757 – червні 1758 рр. «в при-
нятии з Кременчуцкой пограничной таможні по-
длежащих на войсковие Малоросийские расходи
денег и в отправлении в Полковую Миргородскую
Канцелярию, между тем же бил по указу полкового
Миргородского суда в произведении следствия по
доношению значкового товариша Димитрия Усти-
мовича якоби о наезді економом приписного Пиво-
городиского монастира Григорием Дунчевским
гваловно на землю его Устимовича и о забрании
хлеба; в понуждении сотника Кременчуцкого Гав-
рилова о скорейшой доставки в Кременчуцкий и
Криловский казение магазини недоставленного по
подраду Его провианта; в поимки и отправлении в
Полковий Миргородский суд козаков омельницких
Николи Варакути Тимоша Горбаченка и других то-
варищей их приличившихся к убийству атамана
походного Омельницкого Лукяна Книша; в понуж-
дении козака Власовского (что нине значковий то-
вариш) Павла Динисова о скорейшем следовании за
отправленими с полку Миргородского для височай-
шей ея императорского величества служби волами;
в доправки в сотнях Городиской, Власовской и Кре-

менчуцкой за поставленние великоросийским куп-
цем здешнего полку козакам виборним и полуви-
борним одномонерние шаблі денег в том же году в
мце июне в отвозе к гпдну генералу лейтенанту Хор-
вату конверта за Генералною Войсковою печатю
присланого при ордері полковой Миргородской
канцелярии, в том же году при отправленном з по-
лковой Миргородской Канцелярии в крепость свя-
той Елисавети к гпдну генералу маіору Юсту по
оговору гайдамацкому значковому товаришу Івану
Волошину ездил и при произвождении над ним
следствия депутатом бил да того ж 758 ноября з 15
759 году июня по 25 число в заднепрских местах при
дистанции Мигийского Ташлика у содержани опре-
деленной в число тисячное Полку Миргородского
козачей команди, в 760 году в октябрі и ноябрі мцах
в надсмотрении над работниками находячимись в
постройки по Днепру форпостов, да в понуждении
Полкових Комисаров Прокопа Николаева и Федора
Мисика о скорейшем собрании подлежащих за ко-
мисарствених в компанейский полк порционних и
рационних денег и об оправлении в полковую Мир-
городскую Канцелярию для отсилки в Скарбовую
Канцелярию». 1761 р. «в понуждении сотенной Кре-
менчуцкой старшини о скорейшем собрании опре-
деленного числа з оной сотне под армию ея
императорского величества волов, також, чтоби
оние били в добром бережении до отправления, в
надсмотрении». Мав двір у Кременчуцькій сотні
Миргородського полку.

Байрак Данило – полковий канцелярист миргород-
ський (? – 1741 – 1749) в Сорочинцях, значковий то-
вариш (1749–1750), у вересні 1749 р. був кандидатом
на посаду цибулівського сотника. У липні 1751 р. був
звільнений з-під арешту, де знаходився через брех-
ливий донос, нагороджений 500 карбованцями і
чином сотника. Сотник цибулівський (1750–1752),
осавул полковий миргородський (1756 – 1757 – ?).
Можна також пригадати, що з кінця 1756 р. і при-
наймні до листопада 1761 р. на посаді миргород-
ського полкового осавула перебував екс-сотник
цибулівський із значкових товаришів Власівської
сотні Данило Байрак.

Бакай Матвій Абрамович – шляхтич гербу «Пятрог»
змінений. Значковий товариш.

Баклан Михайло Іванович (1750 – ?) – військовий то-
вариш Ніжинського полку. Командир над Коно-
топською сотнею (1782), поручик (1787). В Конотопі
і с. Поповці в нього 14 дворів, в яких проживало 15
підданих. Д.: Катерина NN, донька священика.
Мали сина Якова.

Бакланець Родіон Степанович – покозачений шляхтич
гербу «Рудниця» змінений. Хорунжий сотенний
новгородський (1687), 16 грудня 1687 р. отримав від
полковника стародубського Тимофія Олексійовича
універсал на засипання греблі і побудову млина на
р. Журавці. Значний військовий товариш (1693).

Бакуменко Іван (1757 – ?) – абшитований військовий
товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 3 підданих в 
м. Ічні. Внесений до ІІ частини родовідної книги
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дворян Чернігівського намісництва Борзнянського
повіту. Д.: Параска N Красногорська, донька міща-
нина-купця.

Бакумов Тихін – службу розпочав з 1770 р. у Малоро-
сійській скарбовій канцелярії, з 1772 р. військовий
канцелярист, квартирмейстр колезького асесора
Давидовича, військовий товариш Ніжинського
полку (з 1782), бурмістр (з 1788). Д.: Уляна N Гера-
симова, донька шляхтича.

Бакумович Василь – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1737).

Бакумович Іван – значковий товариш Ніжинського
полку. У 1738 р. убогий і не міг відправляти вій-
ськових походів, тому залишений у полку для ви-
конання різних необхідних справ.

Бакумович Яків – значковий товариш Ніжинського
полку (? – 1735 – 1747 – ?). У 1735 р. повернувся з по-
льського походу, 1737 р. був у очаківському поході.
1747 р. мав двір житловий у с. Талалаївці 1-ї полко-
вої сотні.

Бакумович Яків (? – 1735) – значковий товариш Ні-
жинського полку. У 1735 р. був хворий і помер.

Бакуринський Андрій Климович (1713 – 1761 – ?) – з
1730 р. після смерті батька значкового товариша
залишився малолітнім і по досягненні 17 років
почав служити у званні значкового товариша Чер-
нігівського полку і на те звання універсалу не мав,
«бо в старі часи таких зразків не було». Дід його
Юрій Бакуринський за гетьмана Богдана Хмель-
ницького з іншою шляхтою служив військовим
товаришем, за що від колишніх гетьманів на
добра отримав універсали. Отримали універсали і
батько Клим та дядько сотник роїський Яків. При-
значений Чернігівською полковою канцелярією у
польський поход, в якому був з 1732 до 1734 р.,
1737 р. при семитисячній команді посполитих, по-
лковий осавул в команді полкового обозного Сан-
гурського на Самарі і Кодаку і при очистці порогів
на Дніпрі. 1738 р. складав ревізії у Киселівській і
Сосницькій сотнях, ходив на Дон з командою у
200 козаків, у 1740 р. в турецькому поході. 1758 р.
на нього скаржився військовий канцелярист
Петро Польовий за образи. 16 березня 1761 р. аб-
шитований військовим товаришем за станом здо-
ров’я. Мав житловий двір у с. Ріпках, шинок
(1741), три шинки (1747), два шинки (1750), ще й
подвірок там же (1750). На рівчаку у с. Ріпках
млин-вешняк. За ним у Роїській сотні в м. Ріпках
15 хат , с. Голубичах – 6 хат. Д.: Ірина Павлівна N
(1717 – ?).

Бакуринський Василь Федорович (1703–1762) – його
герб: «лук з напнутою стрілою вістрям вгору, на-
вколо рослинний орнамент». Значковий товариш
Чернігівського полку (? – 1732 – 1762), працював у
ГВК (? – 1741). Після смерті брата Леонтія весною
1760 р. виконував обов’язки сотника («за сотника
правящий»). Мав житловий двір у с. Ріпках Роїської
сотні. Д.: Ганна Григорівна N (1710 – 1767 – ?).

Бакуринський Григорій Йосипович (? – 1752 – 1783 –
ран. 1788) – значковий товариш Ніжинського полку

(1762.19.12 – 1783 – ?). Д.: Варвара Іванівна N (1758
– ?), після смерті чоловіка мала 108 підданних у 
с. Ріпках і 1 дєревнє.

Бакуринський Іван Андрійович (1735 – 1790 – ?) –
службу розпочав з 1754 р., військовий товариш Чер-
нігівського полку (2 травня 1762 – 1790 – ?). 1767 р.
підписав наказ чернігівського шляхетства до Комі-
сії про складання проекту нового «Уложения». Мав
675 спадкових підданих в 3 селах і 2 «деревнях». Д.:
Марфа Андріївна Тризна, донька чернігівського
полкового обозного. Мали сина Василя, доньок
Феодосію і Марію.

Бакуринський Іван Йосипович (1736 – ?) – син вій-
ськового товариша. Службу розпочав з 1772 р. по-
лковим канцеляристом, значковий товариш
Чернігівського полку (1774–1779), військовий това-
риш Чернігівського полку (1779.4.06. – 1781 – ?).
Проживав у с. Убежичах (1785). Д.: Ірина Василівна
Силич, донька підсудка земського суду.

Бакуринський Йосип Климович (1710 – 1762 – ?) –
значковий товариш Чернігівського полку (1730–
1762). Мав приїжджий двір у Чернігові, житловий
– у с. Ріпках та два (1740), три (1747) шинки, підсу-
сідків (1738), там же разом з братом Андрієм мали
14 посполитих, 18 підсусідських дворів (1747). Аб-
шитований військовий товариш (з 1762.2.05.). Д.:
Гафія Григорівна N (1714–1742).

Бакуринський Клим Юрійович (? – 1680 – ран. 1730)
– військовий товариш. 27 червня 1696 р. разом з
братом Яковом отримав гетьманський універсал на
с. Ріпки. Його 6 дворів у Ріпках після смерті пере-
йшли у власність вдови, а потім її другого чоловіка
значкового товариша Захара Леговича. Д.: Кате-
рина Павлівна Устимович. В 2-му шлюбі за значко-
вим товаришем Захаром Леговичем (Леговцем). 26
вересня 1747 р. уступила материнський двір з садом
у Любечі, куплений 16 березня 1708 р.

Бакуринський Леонтій Якович (? – 1715 – 1760 – ?) –
значковий товариш Чернігівського полку (? – 1735 –
1738.04.), роїський сотник (1738.04. – 1742, 1754 –
1760 – ?). Володів хут. Вир на р. Вирі, де мав млин в
два кола мучних і два ступних на 8 валюшних кол і 4
просяних, два млини на р. Гусинці при с. Церкови-
щах і д. Гусянці. Д.: Марія Лаврінівна (Кринкевич ?).
У Любецькому монастирі поминався її рід у 1780 р.

Бакуринський Мартин Якович (? – ран. 1784) – знач-
ковий товариш Чернігівського полку. Д.: Мотря NN.

Бакуринський Олександр – значковий товариш Чер-
нігівського полку (1723 – 1725 – ?).

Бакуринський Семен Леонтійович – службу розпочав
з 1763 р. З 7 жовтня 1770 р. другий осавул полковий
чернiгiвський. Вiдзначився при облозi Перекопу
(1771). 1776 р. супроводжував турецьке посольство
через Польщу. Перший полковий осавул чернігів-
ський (? – 1776 – 1779 – ?) з окладом 50 карбованців
(1776). Бунчуковий товариш.

Бакуринський Юрій Миколайович (? – 1636 – бл.
1693) – військовий товариш (1656). 26 червня 1656
р. Б.Хмельницький наказав «ему Юрію Бакуринс-
кому уневерсал написати, ствержаючи по купле
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отца его сел Великая Весь, Осняки, Репки, Гус-
тинка, Буявка и слободка вновь зачатая садить
отцем его Николаем на дуброве Свинопуское,
остнце, яко оніе села имеють в себе ограниченіе».
За сімейною традицією перейшов з Чигирина до
Чернігова. У 1688 р. отримав універсал чернігів-
ського полковника Григорія Самойловича на
«власний своим коштом побудований» млин на 
р. Виру. У 1688 р. як «старинний» військовий това-
риш отримав універсал гетьмана Самойловича на
млин на р. Вир ним же збудований, що на Грабов-
щині. 21 лютого 1693 р. склав тестамент, за яким
залишив всі свої володіння дружині. Д.: Феодора
Федорівна Вешняк, можливо, донька чигирин-
ського полковника.

Бакуринський Яків Юрійович (? – 1672 – бл. 1749) –
службу розпочав з 1692 р. походом на Білгородську
орду, двічі брав участь в походах на Кизикермен (1693,
1695), під Азов (1696), до Пскова (1700), під Орешком
(1701), Любарем (1705), рік провів у польському поході
(1706), під Гомелем (1708), під Полтавою (1709),
Кам’яним Затоном (1711), в Києві (1713), Царицині
(1719), на Ладозі (1722), на Коломаку (1723). У 1698 р.
І.Мазепа затвердив за Климом та Яковом Бакурин-
ськими «в зуполное владение» половину Ріпок «на
власних…отчистых грунтах». У 1699 р. чернігівський
полковник Юхим Лизогуб підтвердив за братами по-
ловину Ріпок. У 1703 р. Ріпки були підтверджені Ма-
зепою «до ласки військової» сотнику роїському
Я.Бакуринському, останній уступив 6 дворів брату
Климу. У 1716 р. обраний сотником роїським. У 1721–
1724 рр. входив до складу козацького посольства до
Москви. 9 грудня 1721 р. купив у козаків рижиков-
ських Михайла Івановича Єсливи і Євсея Саранара
половину млина Рижиковського, половину греблі з
двома робочими заставами за 1000 золотих, а 29
червня 1725 р. продав за 1800 золотих Любецькому
монастирю. У 1725 р. брав участь в низовому поході. У
1728 р. тимчасово був бунчуковим товаришем. В тому
ж році тримав уряд наказного чернігівського полков-
ника. У 1734 р., з початком російсько-турецької війни,
брав участь у військовому поході до Криму у складі ко-
манди під проводом генерала графа фон-Вейбаха. У
1737 р. у військових походах до Переяславля та Оча-
кова. У 1738 р. звільнений від служби «за дряхлістю»
згідно наказу графа Румянцева. У 1742 р. знову став
сотником. У 1749 р. склав заповіт. Д.: 1) Марія (Па-
влівна ?) Ворошило-Ярмолтовська – власниця с. Вер-
бичів. 2) Марія N Стаховська, проживала у с. Ріпках
Чернігівського полку.

Балайченко Федір (1756 – ?) – сотенний хорунжий (з
1774), отаман сотенний (з 1779.9.10.), значковий то-
вариш Миргородського полку (з 1781).

Балговський Іван – значковий товариш Стародуб-
ського полку. У 1735 р. мешкав у полковій сотні.

Балдинський Іван – значний військовий товариш.
Його син Парфен Іванович (? – 1740 – 1763 – ран.
1787) проживав у с. Спаському.

Балюра Василь (? –1721 – 1742 – ?) – військовий това-
риш у Хмелівській сотні Лубенського полку. 

Балюра Микита (1745 – ?) – з козаків, службу розпочав
з 16 травня 1768 р., значковий товариш (1770.12.01.
– 1779), військовий товариш (1779.4.06. – 1782 – ?).

Балясний Андрій Петрович (1760 – ?) – військовий то-
вариш Гадяцького полку (? – 1788 – 1790 – ?). Мав
23 спадкових підданих.

Балясний Василь Васильович (1718 – ?) – зі старшин-
ських дітей, значковий товариш Полтавського полку
(? – 1751 – 1755 – ?), склав присягу у 1762 р. Абшито-
ваний значковий товариш (1788). Мав двір у Полтаві.
Його брати Іван і Яким. Д.: NNN (? – ран. 1788).

Балясний Данило (1749 – ?) – осавул сотенний (з
1772.17.08.), отаман сотенний (з 1781.21.02.), знач-
ковий товариш (з 1783.6.07.).

Балясний Іван – значковий товариш Гадяцького полку
(1738–1739), був у поході 1738 р., мав двір і підсу-
сідка у Опішні (1747).

Балясний Іван Васильович – зі старшинських дітей,
значковий товариш Полтавського полку (? – 1751 –
1767 – ?), мав двір у Біликах та приїжджий у Ста-
рому Санжарові. Його брати Василь та Яким.

Балясний Леонтій (? – ран. 1740) – став значковим то-
варишем Полтавського полку (? – 1734 – 1735 – ?),
був у польському поході у складі 2-ї полкової сотні.
Колишній значковий товариш (1737). Мав двір у 
с. Нижніх Млинах. Д.: Пелагея NN (? – 1740 – ?),
проживала після смерті чоловіка в Нових Санжарах.

Балясний Максим Васильович (1744 – 1779 – ?) – син
померлого значкового товариша. Службу розпочав
20 листопада 1766 р. значковим товаришем Пол -
тавського полку. Сотник (з 3 квітня 1773), капітан.
Мав маєтність у с. Нижніх Млинах.

Балясний Михайло – значковий товариш Полтав-
ського полку (1755), мав двір у Полтаві.

Балясний Пантелеймон Петрович (1736/1739 – 1790 –
?) – службу розпочав 8 травня 1748 р. в Опішнян-
ській сотенній канцелярії, сотенний канцелярист,
полковий підканцелярист. Полковий канцелярист
(з 23 грудня 1756), отаман сотенний опішнянський
(з 1760), сотник 3-ї Опішнянської сотні (з 1771), бун-
чуковий товариш (1782 – 1788 – ?), прем’єр-майор
(1790). Мав 233 підданих. Д.: 1) NNN. 2) (? – 1780 –
1790 – ?) Катерина Іванівна Ніженець, донька бун-
чукового товариша. Мали синів Степана, Івана, Ми-
колу, Павла.

Балясний Петро (1707 – 1761 – ?) – значковим товари-
шем Гадяцького полку призначений у 1725 р. від
ГВК за наказом Вільямінова. Був у сулацькому ни-
зовому поході (1725), у 1727 р. отримав відпускний
паспорт, потім захворів і в похід не повернувся. У
1732 р. був на лінії під командою полковника га-
дяцького Грабянки, у 1734 р. на лінії за полкового
коменданта, наказний полковник гадяцький, того ж
року повернувся додому. У 1740 р. збирав у Лютен-
ській, Ковальській і Зінківській сотнях провізію і
вози. У 1742 р. утримував пошту в Батурині. У 1745 р.
вів слідство про козаків, у 1748 р. на лінії. У 1750 р.
здійснював ревізію в Грунській та Опішнянській
сотнях, 1752 р. – 1-й полковій. Був при різних слід-
ствах. Просив відставки і надання звання сину Пан-
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телеймону. У 1761 р. отаман городовий у 2-й Опіш-
нянській сотні. Д.: NNN, її батько мав грунти у Лу-
бенському полку.

Балясний Роман (? – 1688 – 1735 – ?) – значковий то-
вариш Гадяцького полку (1735). Знаходився вдома
з сином Семеном, в поході не були (1735). Селітряні
заводчики, отримали охоронний указ не висилати
їх у похід. Жили в Опішні, мали 1 двір з 1 хатою. 

Балясний Семен (1697 – 1763 – ?) – служив з 1726 р.,
звільнений від служби у 1745 р. абшитованим бун-
чуковим товаришем. Мешкав у Прилуцькому
полку, 

Балясний Семен Романович (1708 – 1767 – ?) – служив
з квітня 1731 р. З червня 1731 р. – значковий това-
риш за універсалом полковника Грабянки. З 1731 р.
при селітряному заводі. Мав підварок у Опішні
(1736). Військовий товариш (з 31 грудня 1758). 

Балясний Яким – значковий товариш Гадяцького
полку (1735). В поході був його племінник Григо-
рій, який повернувся у 1735 р. з полковником
Граб’янкою. Жили в Опішні, де на одному дворі
мали 3 хати.

Балясний Яким Васильович – зі старшинських дітей.
Разом з братами Василем та Іваном значковий то-
вариш Полтавського полку (1751–1756), був у до-
гляді за вівчарними заводами з 1753 по 1756 рр.

Банін Михайло Дмитрович – сербин. Майор у відставці
Інгерманландського полку (1727). 1727 р. отримав
указ МК на половину с. Мала Загоровка. Бунчуко-
вий товариш Ніжинського полку (1738). Д: (1727)
NNN, удова Степана Петровича Кожуховського,
сина піхотного полковника.

Баняк Лазар – бунчуковий товариш (1743). Жив у Ні-
жинському полку, мав 22 двори, 1 коло млинове,
позику до військового скарбу – 1 карбованець.

Барабаш Гаврило – отаман городовий полтавський (?
– 1672 – 1674 – ?). Обозний полковий полтавський
(? – 1677 – ?), наказний полковник (1677.03.). У
1691 р. продав «плец» в Полтаві Яремі Краснокут-
ському. Значний товариш Полтавського полку (?
– 1694 – 1700 – ?). Д.: NNN, у 1-му шлюбі за Кінд-
ратом N.

Барабаш Герасим Герасимович (? – 1782 – ?) – полко-
вий канцелярист, значковий товариш (? – 1764 –
1766), військовий товариш Миргородського полку
(1766 – 1779 – ?). 3 вересня 1784 р. внесений до ІІ
частини родовідної книги дворян Київського на-
місництва. Абшитований військовий товариш
(1782). Мав хутір поблизу Голтви, де мав 10 хат під-
даних у Голтв’янському повіті (1782). Д.: NNN, по-
льська шляхтянка.

Барабаш Герасим Михайлович – козак Лубенського
полку. У 1730 р. перейшов до Голтви Миргород-
ського полку. Сотенний отаман, наказний сотник,
значковий товариш Миргородського полку. Абши-
тований 25 серпня 1765 р. військовим товаришем.
Мав племінників Тимоша та Івана. У його володінні
хутір під Голтвою.

Барабаш Гнат Семенович – онук козацького гетьмана,
значний військовий товариш (1651).

Барабаш Іван (? – 1649 – 1725 – ?) – службу розпочав з
1669 р., козак максимівський, сотник опішнян-
ський, товариш полку Гадяцького. Разом з вдовою
священика Данила Варварою продали два млини у
с. Максимівці Григорію Грабянці. Сотник наказний
опішнянський (1725).

Барабаш Максим Герасимович – син значкового това-
риша, козак голтв’янський (1742), значковий това-
риш Миргородського полку (1765).

Барабаш Микола Герасимович (1757 – 1783 – ?) –
службу розпочав з 1766 р., полковий канцелярист,
військовий товариш Миргородського полку (1773 –
1783 – ?). Мав 14 хат підданих у Голтв’янському по-
віті (1782).

Барабаш Омелян – службу розпочав значковим това-
ришем Полтавського полку (1748 – 1779 – ?).

Барабаш Семен Іванович (1695 – ?) – отаман сотенний,
значковий товариш.

Баран Дмитро Степанович – син військового товариша,
значковий товариш Чернігівського полку (1757 –
1760 – ?).

Баран Іван (1746 – ?) – абшитований значковий това-
риш Чернігівського полку (? – 1787 – 1790 – ?).
Разом з братами Йосипом і Олександром мав 8 не-
розділених підданних у 1 селі. Д.: Марфа N Смялов-
ська, донька полкового канцеляриста.

Баран Степан – козак с. Боромок Седнівської сотні
(1717), взятий під гетьманську оборону. Протекціо-
ніст генерального обозного (1739), мешканець сед-
нівський. Військовий товариш Чернігівського
полку (? – 1741 – 1747 – ?). Мав приїжджий двір в
Седневі та шинок, 1 підсусідський двір (? – 1741 –
1747 – ?). Абшитований, мав двір на 3 хати в Сед-
неві. Д.: N Яківна Лизогуб.

Баранник Карпо (1754 – ?) – з чиновничих дітей.
Службу розпочав 1765 р. козаком з письмових справ
сотенного правління. Канцелярист (з 1767), осавул
сотенний (з 1770), отаман сотенний Миргород-
ського полку (з 1773), ратман (з 1782.28.01), вій-
ськовий товариш (з 1782.30.07.) У с. Городищі мав 3
підданих. 

Баранович N – військовий товариш Ніжинського
полку (1781), житель с. Високого.

Баранович Дмитро Стефанович – значковий товариш
Чернігівського полку (25 вересня 1756 – ?).

Барановський Андрій Андрійович – син сотника бах-
мацького (1743.14.08. – 1752), військовий товариш
(1765 – 1788 – ?). Мав 7 підданих у м. Бахмачі. Д.:
Катерина Петрівна Лащинська, донька бунчукового
товариша. Мали синів Івана, Якова, Федора.

Барановський Пантелеймон – покозачений шляхтич
гербу «Остоя», військовий товариш (1687).

Барановський Степан Якович (? – 1725) – бунчуковий
товариш (? – 1725), загинув в низовому поході. Його
син Степан став полковим суддею київським.

Бардак Андрій – значний військовий товариш (1664) в
Богуславі.

Бардак Іван – значковий товариш Ніжинського полку.
Бардак Йосип – отаман городовий (? – 1750), значковий

товариш Лубенського полку, полковий зборщик.
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Бардак Онисим – значковий товариш Лубенського
полку, присягнув у 1741 р.

Бардак Пархом – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1738 – 1745 – ?). У 1736 р. був у Криму
приставом при козаках з провіантом. Брав участь у
кримському поході. Присягнув у 1741 р. У нього
брат Онисим. Мав у Ромнах житловий двір (1745).

Бардак Семен – значковий товариш Лубенського полку
(? – 1735 – 1745 – ?). Учасник кримського походу, у
1737 р. купував коней. Мав у с. Євлашеві Роменської
сотні житловий двір і 1 двір підсусідків піших убо-
гих (1745).

Бардановський Андрій – військовий товариш Ніжин-
ського полку, його онуки Матвій і Степан.

Бардановський Іван Андрійович (? – 1700 – 1725 – ?)
– син військового товариша, значковий товариш
Ніжинського полку

Бардановський Матвій Іванович (1737 – ?) – абши-
тований військовий товариш Ніжинського полку
(? – 1783 – 1787 – ?). Д.: Марфа Яківна Карпека,
донька бунчукового товариша, проживала у м.
Вороніжі (1783). Мали дітей Кирила, Мотрю,
Марфу.

Бардановський Степан Іванович (1725 – ?) – абши-
тований військовий товариш (? – 1783 – 1787 – ?).
Мав у м. Вороніжі 19 підданих. Д.: Марфа Опана-
сівна Шкура, донька значкового товариша. Мали
синів Івана, Осипа, доньок Мотрю, Меланію,
Марію.

Барташевич Матвій Андрійович (? – 1641 – 1671 – ?) –
син шляхтича, який у 1641 р. отримав привілей на с.
Азарів. Значний військовий товариш (1671).

Бартош Іван – абшитований військовий товариш
(1783) в Лубенському полку. 10 підданих в Смілі і
хуторі при р. Очеретянці.

Бартош Іван Леонтійович (? – 1726 – ?) – син шляхтича
гербу «Задора», сотника корсунського. Значний
військовий товариш Лубенського полку.

Бартошич Федір (1749 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1787). Мав 7 підданих
в селі Роменського повіту. Внесений до VІ частини
родовідної книги Чернігівського намісництва. Д.:
Олена Матвіївна Полетика, донька значкового то-
вариша.

Басович Іван Васильович – службу розпочав з 1766 р. в
Глухівському земському повітовому суді, продов-
жив у ГВС. Військовий товариш (1781–1805). Д.:
NNN, донька міщанина.

Батіг Павло – з роду сотника остерського, значковий то-
вариш Київського полку, житель с. Олбин, мав 5
підсусідків (1781). Абшитований значковий това-
риш (? – 1782 – ?), абшитований військовий това-
риш (? – 1788 – 1790 – ю?). Мав 13 підданих в
Березненському повіті. Д.: Ганна Петрівна Негруля,
донька сотника.

Батуринець Давид (? – 1658 – 1688 – ?) – шляхтич
гербу «Тромби», змінений. Значний військовий то-
вариш. 11 червня 1688 р. отримав гетьманський уні-
версал на с. Архипівку Шептаківської сотні в
Стародубському полку.

Батуринець Яким Семенович (? – 1661 – 1705 – ?) –
значний військовий товариш в Стародубському
полку (? – 1701 – 1705 – ?), державця і мешканець 
с. Кириківки. Д.: N Степанівна Яворська (? – 1665 –
1700 – ?), донька полковника сердюцького.

Батуринець-Ювченко Давид – військовий товариш
Ніжинського полку. Гетьман Мазепа надав с. Архи-
півку.

Батуринський Андрій – козак глухівський. Значковий
товариш Глухівської сотні (1716). Хорунжий Лубен-
ського полку (1720), сотник кролевецький.

Батурський Антін – шляхтич. Значний військовий то-
вариш.

Батяновський-Скорчевський Федір – військовий то-
вариш (1711). Його онуки– губернський канцелярист
Дем’ян і сотенний осавул Кирило Ничипоровичі –
мешкали в Погарі.

Бахир Прокіп Карпович (? – 1726 – 1773 – ?) – син ко-
зака, службу розпочав козаком с. Спаського (з 1736),
значковий товариш Чернігівського полку (1759 –
1773 – ?). Д.: NNN, донька козака.

Бачей Олексій – син абшитованого сотенного отамана,
служив з 1774 р. підканцеляристом. Значковий то-
вариш (1774–1777). Мав з батьком у Яготині 4 не-
розділених підданих. Д.: N Антінівна Ковалевська,
донька військового товариша. 2) (1780) NNN,
донька священика.

Бачей Петро – син абшитованого сотенного отамана.
Служив з 1771 р., полковим канцеляристом (з 1774),
значковим товаришем (1774 – 1780 – ?). Д.: N Іва-
нівна Коркач, донька абшитованого військового то-
вариша.

Бачинський N – значковий товариш Стародубського
полку. Його син Григорій – військовий канцеля-
рист ГВК (1738 – 1742 – ?).

Бачинський Павло – військовий канцелярист ГВК
(1754), військовий товариш у Стародубському полку
(? – 1762 – 1763 – ?).

Башкирець Дмитро Остапович (? – 1732 – 1750 – ран.
1768) – син отамана городового сосницького, знач-
ковий товариш Чернігівського полку (? – 1732 – 1750
– ?). 1738 р. хворів. Д.: Софія NN (1718 – 1768 – ?).

Башкирець Остап Стефанович (? – 1669 – бл. 1728, дуже
старий) – значковий товариш Чернігівського полку
«з давних лет» (? – 1689 – 1725 – ?). Був у перекоп-
ському поході, коли місто на Самарі розбивали, по-
вторно під Перекопом, коли від Петрика Полтаву
оберігали, в погоні за ордою. Потім в поході за
Дніпро до турецького міста Біла – города, яким ово-
лоділи, на штурм Кезикермену, під Азов, в Польщу
під Люблін в двох походах, 1707 р. на фортифікацій-
них роботах в Києві, 1711 р. під Кам’яним Затоном.
Сотник сосницький (1701, 1712), отаман городовий
сосницький (1728), за його духовним заповітом після
смерті дружини всі добра Башкирцеві у Сосниці про-
топіп чернігівський Григорій Максимович продав за
1500 р. судді полковому чернігівському Тимофію Се-
нюті, а гроші пішли на відновлення після пожежі
Чернігівськой соборної Спасо-Преображенської
церкви. Д.: Євдокія N Мальцевич (? – 1753). Рід Маль-
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цевичів досить відомий у Гетьманщині. Мати по-
лковника чернігівського Іоакима Силича була з цієї
родини (їх родичі Слободецькі).

Башуцький Дмитро – військовий товариш Ніжин-
ського полку (1775 – 1783 – ?). Мав 4 підданих в Ба-
турині і 4 в хуторі. Д.: Євфимія Іванівна Мазченко,
донька козака конотопського.

Башуцький Яків – абшитований військовий товариш
Ніжинського полку (1779 – 1783 – ?). Мешканець 
м. Нових Млинів. Д.: Олена Мойсеївна Острожська,
донька осавула сотенного.

Бедровський Андрій – значний військовий товариш. 
Безбожненко Масько – товариш полку Чернігівського

(ран. 1681 р.). Продав 1/8 Мишуківського грунту
Леонтію Полуботку.

Безбородько Олександр Андрійович (1747.14.09. –
1799.6.04.) – син генерального писаря, навчався в
КМА, бунчуковий товариш при Малоросійській Ко-
легії (1765 – 1772), потім суддя ГВС. Правитель кан-
целярії П.Румянцева (1767–1769). Пол ковник
київський (1774). Секретар Катерини ІІ (з 1775).
Член Колегії іноземних справ (1784), з 1797 р. –
князь і канцлер Російської імперії. Помер від апоп-
лексичного удару.

Безбородько Семен Якович (1708.27.04. – 21.09.1768)
– службу розпочав з 1727 р. значковим товаришем.
У 1727 р. був присутній в Глухові при обранні геть-
мана Апостола. Полковий комісар переяславський
(1731). З 1732 р. – військовий товариш, разом з бун-
чуковими товаришами Федором Марковичем і Іва-
ном Севастьяновичем складав ревізію. З 1 серпня
1733 р. – наказний сотник, в поході при Келеберді.
1 квітня 1734 р. обраний повним сотником бере-
занським. У 1735 р. складав ревізію в південних
сотнях Переяславського полку. Водив сотню в
кримські походи у 1735 р., після яких «в крайней
скудости остался». У 1736 р. в другий кримський
похід водив сотню під Бахчисарай, на р. Альту, при
Самарчик, Кам’яний Міст. Коли всі повернулись,
він був залишений з козаками на Перекопі за на-
казного пол ковника переяславського і одночасно
над всіма полками обозним і генеральним коміса-
ром. З Перекопу повернувся через смерть худоби і
людей, повернувшись, втратив все майно. В січні
1737 р. з козаками сотні виступив у похід, але об-
раний пол ковим суддею переяславським
(1737.17.02. – 1739). Всім суддям був наказ зали-
шатися на місцях з метою управління. 28 квітня
наступного року за рекомендацією полковника об-
раний полковим обозним переяславським (1739–
1763). Бунчуковий товариш Григорій Іваненко
звинувачував його в тому, що полкова артилерія в
«запустение и гнусность приведена», порох же ви-
користовується для пальби з мортир для звесе-
лення. Самі мортири частково розпродав, а
частину переробив для особистих потреб. У 1751 р.
отримав від гетьмана Розумовського універсал на
47 дворів у сс. Тростяному і Малій Топальській То-
пальської сотні Стародубського полку та с. Руд-
ницькому Баришівської сотні. У 1764–1768 рр.

підкоморій. Тримав крамницю в Переяславі, яку
купив у Ганни Степанівни Забіли, дружини пере-
яславського полковника Василя Танського. Д.: На-
талія Петрівна N (1709–1769).

Безбородько Яків Іванович (? – 1668 – 1730) – син ко-
зака. За заповітом рідного брата матері Федора Пи-
липенка (1722) отримав двір (6 покоїв), сад, ставок
з греблею, леваду, 26 нив на 134 дні оранки в с. Пи-
липчичах та інше майно за умови догляду тітки Пе-
лагеї до смерті. Значковий товариш (1724–1730). За
реєстром 1726 р. за писаний серед значкового това-
риства, що перебувало у гілянському поході. Отри-
мав гетьманські універсали на родові та скуплені
маєтності (1716.1.03., 1721.4.05., 1728.3.11.). У нього
згорів двір у Переяславі («отстрадавши своего
двора чрез пожар огненіе, где купчие записи и иные
правніе письма…погорели»). Тримав хутори на
Сухій Оржиці, Мокрій Оржиці (куплений у жителя
яготинського Івана Федорова), в Козлові з полем
пашенним і гаями. Мав двір, став з греблею, мли-
ном у Войтові, в Березані – два двори, поле, гай; в
Пристромах – гай при р. Трубіж, ліс над р. Супоєм.
За ці володіння запеклу довголітню боротьбу (1716–
1728) з ним вів Семен Лизогуб. Влітку 1719 р. по-
лковий осавул Кирпич, бунчуковий товариш Петро
Уманець і військовий канцелярист Степан Макси-
мович провели розмежування безбородьківських
володіннь з Биківською волостю («между степом
Быковской волости и его Безбородки землями гра-
ница быть должна от Мокрой Оржицы по могилу
…шляхом на Пирятин идучего»). 21 березня 1731 р.
подав супліку на Івана Моркотуновича і Семена Но-
ваковича за побудову хуторів на вільному степу. Д.:
1) NN Потапович (вірогідно, донька полкового обоз-
ного). Принесла в родину помокльські володіння.
2) (1732) Гафія Іванівна Гулак (1668–1754), донька
полкового обозного. Померла бездітною.

Безвіконий N – козак, абшитований значковий това-
риш Миргородського полку (1776.28.09. – ?).

Бездітько Стефан – значковий товариш Гадяцького
полку (1736–1739), жив у м. Веприку. Був у поході
(1739).

Безлюдний Василь (1733 – 1790 – ?) – абшитований
значковий товариш Ніжинського полку (1788–1790).
Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Борзнянського повіту Чернігівського намісництва.
Д.: Марія NN, донька козака

Безпалий Прокіп (1754 – ?) – шляхич, службу розпо-
чав з 1770 р. сотенним канцеляристом, значковий
товариш (1776 – 1789 – ?).

Безпальчій Іван (1732 – ?) – син козака Роменської
сотні, значковий товариш Лубенського полку (з
1754), полковий комісар (1757), прем’єр-майор
(1788). Мав 409 підданних в 5 селах і одному хуторі.
Д.: 1) NNN, 2) (1788) Євдокія Прокопівна Котлярева,
донька військового товариша.

Безпальчій Василь – абшитований значковий това-
риш Київського полку (? – 1782 – ?).

Безусенко Петро (1753 – ?) – шляхтич, службу розпо-
чав з 1766 р., полковий канцелярист (з 1768), ота-
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ман сотенний (з 1770), значковий товариш Мирго-
родського полку (1775.30.03. – 1788 – ?).

Белоровський Андрій – значковий товариш Ніжин-
ського полку. Мав сина Івана – військового канце-
ляриста, онука Дмитра – колезького канцеляриста
(1783), який мешкав у Коропському повіті. Рід три-
мав гетьманські універсали 17 червня 1671 р., 12
червня 1712 р., 17 січня 1732 р. на млини і землі.

Белименков Сава Іванов – значковий товариш Лубен-
ського полку (1745). Державець с. Хоминець Глин-
ської сотні, мав там житловий власний двір та 4
двори тяглих та 12 піших убогих посполитих.

Белоровський Іван Андрійович (1714 – 1763 – ран. 1781)
– служив з 1737 р., військовий товариш у Стародуб-
ському полку (1757 – 1763 – ?). Був у очаківському,
дністровському, хотинському, шведському походах,
індуктового збору дозорцею та в різних комісіях. Во-
лодів двором у Стародубі в Румянцевську ревізію.
Його вдова мала дім в 3 покої у м. Стародубі (1781).

Белькевич-Дяченко Антін (1728 – ?) – рідний брат
військового товариша Максима, абшитований
значковий товариш Лубенського полку (? – 1787 –
1790 – ?), мав 12 підданних у 1 селі в Роменському
повіті. Д.: Ксенія NN, донька козака. 

Белькевич-Дяченко Максим (1722 – ?) – значковий
товариш Лубенського полку (1762), абшитований
військовий товариш (1788), мешканець лубенський.
Д.: Олена Василівна Косаровська, донька священо-
намісника.

Бельський Кирило (1727 – ?) – абшитований значковий
товариш Ніжинського полку (? – 1787 – 1790 – ?).
Внесений до ІІ частини дворянської родовідної
книги Чернігівського намісництва Ніжинського по-
віту. Д.: Настасія N Юренко, донька козака.

Беневич Антін (? – 1720 – 1782 – ?) – службу розпочав
з 1735 р. полковим канцеляристом, старший полко-
вий канцелярист (1742–1751), прилуцький городо-
вий отаман (1752 – ?), військовий товариш
Прилуцького полку. Мав 5 підданих у с. Лісові Со-
рочинці. Д.: Тетяна Йосипівна Лучинська, донька
священика логовицького.

Бережецький Ілля Васильович (1728 – ?) – правнук
Степана, військовий товариш Ніжинського полку
(1788). Проживав у с. Земляне. Д.: Софія NN, донька
шляхтича. Мав синів Андрія, Нестора, Івана.

Бережецький Степан – військовий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1669 – ?).

Береза (Березненський) Роман (? – ран. 1731) – това-
риш полку Прилуцького (1715), отримав гетьман-
ський універсал на с. Сорочинці. Значний військовий
товариш (1719). Значковий товариш Прилуцького
полку (1724). Д.: Марія Самойлівна, вдова Степана
Григоровича Чернявського, полкового осавула при-
луцького. Отримала 1714 р. універсал на село чоло-
віка Сорочинці.

Березненський Микола – військовий товариш Ні-
жинського полку.

Березненський Роман Романович – син значкового
товариша, значковий товариш Прилуцького полку
(1752).

Березовий Гаврило Якович (? – 1730 – 1779 – ?) –
козак, затверджений в чині значкового товариша
Прилуцького полку (грудень 1747), абшитований
військовий товариш (? – 1772 – 1779 – ?). Проживав
у с. Дідинець Іваницької сотні. Д.: (1740) Ірина Пет-
рівна Зоц, донька значкового товариша. Їх донька
Ганна (1742 – ?) заміжня за Тимофієм Білецьким,
значковим товаришем (1772). 

Березовський Василь Семенович (? – ран. 1761) – вій-
ськовий канцелярист ГВК (? – 1735), бунчуковий то-
вариш (1735.30.09. – 1751 – ?). У 1737 р. володів у с.
Пантусові полкової сотні: 8 малогрунтовими підсу-
сідками, 4 убогими, 1 втік. Мав греблю на р. Ваблі
під с. Палтусовим, двір з плецом в Новгород-Сівер-
ському, грунти у с. Тарасівці, 9 підданих в д. Веж-
новці Новоміської сотні. Помер бездітним. Д.: Дарія
Іванівна Мовчан (? – 1731 – 1768 – ?), за нею в с. Та-
расівці 1 двір (1768).

Березовський Данило (? – 1690 – 1776 – ?) – син ко-
зака, службу розпочав з 1711 р., того ж року був у
прутському поході. У 1713 р. з Київським полком на
чолі з Танським знаходився в поході на ординців.
Після Орлика ходили під Київ за ордою і полонили
там татар і передали кн. Михайлу Голіцину. 1715 р.
їздив кур’єром до секретаря Піска три рази через
Польщу. Значковий товариш (1727–1743). Полко-
вий комісар (1736, 1739). Учасник очаківського по-
ходу (1739), в Койлові з бунчуковим товаришем
Дем’яном Рубцем (1738), на форпостах в Обухові з
полковником Танським цілу зиму (1739), 1742 р. в
комісії. У 1743 р. через старість і слабкість здоров’я
абшитований військовим товаришем.

Березовський Іван Семенович – значковий товариш
Стародубського полку (? – 1737 – 1738 – ?). 7 травня
1737 р. дав «сказку» про те, що він знав указ про
похід, висланий в Новгородське сотенне правління
про відправку значкових у похід, але через хворобу
в похід до цього часу не пішов, то мав вже вийти з
усіма припасами, а інакше понесе покарання, пе-
редбачене указом з ГВК. У 1737 р. мав в с. Киселівка
Новгородської сотні 4 двори малогрунтових, 7 убо-
гих, 3 дуже убогих, 4 пустих. Військовий канцеля-
рист ГВК (? – 1751 – 1759 – ?).

Березовський Карпо – значовий товариш (1741–1742),
мешканець Омельницької сотні Миргородського
полку.

Березовський Прокіп Семенович (? – бл. 1730) – син
полкового осавула стародубського, значковий това-
риш Стародубського полку (? – 1724 – ?).

Березовський Семен (? – 1728) – писар сотенний нов-
городський (? – 1700 – 1710). За універсалом 1708 р.
отримав за уступкою сотника Жоравки хутір Горбо-
вецький з людьми. Сотник новгородський (1710–
1712). Полковий осавул стародубський (1713–1727),
наказний полковник (1718, 1723). 1 липня 1715 р. от-
римав гетьманський універсал на с. Медвідь в Но-
воміській сотні. 17 травня 1721 р. по поверненню з
ладозького походу, отримав гетьманський універ-
сал на с. Платків. У 1723–1724 р. мав суперечку за
млин на р. Палужі та сл. Кибільщину Новоміської
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сотні з Василем Косачем, одночасно (1723–1726) з
вдовою гетьмана Скоропадського за саму слободу.
Асесор ГВС (1727–1728). Військовий товариш. Д.:
Гафія Іванівна Тимошенко (? – 1708 – 1737 – ?),
онука полковника стародубського. 14 липня 1730 р.
отримала універсал про підтвердження права влас-
ності на хут. Горбовецьу Шаховському у Новгород-
ській сотні.

Березовський Стефан Семенович (? – 1755 – бл. 1761)
– військовий канцелярист ГВК (? – 1748), бунчуко-
вий товариш (1748.21.12. – 1755 – ?). Йому належала
одна з 3-х плотин через р. Бабинець, одна в уро-
чищі. Володів с. Кибирщиною Ново міської сотні.
Д.: (з 1747) Марфа Іванівна Лашкевич (? – 1732 –
ран. 1783), донька городового отамана стародуб-
ського. У 1768 р. вдова, володіла двором у Старо-
дубі, який був куплений 1755 р. у бунчукового
товариша Петра Іскрицького за 220 карбованців: 2
хати житлових, 2 комори, 1 конюшня, 2 сараї, при
хаті 1 кімната, 1 кладова з дощок зроблена на дворі,
1 льодовня. Наймав цей двір купець Калина Черні-
ков за 30 карбованців на рік. 

Берещук Йосип – значковий товариш (1741), мав під-
сусідків у Хоролі Миргородського полку.

Берло Андрій Іванович (?, після 1694, с. Панфіли –
1755) – син полкового судді, бунчуковий товариш
(1721), священик успенський переяславський (з
1721), протопоп переяславський (з 1731). Після
смерті матері у його володіння перейшло с. Пам -
філи, а у 1755 р. купив у с. Сосновій ставок з греб-
лею і берегами. 

Берло Данило Іванович (бл. 1693 – ран. 1725) – син пол-
кового судді, бунчуковий товариш (? – 1721 – ?). У
спадок від батька отримав двір у Воронкові та куп-
лені ним рашіше хати Ребриковську, Ковтунівську,
Зелененьку, Савченкову, Медвежовську, Оверків-
ську, Бутенківську, два шинки у Воронкові, млин з
ставом та хутір з садом і гаєм у Жеребятині, гай на
Карані, гай за Софієвкою, гай Лисенківський, 10
батьківських підданих у воронківських хуторах та 3
«кревних». 28 березня 1721 р. отримав гетьман-
ський універсал на батьківські маєтки. Д.: Настасія
N Носенко (1703 – 1751 – ?), проживала у Воронкові.
Більше 8 років її дім після смерті чоловіка був об’єк-
том утисків нового воронківського сотника Миколи
Афендика, аж поки 5 січня 1733 р. гетьман Апостол
не взяв її з дітьми в протекцію і оборону. 

Берло Іван Андрійович – син бунчукового товариша,
військовий канцелярист (1747 – 1765.22.12.), вій-
ськовий товариш (з 1767.24.08), за підсудка зем-
ського в Переяславському повіті. У 1765–1767 рр.
працював в Переяславській магістратській слідчій
канцелярії. 1767 р. козаки захопили його землі у 1-й
полковій сотні. 1767–1773 рр. відкомандирований
до Київського полку, де був під час морової язви в
прикордонних дозорах. Абшитований суддею пол -
ковим (1773.13.03). У 1746 р. Києво-Софійський ка-
федральний монастир звинуватив його в
будівництві млина на монастирських грунтах, під-
топленні нив, спустошенні гаїв. Мав володіння у 

с. Панфилах, хут. Панфиловському Яготинської
сотні, с. Рогозові Воронківської сотні, с. Прислени-
цях Гайшинецьких 1-ї полкової сотні, с. Комарівці
2-ї полкової сотні. Д.: Уляна Іванівна Булавка,
донька бунчукового товариша. 

Берло Іван Васильович (1703–1761) – син сотника ворон-
ківського, сотник воронківський (1718 – 1730 – ?), вій-
ськовий товариш у Переяславському полку,
бунчуковий товариш (1735. 27.02./1737.21.02. – 1761).
1746 р. звинувачений ченцями Києво-Софійського
кафедрального собору через будівництво млина на
монастирських грунтах, підтопленні нив, конопля-
ників та спустошенні гаїв. Мав у Воронкові власний
житловий двір і шинок, 5 підсусідків посполитих кін-
них і 5 піших, в д. Жеребятині приїжджий двір, 2 кін-
них та 1 пішого, 5 дворів найманих людей,
приїжджий двір та шинок у с. Рогозова та 5 дворів
найманих людей, приїжджий двір у с. Старому (1750).
Д.: Марія Максимівна N (1707 – 1751 – ран. 1759).

Берло Іван Іванович (? – ран. 1838) – син абшитованого
полкового судді, значковий товариш Переяслав-
ського полку (1781).

Берло Михайло Іванович – син абшитованого полко-
вого судді, значковий товариш Переяславського
полку (1781).

Берло Павло Іванович – син абшитованого полкового
судді, значковий товариш Переяславського полку
(1781).

Берло Пантелеймон Іванович – син абшитованого пол -
кового судді, значковий товариш Переяславського
полку (1781).

Берчевський Хома – військовий товариш Ніжин-
ського полку.

Берченко Іван – сотник смілянський (? – 1680 – ?),
значний товариш полку Лубенського, сотник смі-
лянський (1684–1687, нак; 1687.14.01. – ?). Згідно
гетьманського універсалу 14 січня 1687 р. отримав
у с. Томашівці вільні посполитські двори, поле, сі-
ножаті, луки, озера, ліси.

Бетенко Василь – значковий товариш Прилуцького
полку (1781).

Бжезовський Антін – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1732).

Бивальський Іван – син абшитованого сотенного ота-
мана, службу розпочав з 1770 р. полковим канцля-
ристом. Значковий товариш Гадяцького полку
(1776 – 1780 – ?). 

Биковський Василь Федорович (? – бл. 1757) – його віт-
чимом був Танський. Шляхтич гербу «Ольшевські»,
службу розпочав з 1712 р., навчався в класі поетики
КМА (1727), бунчуковий товариш у Гадяцькому
полку (? – 1738), полковий суддя (1738–1741), обоз-
ний полковий гадяцький (1741–1755). Ставши обоз-
ним, він залишив за собою частину рангового
маєтку полкового судді с. Русанівку 1-ї полкової
сотні, що викликало невдоволення нового полко-
вого судді Івана Родзянки. Мав шинок у Опішні
(1748). Його рід поминався у Софійському монас-
тирі. Д.: Олена Кіндратівна Алфьорова, донька сум-
ського полкового обозного. В першому шлюбі за
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Іваном Івановичем Левенцем, полковим обозним
полтавським. Можливо, за нею у власність Биков-
ських перейшов 1 посполитий у м. Варві Прилуць-
кого полку.

Биковський Іван (? – 1660 – 1717) – бунчуковий това-
риш Ніжинського полку (? – 1708 – 1717).

Биковський Іван Іванович (1686 – 1761 – ?) – шляхтич
гербу «Радван». Його батько – бунчуковий товариш,
який помер у 1717 р. і після його смерті бунчуковим
товаришем у Стародубському полку почав служити
сам Іван. Дружина Андрія Андрійовича Зеневича Ус-
тина NN (? – ран. 1741) (у 1-му шлюбі була одружена
з Марком Васильовичем Феєм) його була тіткою. 5
років був у Низовому поході, не маючи в себе універ-
салу на звання бунчукового товариша, 31 грудня 1735 р.
Шаховський дав йому цей універсал, у 1736–1740 рр.
був у кримському, очаківському, бендерському, хо-
тинському походах, письмових свідоцтв тому не мав,
але були усні свідчення бунчукових товаришів Да-
нила Покорського, Василя та Івана Кутневських. З
1740 р. через хворобу у внутрішніх нарядах не був.
Жив у Ніжинському полку, мав двір у Воронежі, у
1741 р. склав присягу імператриці Єлизаветі в Ні-
жинському полку. Його син Максим тримав у Старо-
дубі двір у 1768 р. Д: Ганна Іванівна N (? – 1727 – ?).

Биковський Ісак Якович (? – 1681 – 1712 – ран. 1767) –
значковий товариш. 1 листопада 1712 р. здійснив
купівлю у козака Павла Клименка. 

Биковський Карпо – значковий товариш Стародуб-
ського полку (1781). Проживав у с. Рикові Новго-
родської сотні. 

Биковський Кирияк (1747 – ?) – службу розпочав 15 ве-
ресня 1762 р., військовий товариш (1770 – 1782 – ?)
Лубенського полку.

Биковський Максим Іванович (? – ран. 1768) – знач-
ковий товариш Стародубського полку. 

Биковський Максим Ісакович – військовий товариш
(? – 1781 – 1787 – ?). Мешканець стародубський, де
мав дім в три покої з кам’яним погрібом. Д.: Гафія
Михайлівна Воскобойник, донька значкового това-
риша. Мали сина Івана і доньок Гафію і Настю.

Биковський Олександр – шляхтич гербу «Гриф»,
значний військовий товариш (1662).

Биковський Яків – значковий товариш.
Билим Мойсей (1735 – ?) – службу розпочав 9 грудня

1754 р., значковий товариш Лубенського полку (з 10
травня 1767 р.), сотник 2-ї Лубенської полкової сотні
(1773.20.07. – 1783).

Билим Петро (? – ран. 1752) – значковий товариш Лу-
бенського полку. У 1733 р. привертав у підданство
козаків с. Хоминці Глинської сотні.

Билим Сава – значковий товариш Лубенського полку
(1747). Разом з військовим товаришем Петром Бог-
дановським мав підданих в с. Хоминцях Глинської
сотні: 1 двір на 3 хати малогрунтових посполитих,
23 двори, в них 27 хат убогих, 2 піших підсусідки та
5 ратушних служителів та тут же власні шинок і
житловий двір, 2 двори найманих. Військовий то-
вариш. Мав сина Матвія, який мав 7 підданих (1790)
в Роменському повіті.

Билим Федір Васильович (? – 1650 – 1733 – ?) – син гер-
бованого шляхтича, писар полковий лубенський (?
– 1672.05. – 06. – ?), (? – 1683.03. – 1687.07.). Мав
гетьманські універсали Самойловича, Мазепи, цар-
ські грамоти на села: Євлашівку на Роменщині і Хо-
минці на Глинщині. Проживав у Ромнах. Отаман
городовий роменський (1709–1710). 5 лютого 1709 р.
Скоропадський у Ніжині надав йому універсал на
маєтності, бо «подчас нинешней ставшейся в городе
их Ромне руине, где всем своим пострадал худоби,
там же и тих високоповажних монарших грамот и
универсальних крепостей лишился». Товаришував з
Яковом Андрійовичем Марковичем, був хрещеним
його доньки. 16 лютого 1725 р. пол ковник Маркович
на час своєї відсутності доручив йому, осавулу Семену
Лашкевичу і Василю Д’яченку, завідувати правлін-
ням і судом полковим. Значний і заслужений това-
риш військовий (1728). 30 листопада 1728 р. Данило
Апостол надав підтверджуючий універсал йому, «ко-
торий от давних лет до нинешней своей глубокой
старости в разних знатних чинах войскових отправ-
лял служби» на с. Євлашівку. Бунчуковий товариш
Лубенського полку (? – 1733 – ?). Д.: 1) NNN, 2) (1715)
NNN, в першому шлюбі за Воротиляком.

Билина Пилип (? – ран. 1780) – військовий товариш
Київського полку. Д.: Мотря NN.

Бистрицький Герасим Тимофійович – син священика,
онук сотника конотопського, двір і грунти якого
після смерті 6 грудня 1715 р. були продані. Військо-
вий товариш.

Бистрицький-Люблінський Йосип Герасимович (?
– 1739 – 1762 – ?) – значковий товариш Ніжин-
ського полку.

Биховець Іван Іванович (? – 1654 – 1703 – ?) – «от моло-
дих лет» у війську. Присутній на його обранні геть-
маном, Ігнатовича, будучи підписком ГВК і 1669 р.,
їздив як посланець до Москви. 28 липня 1669 р. от-
римав універсал гетьмана Ігнатовича на сл. Будище і
Бужанка, надані за його і батька заслуги. Мешканець
олишівський. Хутір Тарасівка при болоті Грабові 1671
р. в Олешівці Тарас Андрійович з дружиною Феодо-
рою Петрівною, який тут осів з дозволу полковника
Золотаренка, продав шляхтичу Івану Рошкевичу-Би-
ховцю за 40 золотих. Значний військовий товариш (?
– 1693 – ?). Д.: Марія NN, мала маєтність.

Биховець Іван Трохимович (? – 1629 – 1669) – козак пол-
кової Ніжинської сотні (1649), «от зачатыя и сперта
войны в войске за целосность общего добра на
розных местах бывал мужество свое являл». Писар
полковий ніжинський (? – 1668). З 1667 р. скупову-
вав млини під Вороніжем на р. Есмані, став власни-
ком хут. Грабовського поблизу Олишівки і поселив
тут слободу. 1668 р. разом з полковником ніжин-
ським Артемом Мартиновим втік на Правобережжя
до гетьмана Дорошенка. Став писарем суддів вій-
ськовий у Чигирині (1668 – 1669.02. – ?). Повер-
нувся на Лівобережжя. Військовий товариш (1669). 

Биховець Михайло Іванович (? – 1722.18.03) – син
значного військового товариша, бунчуковий това-
риш у Київському полку (? – 1721 – 1722). Хворів
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епілепсією, після його смерті залишилися вдова і
сестра. Двір його в Ніжині після смерті перейшов
Стефану Бирлинському. Д.: Любов N Бутович,
онука генерального осавула Степана Бутовича,
двоюрідна племінниця бунчукового товариша Се-
мена Юхимович Лизогуба.

Бич Григорій Йосипович (Ященко) (? – 1675 – 1743 –
ран. 1751) – син покозаченого шляхтича, сотника
новосанжарського. Був під Таванню в команді по-
лтавського полковника Іскри, в похід під Печери,
три роки у польському поході, а потім на будів-
ництві київської фортеці. Мав хутір (1732), отаман го-
родовий новосанжарський (1718 – ?), значковий
товариш Пол тавського полку (1719 – 1743 – ?).
«Универсал ему от оного полковника Івана Чер-
няка и видан бил, токмо оний как посилан бил с ка-
заками от полковника Левенца для згону
запорожцов, сидячих по реке Миюсу, пливучи тоею
рекою, з другими паперами в воде потеран». Обра-
ний сотником новосанжарським. Колишній сотник
новосанжарський (1728). Мав двір у Нових Санжа-
рах. У 1736 р. комісар полкових вівчарних заводів.
Д.: NNN (? – 1759 – ?).

Бич Кирило Григорович (? – 1728 – 1762 – ?) – син стар-
шинський, серед «значкових товаришів службу від-
правляє» (1750), значковий товариш Полтавського
полку (? – 1756 – 1762– ?). Тримав хут. Бичів (1760).
Після смерті Григорія Опанасовича був рекомендо-
ваний товариством на уряд сотника. 1761 р. збирав
гроші з шинків Гадяцького полку, які привласнив.
Мав двір у Нових Санжарах.

Биченко Григорій – козак журавський (1731), значко-
вий товариш Прилуцького полку (1736 – 1751 – ?)

Биченко Павло (1732 – ?) – значковий товариш При-
луцького полку (1788). Д.: Христина NN, донька ко-
зака.

Биченко Семен (1720 – ?) – значковий товариш При-
луцького полку (1736 – 1751 – ?), абшитований знач-
ковий товариш (? – 1790 – ?). Мав братів Григорія,
Степана, Павла. Д.: Домникія NN, донька козака. 

Биченко Степан – значковий товариш Прилуцького
полку (1736 – 1751 – ?), житель монастирищанський.

Бичок Овсій Олексійович – військовий товариш (1683).
Родоначальник Олексієнків.

Бишевський Василь (1706 – 1750 – ?) – син значкового
товариша. Значковий товариш Стародубського
полку (1723 – 1750 – ?). У 1735 р. жив у полковій
сотні, 1737 р. очолював команду козаків у Києві. У
1737 р. перебував вдома, але мав йти в похід в ко-
манді фельдмаршала фон Мініха. 

Бишевський Олексій – значковий товариш (? – 1713 –
1723 – ?). Володів с. Хомутівкою, яке 1713 р. пере-
йшло до протопопа Підгурського. Тримав двори в
д. Случок (раніше 1719). 

Біблецький Федір (1719 – ?) – з роду прадіда і батька
свого священицького, тобто жив на землі попів-
ській. Козак м. Березни. З 1756 р. призначений на
місце померлого значкового товариаш Петра Пла-
хути значковим товаришем. Д.: NNN, вдова Петра
Плохути.

Білан N – значковий товариш, через хворобу абшито-
ваний військовим товаришем Миргородського
полку (1777.05. – ?).

Білан Григорій Пилипович – син військового това-
риша. Військовий товариш.

Білан Пилип (? – ран. 1780) – військовий товариш Ки-
ївського полку. Д.: Мотря NN (? – 1780 – ?), прожи-
вала в Олишівці.

Білановський Криштоф – товариш полку Чернігів-
ського. 1701 р. продав землю і двір з хатою Черні-
гівському кафедральному монастирю.

Білаш N – військовий товариш Миргородського полку
(1781), володів хутором в Городницькій сотні.

Білаш Олексій (1769 – ?) – службу розпочав з 1780 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1783).

Біленко Клим (? – 1725 – 1774 – ?) – службу розпочав з
1735 р. значковим товаришем Миргородського полку,
мав хутір на р. Кагамлику при с. Бабичівці. Д.: Любов
Андріївна Іванова, донька писаря городиського.

Біленко Леонтій – значковий товариш Миргород-
ського полку (1735 – 1751 – ?). Учасник кримського
походу (1735).

Біленченко Гаврило – значковий товариш Гадяцького
полку, його син Іван – старший полковий канцеля-
рист.

Біленченко Федір – значковий товариш Гадяцького
полку (1747), мав двір і 2 підсусідки у 1-й полковій
сотні при хуторі, двір у Гадячі.

Білецький Василь (? – ран. 1790) – значковий това-
риш. Мешканець Роменського повіту.

Білецький Георгій Петрович (? – ран. 1779) – військо-
вий канцелярист ГВК (1743 – 1747 – ?), військовий
товариш (? – 1753 – 1756 – ?), полковий сотник на-
казний прилуцький (бл. 1760). Мав 13 посполитих
у с. Рудавці полкової сотні. Д.: Меланія Тимофіївна
N (? – 1779 – ?), в першому шлюбі за Яковом Дад-
зинським, військовим канцеляристом. У 1746 р.
продала свій двір у Глухові.

Білецький Григорій – службу розпочав з 1748 р. знач-
ковим товаришем Прилуцького полку, отаман со-
тенний красноколядинський (1761 – 1742 – ?),
проживав у с. Дмитрівці, мав підсусідків у с. Рябу-
хах. Д.: Марія NN, вдова сотника Дембовського.
Мали сина – полкового канцеляриста (1774)

Білецький Данило – значковий товариш Гадяцького
полку (1739 – 1755). У 1739 р. був в поході. Мав
двори в Опішні, с. Петрівці.

Білецький Захар – значковий товариш. Мешканець
Роменського повіту.

Білецький Іван (1728 – ) – син значкового товариша,
службу розпочав з 1750 р., значковий товариш (? –
1774 – 1781 – ?), абшитований значковий товариш (?
– 1788 – 1790 – ?). Мав 79 підданих у 1 селі, хуторі над
р. Рудою. Д.: Євдокія Яківна Курило, донька значко-
вого товариша. Мали синів Семена, Василя (1779).

Білецький Іван (1733 – ?) – осавул сотенний (1768). Аб-
шитований військовий товариш (? – 1788 – 1790 –
?). Проживав у с. Дмитрівці. Мав 65 підданих у 1
селі в Роменському повіті. Д.: Євдокія Іванівна
Нечай, донька значкового товариша.
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Білецький Іван 3-й – абшитований значковий това-
риш Прилуцького полку (1772). Д.: Уляна Іванівна
Сукач, донька козака Журавської сотні.

Білецький Омелян Романович (1752 – ?) – значковий
товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Мешканець Ромен-
ського повіту. Д.: Євдокія NN, донька козака. 

Білецький Роман (1713 – ?) – син значкового това-
риша, значковий товариш (1743 – 1774 – ?), абши-
тований значковий товариш (? – 1788 – 1790 – ?).
Мав 47 підданних у 1 селі, у хуторі над р. Рудою.
Мешканець Роменського повіту. Д.: Уляна NN (? –
ран. 1790), донька значкового товариша.

Білецький Семен Іванович – значковий товариш (? –
1790 – ?). Д.: Гафія NN, донька козака. 

Білецький Тимофій – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1772). Д.: Ганна Гаврилівна Березова
(1742 – ?).

Білецький Федір (1758 – ?) – військовий товариш (? –
1788 – 1790 – ?). Мав 94 підданих в Роменському по-
віті. Д.: Уляна Іванівна Стефанович, донька сотника
куренського. 

Білецький Яків – син значкового товариша, значковий
товариш Прилуцького полку (1750 – 1774 – ?).

Білецький-Носенко Павло – значковий товариш
Стародубського полку, у 1737 р. дав підписку про
те, що знав про наказ виступити у похід до місця
збору під Переяслав з усіма припасами під страхом
смертної кари.

Білецький-Носенко Петро Іванович (? – 1690 – 1734,
у поході під Псковом) – син сотника срібнянського,
службу розпочав з 1702 р. Значний товариш При-
луцького полку (1702–1709), полковий хорунжий
прилуцький (1709, 1720–1724), сотник полковий
прилуцький (1724–1734), наказний полковник
(1728–1729). Був у польському поході (1733). Захо-
пив у володіння у дітей Івана Носа села Щурівку і
Голубівку. Д.: Параска Романівна Малиновська.

Білецький-Носенко Яків Петрович (? – ран. 1747) –
військовий товариш Прилуцького полку (1734–
1743). Д.: (після 1730) Олена Федорівна Сулима (? –
1710 – 1756 – ?), донька бунчукового товариша.
Мала 4 посполитих у с. Рудавці полкової сотні. В
другому шлюбі за Федором Джулаєм, отаманом со-
тенним ірклієвським.

Білий Леонтій Опанасович – військовий товариш Ста-
родубського полку, мешкав у Стародубі.

Білий Остап – значковий товариш Миргородського полку.
Білик Матвій Мойсейович – шляхтич, значковий това-

риш Лубенського полку (? – 1775 – 1780 – ?).
Білик Мойсей – бунчуковий товариш у Лубенському

полку (1784), був у походах.
Білик Мойсей Гнатович (1735 – 1800 – ?) – службу розпо-

чав 9 грудня 1754 р., значковий товариш (з 1767.10.05.),
сотник 2-ї Лубенської полкової сотні (1773.20.07. –
1783), у другій армії (1769). Д.: Катерина Карпівна Огі-
євська (1735 – 1800 – ?), донька значкового товариша
Ніжинського полку. Мали трьох синів і доньку.

Білик Сава – значковий товариш (1745). Мав суперечку
за маєток з роменським мешканцем Хомою Воро-
тиляком.

Білимович-Котляревський Михайло (1738 – ?) – аб-
шитований військовий товариш Чернігівського
полку (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 6 підданих у 1 місті
в Березненському повіті. Внесений до ІІ частини ро-
довідної книги дворян Чернігівського намісництва.
Д.: Уляна NN, донька козака.

Білич Андрій (1758 – ?) – син військового товариша.
Службу розпочав з 24 вересня 1773 р., полковий
канцелярист (з 1777.20.11.), значковий товариш
Миргородського полку (з 1781.5.06.).

Білич Іван – значковий товариш Прилуцького полку (?
– 1713 – 1740 – ?). У 1713 р. полковник Ніс звільнив
його млин від податків. Полковий комісар (1729).
Мав шинок в м. Переволочна (1732). Військовий то-
вариш (1743). У 1743 р. ГВК розглядала скаргу гене-
рального судді Якима Горленка на те, що Білич
посіяв збіжжя на його грунтах у с. Переволочна 1-ї
полкової сотні. У 1745 р. третейський суд розглядав
його суперечку з абшитованим срібрянським сот-
ником Антіном Троциною за грунти. Абшитований
військовий товариш (1745). Д.: Наталія NN. Вдова в
м. Перевалочній (1764). 

Біличенко Гаврило – значковий товариш Гадяцького
полку (? – 1736 – 1738 – ?), мав хутір з підсусідками
під Гадячем. 2 квітня 1738 р. відправлений у похід.

Білкевич-Дяченко Максим (1722 – ?) – син свяще-
ника, значковий товариш Лубенського полку (1745
– 1762 – ?), абшитований військовий товариш (? –
1787 – 1790 – ?), мешканець лубенський, мав 7 під-
даних у 1 селі в Роменському повіті. Внесений до ІІ
частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Олена Василівна Косяровська, донька
священонамісника. Мали сина Данила.

Білкович Максим – значковий товариш Лубенського
полку (1745). 1745 р. Разом з братом Семеном спе-
речалися з протопопом роменським Данилом Рум-
нецьким.

Білобаба Федір – значковий товариш Лубенського
полку (1762), мешканець чигриндубравський. 

Білобровка Василь – значний військовий товариш.
Можливо, родич полковника чигиринського (1657)
Григорія Хомича Білобровки.

Білобровка Денис Якович (1750 – ?) – абшитований
значковий товариш Ніжинського полку (1787),
мешканець алтинівський Кролевецької сотні. Д.
NNN, донька козака. Мали синів Семена та Івана.

Білобровка Степан Васильович – полковий товариш
Ніжинського полку.

Білобровка Яків Степанович (? – 1729 – 1749 – ) – пол-
ковий товариш Ніжинського полку.

Біловодський Іван (1731 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (? – 1788 – 1790 – ?), мав
59 підданих у 1 селі. Рід внесений до ІІ частини родо-
відної книги дворян Чернігівського намісництва по
Глинському повіту. Д.: NNN (? – ран. 1790).

Біловодський Федір – абшитований військовий това-
риш Лубенського полку (? – 1790 – ?). Разом з бра-
том Яковом мали 18 підданих в Глинському повіті.
Д.: Ірина NN, донька сотенного старшини. Мали
сина Івана і доньку Домну.
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Біловодський Яків – абшитований військовий това-
риш Лубенського полку (? – 1790 – ?). Д.: Уляна Єв-
стафіївна Ходоровська, донька прем’єр-майора.
Мали синів Данила і Василя.

Білогруд Василь Іванович (1755 – ?) – військовий това-
риш Лубенського полку (1773), писар полковий (? –
1788 – 1790 – ?), мав 76 спадкових підданих в од-
ному селі і одному хуторі Роменського повіту. Д.:
Марфа N Кондратьєва, донька секунд-майора.

Білогруд ДанилоЛеонтійович (1761 – ?) – абшитований
військовий товариш Лубенського полку (? – 1788 –
1790 – ?). Не одружений (1790).

Білогруд Іван – козак, значковий товариш Лубенського
полку (1749 – 1751 – ?).

Білогруд Іван Романович (1724 – 1764 – ?) – правнук пол-
ковника уманського Григорія Білогруда. Службу
розпочав з 1742 р. козаком Роменської сотні Лубен-
ського полку. У 1743 р. «определен был в экспеди-
цию днепровскую умершим сотником Иваном
Марковичем». У 1744 р. був призначений до Га-
дяцького полку тримати пошту. У 1745 р. знаходився
на дніпровській дистанції у команді осавула полко-
вого лубенського Рвачевського. У 1746 р. 9 місяців
знаходився у команді київського полкового обоз-
ного Олексія Підвисоцького. У 1748 р. взяв участь у
ліфляндському поході «чрез целый год» на посаді
полкового комісара над полками Лубенським, При-
луцьким і Ніжинським. 28 квітня 1749 р. отримав
чин значкового товариша за служби предків: пра-
діда Григорія, діда Федора – сотника маньківського,
батька Романа, брата Андрія і свої особисті. У 1750 р.
здійснював ревізію Сенчанської і Глинської сотень.
У 1752 р. мав суперечку за ліс та урочище Борзенко
з козаком Хмелівської сотні Тимофієм Сененком. У
1754 р. полковий комісар лубенський. Військовий
товариш (31.08.1760 – 1763 – ?). У 1763 р. в Ромен-
ській тютюновій конторі у розпорядженні дирек-
тора бунчукового товариша Івана Андрійовича
Миклашевського. Бунчуковий товариш.

Білогруд Онисим Леонтійович (1750 – ?) – службу роз-
почав з 10 січня 1766 р., брав участь у кримському
поході у резервному корпусі. Значковий товариш
Лубенського полку (з 1773.17.07.), військовий това-
риш (з 1779.24.05.), ратман Роменського магістрату
(1782). Поручик у відставці (1788). Військовий то-
вариш (1790). Мав 16 підданих у 1 селі і 1 хуторі в Ро-
менському повіті. Внесений до ІІ частини
родовідної книги Чернігівського намісництва. Д.:
Тетяна Данилівна Паскевич, донька протопопа ро-
менського.

Білокриницький Герасим – значковий товариш Пере-
яславського полку (? – 1754 – 1786 – ?). У 1754 р. про-
дав свою частину пустого плецу значковому товаришу
Павлу Прохоровичу за 16 карбованців. 1786 р. подав
документи на дворянство в Козелецькому повіті.

Білопольський Михайло Костянтинович (1738 – ?) –
абшитований значковий товариш (? – 1788 – 1790 –
?). Мав 12 підданних в одному хуторі в Зіньківському
повіті. Д.: Тетяна NN, донька значкового товариша.

Білопольський Петро Іванович (1717 – ?) – син прото-

попа конотопського, військовий товариш Ніжин-
ського полку, священик, протопоп. Його онук Іван
Тимофійович служив ротним квартирмейстром у
Глухові (1787).

Білостоцький Петро – значковий товариш Чернігів-
ського полку.

Білоус Матвій – запорізький козак (1741). Писар сотен-
ний, військовий товариш Київського полку.

Білофастов Василь – значний військовий товариш.
Білоцерківець Михайло Омелянович (? – 1650 – 1715

– ?) – військовий товариш Ніжинського полку, у
квітні 1671 р. їздив посланцем до Москви, сотник
бахмацький (? – 1676 – ?). Полковник білоцерків-
ський (1704–1708). 17 червня 1707 р. отримав геть-
манський універсал, щоб млин і грунти, які сам
тримав, уступив Кисловському монастирю. Купив
двір в Батурині. 29 вересня 1715 р. Скоропадський
здійснив йому надання. Бунчуковий товариш.

Білоцерківець Роман Михайлович (? – 1700 – 1757 –
?) – протягом 1726–1736 рр. вів суперечку за грунти
у с. Слоут Глухівської сотні з бунчуковим товари-
шем Федором Савичем, секунд-майором Кирасир-
ського полку Федором Юстом, полтавським
полковником Василем Кочубеєм. Військовий това-
риш (1757). Мав синів Івана і Василя, які мешкали в
сл. Бахмач.

Білоцерковець Артем (1721 – 1781.17.04.) – військовий
товариш (? – 1779 – 1781), проживав у с. Гнідинець.
Мав 71 підданого в Глинському повіті. Д.: NNN,
донька козака. Мали синів Петра, Іову. 

Білуха Андрій Іванович (? – бл. 1757) – разом з братом
Дмитром за одним указом ГВК із товаришів полку
Полтавського переведений до військових товари-
шів (1748 – 1756 – ?). 21 серпня 1756 р. купив дім в
Полтаві у решетилівського жителя Ничипора Чар-
ниша. Д.: Олена Іванівна Корицька (? – 1763 – ?),
рідна сестра військового товариша Григорія Ко-
рицького.

Білуха Григорій Григорович – козак кінний решети-
лівський (1718), значковий товариш Полтавського
полку. Загинув у дербентському поході.

Білуха Дмитро Іванович (бл. 1712 – 1787 – ?) – службу
розпочав з 1731 р. козаком, 1 березня 1737 р. у Ва-
силя Мороза за 60 карбованців купив дім у По-
лтаві. 4 квітня 1744 р. ГВК надала чин товариша
Полтавського полку за служби предків та його
власні. У 1745 р. подав донесення у ГВК, в якому
згадував діда Григорія Маркова, який завдяки до-
вголітній козацькій службі став сотником решети-
лівським і на цій посаді був до смерті. Військовий
товариш Полтавського полку «за содержание в
полку Полтавському подлежащих в скарб войско-
вой зборов с приращением прибиле казенной»
(1748.24.01. – 1767 – ?). «Отправил в иностранные
земли двоих сынов своих для обучения наук». У
1750 р. подав прохання про призначення сина
Петра військовим товаришем. Сам сплатив за на-
вчання дітей, молодший син Михайло служив під-
поручиком, а старший Петро був при ньому без
звання. У 1751 р. Дмитро був у відпустці в Шлезії,
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де навчалися в училищах його діти. Мав молод-
шого брата Андрія, жив з ним нерозділено на бать-
ківських ґрунтах, і просив за Андрія перед ГВК.
Дмитро через старість і слабке здоров’я служити
більше не міг і просив звільнити від служби з під-
вищенням у чині до бунчукового товариша, а сина
його Петра призначити на його місце військовим
товаришем. Абшитований гетьманським універса-
лом бунчуковий товариш у Полтавському полку (з
22 березня 1759 р.). У 1760 р. на нього скаржився
полковий обозний компанійський Стефан Гайво-
ронський за те, що Білуха забрав у нього двох під-
даних. Мав 1 підсусідка і 10 служителів (1763).
Володів с. Головач 2-ї полкової сотні. Тримав хутір
під с. Коробівкою Домонтівської сотні Переяслав-
ського полку. Мав підданих в сс. Вознесенському,
Мелесівці та на хут. Степовому. Д.: Настасія Яківна
Лук’янович, донька полтавського бурмістра.

Білуха Іван Григорович – «от малых лет» осиротів,
значковий товариш. Комісар полковий (1723–1724),
зборщик військового скарбу. Д.: NNN (? – 1752 – ?).

Білуха Петро Дмитрович (1736 – ран. 1784) – з 1752 р.
навчався у Лейпцізькому університеті. Службу роз-
почав з 1759 р., «обретается при нем (біля батька –
автори) без служби» (1762). Військовий товариш
Полтавського полку (1759–1767). Писар полковий
полтавський (1767 – 1769.11. – ?). У 1759–1760 рр.
був «в заграничной Российской армии».

Білуха Федір Дмитрович (1729 – 1767 – ?) – службу роз-
почав з 1 січня 1743 р., полковий канцелярист (з 10
жовтня 1748), абшитований полковий канцелярист.
Протягом 1753–1754 рр. розглядалася справа про
підтвердження ним козацького стану. 31 січня 1762
р. отримав ордер на чин значкового товариша. Ота-
ман городовий полтавський (1764.15.04. – 1767 – ?).
Абшитований отаман городовий полтавський
(1769.11.).

Білуха Федір Іванович (1729 – ?) – службу розпочав 1
січня 1743 р., полковий канцелярист (з 1748.31.01.),
отаман городовий полтавський (1764.15.04. – 1767
– ?), військовий товариш (? – 1779 – ?).

Білчич Степан – службу розпочав з 1737 р., значковий
товариш Миргородського полку (1760 –
1781.26.05.), абшитований через хворобу військо-
вим товаришем. Д.: NNN, донька священика.

Білявський Семен (1696 – 1763 – ран. 1790) – службу
розпочав з 1726 р., значковий товариш у Прилуць-
кому полку (1740). Абшитований бунчуковий това-
риш (з 1745). 7 червня 1762 р. продав за 158
карбованців свій хутір в Тополі священику с. Ла-
пинці Федору Турковському. Мав сина Петра, який
мешкав (1790) в Лохвицькому повіті.

Біляєв Тимофій (1759 – ?) – службу розпочав з 1770 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1782).

Біляк Іван (1737 – ?) – з дворян. Службу розпочав з 12
січня 1761 р., отаман сотенний (з 1781.1.01.), знач-
ковий товариш Миргородського полку (з 1782).

Біляк Степан – службу розпочав з 1737 р., полковий
канцелярист, значковий товариш Миргородського
полку (з 1765).

Більський-Савченко Григорій Савич – значний вій-
ськовий товариш у Стародубському полку. Син
шляхтича гербу «Правдзиц», який вийшов на Лі-
вобережжя в м. Шаповалівку.

Більчич Андрій Степанович – син військового това-
риша, службу розпочав з 24 жовтня 1773 р., полко-
вий канцелярист (з 1777.20.11.), значковий товариш
Миргородського полку (з 1781.5.06.).

Більчич Степан – службу розпочав з 1737 р., значковий
товариш Миргородського полку (1760 – 1774 – ?),
військовий товариш. Д.: NNN, донька священика.

Блажевський Петро – військовий товариш Ніжин-
ського полку.

Бловацький Яків – значковий товариш Ніжинського
полку.

Блоха Іван (1740 – ?) – абшитований військовий товариш
Ніжинського полку (? – 1790 – ?). Мав 40 підданих в
одному селі Борзнянського повіту. Д.: Параска NN,
донька сотенного хорунжого. Мали синів Василя, Фе-
дора, Якова, доньок Параску, Ганну, Настасію.

Бобир Григорій Данилович (? – ран. 1731) – бунчуковий
товариш (з 1689). У 1690 р. зимував в Лубнах, проти-
діючи Петрику, 1704 р. під Любарем «як могилу си-
пали», 1705 і 1706 рр. в Польщі за Віслою, під Києвом.
Перейшов до Чернігівського полку і був прийнятий
під значок (з 1708). Разом з полком був під Поповою
Горою (1708), Полтавою (1709), Кам’яним Затоном
(1711), в царичанському поході (1718). 4 жовтня 1709
р. разом з матір’ю отримав універсал на с. Данилівку.

Бобир Данило Федорович (? – ран. 1709) – староста
корсунський (1686), полковник запорізький (1686),
ротмістр ЙКМ (1691), військовий товариш (1691). 24
лютого 1691 р. отримав універсал на два млини-
вешняки на р. Данилівській і р. Волинській. 16
жовтня 1691 р. отримав гетьманський універсал на
с. Данилівку Менської сотні. Був сотником. Д.: NNN
(? –1689 – 1709 – ?).

Бобир Іван Данилович (? – 1754.10.03.) – значковий то-
вариш Чернігівського полку (з 1708). У «сказці»
1734 р. відзначена його участь в походах 1708 р. під
Білу Церкву і Пропойськ, 1709 р. під Полтаву, 1711 р.
під Кам’яний Затон, 1713 р. на будівництво Києво-
Печерської фортеці, 1719 р. на Царичанську лінію.
Був за осавула полкового чернігівського (1725), вій-
ськовий товариш (1727–1728). Сотник стольнен-
ський (1727 – універсал гетьмана Д. Апостола
1728.21.10. – 1754.10.03.). У 1730 р. отримав під-
твердження на с. Данилівку, 1731.24.03. універсал
на це село. Був з сотнею на українській лінії (1731,
1733). В польському поході 1734 р., того ж року на ук-
раїнській лінії при фортеці св. Анни, 1736, 1738 рр. в
кримському поході, 1739 р. в хотинському поході.
Мав шинки в сс. Блистові і Степанівці. Тримав два
млини у с. Данилівці (1742). Абшитований сотник
стольненський. Мав у с. Стольному – 10 хат, с. Сте-
панівці – 3 хати, м. Мені – 4 хати, с. Куковичах – 1
хату, с. Данилівці – 33 хати. Письменний.

Бобир Іван Романович (1740 – ?) – службу розпочав з 
1760 р. військовим канцеляристом ГВК, потім МК, вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (з 1765.31.12.),
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сотник стольненський (1770.30.04. – 1779.23.01.), аб-
шитований полковим обозним (? – 1787), переймено-
ваний в прем’єр-майори (28 липня 1787 – 1790 – ?),
стряпчий губернського магістрату. Мав 117 підданих у
1 селі і 1 «дєревні». Д.: Єфросинія Севастянівна Боро-
духа, донька військового канцеляриста.

Бобир Мойсей Романович (1763 – 1832 – ?) – службу
розпочав з МК колезьким асесором з 1775 р., вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (1783 – ?),
поручик (1788). Д.: Параска Симонівна Магденко,
донька надвірного радника.

Бобир Роман Іванович (1718 – 1783 – ?) – онук сотника
менського, служив з 1738 р. значковим товаришем
у Чернігівському полку. Сотник стольненський
(1754.2.04. – 1769). Звільнений 13 грудня 1769 р.
бунчуковим товаришем (1769 – 1783 – ?).

Бобир Степан Романович (1754–1815) – службу розпо-
чав з 19 вересня 1772 р. сотенним возним, сотник
стольненський Чернігівського полку на місце брата
(1779.23.01. – 1783), бунчуковий товариш (з
1784.19.02.). Генерал-майор, шеф Ізюмського гу-
сарського полку. Д.: (з 1798/1799) Катерина Пет-
рівна Борноволокова, донька надвірного радника.

Бобир Тихін (Григорович ?) – значковий товариш Чер-
нігівського полку (? – 1732 – ?).

Бобошко Іван – значковий товариш (1764), військовий
товариш Миргородського полку (1767). Мав хутір у
Потоцькій сотні.

Бобрецький Василь Павлович (1726 – ?) – абшитова-
ний значковий товариш (1788). Проживав у 
с. Рожку, а у с. Любечанах мав 31 підданого.

Бобрецький Павло Іванович – військовий товариш.
Бобрикевич Федір – шляхтич, військовий товариш Чер-

нігівського полку (1698). 8 квітня 1698 р. Мазепа
надав йому універсал на його млин-вешняк, який той
власним коштом збудував на купленому у козака Анд-
рія Викуса займищі на р. Голомесці вище с. Крисок. 

Бобровець Гаврило Микитович – військовий товариш
(1686), мешканець с. Левонки. 2 жовтня 1686 р. про-
дав двір з плецем шляхтичу Василю Романовичу.

Бобровник Іван – розпочав службу з 1769 р. сотенним
хорунжим. У 1771 р. відряджений на два роки в за-
кордонну армію, там отримав чин значкового това-
риша Переяславського полку. Жив у с. Пристромах
3-ї полкової сотні.

Бобровський Григорій – шляхтич гербу «Ястржем-
бець», значковий товариш.

Бобровський Дмитро (? – 1750 – 1785 – ран. 1788) – хо-
рунжий сотенний красноколядинський (? – 1767 –
1769), значковий товариш Прилуцького полку (? –
1779 – 1785 – ?). Мав 136 підданних у с. Гайвороні
(1785). Д.: Феодора Кирилівна Ільченко, донька ко-
зака с. Курінь Бахмацької сотні Ніжинського полку.

Бобровський Іван Дмитрович (1762 – ?) – військовий
товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 136 підданих в
Борзнянському повіті (1788). Д.: Тетяна NN, донька
сотенного отамана.

Бобровський Петро (1751 – ?) – військовий товариш
Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 13
підданих у 1 місті і 1 селі в Чернігівському повіті.

Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва. Д.: Меланія N Давидо-
вич, донька писаря полкового.

Бобруйко Василь Іванович – службу розпочав з 1743 р.,
значковий товариш (? – 1749 – ?), універсал з 
1760 р. Возний Остерської сотні Київського полку
(1764 – 1776 – ?). Мав власний шляхетський герб.
Д.: NN Шептуха, донька козака козелецького.

Бобруйко Іван Васильович – син сотника остерського,
значковий товариш Київського полку (1722 – 1750 –
ран. 1754).

Бобруйко Микола Іванович – син померлого значко-
вого товариша (1754), значковий товариш Київ-
ського полку (1766), мешканець с. Бобруйки.

Бобруйко Семен Іванович (1746 – 1782 – ?) – значко-
вий товариш Київського полку (1762), з братами Ва-
силем і Іваном мали володіння у с. Бобруйках. Д.:
Оксина Петрівна N (1749 – 1782 – ?).

Богаєвський Андріан (1746 – ?) – шляхтич. Службу
розпочав 15 серпня 1762 р., військовий товариш в
Лубенському полку (1770.25.07. – 1782 – ?).

Богаєвський Андрій Григорович (бл. 1715 – ?) – син
старшинський, служити розпочав після смерті
батька у 1739 р. З 1741 р. в званні військового кан-
целяриста. До 1749 р. він «в звании войскового кан-
целяриста служил в чине войскового товарища».
Отримав універсал Розумовського на військового
товариша і відставлений з ГВК. Військовий това-
риш (1750 – 1763 – ?) в Полтавському полку з бать-
ківських ґрунтів, полковий комісар (1757). У 1758 р.
комісар по збору консистентської дачі в полку Пол -
тавському. Жив у Полтаві, мав двір у с. Супрунівці.

Богаєвський Георгій Олексійович (1747 – ?) – возний
в Гадяцькому полку (1779), бунчуковий товариш
(1788 – 1790 – ?). Мав 280 підданих у 1 містечку, 2
селах, 1 «дєрєвнє», 1 хуторі в Зіньківському повіті.
Д.: Ірина NN, донька сотника. Мали синів Андрій,
Олексія, Георгія, доньок Варвару, Настасію. 

Богаєвський Григорій (? – 1695 – ран. 1732) – писар
полковий полтавський. Отримав підтвердження на
володіння млином і грунтами у с. Супрунівці 1-ї пол -
кової сотні. Значковий товариш Полтавського
полку. Д.: Ганна Кіндратівна Алфьорова (? – 1710 –
1754 – ?), донька сумського полкового обозного. У
1732 р. в ревізії записана як вдова, піддані у с. Суп-
рунівці. Мала шинок у Полтаві і хутір під містом
(1735), всього 63 двори (1744). У 1754 р. притягува-
лась ГВК разом з синами за несплату боргу греку,
полтавському жителю Василю Христофорову. Мали
синів Івана (сотник) і Василя (титулярний радник). 

Богаєвський Іван – бунчуковий товариш у Гадяцькому
полку (? – 1724 – 1730 – ?). 1724 р. йому і бунчуко-
вому товаришу Захару Рощаковському як посаг
зятям онук полковника Бороховича були підтверд-
женні м. Лютенька, сс. Соколівка, Лисівка, Млини,
Перевіз. 1730 р. його майно привласнив лютен-
ський мешканець Микита Васюхно. Д.: NNN, онука
полковника гадяцького Бороховича.

Богаєвський Іван – значковий товариш Миргород-
ського полку (1739 – 1751 – ?), проживав у Хоролі.
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Богаєвський Кирило Олексійович (? – ран. 1771) –
військовий товариш Гадяцького полку (1763), пол -
ковий осавул. Мав синів Тимофія і Павла, які жили
при бабці, сотниковій гадяцькій Малиновській.

Богаєвський Лев Васильович (1731 – ?) – син сотника,
службу розпочав з 1762 р. значковим товаришем
Прилуцького полку, полковий комісар (1763), аб-
шитований сотник (з 1773). Мав 50 підданних в
Прилуцькому (с. Лапищі) і Глухівському (с. Ру-
довка) повітах. Д.: Ганна N Чернецька, донька бун-
чукового товариша.

Богаєвський Лев Васильович (бл. 1733, Охтирка –
1797) – бунчуковий товариш у Гадяцькому полку
(1756), мешканець лазорський. До нього перейшли
маєтності Троцьких: у хут. Високий Горб 129 і Тим-
ковщині 77 душ чоловічої статі (1764). Д.: Марія
Якимівна Троцька (1735 – ?), донька бунчукового
товариша.

Богаєвський Олексій Георгійович (бл. 1759 – ?) –
службу розпочав з 18 грудня 1775 р. в Лубенській
полковій канцелярії, продовжив у ГВС (з 1776.1.11),
канцелярист (з 1778.22.06.), військовий товариш (з
1783.20.01.), поручик у відставці (з 1787.27.11.). Д.:
Уляна NN. 

Богаєвський Олексій Семенович (1700 – 1761 – ран.
1771) – службу розпочав з 1725 р. бунчуковим това-
ришем у Гадяцькому полку (1725–1736). В 1725 р.
був у сулацькому поході «чрез полтрети года», гі-
лянському поході, в 1728 р. – на коронації Петра ІІ.
У 1734 р. брав участь в битві під час польського по-
ходу, 1736 р. – в кримському поході при взятті Пе-
рекопа, Козлова, Бахчисарая. 1-й осавул полковий
гадяцький (1736.30.11. універсал – 1761 – ?). У 1739 р.
через хворобу був звільнений від походу. Його ро-
довий шляхетський герб «Андро-де-Бюі». Бунчуко-
вий товариш.

Богаєвський Павло Кирилович (1758 – 1790 – ?) –
службу розпочав з 1771 р. в Гадяцькій полковій кан-
целярії, полковий канцелярист (з 30 жовтня 1773),
колезький канцелярист (з 1775), військовий това-
риш (з 1781). Мав 30 хат підданих в Зіньківському
повіті і 56 душ підданих в Краснокутському повіті
Харківської губернії. В цьому повіті поручик Бога-
євський володів с. Труханівкою, а вдова сотника
Богаєвського – хутором Філоновським. В Зіньків-
ському повіті 192 підданих (1790). 

Богаєвський Петро – значковий товариш, хорунжий
полковий миргородський (? – 1741 – 1761 – ?), при
справах полкової канцелярії. Проживав у Хоролі,
мав хутір під с. Абрамовкою (1752). Д.: Євдокія NN.

Богаєвський Семен Леонтійович (1637 – 1737.24.07.,
Опішня) – шляхтич, міщанин опішнянський. Бун-
чуковий товариш у Гадяцькому полку (? – 1716 – ?).
Мав свого вівчара. Д.: Марія Михайлівна Борохо-
вич, донька полковника гадяцького.

Богаєвський Федір – військовий товариш Гадяцького
полку (1752), мав хутір в Полтавському полку.

Богаєвський Юрій Васильович (1746 – 1767 – ?) –
службу розпочав 21 грудня 1758 р. полковим канце-
ляристом гадяцьким, військовий товариш Гадяць-

кого полку за патентом МК (1760.8.12. – 1782 – ?).
Мав 170 підданих (1771). У 1782 р. мав 30 хат у Зін-
ківському і Краснокутському (Харківської губернії)
повітах.

Богалський Григорій – значковий товариш Стародуб-
ського полку, у 1737 р. у «переписки свода правних
книг».

Богарев Данило Дмитрович (бл. 1747 – ?) – абшитова-
ний військовий товариш (? – 1787 – 1790 – ?). Д.:
Параска Іванівна Гамалія, донька військового кан-
целяриста.

Богарев Дмитро (? – 1746 – ран. 1790) – значковий то-
вариш. Д.: Євдокія NN. За нею 207 підданих в Лох-
вицькому повіті (1790).

Богарев Семен Дмитрович – отаман 1-ї Лохвицької
сотні Лубенського полку (1774–1775), військовий то-
вариш (1775 – 1790 – ?), мав 6 хат підданих. В 1790 р.
не одружений.

Богдан Іван – військовий товариш Чернігівського полку.
Богданенко Іван (1736 – ?) – абшитований військо-

вий товариш Лубенського полку (? – 1787 – 1790
– ?). Внесений до ІІ частини родовідної книги Ро-
менського повіту Чернігівського намісництва. Д.:
Єфросинія Євстафіївна Божа, донька сотенного
осавула.

Богданович N (? – ран. 1757) – військовий товариш Ки-
ївського полку. Д.: NNN. У 1757 р. продала вино-
курню у с. Плоскому київському сотнику Михайлу
Павловичу Гудимі-Левковичу.

Богданович Андрій Іванович (? – 1779 – ?) – військо-
вий товариш Полтавського полку (1759 – 1763 – ?).

Богданович Богдан Іванович – у 1677 р. зайшов з бра-
тами в м. Полтаву з того боку Дніпра з Чигирина, а
батько був до послуг Мазепи по протекції його, на
що даний йому був універсал 1697 р. У 1709 р. під
Полтавою перейшов на бік Петра І, у 1710 р. грамо-
тою його володіння звільнені від постою. У 1710 р.
прийнятий під протекцію гетьмана Скоропад-
ського, на що отримав універсал. Товариш полку
Полтавського з 1744 р. згідно універсалу.

Богданович Григорій – з військових канцеляристів
ГВК став військовим (1742), а потім – бунчуковим
товаришем у Полтавському полку (1746.27.09. –
1759 – ?). 1751 р. мав супроводжувати гетьманські
клейноди і гетьмана при вступі його в управління
Гетьманщиною. У 1759 р. його маєтності були звіль-
нені від постоїв. Мешкав в м. Переволочні Перево-
лочанської сотні.

Богданович Григорій Іванович (? – 1749 – 1779 – ?) –
військовий товариш у Полтавському полку (1759 –
1769 – ?), Направлений у військовий похід (1769).
Бунчуковий товариш.

Богданович Іван Дем’янович – сотник волинський
(1676), значний військовий товариш. У 1688 р. от-
римав гетьманський універсал на 9-камневий млин.

Богданович Іван Іванович (1694 – 1779 – ?) – служив з
1724 р., був у 1724 р. зборщиком у Полтаві, з 1735 р.
скуповував воли, виконував різні доручення. У 1760 р.
через старість звільнений у відставку в чині вій-
ськового товариша. Бунчуковий товариш у Полтав-

40



ському полку (1779), комісар полтавський земський
(1779). Його сини Іван, Григорій і Андрій служили і
виконували різні доручення.

Богданович Іван Тимофійович (1712 – 1773 – ?) –
службу розпочав з 2 липня 1725 р., товариш полку
Полтавського (1752.26.09. – 1759), абшитований
військовий товариш (з травня 1759). Мешканець пол-
тавський (1763).

Богданович Опанас Матвійович – службу розпочав в
Київській полковій канцелярії з 1721 р., військовий
товариш (з 1732), полковий осавул (з 1764). Внесе-
ний до ІІ частини родовідної книги дворян Черні-
гівського намісництва. 

Богданович Петро – з військових канцеляристів ГВК
1749.31.10. став військовим товаришем Полтав-
ського полку. Проживав у с. Мачухах. 

Богданович Петро – значковий товариш Полтавського
полку, рекомендувався прапорщиком.

Богданович Федір Іванович – військовий товариш Пол -
тавського полку (1779).

Богдановський Андрій Петрович (? – 1747 – 1772 – ран.
1774) – син бунчукового товариша, значковй това-
риш (? – 1758 – ?), писар, військовий товариш Пере-
яславського полку (1767.10.08. – 1772 – ?) Д.: Ірина
Семенівна Пелех, донька військового товариша.

Богдановський Андрій (1715 – 1782 – ?) – шляхтич.
Службу розпочав з 1736 р., значковий товариш Лу-
бенського полку (1757.19.07. – 1764), возний Кос-
тянтинівської сотні (1764.16.08. – 1782 – ?).
Поранений в ліву руку.

Богдановський Василь – значковий товариш Ніжин-
ського полку. У 1737–1747 рр. купував коней. Мав 2
двори підсусідків у Ніжині та житловий двір у Ніжині.

Богдановський Василь – мав універсали 7 липня 
1707 р. на надання і 19 вересня 1717 р. на підтверд-
ження маєтностей у сс. Курилівка і Кропивна. 
Військовий товариш (1717), отаман городовий ні-
жинський (? – 1724 – 1732 – ?). За універсалом три-
мав ½ с. Куриловки.

Богдановський Василь Петрович – син військового
товариша, сотник попівський Ніжинського полку
(1771–1783), бунчуковий товариш. Мав 28 підданих
у с. Попівці (1787). Д.: (бл. 1776) Наталія Яківна
Мартос, донька бунчукового товариша.

Богдановський Іван – з отаманських дітей, значковий
товариш Ніжинського полку (1745 – 1751 – ?). 

Богдановський Іван (? – ран. 1760) – військовий това-
риш Переяславського полку. 

Богдановський Максим Тимофійович – син свяще-
ника михайлівського волинського, значковий това-
риш (? – 1768 – ?), військовий товариш (1781 – 1787
– ?), мав 21 підданого у Волинці (1787). Д.: Катерина
NN, донька козака.

Богдановський Михайло– значковий товариш При-
луцького полку (1740).

Богдановський Петро (? – ран. 1760) – військовий то-
вариш Лубенського полку, мав у 1745 р. в Глинській
сотні у с. Хоминець 1 малогрунтових не могучих, 4
тяглих та 10 піших убогих посполитих. Д.: Ганна
Мойсеївна Левицька, донька ніжинського полко-

вого судді (1720 – 1734). У 1760 р. Іван Левицький
подарував двір у Леплявій своїй сестрі Ганні.

Богдановський Тимофій – бунчуковий товариш у Лу-
бенському полку (1783), був у поході у 1760 та 1779 рр.

Богдановський Федір Петро вич (1746 – ?) – син вій-
ськового товариша, був сотенним отаманом, знач-
ковий товариш Переяславського полку, з 1773 р. –
військовий товариш, брав участь в турецькому по-
ході, сотник канів ський (1781–1782). Д.: Уляна
Олексіївна Канаровська (1760 – 1781 – ?), донька
сотника яго тинського.

Богдановський Яків – значковий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1735 – 1736 – ?). У 1735 р. був у по-
ході в Орелі на лінії.

Богдановський Яків (1743 – 1790 – ?) – абшитований
значковий товариш Київського полку (? – 1784 –
1790 – ?). Підданих не мав. Внесений до І частини
дворянської родовідної книги Чернігівського на-
місництва по Ніжинському повіту. Д.: Євдокія N
Пустота. Мали синів Івана, Василя, доньок Марію і
Мар’ю.

Богинський Павло Петрович (1727 – ?) – військовий
товариш (1781–1787), житель с. Капрович. Д.: Олена
NN, донька козака.

Богинський Петро Степанович (? – 1684 – 1726 – ?) –
покозачений шляхтич гербу «Сліповрон», значний
військовий товариш (? – 1714 – 1716 – ?). Значковий
товариш.

Богля Іван – значковий товариш, у 1741 р. підписав ре-
візійну відомість Потоцької сотні Миргородського
полку.

Богмевський Антін Павлович (1744 – 1784 – ?) – син
військового товариша, службу розпочав з 1756 р. в
Миргородській полковій канцелярії, полковий кан-
целярист (з 1764), значковий товариш Миргород-
ського полку (з 1772), військовий товариш (з 1781),
полковий писар (з 1783). Мав 10 хат підданих у
Миргородському повіті (1782). Д.: Ганна Григорівна
Йосипова, донька сотника миргородського.

Богмевський Павло – службу розпочав з 1735 р., брав
участь у поході 1736 р. Значковий товариш Мирго-
родського полку (з 1772). Військовий товариш.

Боголюб Трохим – службу розпочав козаком с. Козля-
ничі (1753–1765), значковий товариш Чернігів-
ського полку (1765 – 1780 – ?), в походах не був. За
ревізією 1755 р. записаний в дворі Кирила Орлов-
ського як його племінник. До його двору у Козля-
ничах належало землі на 210 днів, винокурня на 3
котли, пасіка (10 вуликів) та сіножать на 100 возів
(1768). Одружений з міщанкою, сини Яків, Іван та
Андрій малолітні (1780).

Богомаз Григорій – значковий товариш Полтавського
полку (1762). 

Богомолець Євстафій Петрович – шляхтич гербу
«Помян». Військовий товариш (1782).

Богомолець Петро Васильович – шляхтич гербу «Бо-
горія змінений». Значковий товариш Київського
полку, військовий товариш (з 1757). У 1777 р. рідна
сестра уступила йому с. Ставиське. Внесений до І
частини дворянської родовідної книги. Абшитова-
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ний за старістю військовим товаришем (1762 – 1782
– ?). Д.: NNN, донька козака.

Богомолець Петро Петрович – син військового това-
риша, службу розпочав з 1776 р. Значковий това-
риш Київського полку (1777.30.03. – 1779 – ?). Д.:
Олена N Жила, донька значкового товариша..

Богомолець Федір Петрович – син військового това-
риша. Службу розпочав з 1769 р., значковий това-
риш Київського полку (30 березня 1777 р. – 1779 –
?). Д.: Марія N Терешковська, донька священика.
Мали сина Прокопа.

Богонкевич Яким Якович – син значкового товариша,
значковий товариш Лубенського полку (1736 – 1751 –
?). Присягнув у 1741 р. Мав у Ромнах житловий двір.

Богонкевич Яків – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1735 – 1738 – ?). У 1735 р. був на лінії з ро-
бітниками, 1736 р. – у ГВК у власній справі, у 1737 р. –
у очаківському поході, у 1738 р. – у поході при Дністрі.

Богоров Дмитро – козак, значковий товариш Лубен-
ського полку (1739 – 1751 – ?). Ревізор при зборах
індукти (1751), мешканець роменський.

Богородинський Василь – військовий товариш Ні-
жинського полку

Богородинський Григорій Васильович – син військо-
вого товариша, абшитований військовий товариш
Ніжинського полку (1788), житель с. Радіонівки. Д.:
Параска NN, донька шляхтича.

Богославський Андрій – військовий товариш (1783).
Д.: Ганна Олексіївна Чигиринська, донька бурмістра
полтавського. Сини Петро (1764 – ?), Лаврін (1766 –
?) в МК, Ілля (1769 – ?), Олександр (1772 – ?) в Ін-
женерному корпусі в Петербурзі (1783), три доньки.

Богун Григорій Іванович – покозачений шляхтич гербу
«Ястржебець», син полковника, в значному това-
ристві Чигиринського полку (1649), значний вій-
ськовий товариш.

Богун Леонтій Григорович – шляхтич, онук полков-
ника, військовий товариш.

Богуславський Василь – значний військовий товариш
(1706).

Бодяков Василь – значковий товариш Ніжинського
полку.

Боженко Антін – значний військовий товариш.
Божий Василь Данилович – син осавула полкового

Корсунського полку, значний військовий товариш
Лубенського полку.

Божко Яків (1746 – ?) – син козачий. Службу розпочав з 28
березня 1760 р., писар сотенний (з 9 вересня 1770 р.),
возний сотенний (з 17 грудня 1777 р.), військовий то-
вариш Лубенського полку (з 20 червня 1779 р.).

Бойко Йосип Федорович – значковий товариш Пол -
тавського полку (? – 1760 – 1771 – ?). Родич Степана
Кутицького. Д.: Єфросинія NN.

Бойко Федір (1751 – ?) – абшитований військовий това-
риш Лубенського полку (? – 1787 – 1790 – ?), мав 15
підданих у 1 хуторі у Роменському повіті. Внесений
до ІІ частини родовідної книги Чернігівського на-
місництва. Д.: Ганна N Сердюк, донька козака.

Бойко Федір Пантелеймонович (1696 – 1767 – ран.
1771) – службу розпочав з 14 квітня 1718 р. коза-

ком, значковий товариш (1728, за указом з
1745.2.08. – 1767 – ?), абшитований полковий хо-
рунжий. Жив у Пол таві, де мав двір, шинок,
шинок у с. Гуджолах, хутір під Полтавою. У 
1754 р. в поході командував 93 виборними коза-
ками. Д.: Ганна Матвіївна N.

Бойков Василь (1747 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Лубенського полку(? – 1787 – 1790 – ?), мав
12 підданих у 1 селі у Глинському повіті (1788). Рід
внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва. Д.: Марія NN, донька
козака.

Бойчевський Гаврило (1733 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Лубенського полку (? – 1787 –
1790 – ?). Мав 73 куплених і в придане отриманих
підданих (1790). Внесений до ІІ частини родовідної
книги Лохвицького повіту Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Марія Василівна Манко, донька вій-
ськового товариша.

Болбот Дем’ян (? – ран. 1750) – значковий товариш
Чернігівського полку (1708 – 1725 – ?). 

Болбот Тихін Дем’янович (? – 1705 – 1732 – ?) – знач-
ковий товариш Чернігівського полку (1732). Геть-
ман Д. Апостол універсалом від 14 травня 1732 р.
дозволив йому відстрочку повернення заборгова-
них в низовому поході грошей.

Болгар Дмитро – значковий товариш Лубенського
полку (1752). Д.: N Хомівна Грек, донька лохвиць-
кого купця.

Болгар Микита Кіндратович (1748 – ?) – син козака
Хмелівської сотні, військовий товариш Лубенського
полку (1788).

Болгар Роман Кіндратович (1758 – ?) – син козака Хме-
лівської сотні, військовий товариш Лубенського
полку (1788).

Болгарин Петро – значковий товариш Гадяцького
полку (1736–1739), мешканець гадяцький, мав хутір
з підсусідками під Гадячем. У 1739 р. у похід не
пішов, був на ординації при Похідній військовій
канцелярії.

Болгарин Федір – значковий товариш Гадяцького
полку (1738). 2 квітня 1738 р. відправлений у похід. 

Болдаковський Василь Семенович (? – 1630 – ран.
1690) – шляхтич гербу «Грабе», козак Чернігів-
ського полку (1660). 5 вересня 1660 р. в таборі під
Зарубинцями отримав універсал гетьмана на с. Ро-
гощу у підтвердження володінь його пращурів ще
з 1587 р. Військовий товариш Чернігівського полку
(1669), отримав гетьманський універсал в жовтні
1669 р. на спільний із Станіславом Кохановським
млин під Черніговом на р. Стрижні. Володів хуто-
ром з млином на р. Білоусі при с. Кошовка і сіно-
жатями при с. Ямище, які перейшли йому від
дядька щонайпізніше у 1670 р. Їздив посланцем
гетьмна до Москви (1670). Сотник полковий чер-
нігівський (1670), наказний гетьман від Ігнатовича
(1670). Наказний полковник чернігівський (1671).
Суддя полковий чернігівський (1673). Білоусів-
ський, батуринський (1673) сотник. Д.: Настасія
NN (Петраш), обивателька чернігівська. 20 листо-
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пада 1690 р. отримала гетьманський універсал з
підтвердженням на маєтності чоловіка.

Болдун Ілля – козак, значковий товариш Київського
полку (1748.26.09. – 1751 – ?).

Болдун Йосип – племінник Іллі, козак, значковий то-
вариш Київського полку (1748.26.09. – 1751 – ?).

Болько Іван Онисимович – син значкового товариша,
значковий товариш Ніжинського полку. Його син
Ничипір (1760 – ?) – козак с. Івот (1787).

Болько Микита – військовий товариш Ніжинського полку.
Болько Онисим Микитович – син військового това-

риша, значковий товариш Ніжинського полку.
Бондаревич N – козак Остерської сотні Київського

полку. 6 березня 1781 р. абшитований в званні знач-
кового товариша.

Бондаревський (Бондаревич) Іван Андрійович (1749
– ?) – службу розпочав з лютого 1763 р., хорунжий
сотенний (з 1770.02.), осавул сотенний (з 1771), вій-
ськовий товариш Київського полку (1773 – 1775 – ?).
Абшитований військовий товариш (? – 1784 – 1790 –
?). Внесений до ІІ частини дворянської родовідної
книги Чернігівського намісництва Ніжинського по-
віту. Д.: Маріамна NN, донька козака.

Бондаревський Кирило (1756 – ?) – службу розпочав
з 1778 р., значковий товариш Миргородського
полку (з 1781.29.02.).

Бондаревський Степан (1752 – ?) – з дворян. Службу
розпочав з 1779 р., значковий товариш Миргород-
ського полку (з 1781).

Бондаренко Дмитро – військовий товариш (1672),
мешканець сосницький. 5 липня 1672 р. отримав
універсал гетьмана Самойловича на млин на сос-
ницькій греблі на р. Убеді. 

Бондаренко Матвій – значковий товариш Чернігів-
ського полку.

Бондаренко Михайло Романович – син значкового то-
вариша, за службу батька значковий товариш Пе-
реяславського полку (1746 – 1751 – ?). Мав двір
житловий у Золотоноші.

Бондаренко Роман – значковий товариш Переяслав-
ського полку (ран. 1746).

Бондарець Іван – військовий товариш Миргород-
ського полку (? – 1742 – 1752 – ?). «В Чорному лісі
пасека прозываемая Федоринена обвателя власовс-
кого бившаго Ивана Бондарца, которою нине вла-
деет (1745)». У нього на хуторі Цибулівської сотні 27
посполитих (1752). 

Бончевський Євстафій (1742 – ?) – службу розпочав з
1757 р., військовий товариш Лубенського полку (з
1769).

Бораковський Петро Федорович – значковий това-
риш. Його син Григорій Петрович (1746 – ?) – свя-
щеник с. Посудичі (1787).

Бораковський Федір – військовий товариш.
Бордаковський Стефан – значковий товариш Ніжин-

ського полку (1762). Судився з мачухою за спадкове
майно.

Борзаковський Андрій Пилипович (1738–1800) –
службу розпочав у Гадяцькій полковій канцелярії з
1753 р., військовий канцелярист, бунчуковий това-

риш (з 1767), колезький радник (з 1780), надвірний
радник (1787) у Новгород-Сіверському намісництві.
Разом з бунчуковим товаришем Василем Магеров-
ським тримали плотину і 2 млини у с. Некрасов Глу-
хівської сотні, де і проживали. Внесений до І
частини родовідної книги дворян Новгород-Сівер-
ського намісництва, проживав у Глухівському повіті
с. Некрасово. Д.: Євдокія Гнатівна Моначинська,
донька військового товариша.

Борзаковський Василь Пилипович (бл. 1727 – ?) –
службу розпочав з 1745 р. військовим канцелярис-
том ГВК, військовий товариш за універсалом геть-
мана Розумовського (з 16 листопада 1751).
Виконував доручення: у 1747 р. у Генеральній ра-
хунковій військовій комісії «у письмових справ»,
1751–1752 рр. збирав у Гадяцькому полку доходи до
Генерального військового скарбу, з 1754 р. у при-
кордонній Брацлавського воєводства «асистенції»
три роки, потім був обраний полковим гадяцьким
комісаром, у 1762–1763 рр. збирав консистенську
дачу в Гадяцькому полку. Д.: Ганна Олексіївна Бо-
гаєвська, донька бунчукового товариша.

Борзаковський Іван – військовий товариш.
Борзаковський Пилип Васильович (? – 1702 – бл.

1764) – навчався у КМА, військовий канцелярист
ГВК (? – 1722 – ?), знатний канцелярист військо-
вий (? – 1729), військовий товариш (1729). 2 лис-
топада 1728 р. отримав універсал на с. Некрасово.
мешканець Гадяцького полку, обозний полковий
гадяцький (? – 1730 – 1738 – ?). Бунчуковий това-
риш (1738), колишній полковий обозний (1741).
Володів посполитими с. Некрасівка Глухівської
сотні 37 хат і 13 хат підсусідків посполитих (1738).
Разом з племінником мав 34 двори і 5 кол (1744).
Д.: (1738) Ганна NN, власниця с. Букмер Сумського
полку.

Борзенець Григорій Андрійович – абшитований знач-
ковий товариш Ніжинського полку (1788). Мешка-
нець м. Коропа. Д.: Євфимія NN, донька козака.
Мали синів Максима, Якова, Карпа, доньок Дарію і
Олену.

Борисенко Микита Тарасович (? – 1781 – ран. 1788) –
служив з 1768 р. козаком, того ж року призначений
сотенним вибельським осавулом (1768–1780), знач-
ковий товариш Чернігівського полку (1780 – ?), був
у походах в турецьку війну (1769, 1770, 1771, 1772,
1773, 1774). У 1775 рік у Могильовській губернії на
форпостах. Військовий товариш (1790). Внесений
до ІІ частини родовідної книги дворян Чернігів-
ського намісництва. Мав маєток у с. Вершиній Му-
равейці, мав 5 підсусідків у сотні Вибельській. 23
підданих (1790). Д.: Єфросинія NN, донька свяще-
ника, мала 23 підданих в 2 селах. 

Борисенко Михайло (1757 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Прилуцького полку (? – 1787 –
1790 – ?). Внесений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: Єфросинія N Іва-
нова, донька протопопа.

Борисенко Павло – значковий товариш Чернігівського
полку.
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Борисов Ярмола – значковий товариш Київського полку
(? – 1729 – 1737 – ?). 1729 р. у нього частину млинового
збору захопив бунчуковий товариш Семен Шаула. У
1735 р. заарештовувався за незгоду обрати сотником
носівським Карпа Шаулу. Мав шинок у Носівці.

Борисович Данило – військовий товариш Стародуб-
ського полку. 7 липня 1690 р. купив у стародуб-
ського мешканця Данила Мещеброцького двір з
усіма належачими до нього землями.

Борисович Кирило Ярмолайович (1717 – 1790 – ?) –
значковий товариш Київського полку (1750.9.03. –
?). 1750 р. він звинуватив бунчукового товариша
Якова Шаулу в стягнені надмірного податку з
млина в Носівській сотні на р. Остер. Абшитований
значковий товариш (? – 1787 – 1790 – ?). Внесений
до ІІ частини дворянської родовідної книги Черні-
гівського намісництва Ніжинського повіту. Д.: Па-
раска Олексіївна Круп’янська, донька військового
товариша. Мали доньку Марію.

Борисяк Іван Йосипович (1751 – ?) – шляхтич, службу
розпочав з 1761 р. значковим товаришем, військо-
вий канцелярист (з 1769), військовий товариш Лу-
бенського полку (1772 – 1790 – ?) .

Борисяк Йосип (1719 – 1790 – ?) – отаман городовий
лохвицький (? – 1746 – 1750 – ?), абшитований
значковий товариш Лубенського полку (1761), аб-
шитований полковий хорунжий (? – 1762 – 1790 –
?). Мав двір в Лохвиці, 23 підданних в Лохвиці, 1
«дєрєвнє» і 1 хуторі. Рід внесений до ІІ частини ро-
довідної книги Чернігівського намісництва. Д.:
Уляна NN.

Боришполець Ничипір Филимонович – службу роз-
почав з 1764 р., військовий товариш Київського
полку (з 1774), у 1786 р. вийшов у відставку ротміст-
ром. Д.: (1775) N Григорівна Дроздовська, донька
возного Остерської сотні.

Боришполець Петро Степанович – син писаря сотен-
ного Київської полкової канцелярії, значковий това-
риш (з 1768.31.01.) і зарахований до штату полкової
канцелярії. Абшитований військовий товариш Київ-
ського полку (? – 1782 – ?). Д.: Катерина Андріївна
Андрієвська, донька глухівського священика. 

Боровик Василь Опанасович – військовий товариш Ні-
жинського полку (1783). Д.: Єфросинія Іванівна
Куліш, донька сотенного отамана кобизького, меш-
кала у с. Ображіївці (1783). Мали сина Івана, доньок
Тетяну, Марію, Євдокію, Настасію.

Боровиковський Володимир Лукич (1757.24.07. –
1825) – син значкового товариша, відомий портре-
тист і церковний маляр. Службу розпочав з 1774 р.
у Миргородському полку поза штатом. Значковий
товариш (з 1783), поручик у відставці. З 1788 р. пе-
реїхав до Санкт-Петербургу.

Боровиковський Іван Іванович – значковий товариш
Миргородського полку (з 1760).

Боровиковський Лука Іванович (? – 1775.15.04.) – син
священика, службу розпочав значковим товаришем
Миргородського полку з 21 вересня 1760 р.. Був ху-
дожником-іконописцем. Д.: 1) Євдокія NN. 2) (1774)
Васса N Цибулевська.

Боровиковський Олексій Іванович (1722 – 1783 – ?) –
син священика, значковий товариш Миргород-
ського полку (з 1760.21.09.). Одружений був тричі,
але не вдалося встановити ім’я жодної його дру-
жини. Відомо лише, що третя дружина померла ра-
ніше 1774 р. 

Боровицький Андрій – значковий товариш Полтав-
ського полку (1755), мав двір у Кереберді.

Боровицький Стефан – козак Келебердинської сотні,
значковий товариш (1745 – 1752 – ?).

Бородавка Андрій (1741 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Київського полку (? – 1787 – 1790 – ?).
Внесений до ІІ частини дворянської родовідної
книги Чернігівського намісництва Березненського
повіту. Д.: Устина Іванівна Ярковська, донька вій-
ськового товариша. 

Бородавка Іван – отаман, наказний сотник компаній-
ського полку Іллі Новицького (1686). Військовий
товариш Лубенського полку (1702).

Бородавка Сидір (1739 – 1783 – ?) – службу розпочав з
3 вересня 1757 р., полковий канцелярист (з
1760.30.11.), військовий товариш Гадяцького полку
(1777 – 1788 – ?). Мав 80 підданих. Д.: Ганна NN,
донька шляхтича.

Бородуха Іван Севастянович (1745 – ?) – син військо-
вого товариша, значковий товариш Чернігівського
полку (1787). Д.: Пелагея N Дроздовська, донька со-
тенного хорунжого.

Бородуха Севастян Максимович (1713 – 1780 – ?) – син
отамана синявського, навчався в училищах латин-
ських з 1720 р. в Києві, Чернігові і польській області.
У 1733 р. у Львові прийнятий у Прилуцьку полкову
похідну канцелярію Гнатом Галаганом, де був 2
роки до 1736 р. З 1736 у ГВК, військовий канцеля-
рист (1737 – 1759.04.). Мешкав у с. Городищі Берез-
ненської сотні. У 1739 р. його двір був звільнений
від повинностей. Один із його родичів захопив його
грунт у с. Городищі. Його ображав і зневажав ста-
роста с. Вишеньок. Абшитований військовий кан-
целярист (1759 – 1769 – ?). 1759 р. подав скаргу на
свого племінника Федора Бородуху, який не хотів
служити козацької служби, а хотів стати священи-
ком. Військовий товариш Чернігівського полку (? –
1780 – 1788 – ?).

Борозна Василь Іванович (? – 1747.19.04.) – бунчуковий
товариш у Стародубському полку (? – 1747). Мешка-
нець радомський. Згідно заповіту батька отримав 
с. Радомку, і після смерті матері – с. Лобки. Д.: Уляна
Григорівна Скорупа (? – 1786.22.03., с. Лобки),
донька бунчукового товариша. Мала у Стародубі
приїжджий двір, в якому в Румянцевську ревізію
було: 1 хата житлова, 3 людських з прибудованими
кімнатою і сіньми, одна з них над воротами і при ній
сіни, 2 комори, 1 конюшня, 1 сарай. Двір на шляхет-
ській землі, яку чоловік купив у бунчукового това-
риша Михайла Ширая за 300 карбованців.

Борозна Василь Максимович (? – ран. 1767) – бунчу-
ковий товариш у Стародубському полку. 

Борозна Григорій Владиславович (1698 – 1763 – ран.
1781) – син військового товариша, з 1732 р. бунчу-
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ковий товариш за призначенням гетьмана Апос-
тола, у 1733 р. в польському поході, 17 грудня 1735
р. отримав універсал на звання бунчукового това-
риша, у 1736 р. з полків Переяславського і При-
луцького відправляв провіант в Царичанку. У 
1737 р. був у поході при Барятинському, 1738 р. – в
поході під командою Мініха, 1739 р. у Ніжинському
полку набирав волів і погоничів в армію, 1740 р.
зустрічав турецького посла, 1741 р. вів слідство про
вбивство господаря полковника стародубського Ра-
дищева Якова Скоробагатого козаками і посполи-
тими різних сіл. У 1744 р. в прикордонній
польській комісії в Мотовилівці на посаді прикор-
донного комісара, у 1751–1752 рр. присутній в Ге-
неральному Суді. Мав у с. Ярцево полкової сотні 11
малогрунтових, 18 убогих при городах і 3 пішли
(1737), у Стародубі двір, в якому було: 2 хати люд-
ських, 3 комори, 1 сіни, 1 льодник, при дворі город.
Двір на землі шляхетській, який дістався від ма-
тері, крепостей немав. У 1764 р. мав володіння у с.
Рожничах Новоміської сотні посполитих дворів 1,
хат 1, бездвірних хат 13. Проживав у с. Ярцево. Мав
352 підданих (1775). Д.: Євдокія Опанасівна Єси-
монтовська (1716 – ?), донька стародубського по-
лкового обозного.

Борозна Григорій Іванович – бунчуковий товариш у
Стародубському полку (з 1735.17.12). Д.: Настасія
Андріївна Миклашевська (1719 – ран. 1781). 

Борозна Дмитро Іванович (1722 – 1768 – ?) – бунчуко-
вий товариш у Стародубському полку (? – 1741 –
1768 – ?). Мав двір в Новгород-Сіверському. Згідно
заповіту батька отримав грунт у с. Мощонці, мли-
нок латинський, а після смерті матері – половину
Горська. Мав у 1764 р. володіння в м. Горську То-
пальської сотні посполитих 3 двори, 5 хат, 54 без-
двірних хат, людей від 10 до 60 років – 116, старших
60 років – 11, молодших 10 років – 62. 1760 р. за ним
у с. Мошонці 13 хат.

Борозна Дмитро Михайлович (? – 1729 – 1751 – ?) –
бунчуковий товариш у Стародубському полку (з
1739.30.04.).

Борозна Іван Владиславович (? – бл. 1740) – військо-
вий канцелярист ГВК. Значний військовий това-
риш (? – 1716 – ?). Бунчуковий товариш.
Стародубського полку (? – 1720 – 1727 – ?). 1720 р.
купив двір у міщанина Єлисея Антінова за 2000 ти-
сячі золотих. У 1768 р. двором (2 покої, 1 людський,
1 комора, 1 конюшня, 2 кімнати господарських) во-
лодів його син, абштований генеральний бунчуж-
ний Іван Борозна. Брав участь в сулацькому поході.
Генеральний бунчужний (1728.16.12. – 1731), гене-
ральний суддя (1731–1740). 8 липня 1716 р. отримав
гетьманський універсал на с. Семенівку Городниць-
кої сотні. Поселив слободу Кузнецьк біля 
с. Ущерб’я. Володів с. Осоївкою Охтирського полку
(1717) і половиною м. Горська з млинами на р. Та-
тіві, сс. Семківкою, Лобками з млинами і двома
греблями, с. Радомкою з млином (купив у вдови
бунчукового товариша Опанаса Дорошенка), грун-
том у с. Мошонки, латинським млинком і с. Кири-

лівкою з млинами. Мешкав в Горські. Д.: Марія
Андріївна N (? – 1742 – ?).

Борозна Іван Іванович (? – ран. 1784) – син абшитова-
ного генерального бунчужного. Бунчуковий това-
риш (1763 – 1775 – ?). Володіння з батьком не
розділені (1775). Д.: Наталія Антінівна Крижанов-
ська, донька полковника гадяцького.

Борозна Іван Іванович (1714 – 1791.13.04) – син бунчу-
кового товариша. Бунчуковий товариш у Стародуб-
ському полку (з 1735.22.09.). Брав участь в
турецькому поході. 1737 р. Йому продали ґрунти ко-
заки у Новоміській сотні щоб не служити. У 1762 р.
абшитований генеральний бунчужний. Мав у 1737 р.
в сл. Унушові 1 підсусідок, в д. Кузнеці 4 підсусідки.
У 1768 р. володів двором (2 покої, 1 людський, 1 ко-
мора, 1 конюшня, 2 кімнати господарських), у 1764 р.
в Топальській сотні у с. Клесах та д. Раковці поспо-
литих 1 двір, 1 хата, 18 хат бездвірних, людей від 10
до 60 років – 36, старших 60 років – 3, молодших
10 років – 14, с. Киваями Новоміської сотні, де мав
приїжджий дім, 29 дворів підданих, д. Смотровою
Будою (51 двір), сл. Бальдівкою (17 дворів), д. Гутою
(7 дворів), с. Смолевичами (45 дворів), д. Гнилішою
(Іванівною) (17 дворів), сл. Єльнею (13 дворів), хут.
Стодольським (13 дворів), 7 дворами у сл. Плаву-
нівці. Його племінником був Василь Осипович Ту-
манський. Помер неодруженим.

Борозна Іван Лаврінович (? – ран. 1731) – значний то-
вариш у Стародубському полку (? – 1700 – 1715 – ?).
22 січня 1720 р. отримав гетьманський універсал на
с. Смоловичі, яке він купив у Смолевицьких. Бун-
чуковий товариш (? – 1723). Сотник полковий ста-
родубський (1723–1725), полковник наказний
стародубський (1724–1725). У 1725 р. за доносом то-
пальського сотника Клима Янджула тримався в
Глухові під караулом. Після допитів засланий до
Сибіру. Повернувся у 1727 р. Бунчуковий товариш
(1727–1728). В січні 1728 р. скаржився гетьману
Д.Апостолу на служителів двору графа Головкіна у
с. Топалі за напади на його підданих, побиття і за-
хоплення майна. Д.: Ганна N Зеленківна (за іншими
даними – Решевська) (? – 1700 – 1731 – ?).

Борозна Іван Миколайович – бунчуковий товариш у
Стародубському полку (? – 1751 – 1790 – ?). Удівець
(1790). Мав 41 підданого.

Борозна Іван Петрович – службу розпочав з 1763 р.
значковим товаришем Стародубського полку, вій-
ськовий товариш (1768.17.03. – 1785 – ?). Мав воло-
діння в сс. Лопазні і Леличах. Д.: (1785) Ганна
Данилівна Покорська, донька підкоморія. Мали
двох доньок.

Борозна Йосип Юрійович – мешканець медведівський
(1699), товариш полку Стародубського (1702). 12
травня 1702 р. отримав гетьманський універсал з
підтвердженнями четвертої частини маєтностей, які
заповів йому батько в сс. Клещові і Медведівці. 27
березня 1703 р. продав Каташинському монастирю
батьківську маєтність Єреміївську у с. Кожанах.

Борозна Лаврін Владиславович – бунчуковий товариш
у Стародубському полку (1720 – 1775 – ?). Брав
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участь в сулацькому, дербентському, польському
походах. Мешках у с. Хренівці. Як «умовредный» за
сенатським указом 1740 р. відправлений спочатку в
Чолнський, а потім (з 1749 р.) в Новгород-Сівер-
ський монастирі. Незабаром відпущений до свого 
с. Хренівки. Мав у 1764 р. в Топальській сотні поспо-
литих дворів 2, хат 2, бездвірних 36. Мав 35 підданих
(1775). Д.: Марія Яківна Лизогуб (? – 1771.7.02).

Борозна Лаврін Йосипович (? – 1624 – 1698 – ?) – у
1648 р банітований разом з батьком. 21 вересня 
1656 р. отримав універсал Хмельницького на
Горськ, Клюси, Куршановичі, Жоведь, Медведово,
Ярцево, Заничі, Бахаєвське, пусте Бутовське, Трос-
тянське, Рощиненське, Роєвське, Гарцево з млином,
Хоромне, пусту Борозну і плец з будинками в Ста-
родубі. Гетьман Виговський підтвердив за ним ма-
єтності універсалами 25 лютого і 20 вересня 
1658 рр. Військовий товариш (1673). Гетьман Само-
йлович підтвердив за ним маєтності універсалом 5
березня 1673 р., але вже в цьому ж році відібрав 
с. Жоведь і надав Богдану Войцеховичу. Поселив
слободку Хреновку, на яку отримав гетьманський
універсал і царську жалувану грамоту. Очевидно,
потрапив у гетьманську немилість. Про це засвідчує
більш пізній оборонний універсал Мазепи
(1698.22.04.) з приводу кривд в його маєтностях
(«великий в грунтах и маетностях свох от особ рож-
них, так же их поданных наших некоторих и от до-
зорцов поносит кривды и долегливости, яко то
млинки ему палях, находячи громадою гребле рос-
сипуют в грунтах за власных рубежем и овше
чинит, не слушно подданих ево забивают»). Знач-
ний військовий товариш. 9 березня 1691 р. купив
двір в Стародубі у місцевого козака Тимоша Ради-
шевського. Гетьман Мазепа відібрав у нього сло-
бідку Хренівку, але у 1698 р. повернув.

Борозна Микола Владиславович (? – 1700 – 1757) – бун-
чуковий товариш у Стародубському полку (1723–
1757). Мав у 1737 р. житловий двір у с. Лопазні,
володіння у Мглинській сотні у с. Ляличі 6 малог-
рунтових тяглих, 21 малогрунтовий не тяглий, убогі
при городах 25, підсуідків безґрунтових у хатах 12, 3
вибуло. З його володінь у цьому році для відряджень
взято 20 посполитих. Д.: N Дмитрівна Максимович
(? – 1723), донька генерального осавула. Померла у
засланні. Його син Яків у 1764 р. володів у с. Клюсах
Топальської сотні 6 бездвірними хатами.

Борозна Микола Максимович (? – ран. 1746) – бунчу-
ковий товариш у Стародубському полку.

Борозна Михайло Михайлович (? – 1727 – 1751 – ?) –
син сотника. Бунчуковий товариш у Стародуб-
ському полку (з 1737).

Борозна Петро Михайлович (? – 1727 – 1751 – ?) – син
сотника, мав у 1764 р. володіння в Топальській сотні
у с. Клюсах 3 бездвірних хати. Бунчуковий товариш
у Стародубському полку (з 1737).

Борозна Федір Іванович (? – 1757) – бунчуковий това-
риш у Стародубському полку. 

Борозна-Костяєнко Василь (? – 1735) – значковий то-
вариш Стародубського полку (? – 1723 – 1735), мав

у с. Медведівці 6 грунтових дворів і 7 бездвірних хат
(1723). Жив у Новоміській сотні.

Борозна-Костяєнко Кириян Іванович (? – 1702 – 1723 –
?) – значковий товариш Стародубського полку (1723).

Борозна-Костяєнко Михайло Юрійович (? – ран.
1725) – значковий товариш Стародубського полку.

Борозна-Костяєнко Петро – значковий товариш Ста-
родубського полку (? – 1737 – 1750 – ?). У 1735 р. жив
у Новоміській сотні. У 1737 р. перебував вдома, але
мав йти в похід в команді фельдмаршала фон Мініха.

Борозна-Костяєнко Степан – значковий товариш
Стародубського полку (? – 1728 –?).

Борознін Яків – військовий товариш, шляхтич (1782).
Мешкав у Ніжинському повіті, мав 4 підданих.

Бороновський Андрій – значковий товариш, колиш-
ній війт пнянорозький. З його володінь у 1737 р. для
відряджень взято 5 посполитих. Мав двір житловий
у с. Високому Мглинської сотні, але не вказано що
він значковий, просто прізвище.

Борохович N – військовий товариш Миргородського
полку (1781), володів хутором в Хорольській сотні.

Борохович Максим Михайлович – значний військо-
вий товариш (1709), полковий обозний гадяцький.
У 1695 р. отримав гетьманський універсал на с. Бу-
дище і присілок Трояновку з двома млинами Федя-
ківськими на р. Груні, а також млином Плєнного на
р. Пслі Лютенської сотні, які уступив йому батько. У
1709 р. отримав гетьманський універсал на с. Троя-
нівку і Хлопчувці з млином на р. Груня в чотири
кола мучних. Д.: Тетяна Григорівна N. Була тіткою
лейб-гвардії Семенівського полку поручика Івана
Косогова, до якого перейшло м. Лютенка, затверд-
жена царською грамотою 1740 р.

Борохович Роман Федорович (? – ран. 1723) – значний
військовий товариш (1709–1718). наказний полков-
ник полтавський (1711), полковий осавул гадяць-
кий. Бунчуковий товариш. У 1717 р. разом з тестем
генеральним писарем вихлопотали універсал на 
м. Лютенку, не враховуючи прав інших спадкоєм-
ців. У 1718 р. отримав царську грамоту на маєтності.
Д.: Марія Семенівна Савич, донька генерального
писаря. В 2-му шлюбі за майором Юрієм Федоро-
вичем Єропкіним. 1744 р. за нею спадок чоловіка
185 димів і 5 кол.

Борошенко Григорій Корнійович – військовий това-
риш Миргородського полку (1779). Д.: NNN, донька
козака.

Борошенко Олександр – значковий товариш Мирго-
родського полку (1788).

Борошенко Олексій Григорович (1758 – ?) – син вій-
ськового товариша, військовий товариш Мирго-
родського полку (1788).

Борсук Андрій Артемович (1698 – 1763 – ?) – син сот-
ника полкового ніжинського, службу розпочав з
1727 р., учасник низового терківського походу,
кілька років був за сотника 2-ї полкової сотні, знач-
ковий товариш Ніжинського полку (? – 1732 – 1745).
У 1735 р. був в посилках при полковій канцелярії, у
1737 р. наглядав за вівчарними заводами. У 1738 р.
купував коней, військовий товариш в Ніжинському
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полку (1742–1763). Мав житловий двір у Ніжині. У
1732 р. мав підсусідків у с. Ліхачові, 2 двори підсу-
сідків у с. Талалаївці 1-ї полкової.

Борсук Антін Якович (? – 1739) – син бунчукового то-
вариша, бунчуковий товариш (з 1739.19.04.). Заги-
нув в хотинському поході.

Борсук Василь Кіндратович (1751 – ?) – значковий то-
вариш. Проживав у м. Козельці (1786). Д.: Єфроси-
нія NN.

Борсук Іван Павлович (1751 – ?) – значковий товариш,
проживав у м. Козельці. Д.: Харитина NN, донька
міщанина.

Борсук Марко Іванович – син сотника ніжинського,
сотник 3-ї полкової Ніжинської сотні (1672), пол -
ковник ніжинський (1675–1677). 1 лютого 1676 р. от-
римав царську грамоту на присягу царю Федору
Олексійовичу. Знатний товариш Ніжинського
полку (1687), полковий суддя ніжинський (1688).
Потрапив в татарський полон і був викуплений. Во-
лодів с. Припутьєм, на яке отримав гетьманські уні-
версали 27 лютого 1678 р. і 17 листопада 1687 р. 

Борсук Микола Зіновійович (1759 – ?) – службу розпо-
чав з 1772 р. полковим канцеляристом київським.
Військовий товариш (з 1779.20.11.).

Борсук Петро – значковий товариш Ніжинського полку
(1747), мав двір житловий у м. Дівиці.

Борсук Тихін Якович (? – 1761 – ран. 1779) – значковий
товариш, абшитований значковий товариш Київ-
ського полку (1761). 

Борсук Федір Савич – покозачений шляхтич гербу «До-
ленга», значний військовий товариш Стародуб-
ського полку (1718).

Борсук Яків Артемович (? – 1710 – 1739 – ?) – син сот-
ника полкового ніжинського, осавул полкової ні-
жинської артилерії, бунчуковий товариш. 19 квітня
1739 р. абшитований.

Борсук Яків Петрович (? – 1690 – 1739 – ран. 1742) –
службу розпочав з 1706 р., курінний отаман, горо-
довий отаман козелецький, сотник наказний козе-
лецький, перший осавул полковий київський.
Отаман городовий козелецький (1729.8.10. – 1730).
Військовий товариш, бунчуковий товариш у Київ-
ському полку (з 1732.28.06.). Абшитований бунчу-
ковий товариш (з 1739.21.04.), і його двір
звільнений від постоїв. Просив надати чин сину Ан-
тіну. Д.: NNN (? – ран. 1753).

Борчевський Іван – значний військовий товариш.
Борчевський Опанас Іванович (? – 1730 – 1770 – ?) –

син значного військового товариша, значковий то-
вариш Ніжинського полку.

Борчевський Хома – військовий товариш, правнук
якого Антін Миколайович (1747 – ?) був колезьким
регістратором в Конотопі (1787).

Борщевський Кіндрат (бл. 1728/1738 – 1788 – ?) – з
шляхти, службу розпочав 18 листопада 1741 р., з 1
січня 1749 р. полковий підканцелярист, з 11 березня
1750 р. полковий канцелярист, з 15 грудня 1763 р.
значковий товариш у Київському полку, з 13 серпня
1771 р. сотник моровський. 1771 р. звинувачений в
ухилянні від військової служби, невиконанні роз-

поряджень Київської полкової канцелярії та пи-
яцтві. У 1778 р. звинувачений у використанні коза-
ків сотні на приватних роботах. Абшитований
бунчуковий товариш (1787), мешкав у Чернігів-
ському повіті. Підданих не мав (1779). Внесений до
ІІ частини дворянської родовідної книги Чернігів-
ського намісництва по Чернігівському повіту. Д.:
Устина N Дружка, донька міщанина (1776), бур-
містра козелецького (1787). 

Борщевський Микита (1739 – ?) – службу розпочав з
1765 р., полковий канцелярист (з 1770), значковий
товариш Київського полку (з 1775).

Бочарний – значковий товариш, курінний значкових
товаришів Миргородського полку (1711).

Бочечковий Ничипір – значковий товариш Стародуб-
ського полку. У 1735 р. наглядав за поштами у Ста-
родубському полку. У 1737 р. наглядав за поштою,
але повинен йти в похід в команді фельдмаршала
фон Мініха.

Боярин Михайло Дем’янович – з роду шляхтичів Мо-
зирського повіту. Його прадід Козма Єреміїв посе-
лився в Кролевці. Значковий товариш (1787),
мешканець кролевецький. Д.: Уляна NN. Мали сина
Гаврила і доньку Мотрю.

Боярський Іван – син старшинський. Значковий това-
риш Полтавського полку (? – 1740 – 1787 – ?). Про-
живав у с. Нових Санжарах, де мав двір і підсусідків.
В маєтності при Красному Лузі Кременчуцького по-
віту мав 7 підданих (1787). Д.: N Яківна Мелещенко.

Брага Ярема Дем’янович (? – 1753) – «з волоської землі».
Був на шведській війні, під Прутом. З 1712 р. служить
у Київському полку, потім дев’ять років при Пу-
тивльському ландміліційному полку хорунжим. З
1732 р. знову у Київському полку. У 1735 р. під час
кримського походу був за полкового хорунжого. У
1737 р. генерал Рум’янцев призначив його другим хо-
рунжим полковим київським. Значковий товариш.

Брагинець Андрій – абшитований значковий товариш
Прилуцького полку (1772). Д.: Євдокія Іванівна Ма-
ковецька, донька козака прилуцького. Дітей не
мали (1772).

Брагинець Федір – службу розпочав з 1753 р., значко-
вий товариш Київського полку (з 1768), військовий
товариш (1776 – ?). Д.: (1780) NN Стефанович-Ни-
чаговська, донька судді полкового.

Бразул Василь Трохимович (1723/1725 – 1802 – ?) –
службу розпочав у Гадяцькій полковій канцелярії з
15 травня 1736 р., писар зборщика індукти (з 1740),
писар 1-ї полкової сотні (1752.20.04. – 1762), знач-
ковий товариш (1762.28.03. – 1763), сотник грун-
ський Гадяцького полку (1763.4.10. – 1775.30.05.).
Абшитований бунчуковий товариш (з 1775), ко-
лезький асесор у відставці (1788). Мав 95 підданих
при містечку Груні і двох винокурних заводах. Д.:
Ірина Андріївна Терентенко (? – 1784 – ран. 1788),
донька шляхтича, військового товариша.

Бразул Степан Васильович (1758 – ?) – військовий то-
вариш Гадяцького полку (1784).

Браславець Василь – значковий товариш Гадяцького
полку (1735–1738) знаходиться в першому поль -

47



ському поході, а брат його Гнат і зять Данило Дя-
ченко конно безоружно на місці вдома (1 двір 3
хати) у с. Бельську Куземської сотні. Брав участь в
поході 1738 р.

Браславець Леонтій – козак, значковий товариш Га-
дяцького полку (1732 – 1751 – ?), у поході (1739).
Мав двір у с. Бельську Куземської сотні (1747).

Братус-Братановський Антін (1744 – ?) – сотенний
хорунжий, військовий товариш Чернігівського
полку (1785), абшитований військовий товариш (?
– 1788 – 1790 – ?), мав 2 підданих у с. Кладьківці.
Д.: Меланія NN, донька козака.

Братус-Братановський Леонтій – значковий това-
риш Чернігівського полку, отаман сотенний берез-
ненський (1779). Д.: N Іванівна Харченко, донька
абшитованого отамана сотенного.

Брежинський Ананій Петрович (1769 – ?) – службу
розпочав 10 вересня 1775 р. полковим канцелярис-
том, отаман сотенний (з 1777.18.06.), військовий то-
вариш (1782.28.02. – 1786.30.12.), перейменований
в корнети. Д.: Параска Яківна N.

Брежинський Петро Олександрович (1733 – 1787 – ?) –
службу розпочав з 1762 р. військовим канцелярис-
том ГВК, військовий товариш у Чернігівському
полку (з 1767), сотник понорницький (1772–1781),
Бунчуковий товариш (1781.1.12. – 1782 – ?). Був у по-
ходах: 1769, 1774, 1777 рр., на форпостах в Могилів-
ській губернії 179 днів. Мав у Волинці 121 підданого,
Ольшаному – 58, Хлопяниках і при хут. Свірку – 16.
Прем’єр-майор у відставці (1787), мав 178 підданих.
Д.: Настасія Миколаївна Романовська, донька знач-
кового товариша Ніжинського полку. Мав синів
Ананія, Степана, Володимира, Андрія і Федора. 

Брежинський Степан Петрович (1770 – ?) – військо-
вий товариш Чернігівського полку (1787).

Брезгун N – значковий товариш. Його донька Марія за-
міжня за Григорієм Микитовичем Шелютом (1755 –
?), мешканцем стародубським.

Брезгун Іван Федорович (1722 – 1788 – ?) – абшитова-
ний військовий товариш (1787). Д.: Марія NN,
донька пушкаря.

Брилевич Семен – козак остерський (1737). У 1742 р.
був зборщиком грошей. Отаман сотенний козе-
лецький (? – 1746 – ?). Значковий товариш Київ-
ського полку (? – 1751 – ?; універсал з 1757).
Полковий комісар. Мав власний шляхетський герб. 

Британовський Іван – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1740).

Британовський Михайло– значковий товариш При-
луцького полку (1740).

Британовський Осип– значковий товариш Прилуць-
кого полку (1734 – 1758 – ?). Мав 2 посполитих у 
с. Сергіївці полкової сотні.

Британовський Семен – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1734 – 1760 – ?), мав 2 посполитих у с.
Сергіївці полкової сотні. Полковий комісар, військо-
вий товариш (1779). Житель с. Сергіївки. Д.: N Мак-
симівна Левченко, донька козака дубогаївського.

Бровко Семен – значковий товариш Київського полку.
У 1735 р. заарештовувався за незгоду обрати сотни-

ком носівським Карпа Шаулу. Грунтовий козак но-
сівський (1737).

Бровко Семен Юхимович – син значкового товариша,
військовий товариш Миргородського полку.

Бровко Юхим – значковий товариш Миргородського
полку.

Бровко Яків Юхимович (1752 – ?) – син значкового това-
риша, з шляхтичів. Службу розпочав з 1764 р., пол -
ковий канцелярист (з 1767), отаман сотенний (з
1775), військовий товариш Миргородського полку
(з 1781). Володів хутором в 1-й полковій сотні. Пол -
ковий осавул. Мав 31 підданого у Миргороді, 37 у с.
Мелешках, 1 на хуторі. Секунд-майор. Близький
знайомий родини Гоголів. 

Броданевич Федір Антонович – військовий товариш
Прилуцького полку.

Бродовський (Бразовський) Карпо – значковий то-
вариш Миргородського полку (1741).

Бродовський (Бразовський) Микита – значковий
товариш Миргородського полку (1741).

Бродовський Антін Трохимович (? – 1671 – 1734 – ?) –
сотник срібнянський (1711), значковий товариш
Прилуцького, потім Чернігівського полку (1722 –
1732 – ?). Згідно заповіту тестя отримав с. Ладинка
Слабинської сотні (1730 р. – 5 дворів), яке у нього
захопив полковник чернігівський Михайло Богда-
нов. У березні і червні 1729 р. продав бунчуковому
товаришу Семену Лизогубу свої маєтності. 20
грудня 1729 р. отримав гетьманський універсал на 
с. Ладинку. У січні 1732 р. подав скаргу на своїх під-
данних з цього села за продаж грунтів та відмову від
повинностей. Д.: (1720) Софія Йосипівна Мазапета.
Як придане отримала сіножать між с. Ладинкою і
Руцькими з урочищем Коропною долиною. Їх на-
щадки у 1764 р. проживали в Чернігові.

Бродовський Наум Васильович – син абшитованого
полкового хорунжого, Службу розпочав з 1780 р.
значковим товаришем Чернігівського полку. Д.:
Уляна Іванівна N.

Бродський Яким – значковий товариш Полтавського
полку (1767).

Бродський Яким – значковий товариш Полтавського
полку (1777 – 1779 – ?).

Брожко Герасим Васильович (бл. 1736 – ?) – абшито-
ваний значковий товариш (1787), мешканець м. Ко-
зельця. Д.: Марфа (Тихонівна ?) Борсук, донька
значкового товариша.

Брутовецький Дем’ян (1735 – ?) – військовий товариш
Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?). Внесе-
ний до ІІ частини родовідної книги дворян Город-
ницького повіту Чернігівського намісництва. Д.:
Параска NN, донька священика.

Бруховецький Максим (1759 – ?) – значковий това-
риш Чернігівського полку (1788). Д.: Єфросинія NN,
донька козака.

Брюховецький Федір – значний військовий товариш
(1687.20.10.), наказний сотник гадяцький (1690), на
уряді гадяцькому (1693.02.). 

Бублик Олексій (1756 – ?) – колезький протоколіст
(1788), значковий товариш Чернігівського полку
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(1790), мав 7 підданних у 1 селі. Внесений до ІІ час-
тини дворянської родовідної книги Чернігівського
намісництва Чернігівського повіту. Д.: Ксенія Іва-
нівна Гломозда, донька сотника.

Бублик Федір – розпочав службу у 1762 р. Значковий
товариш Чернігівського полку (1762 – 1782 – ?).
Його сини 16-річний Юхим і 9-річний Федір у 1782 р.
мешкали в Березні. Д.: N Федорівна Базилевич,
донька бурмістра.

Бублик Яків (1726 – 1779 – ран. 1782) – дід був осавулом
полковим компанійським. Службу розпочав з 1752 р.
у Березненській сотні виборним козаком, значковий
товариш Чернігівського полку (1761 – 1779 – ?). При-
значений гетьманом значковим товаришем за
служби предків і власні. Військовий товариш (1781),
мав 2 підсусідків у с. Колчевці. Д.: Феодосія N Лисенко
(1742 – 1788 – ?), донька бунчукового товариша.

Бублик Ярофій (? – бл. 1740)– значковий товариш При-
луцького полку (ран. 1740).

Бугай Степан – військовий товариш (1676), 1676 р. от-
римав універсал гетьмана Самойловича на млин на
р. Реті, підтверджений гетьманським універсалом
Мазепи. Його правнук був сотником воронізьким.

Бугайкевич Яким – значковий товариш Лубенського
полку. Мав у Ромнах житловий двір (1747).

Бугославський Василь – покозачений шляхтич гербу
«Ястржембець», значний військовий товариш (1706).

Будлянський Влас Климович – козак (? – 1742), бунчу-
ковий товариш у Київському полку (1742.22.01. – 1762
– ?). У 1752 р. козаки Остерської сотні Андрій, Гнат та
Іван Кривицькі звинуватили його у привласнені їх
грунтів. 1757 р. відмовився виконувати розпоряд-
ження Київської полкової канцелярії, козелецького
сотенного правління про сплату податків і виконання
повинностей з належних йому маєтків. 1755 р. був
звинувачений київським полковим писарем Зіновієм
Бурсуком, сотником олишівським Василем Шрам-
ченком, військовим канцеляристом Олександром
Шрамченком у привласненні підданих і незаконому
скуповуванні грунтів. 1756 р. захопив рангові грунти
у с. Медведівці. 1772 р. захопив підданих пол кового
хорунжого Савенка. Мешкав у с. Чемер, мав приїжд-
жий двір у м. Олишівці. Д.: Гафія Григорівна Розу-
мовські, сестра гетьмана.

Будлянський Яків – службу розпочав з 1770 р., полко-
вий канцелярист (1771–1773), значковий товариш
(1773 – 1776 – ?). абшитований значковий товариш
(1790). Внесений до ІІ частини дворянської родо-
відної книги Чернігівського намісництва Берез-
нинського повіту. Д.: Олена Жабоклицька, донька
значкового товариша. Мали сина Михайла і доньку
Єфросинію. 

Бужинський Гнат – значковий товариш Полтавського
полку (1784), військовий товариш.

Бужинський Григорій Григорович (1739 – ?) – службу
розпочав 1 січня 1755 р. при Полтавській полковій
канцелярії, військовий канцелярист (з 1759), вій-
ськовий товариш (1764 – 1769 – ?). Направлений у
військовий похід (1769).

Бужинський Григорій Яремович (1714 – 1767 – ?) –

службу розпочав з 1 квітня 1731 р. значковим това-
ришем через абшит через хворобу його брата Якова
Бужинського, який був у цьому званні як син сот-
ника решетилівського. Отаман сотенний решети-
лівський (1746 – 1767 – ?).

Бужинський Іван – значковий товариш Полтавського
полку (1784), військовий товариш.

Бужинський Іван Григорович – у 1762 р. склав при-
сягу. Військовий товариш Полтавського полку, воз-
ний гродський полтавський (1779).

Бужинський Іван Яремович – козак решетилівський
(1726), значковий товариш Полтавського полку
(1740–1750), абшитований значковий товариш
(1751 – 1755 – ?). Мав двір у Решетилівці.

Бужинський Лука Семенович (1719 – 1779 – ?) – службу
розпочав 1 жовтня 1731 р. значковим товаришем Пол-
тавського полку. Мав двір і підсусідків у Решети-
лівці. З 1779 р. абшитований військовий товариш.

Бужинський Петро – значковий товариш Полтав-
ського полку (1740–1743). Мав двір у Решетилівці.

Бужинський Тимофій (1751 – ?) – шляхтич, службу
розпочав 4 вересня 1768 р., значковий товариш в
Миргородському полку (з 20 вересня 1771).

Бужинський Яків Яремович – козак решетилівський
(1735), значковий товариш Полтавського полку (? –
1737 – 1743 – ?). Мав двір в Решетилівці.

Бузановський Кіндрат Степанович (бл. 1721 – 1767 –
?) – службу розпочав з 1738 р., був у поході проти
турків з рідним його братом сотником решетилів-
ським Семеном. Виконував доручення сотенної
канцелярії, був зборщиком сотенним решетилів-
ським (1748), в 1761.4.12. призначений від полкової
полтавської канцелярії в число значкових товари-
шів Полтавського полку. В 1761 р. утримував Келе-
бердинське сотенне правління.

Бузановський Харлам Семенович (1747 – ?) – на-
вчався в КМА. Службу розпочав з серпня 1764 р.,
підканцелярист, значковий товариш Полтавського
полку (з 1765), сотник решетилівський (1767 – 1779
– ?). Капітан, колезький асесор.

Бузинарський Іван Васильович (1729 – 1763 – ?) – син
козака, значковий товариш Переяславського полку
(1775). Мав 6 підданних у с. Вєтовому. Д.: 1) Параска
Якимівна N (1735 – 1763 – ?); 2) (1775) Горпина NN,
донька козака.

Бузинарський Пилип Степанович (1699–1769) – син
козака, козак (1741). У 1752 р. – виборний убогий
козак, жив з братом Савою окремими дворами.
Значковий товариш Переяславського полку. Д.:
Юхимія NN (1717–1777).

Буйницький Василь – козак середньогрунтовий козе-
лецький (1737), значковий товариш (1741).

Букшинський Гаврило (1748 – ?) – військовий това-
риш Лубенського полку (? – 1787 – 1790 – ?). Внесе-
ний до ІІ частини родовідної книги Городницького
повіту Чернігівського намісництва. Д.: Марія Рома-
нівна Калениченко, донька сотника.

Булавка Антін Тимофійович – значковий товариш
Чернігівського полку (1743), полковий осавул. Во-
лодів у Седнівській сотні у с. Старій Рудні млином
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на р. Смячі, житловим та шинковим дворами, у Го-
родницькій сотні приїжджим і шинковим дворами.

Булавка Василь Леонтійович (1732 – ?) – військовий
канцелярист, військовий товариш (? – 1767 – ?), бун-
чуковий товариш у Чернігівському полку (? – 1784 –
?), колезький асесор (? – 1788 – 1790 – ?), мав 134
підданих у 1 місті, 1 селі, 1 дєревне (1788). Д.: Євдо-
кія Яківна Лизогуб, донька бунчукового товариша.

Булавка Іван – військовий товариш Стародубського
полку (1700), мешканець найпутівський.

Булавка Іван – службу розпочав з 1754 р. полковим
канцеляристом, з 1759 р. військовий канцелярист,
писар земський чернігівський (з 1764). Мав 30 під-
даних (1773). Бунчуковий товариш у Чернігівському
полку (1775).

Булавка Іван Петрович (1705 – 1763 – ?) – службу роз-
почав з 1731 р. при ГВК, значковий товариш (? –
1732 – 1739), 1736 р. направлений до кордонів Ста-
родубського полку з Углицьким полком для супро-
воду генерала Репніна, який повертався з походу. В
цьому чині прослужив у ГВК до 1739 р., коли за за-
слуги батька і його восьмирічну службу генералом
Рум’янцевим призначений полковим хорунжим
чернігівським. Бунчуковий товариш у Чернігів-
ському полку (1752–1761), абшитований бунчуко-
вий товариш (1761 – 1763 – ?). Тримав шинок у
Чернігові (1732), там же приїжджий двір. Мав під-
даних у с. Буда. Піддані в полковій сотні спали від
батька, тримав їх разом з племінниками Василем та
Іваном, крім того Городнянської сотні с. Смяч 4, в
Соснинській сотні с. Кудровці і при р. Десні під Чер-
ніговом 3.

Булавка Іван Тимофійович – службу розпочав військо-
вим канцеляристом ГВК (1722–1739), хорунжий по-
лковий чернігівський (1739–1752), бунчуковий
товариш у Чернігівському полку (1752–1761), абши-
тований бунчуковий товариш (1761 – 1767 – ?).
Йому повернуті і підтверджені піддані с. Смячина,
Кобилянки, Пиреписа Чернігівського полку і с. Буд
Ніжинського полку, записані в козаки згідно ревізії
1723 р. Стягував розмірові прибутки з млина меш-
канця с. Рудні Гната Коні. Мав суперечку за грунти
з бунчуковим товаришем Андрієм Борковським.
Скаржився на значкового товариша Федоса (Ри-
току) за захоплення ружицького Булажинкового
млину. Поручик Мекленбурзького корпусу Грон,
що був на постої у с. Рудні Седнівської сотні в домі
І.Булавки, вигнав його матір з сімєю з «білої хати в
чорну».

Булавка Леонтій Петрович – військовий канцелярист
ГВК (1730), значковий товариш (1738). Мав воло-
діння в Седнівській сотні Чернігівського полку.

Булавка Петро – значний військовий товариш Черні-
гівського полку. 1722 р. Мав суперечку з млинарями
греблі лубенської. 

Булавка Семен – військовий товариш (?– 1769 – ?).
Булавка Тимофій Михайлович (? – 1720) – військовий

канцелярист ГВК, був гонцем гетьманським до Мос-
кви (1699), значковий товариш Чернігівського
полку, сотник полковий чернігівський (1716–1719).

Д.: Софія Максимович, разом з сином Іваном отри-
мала підтвердження на с. Стару Рудню Седнівської
і Перепис Городницької сотні. В другому шлюбі за
Гнатом Княгиницьким. Її заповіт 1755 р.

Булатович Володимир (? – ран. 1772) – військовий то-
вариш. Д.: Пелагея Йосипівна Якубович. Мала двір у
с. Косачах (1772). Мали синів Осипа, Якова, Федора.

Булах Іван – військовий товариш Ніжинського полку
(1719).

Булах Опанас Іванович – син військового товариша,
значковий товариш Ніжинського полку. Його син
Григорій Опанасович (1747 – ?) – абшитований со-
тенний отаман (1788), мешканець с. Добротова. 

Булаш-Данич Андрій (1717 – 1790 – ?) – абшитований
військовий товариш Чернігівського полку (? – 1788
– 1790 – ?). Внесений до ІІ частини родовідної
книги Городницького повіту Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Марія NN, донька козака.

Булашевич Василь Якович – син значкового това-
риша. Військовий товариш.

Булашевич Володимир Якович (1725 – 1763 – ран.
1778) – син значкового товариша. Служив з 1746 р.
в званні військового канцеляриста, був «при пере-
писки повеленних дел», полковим комісаром. Чин
військового товариша отримав у 1751 р. за універса-
лом гетьмана. Мешкав у с. Косачах Стародубського
полку, де мав три хати підданих. Д.: Пелагея Оси-
півна Якубович (? – 1740 – 1780 – ?). Мали синів
Йосипа, Федора, Якова.

Булашевич Григорій Якович (1713 – ?) – син значкового
товариша. Службу розпочав з 1731 р., значковий то-
вариш Стародубського полку (1731 – 1751 – ?), учас-
ник азовського (1735), перекопського походів (1736),
У 1736 і 1740 рр. був у польській комісії. У 1737 р. ку-
пував провіант, але повинен був йти в похід в ко-
манді фельдмаршала фон Мініха. Возний (? – 1766),
абшитований возний сотенний (? – 1772 – 1783 – ?).
Мав 35 підданних у с. Веребейні і дд. Косачах, Сош-
ках і Саниках. Д.: 1) Гафія Гнатівна Немирович-Дан-
ченко, донька осавула полкового стародубського.
Мали синів Олексія, Федосія, Флор, доньок Марфу,
Пелагею, Меланію. 2) (1780) Олена Федорівна Гора,
донька значкового товариша. 

Булашевич Іван – син значкового товариша, значко-
вий товариш.

Булашевич Іван Осипович (? – 1650 – 1690 – ран.
1704.1.05.) – шляхтич, війт почепівський, хорунжий
Почепівської сотні, значний товариш полку Старо-
дубського (? – 1695 – 1696 – ?). 17 липня 1690 р. от-
римав с. Косачі від полковника стародубського
Миклашевського, яке раніше належало шляхтичу
Єсимонту. Значний військовий товариш (1697). У
нього син Яків.

Булашевич Максим – службу розпочав з 1758 р., значко-
вий товариш Стародубського полку (1766 – 1780 – ?).

Булашевич Михайло Якович – атестований в значкові
товариші Стародубського полку (1769), був у поході
(1769), значковий товариш (? – 1777 – 1780 – ?) у 1-
й Почепській сотні. У 1764 р. родина вела суперечку
з гетьманом Кирилом Розумовським за с. Косачі з
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млинами. Д.: Мотря Василівна Хоминська.
Булашевич Яків Іванович – син військового товариша.

1 травня 1704 р. отримав універсал Мазепи на бать-
ківські володіння у с. Косачах Почепської сотні (12
дворів у 1729 р.). Значковий товариш Стародубського
полку (? – 1704 – 1735 – ?). Брав участь в проведенні
Генерального слідства про маєтності Стародубського
полку. У 1735 р. жив у Почепській сотні.

Булига Іван (бл. 1730 – ?) – військовий товариш Ні-
жинського полку (? – 1787 – 1790 – ?), мав 26 душ у
1 селі. Внесений до ІІ частини родовідної книги
Борзнянського повіту Чернігівського намісництва.
Д.: Феодосія NN, донька значкового товариша.
Мали сина Данила.

Булига Лука Данилович – син сотника компанійського,
значковий товариш Ніжинського полку. Його
онуки мешкали в Конотопі.

Булига Семен (бл. 1756 – ?) – абшитований військовий
товариш Ніжинського полку (? – 1788 – 1790 – ?),
мав 20 душ у 1 селі. Д.: Марина NN, донька військо-
вого товариша.

Булюбаш Данило – службу розпочав з 1754 р., значко-
вий товариш Лубенського полку (з 1757), сотник
чигриндубравський (з 1763). Д.: NN Базилевич,
донька бунчукового товариша. Мали четверо дітей.

Булюбаш Данило Дем’янович (1738 – ?) – службу роз-
почав з 15 березня 1760 р., значковий товариш Лу-
бенського полку (з 1762), возний жовнинський
сотенний (з 1764.18.07.), сотник жовнинський
(1771.14.03. – 1783). Мав 180 підданних. Д.: (? – 1767
– 1780 – ?) Олена Василівна Сахно-Устимович,
донька військового товариша. Мали трьох синів і
п’ять доньок.

Булюбаш Дементій (Дем’ян) – значковий товариш Лу-
бенського полку (? – 1740 – 1747 – ?). Мав приїжд-
жий двір у м. Чигриндубрава та 2 хати, в яких жили
наймані у 1747 р., у с. Горбові приїжджий двір і
шинок. В с. Лебехівці мав підданих убогих 8 дворів
на 10 хат та 12 бездвірних і 9 ратушних служителів,
в д. Гринкові убогих 10 дворів на 19 хат і 4 бездвір-
них та 5 ратушних; в с. Горбові убогих 29 дворів на
42 хати і 11 бездвірних та 7 ратушних служителів; в
д. Сидорові убогих 12 дворів на 17 хат та 6 бездвір-
них і 8 ратушних, хутір в Чигриндубравській сотні
на 5 хат. Д.: Ірина NNN (? – 1781 – ?).

Булюбаш Іван Дем’янович (1733 – ?) – військовий кан-
целярист (1754), сотник жовнинський (1760 –
1769.18.09.), абшитований бунчуковий товариш у
Лубенському полку (1774).

Булюбаш Іван Федорович – шляхтич, полковник на
Правобережжі. Сотник чигириндубравський Лу-
бенського полку (1696), з давен місцеві сотники
мали лише с. Гусине. Ще перед своїм урядуванням
«от 1698 осадил на вольном… степу перво хуто-
рамы, которых поселители были перво Горбин Си-
дори и Гринки». Згодом хутори розрослись, стали
селами і власністю Булюбаша. Сотник чигриндуб-
равський (? – 1706 – 1709 – ?), (? – 1735 – 1737).
Значний військовий товариш (1713). 22 січня 1713
р. отримав підтвердження на сс. Горби і Гриньки і

від полковника Савича. В Любарському монастирі
поминався його рід. У 1735 р. Петро Кривець з зятем
Хомою Кривичем продали йому дідівські і батьків-
ські кривичевські грунти з лісом. В Чигириндубрв-
ській сотні точилася боротьба між Булюбашами і
«чужестранным человеком» Олександром Бутов-
ським. 21 грудня 1735 р. викупив кривичевські грунти
у Петра Кривеця і його зятя Хоми Кривеча. Значко-
вий товариш (? – 1740 – ?), проживав у м. Жовнині.
Д.: N Самійлівна Самусь, донька правобережного
гетьмана.

Булюбаш Іов Якович (1747 – 1786 – ?) – службу розпо-
чав з 2 травня 1767 р., значковий товариш Лубен-
ського полку (з 1767.19.05.), у другій армії(1769),
сотник 2-ї Пирятинської сотні (1771.15.06. – 1783),
сотник в абшиті (1786). Мав 301 підданого (пере-
важно у с. Горби Жовнинської сотні та м. Чигрин-
Дубрава). Д.: Євдокія Петрівна Сахновська, донька
бунчукового товариша.

Булюбаш Павло (бл. 1760 – 1782 – ?) – службу розпо-
чав з 12 грудня 1778 р. військовим товаришем Лу-
бенського полку.

Булявський Семен– значковий товариш Прилуцького
полку (1740).

Бунак (Буначенко) Юрій – військовий товариш
(1668). 21 липня 1668 р. отримав універсал Ігнато-
вича на три мірочки з млина, побудованого ним
власним коштом у с. Шептаках. Сотник (? – 1672.04.
– ?), отаман городовий (? – 1682.06. – ?) Шептаків-
ської сотні Стародубського полку.

Бурдун Андрій – козак, службу розпочав з 1754 р., знач-
ковий товариш Переяславського полку (1773. 24.03.
– 1780 – ?). Д.: (1780) Ганна Іванівна Гоярин,
донька сотенного отамана 2-ї полкової сотні. Мали
синів Саву, Семена.

Бурдун Григорій – значковий товариш Переяслав-
ського полку.

Бурий Василь Стасенко – військовий товариш (1701).
Отримав від стародубського полковника Микла-
шевського підтвердження на володіння. 

Бурий Григорій – абшитований значковий товариш
Стародубського полку (1764). Мав володіння в с. Ка-
щеві 1-ї полкової сотні – посполитих 2 бездвірних
хати, людей від 10 до 60 років – 5, молодших 10 – 2.

Бурий Опанас Григорович – абшитований значковий
товариш Стародубського полку (? – 1780 – 1788 –
?) у Бакланській сотні. Він і його родичі прожи-
вали в сс. Ковальово і Черняцькій. Д.: Марина Ва-
силівна Косач.

Бурий Петро (1744 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Березненського повіту Чернігівського намісництва.
Д.: Марія NN, донька шляхтича.

Бурий Родіон (? – 1630 – 1660 – ?) – значний військо-
вий товариш (? – 1660 – ?) в Корсунському полку. 

Бурименко Мартин – служив з 1766 р. козаком, знач-
ковий товариш Переяславського полку (1774 – 1780
– ?). Д.: N Матвіївна Матяш, донька значкового то-
вариша. Мали сина Івана. 
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Бурковський Семен – військовий товариш, мав сина
Якова – сотенного хорунжого, онука Микиту Яковича
(1750 – ?) – козака с. Лукине Погарського повіту.

Бурляй Іван – військовий товариш (1684), посланець
гетьмана Самойловича до Москви (жовтень 1684).

Бурляй Іван – полковий комісар миргородський (1725),
значковий товариш (1735), полковий комісар (1735).

Бурляй Леонтій Мартинович – шляхтич, абшитований
військовий товариш Лубенського полку ( (? – 1775 –
1784 – ?). Житель роменський. 1784 р. разом з коза-
ком Бабаком захопив грунти священика Галецького.

Бурляй Роман – значковий товариш Миргородського
полку (1741–1742).

Бурляй Семен Леонтійович – військовий товариш у Ро-
менській сотні Лубенського полку (1775).

Бурма Пилип – козак яготинський, значковий товариш
Переяславського полку (1733 – 1751 – ?). Мав житло-
вий двір при його хуторі в Яготинський сотні, мав при-
їжджий двір у с. Ничипорівці Яготинської сотні (1750).

Бурмака Дем’ян Савич (1726 – ?) – син козацький, слу-
жив з 1747 р. в Кобеляцькій сотні. Їх дід козак Ко-
беляцької сотні Андрій Бурмака був у походах,
батько Сава Андрійович Бурмака також служив ко-
заком до смерті своєї. Дем’ян просив звання знач-
кового товариша за служби предків і свої. Ордер на
звання значкового товариша отримав 16 січня 1761 р.
Письменний.

Бурмака Іван Савич (1734 – 1779 – ?) – служив з 1747 р.
в Кобеляцькій сотні. У 1760 р. призначений від по-
лкової канцелярії в звання значкового товариша.
Ордер на звання виданий 16 січня 1761 р. 

Бурмачевський Матвій (1754 – ?) – службу розпочав
1769 р., значковий товариш Київського полку
(1776.13.07. – 1779 – ?). Абшитований військовий то-
вариш (? – 1788 – 1790 – ?). Підданих не мав (1779),
мав 16 підданих у 1 селі (1788). Внесений до ІІ час-
тини родовідної книги Березненського повіту Чер-
нігівського намісництва. Д.: Анастасія Федорівна
Котляр, донька козака олишівського.

Бурунович Кирило Іванович (1750 – ?) – військовий то-
вариш Чернігівського полку (? – 1787 – 1790 – ?). Мав
5 підданих у 1 селі в Чернігівському повіті. Внесений
до ІІ частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: Марія NN, донька священика.

Бурушевич Яким – значковий товариш Лубенського
полку (1747), проживав у Ромнах.

Бусла Павло Павлович (? – 1682 – 1739 – ?) – військо-
вий товариш Лубенського полку (? – 1702 – 1713 –
?). Неписьменний.

Бут Іван – значний військовий товариш (1689.06.) Лу-
бенського полку.

Бутенко Андрій (1759 – ?) – службу розпочав з 5 листо-
пада 1774 р., полковий канцелярист (з 1781.7.03),
значковий товариш Лубенського полку (з
1782.20.06).

Бутенко Василь – значковий товариш Гадяцького
полку (1736–1739), був у поході 1738 р. Мешкав у 
с. Бобровнику 2-ї Зіньківської сотні.

Бутенко Василь – службу розпочав з 1766 р., полковий
канцелярист (з 1771), значковий товариш Прилуць-

кого полку (1773.6.11. – 1775 – ?). Д.: Євдокія N Само-
йлович, донька абшитованого полкового хорунжого.

Бутенко Іван – значковий товариш Гадяцького полку
(? – 1736 – 1739 – ?), мешкав у 1-й Зінківській сотні.
1739 р. у похід не пішов, знаходився в Архангелого-
родському полку.

Бутенко Іван Янушкевич (1687 – 1760 – ?) – розпочав
службу при гетьмані в ГВК з 1703 р. В 1709 р. в по-
ході під Полтаву при полковнику чернігівському в
писарській посаді. В 1711 р. зимував разом з Полу-
ботком в полку Лубенському, а потім у містечку Ірк-
лієві. Навесні 1712 р. брав участь у поході під
Кам’яний Затон. У 1713 р. разом з Полуботком
ходив в похід, в якому закладали вал – «фашинами
и землей понад Подолом до верхнего города
Киева». Писар полковий чернігівський (1714, 1715).
В 1716 і 1717 рр. були в Гадячі з Полуботком для охо-
рони південних кордонів. Павло Полуботок в 1716 р.
передав значковому Івану Янушкевичу, підтвердні
універсали Янушкевичу на Велику Вісь: гетьманів
Івана Скоропадського (13.05.1716), Данила Апос-
тола (25.10.1728). В 1718 р. їздив до Петербургу як
повний полковий писар, 20 січня 1719 р. отримав
гетьманський універсал на чин. У 1721 р. з був на ка-
нальних роботах. В 1723 р. виїхав у Петербург разом
з Полуботком. У 1725 р. рішенням Сенату відпуще-
ний в Україну. Повернувся і з 1726 р. був за писаря
полкового. Отримав підтвердження на с. Велика
Вісь, млини і сіножаті в Роїській сотні. Як колиш-
ній писар полковий мав два млина в три мучних
кола в Киселівці. Значковий товариш (? – 1732 –
1742 – ?). 1740 р. ГВК розглядала його справу про
ухиляння від повторної поїздки в прикордонну ко-
місію та намагання повернути рангове с. Велика
Весь Роїської сотні. У 1740 р. розпочалась тривала
судова суперечка за право володіння селом Велика
Вісь між колишнім полковим писарем Іваном
Янушкевичем і генеральним хорунжим Миколою
Ханенком та військовим товаришем Миколою Со-
коловським. Суд взяв сторону Соколовського, проте
Янушкевич не відступився і, як здається, після кіль-
кох судових процесів (1740, 1741–1742, 1744–1746)
довів свої права. Від Янушкевича Велика Вісь пере-
йшла до зятя Якова Красковського, який згадувався
як власник села ще в 1760 р. В 1743 р. проживав у
Киселівці, де мав власний дім, тримав шинок (1751),
мав приїжджий дім і шинок у с. Велика Вісь (? –
1732 – 1740 – ?). Написав заповіт в 1760 р., в якому
заповів донькам греблю в с. Киселівці з двома кліт-
ками в чотири камені, двір з винокурнею, шинко-
вий двір та інші маєтності.

Бутенко Остап – значковий товариш Прилуцького
полку (1767).

Бутенко Семен – значковий товариш Прилуцького
полку (? – 1740 – 1767 – ?). Житель с. Мокіївки, мав
там 1 посполитого.

Бутко Аврам Петрович (1751 – ?) – син сотенного осавула,
абшитований військовий товариш (? – 1788 – 1790 –
?). Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Зіньківського повіту Чернігівського намісництва.
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Бутко Іван Леонтійович – син сотника батуринського,
значковий товариш Ніжинського полку.

Бутко Трохим Петрович (1751 – ?) – син сотенного оса-
вула, абшитований військовий товариш (? – 1788 –
1790 – ?). Внесений до ІІ частини родовідної книги
дворян Зіньківського повіту Чернігівського наміс-
ництва.

Бутович Василь – значковий товариш Гадяцького
полку (1747). Мав підсусідка у 2-й Зіньківській
сотні.

Бутович Василь (1750 – 1783 – ?) – служив з 1772 р. у
Гадяцькому полку, військовий товариш (1774 – 1783
– ?), був у кримському поході. 

Бутович Григорій Петрович – значковий товариш (? –
1732 – 1739 – ?), у його «сказці» 1734 р. зазначена
участь в походах 1713 р. під Київ, коли стояли на Ли-
беді і «робили город», 1716 р. у команді 400 козаків
для заготовки плит для Києво-Печерської фортеці і
під Гадячем, 1723 р. разом з бунчуковим товаришем
Борозною займався складанням реєстру полку,
1726 р. збирав провіант все літо, з 1 жовтня 1727 р.
по 1 травня 1729 р. в прийомці і здачі скарбових
коштів, 1731 р. в будівельній команді, 1732 р. прово-
див разом з бунчуковими товаришами Борозною і
Силичем, 1733 р. був полковим комісаром, з 1734 р.
чернігівський городничий на місце померлого Гу-
левича. Мав шинок у Чернігові (1739), приїжджий
двір (1732). Бунчуковий товариш у Чернігівському
полку 1751 р., не пред’явив патенту.

Бутович Григорій Петрович (1758/1761 – 1819 – ?) – вій-
ськовий товариш (1778.12.12. – 1779), абшитований
військовий товариш (1779 – 1795 – ?), канцелярист
Новгород-Сіверського намісницького правління
(1783).

Бутович Данило Степанович – службу розпочав вій-
ськовим канцеляристом ГВК з 1757 р., військовий
товариш Чернігівського полку (з 1765.31.08.), під-
писав наказ глухівської шляхти Уложенній комісії
(1767). Бунчуковий товариш (з 1773.25.06.), колезь-
кий асесор (1783). Згідно заповіту батька в 1746 р.
отримав млин Лободівський і двір у Кролевці. Мав
у Карильську 37 дворів, Подолові – 3 двори (1781), у
Кролевці, Подолові і хут. Лободівському 60, с. Ка-
рильську – 279, с. Черевках на Переяславщині 262
підданих (1783), всього 773 підданих (1784). Д.: Те-
тяна Григорівна Кологрива, донька хорунжого ГВА.
Мали синів Михайла, Василя, доньок Надію, Марі-
амну, Лизавету, Ксенію, Тетяну.

Бутович Дем’ян Степанович (? – 1700 – 1760 – ран.
1788) – син генерального осавула, значний бунчу-
ковий товариш (з 1717). Мав майнові суперечки в
Городницькій сотні (1717–1732). Бунчуковий това-
риш у Чернігівському полку (? – 1723 – 1760 – ?). 10
липня 1723 р. бунчуковим товаришам Дем’яну Бу-
товичу і Василю Полоницькому було доручено в Ні-
жинському полку «справить всех такових, кто есть
прямий с деда и отца козак, именній списокъ, а
также всю старшину и товариство значковое и ку-
ренное переписать». Був в гілянському і сулацькому
походах. Мав підданих у с. Солоновка Городниць-

кої сотні за заповітом матері Марії Яківни Лизогуб
1737 р., у с. Хоткува (?) Менської сотні 8 підданих
(1732), у с. Солоновці 2 двори посполитих та 4 під-
сусідських (1740), там же 17 дворів підсусідків
(1739), 27 посполитих, двори житловий і шинковий
(в Городні 1) (1743), 14 дворів посполитих та 2 під-
сусідків (1747), 5 дворів посполитих та 11 дворів під-
сусідків (1750), мав приїжджий двір у Городні,
житловий у с. Солоновці (1747).

Бутович Іван Богданович – сотник батуринський (? –
1672.28.09. – ?), військовий товариш (? – 1675 – 1676
– ?). В лютому 1675 р. очолював козацьку делегацію
до Москви.

Бутович Іван Дем’янович (1747 – ?) – військовий канце-
лярист (? – 1765), військовий товариш (з 1765.18.08.),
підписав наказ чернігівського дворянства до Уложе-
ної комісії (1767). Бунчуковий товариш у Чернігів-
ському полку (1768.23.02. – 1795 – ?). Мав у с. Бутівці
18 дворів (1781), у 4 селах і 2 деревнях Городницького
повіту 461 підданого (1788), с. Бутівці 83, сл. Жаб-
чицькій 41, с. Солонівці – 80 підданих (1790). Д.:
Олена Яківна Лизогуб, донька бунчукового товариша.

Бутович Іван Іванович – військовий канцелярист ГВК
(? – 1743), бунчуковий товариш у Чернігівському
полку (1743 11.03. – 1751 – ?). Мав у Городницьої
сотні д. Кузничах 8 дворів посполитих, в д. Старо-
сілля 4 двори підсусідків, житловий двір.

Бутович Іван Михайлович (1751 – 1783 – ?) – служив з
1761 р., військовий канцелярист МК, 2-й хорунжий
полковий гадяцький (1772.14.02. – 1782.23.03.), бун-
чуковий товариш (з 1783.6.08.), мешканець Га-
дяцького полку (1783).

Бутович Іван Петрович – 1737 р. згідно заповіту бабки
отримав з братом Петром і сестрами половину 
с. Старосілля, тримав там млин-вешняк.. Бунчуко-
вий товариш у Чернігівському полку (1742). Помер
бездітним.

Бутович Максим Іванович (1756 – ?) – син писаря со-
тенного, значковий товариш (1788), вдівець, дітей
не мав.

Бутович Олексій Петрович (1759 – ?) – службу розпо-
чав 16 травня 1778 р. в МК колезьким канцелярис-
том, військовий товариш (1778.12.12. – 1793),
титулярний радник (з 1793.3.12.). Д.: Настасія Пет-
рівна Юркевич.

Бутович Пантелеймон Іванович (1736 – 1771 – ран.
1786) – службу розпочав з 1749 р., в чині значкового
товариша (з 1 лютого 1752 р.), який отримав згідно
такому ж чину його померлого батька сотничого
сина Івана Бутовича, «считался с прежде содер-
жанного о том обикновении». У 1751 р. в поході з
полковником гадяцким з 1,5 тисячною командою
на Дніпровській дистанції, проявив себе в цьому по-
ході і включно за заслугами батька (за комісарство
у 1736. 1737 та 1738 рр.) отримав чин значковий то-
вариш. Військовий канцелярист (1754), військовий
товариш Гадяцького полку (з 21 грудня 1761 р.).
1761–1763 рр. у полковій рахунковій комісії. Полко-
вий комісар (1764–1765), відповідав за збір консис-
тенського податку. Д.: (після 1771) Гафія NN. 
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Бутович Петро – службу розпочав козаком Сорочин-
ської сотні Миргородського полку (з 1749), абшито-
ваний значковий товариш (1777.16.01. – ?).

Бутович Петро Степанович (? – 1730) – бунчуковий то-
вариш у Чернігівському полку (1724–1730). Учасник
гілянського і сулацького походів (1725–1727). В січні
1727 р. через хворобу відпущений з Астрахані до-
дому. Д.: Настасія Іванівна Тимошенко (? – ран.
1757), донька значкового товариша Стародубського
полку, онука стародубського полковника. Мала двір
у Стародубі, частину с. Тарасівки, грунти при д. Кру-
кині і Яремині, млин Маслянку на р. Бабиці під Ста-
родубом. У другому шлюбі за Домонтовичем. Мала
у с. Старосілля 2 двори підсусідків, у 1750 р. в 
д. Кузьмичах 3 двори посполитих і 3 підсусідків.

Бутович Петро Степанович (? – бл. 1802) – службу роз-
почав з 1754 р. у ГВК військовим канцеляристом,
військовий товариш (з 1764.9.02.), бунчуковий то-
вариш у Чернігівському полку (1773.25.06. – 1781),
колезький асесор (з 1781 р.). У 1746 р. згідно запо-
віту батька разом з сестрою Оленою отримав с. По-
долов і млин Гатковський. У 1760 р. мав у Седневі
10 хат і 1 хату в д. Чорнишах, у 1781 р. в Карильску
(42 двори) і Добротові (6 дворів), 1783 р. в Кро-
левцю, Подолові, Добротові, хут. Голубинському, 
с. Карильську Кролевецького повіту, с. Черевках
Переяславського повіту мав 644 підданих (1788). Д.:
Настасія Іванівна Рейх, донька корнета лейб-гвардії
Кирасирського полку. 

Бутович Петро Федорович – полковий канцелярист
(1781), значковий товариш Чернігівського полку
(1784–1788), корнет у відставці (1795). Д.: Марія NN,
донька священика.

Бутович Степан Дем’янович (1703/1717 – 1786 – ?) –
бунчуковий товариш у Чернігівському полку
(1735.23.12. – 1786 – ?), підписав наказ чернігівської
шляхти Комісії про створення нового Уложення
(1767). Мав у Седневі 4 двори підсусідків (1740), 1
(1741), 3 (1743), 4 (1747), два шинки, 2 приїжджі
двори (? – 1740 – 1743 – ?), по одному в сс. Черни-
шах і Нових Млинах, там же 1 мірошника (1740),
шинок у с. Жабчичах Городницької сотні (1747). На 
р. Смячі мав хутір з млином в два мучні кола. У 1763 р.
в апробації ревізії в Стародубському полку. Разом з
братами Федором та Іваном тримав сс. Хотивль, Бу-
тівку, Солонів ку, Жабчичі, Куничі, Старосілля, за
ним в 4 селах і 2 деревнях 400 підданих (1787).

Бутович Степан Степанович (? – 1700 – 1746, заповіт 6
листопада 1746) – син генерального осавула. Бун-
чуковий товариш (1723–1746). Був у гілянському,
сулацькому, турецькому, польському, перському
походах. У с. Подолові мав 18 дворів (1723). У 1737 р.
мав двір житловий у Кролевці, підсусідків у Кроле-
вецькій сотні у с. Добротові. 1737 р. згідно духівниці
матері отримав села Карильськ, Черевки, Хотивель,
половину Старосілля і двір у Седневі. У 1738 р. мав
житловий двір та 4 шинки у Кролевці, 19 хат поспо-
литих у с. Подолова та підсусідків 16 хат у Кролевці.
У 1741 р., склав присягу імператриці Єлизаветі в Ні-
жинському полку, з ним сини Петро і Данило Буто-

вичі. У с. Хотивлі Городницької сотні 7 дворів
(1740), 13 посполитих (1743), 4 двори посполитих і
10 дворів підсусідків (1746). У 1743 мав 103 двори, 9
кіл в млинах (один з них в два кола на р. Снові під
Седневом), дав позику у військовий скарб – 5 кар-
бованців Д.: 1) Параска Яківна Маковська (? – 1714
– ран. 1742), донька сотника кролевецького. В при-
дане отримала 5 млинів у с. Подолов. 2) Ірина NN.
Згідно заповіту чоловіка отримала половину с. Ка-
рильська. У 1748 р. вдова, володіла 2 дворами і 3
шинками у Кролевці. Разом з дітьми в с. Смячі 229
підданих (1764).

Бутович Степан Федорович – службу розпочав з 1763 р.,
був на кордоні з Польщею, значковий товариш
Чернігівського полку (1777 – 1780 – ?), абшитова-
ний значковий товариш (? – 1799 – ?), у походах не
був, був у внутрішніх командах. 1 травня 1781 р. при
розподілі батьківського майна отримав частину ма-
єтків. Д.: (1779) NN Ковалевська, донька писаря со-
тенного. Мали одну малолітню доньку (1780).

Бутович Федір Григорович (? – ран. 1781) – військовий
товариш Чернігівського полку, мешканець с. Мако-
шина Седнівської сотні.

Бутович Федір Дем’янович (1724 – 1788 – ?) – військо-
вий товариш Чернігівського полку (? – 1740 – 1747
– ?). Мав 2 двори житлові у с. Макошині Седнев-
ської сотні, там же 1 посполитого (1743). Д.: Єфро-
синія Гнатівна Навроцька.

Бутович-Базилевич (Бутко) Василь Ілліч – син сот-
ника зіньківського, 8 лютого 1695 р. разом з матірю
і братом отримав лист гадяцького полковника Ми-
хайла Бороховича на млин на греблі Ташанській,
куплений їхнім батьком. Військовий товариш Га-
дяцького полку, потім – священик миколаївський
м. Зінькова (1739).

Бутович-Базилевич (Бутко) Василь Лукич (1760 – ?)
– значковий товариш Гадяцького полку (1779), вій-
ськовий товариш (1784).

Бутович-Базилевич (Бутко) Георгій – військовий това-
риш, засідатель Зіньківського повітового суду (1791).

Бутович-Базилевич (Бутко) Іван Іванович (1721 – ?)
– службу розпочав з 30 квітня 1731 р., сотник 1-ї
Зіньківської сотні (1746 – 1768). Абшитований бун-
чуковий товариш (1772). Д.: NNN (? – ран. 1772).

Бутович-Базилевич (Бутко) Іван Ілліч – син сотника
зіньківського, значковий товариш у 1-й Зіньківській
сотні (1736), мешканець зіньківський.

Бутович-Базилевич (Бутко) Лука Іванович (1716 –
1771 – ран. 1777) – службу розпочав з 15 квітня 1731
р. значковим товаришем при закладенні української
лінії, наказний сотник 2-ї Зіньківської сотні. Отаман
куреня значкових товаришів Гадяцького полку (з
1751.15.05.). У 1754 р. на уряд сотника 2-ї Зіньківської
сотні претендували Федір Жадько, син померлого
зіньківського сотника і син полкового гадяцького
осавула Бугаєвського Кирила. Сотник 2-ї Зіньків-
ської сотні (1754.10.06. – 1768), потім 1-ї (1768.04. –
1771). Д.: Марія Леонтіївна N (1734 – 1799 – ?), 15 ве-
ресня 1777 р. продала плец у Зінькові, а 23 червня
1778 р. – двір. Мала 46 підданних (1788).
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Бутович-Базилевич (Бутко) Михайло Іванович (бл.
1721 – 1788 – ?) – син значкового товариша, онук
сотника. Службу розпочав з 1751 р. у Гадяцькій пол-
ковій канцелярії. Значковий товариш. 15 червня
1772 р. звільнений від служби сотником. Абшитова-
ний сотник (1782 – 1788 – ?). Зіньківський міський
голова (1782). Мав 80 підданних у Зінькові і одному
хуторі. Внесений до родовідної книги дворян Чер-
нігівського намісництва (частина 6). Д.: NNN (? –
ран. 1788).

Бутович-Базилевич (Бутко) Олександр Іванович
(1746 – ?) – службу розпочав значковим товаришем з
1769 р., сотник 1-ї Зіньківської сотні (1771.05. – 1773).

Бутовський Данило Олександрович (1738 – ?) – син
молдавського шляхтича, котрого у 1731 р. призна-
чили під час російсько-польської війни до фельд -
маршала князя Гессен-Гамбурзького. Призначений
сотником чигриндубравським з ротмістра волоської
команди за рекомендацією цього князя. Службу роз-
почав з 15 березня 1754 р., значковий товариш (з 4
серпня 1757), сотник чигириндубравський (1763–
1783), одночасно бунчуковий товариш у Лубен-
ському полку (з 1781.6.08.). Мав 344 підданих. Д.: NN
Базилевич, донька бунчукового товариша.

Бутовський Кириян Олександрович (бл. 1746 – 1782 –
?) – службу розпочав з 15 серпня 1762 р., військовий
товариш Лубенського полку (1770.20.06. – 1782 – ?). 

Бутурлин Андрій (? – 1651 – 1716 – ?) – значний вій-
ськовий товариш (1716). Д.: N Кіндратівна Тара-
сенко-Кіндратович-Золотаренко (? – 1651 – 1716 – ?).

Бухали Микита Артемович (1757 – ?) – абшитованний
військовий товариш Гадяцького полку (? – 1788 –
1790 – ?). Мав 18 підданих в одному хуторі. Рішен-
ням Чернігівського намісницького дворянського
зібрання визнаний дворянином і внесений до ІІ час-
тини родовідної книги Гадяцького повіту. Д.: Марія
Сидорівна Пащевська, донька значкового товариша. 

Бухтій Василь (1727 – ?) – значковий товариш Лубен-
ського полку (1769), абшитований військовий това-
риш (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 17 підданих у 1 селі і
2 хуторах. Внесений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: Марфа Павлівна
Губар, донька сотника смілянського.

Буцановський Максим Омелянович – військовий то-
вариш Ніжинського полку (1788), житель глухів-
ський. Д.: Настасія NN, донька священика.

Буцький (Бут) Федір Андрійович (? – 1626 – 1717 – ?) –
шляхтич, мешкав у Полтаві (1647), козак сотні Пет-
рашевої Полтавської (1649), Він же Бут (Бутко)
Федір Андрієнко, який у 1669 р. був полковим суд-
дею полтавським. Мабуть, були близькими роди-
чами Костянтина Кублицького. Значний військовий
товариш (1717) в Полтавському полку.

Буцький Василь Дмитрович – значковий товариш Пол -
тавського полку (1769).

Буцький Григорій – значковий товариш Полтавського
полку (1751). Мав приїжджий двір у Гуджолах.

Буцький Григорій Петрович – шляхтич. Брав участь в
походах 1695 і 1697 рр. 8 травня 1701 р. разом з бра-
том отримав гетьманський універсал на с. Марти-

нівку, надане його батьку (мабуть, засноване його
братом Мартином). У справі Кочубея-Іскри за-
арештований і відправлений до Гадяча. 2-й осавул
полковий полтавський (1711–1718), значний вій-
ськовий товариш (1717). В с. Гуджулах мав 20 під-
данних тялих і 22 піших (1718). 1-й осавул полковий
(1718–1727). Суддя полковий полтавський (1719–
1728). Наказний полковник полтавський (1722,
1723, 1724). 1723 р. підписав коломацькі чолобитні.
Сперечався за уряд наказного полковника з полко-
вим сотником Яковом Черняком. 1725 р. Румянцев
заарештував його і тримав у Глухові. Малоросійська
колегія звільнила у зв’язку з цим від полковництва
полкового. В цей час дружина бунчукового това-
риша Василя Кочубея захопила Чутову долину, а
полковий осавул Федір Сибелевич – половину с. Ле-
ляхівки. Мав винницю і пасіку (15 вуликів) (1722).
Д.: Євдокія NN (? – 1740 – 1757 – ?). 16 лютого 1731 р.
здійснила розподіл грунтів в Ровнях Коломацьких з
братом чоловіка Матвієм. Мала два хутори під По-
лтавою (1735). 10 лютого 1740 р. купила двір у По-
лтаві від царичанської сотничихи Тетяни Балясної
за 10 рублів, а другу частину – від Андрія Рунов-
ського за 30 рублів у серпні 1737 р.

Буцький Дмитро Григорович (? – ран. 1768) – значко-
вий товариш Полтавського полку (1728 – 1759 – ?).
Комісар полковий у 1751 р. У 1761 р. невдало нама-
гався зайняти уряд келебердинського сотника на
місце померлого Козельського. Полковий хорунжий
Мав двір у Полтаві, двір при хуторі Коломацькому,
приїжджий двір у Старих Санжарах. Д.: Марія NN.

Буцький Захар Григорович – значковий товариш Пол -
тавського полку як син полкового судді від полков-
ника Кочубея (1728–1752). Жив у Полтаві. У 1736 р.,
призначений для збору в полтавський магазин про-
віанту та для інших посилок та указів. Мав двір при-
їжджий у с. Гужолах та при хуторі Коломацькому, 6
дворів та 2 бездвірних хати в Полтаві (1752).

Буцький Іван Григорович (1695 – 1762 – ?) – син пол -
кового полтавського судді. Був серед значкових то-
варишів Полтавського полку від початку служби з
1728 р. від полковника Кочубея, але в той час уні-
версалу на чин не мав. Полковий канцелярист (з
1729). Полковий комісар по збору консистенської
дачі за 1729 р., виконував різні доручення полкової
канцелярії. Мав хутір під Полтавою (1735). Його
побив бунчуковий товариш Григорій Покорський.
Був за обозного полкового у 1739 р. За службу при-
значений від гетьмана військовим товаришем. В
універсалі згадується служба його діда Петра Буць-
кого, судді полкового полтавського, який був у похо-
дах у 1695, 1697 рр. Абшитований військовий товариш
Полтавського полку (універсал 31.05.1760 р.). Мав
приїжджі двори у сс. Старому Санжарові, Гужолах,
при хут. Коломацькому.

Буцький Іван Захарович (1740 – ?) – син значкового то-
вариша, онук полкового судді, значковий товариш
Полтавського полку (з 12 лютого 1762). Мешканець
полтавський. Військовий товариш (? – 1806 – ?). Д.:
Феодосія Іванівна N.
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Буцький Іван Іванович (1723 – 1791 – ?) – службу роз-
почав з 16 лютого 1751 р. 1751 р. був за хворого
батька в м. Кишеньках. 24 липня 1760 р. за його
службу за ордером полковника Андрія Горленка
став значковим товаришем Полтавського полку. З
1760 р. утримував Кишенське сотенне правління за
відсутності сотника Потоцького. Квартирмейстр по-
лковий полтавський (з 8 квітня 1763). Військовий
товариш (? – 1767 – 1791 – ?).

Буцький Йосип Захарович (1744 – ?) – значковий то-
вариш Полтавського полку (12 лютого 1762 – 1769
– ?), комісар Полтавського комісарства (1769).

Буцький Матвій Петрович (? – 1680 – 1743 – ран. 1748) –
шляхтич. У справі Кочубея-Іскри заарештований Гер-
циком і утримувався у Білій Церкві. Сотник новосан-
жарський (1710 1714). У с. Гуджолах мав 19 тяглих і 9
піших підданних (1718). Мав винницю в Полтаві (1722).
Значковий товариш Полтавського полку (? – 1731 –
1740 – ?), абшитований значковий товариш (1743). Мав
двох підсусідків і двір у Полтаві та 25 посполитих у 
с. Гуджолах. У 1736 р. відправлений командиром над
загоном із 50 козаків до фортеці Св. Параскеви. Мав до
1740 р. хутір з 15 посполитими, який продав полков-
нику Кочубею (Кочубіївка). Д.: NNN (? – 1690 – 1751 –
?). В грудні 1708 р. отримала універсал на ½ с. Гуджо-
лів. У 1750 р. володіла двором у Гужолах, у Полтаві у
неї 16 дворів і 7 бездвірних хат (1752). 

Буцький Петро Федорович (? – бл. 1700) – син судді пол -
кового полтавського, брав участь в обох чигирин-
ських, кримських походах, суддя полковий

полтавський (? – 1687.12. – 1688 – ?), писар полковий
полтавський (? – 1689 – 1690 – ?). Отримав гетьман-
ський універсал на с. Мартинівку під Гуджулами в Пол -
тавському ключі (1689.1.01.), а 20 вересня 1689 р.
царську жалувану грамоту на маєтності. Суддя полко-
вий полтавський (? – 1691.26.04. – 1692 – ?). 26 квітня
1691 р. отримав гетьманський універсал з підтверд-
женням прав на млин у с. Лучках. Військовий това-
риш Полтавського полку (1693.02.). Писар полковий
полтавський (? – 1695.06. – ?). Суддя полковий по-
лтавський (1695–1700). Восени 1697 р. гетьман на-
правив його з командою 1000 козаків Полтавського
полку і 300 козаків Лубенського полку до Таванні.

Буцький Федір Захарович (1747 – ?) – значковий това-
риш Полтавського полку (з 12 лютого 1762).

Бучинський Григорій – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1740).

Бучковець Федір Іванович – отаман городовий новго-
родський (? – 1686.08. – 1688.07. – ?), військовий
товариш Стародубского полку (? – 1691.18.05. – ? ).

Буян Григорій Степанович – військовий товариш Ста-
родубського полку (1693). У листопаді 1693 р. про-
дав батьківську кузнецьку маєтність за 230 золотих.

Буяновський Василь Гаврилович (? – 1750 – 1760 – ?)
– значковий товариш Стародубського полку. Його
сини мешкали у с. П’ятовську 1-ї полкової сотні.

Буяновський Гаврило Романович – військовий това-
риш Стародубського полку.

Буяновський Левон – військовий товариш (1703),
мешканець лідовський.
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В’язовик Сава – шляхтич. Значний військовий това-
риш.

Вавравський Якуб Ярошевич – син шляхтича, який
1659 р. отримав королівський привілей на хут. Ве-
ликовщину. Вийшов у Стародубський полк, де був
військовим товаришем. Його син Василь став сот-
ником бакланським.

Вавульський Юхим – військовий товариш (1697), його
онук Федір Пантелеймонович (1734 – ?) був свяще-
ником у с. Синявці (1787).

Вакулович Аврам Павлович – значковий товариш Пе-
реяславського полку (? – 1750 – 1756 – ?). У 1752 р.
продав крамницю бунчуковому товаришу Олексію
Малиновському. У 1756 р. за 200 карбованців про-
дав шинковий двір в Переяславі військовому това-
ришу Федору Прокопенку. Мав двір житловий у
Переяславі. 

Вакулович Андрій Іванович – син значного військового
товариша, значковий товариш Лубенського полку (?
– 1741 – 1747 – ?), присягнув у 1741 р. У 1747 р. разом
з матір’ю Ганною Луківною Свічкою продав грунт
поблизу д. Кручі Григорію Александровичу.

Вакулович Василь – значковий товариш Переяслав-
ського полку, мав у Борисполі двір житловий (1750).

Вакулович Григорій Романович – значковий товариш
Лубенського полку.

Вакулович Іван Семенович (? – 1700 – ран. 1747) – син
сотника пирятинського. Значний військовий това-
риш (1716). 16 вересня 1717 р. гетьман затвердив за
ним грунти, які йому дісталися як посаг. У 1719 р.
Свічка продав йому хутір Сурмачівський. Значко-
вий товариш Лубенського полку (? – 1717 – 1735 –
?). 1733 р. отримав універсал лубенського полков-
ника на землі, які отримав від тестя в придане. Д.: (з
1716) Ганна Луківна Свічка (? – 1702 – 1747 – ?),
донька бунчукового товариша. В придане отримала
ліс Злодяжин, млин під Пирятином, млин Гатчин-
ний на р. Удаї, хут. Сурмачевський, інші ліси і
грунти. 

Вакулович Михайло – значковий товариш (? – 1726 –
1750 – ?), отаман значкового товариства Переяс-
лавського полку (1732). У 1741 р. продав шинок в
Переяславі за 44 карбованці полковому цилюрнику
Андрію. Мав у с. Дем’янинцях 1-ї полкової сотні
житловий двір (1750).

Вакулович Петро Семенович (? – 1738) – син сотника
пирятинського. Разом з братом Іваном були на Пи-
рятинському уряді (1719). Значковий товариш Лу-
бенського полку (? – 1735 – 1738). У 1735 р. був у
кримському поході, у 1736 р. складав ревізію дворову,
у 1737 р. був у команді по набору людей на лінію,
учасник кримського походу 1738 р., повертаючись з
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якого, помер. Д.: Мотря NN (? – 1747 – 1757 – ?). Мала
в Пирятинській сотні підданих в с. Смотрикові убо-
гих 6 дворів на 8 хат та хутір на 3 двори (1747).

Вакулович Роман Павлович – значковий товариш Лу-
бенського полку.

Вакулович Трохим – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1726 – 1732 – ?). 

Вакуловський Іван (? – ран. 1790) – полковий канце-
лярист, значковий товариш (? – 1775 – ?). Д.: Ганна
NN (? – 1790 – ?). Дітей не мали (1790), За нею 6 під-
даних в Прилуцькому повіті.

Валидський Клим – бунчуковий товариш Ніжин-
ського полку (1781). Мав хутір.

Валожа – отаман Козелецької сотні (? – 2.01.1780),
через старість абшитований значковим товаришем.

Валюх-Вербицький Захар – значковий товариш Лу-
бенського полку (1754).

Валюх-Вербицький Михайло – службу розпочав з
червня 1742 р., військовий товариш Гадяцького
полку (з 1779), казначей роменський.

Валюх-Вербицький Михайло (1726 – 1788 – ?) –
службу розпочав з червня 1742 р., військовий това-
риш Лубенського полку (з 1779), казначей ромен-
ський. Мав 18 підданих у 1 селі. Д.: Ксенія NN,
донька міщанина.

Валькевич Василь (? – 1641 – 1693 – ?) – шляхтич, вий-
шов з Правобережжя чи Білорусії. Полковий хорун-
жий стародубський (1661–1669). Отримав універсали
1661 і 1662 рр. на сс. Меженики і Пантуси Стародуб-
ського повіту. Значний військовий товариш (? –
1688 – 1693 – ?). Отримав від стародубського по-
лковника Рославця с. Меженики, підтверджене
гетьманським універсалом 15 червня 1661 р. 23
серпня 1672 р. отримав гетьманський універсал
на с. Меженики і грунти в с. Пантусові. 19 січня
1688 р. отримав гетьманський універсал на с. Ме-
женики і грунти в с. Пантусові, Зменичі і Буйков-
щину. Мав коморне місце поруч з вдовами
полковника Марією Гаврилівною Мовчан і на-
казного полковника Дащенка. Д.: Катерина Кос-
тянтинівна Пригара (? – 1669 – 1721 – ?), донька
війта новгород-сіверського.

Валькевич Іван Степанович (бл. 1712 – 1781 – ?) – службу
розпочав з 1742 р. в ГВК військовим канцеляристом,
21 березня 1752 р. призначений бунчуковим товари-
шем. В універсалі на чин згадується служба діда і
батька і дядька рідного – осавула генерального Вал-
кевича. Був присутній у Стародубській полковій кан-
целярії, брав участь у розгляді справи бунчукового
товариша Андрія Лишня з військовим товаришем Фе-
дором Лишнем, справі колишньої полковничихи ста-
родубської Максимовичевої, у 1761 р. був черговим
при гетьмані. Письменний. Мав у Стародубі двір, в
якому під час Румянцевської ревізії було 2 хати жит-
лових, 1 людська, 4 комори, 1 сарай, прибудованих 2
кімнати, 1 сіни, 1 льодник, 1 погріб походний. Двір збу-
дований на землі, наданій його діду універсалом геть-
мана Скоропадського від 10 травня 1710 р. Там жила
для догляду вдова Гафія Семенівна. У 1764 р. володів
у 1-й полковій Стародубській сотні у с. Межниках 4 по-

сполитими дворами, 4 хатами, продав землю у Ста-
родубі Будлянській за 100 карбованців. Мав плотину
з млином на р. Шумці в 1-й полковій сотні. Володів 
с. Межниками, де було 30 дворів підданих (1781). Д.:
Софія Михайлівна Старосельська, донька абшитова-
ного полкового хорунжого.

Валькевич Микола (1754 – 1783 – ?) – служив з 1769 р.,
бунчуковим товаришем у Стародубському полку
призначений 1783 р., у поході не був, бажав про-
довжити військову службу у 1783 р.

Валькевич Петро Васильович (? – 1758) – очевидно, на-
вчався у КМА, знатний полку Стародубського това-
риш (1709), канцелярист ГВК (1714–1715), знатний
військовий канцелярист ГВК (1714–1715), реєнт ГВК
(? – 1728.06.), бунчуковий товариш (1734–1740). У
1737 р. в сл. Чернотщині мав 4 малогрунтових, на хут.
Сухарівці 6 малогрунтових, 1 вибув, в Новгородській
сотні у с. Ковпинцях малогрунтових посполитих 7
дворів, убогих огородників 8 дворів, дуже убогих 8
всіх 23 та 3 двори пустих. Другий генеральний осавул
(1741–1758). Його тітка була заміжня за новгород-сі-
верським протопопом Опанасом Олексійовичем За-
руцьким. Д.: Марія Андріївна Лизогуб, донька
бунчукового товариша. За нею частина с. Кропивни в
Прилуцькому і с. Погребки Ніжинського полків.

Валькевич Степан Васильович – знатний Стародуб-
ського полку товариш (1709), значний військовий
товариш, бунчуковий товариш (1721). 1 січня 1709 р.
разом з братом отримав гетьманський універсал на
батьківські володіння з двома млинами на р. Шупці
і Дунаю. Д.: (1726) Євфросинія Петрівна Уманець,
донька військового товариша.

Вальковський N – бунчуковий товариш Ніжинського
полку. Мав 1 двір підданих у с. Ясмані і винокурню
в 2 котли.

Вальковський Давид – значковий товариш Ніжин-
ського полку, проживав у с. Кочуровці (1781).

Вальковський Осип Кирилович – військовий товариш
у Погарській сотні (1788), мав 65 підданих у с. Бор-
щові. Д.: Уляна NN, донька шляяхтича. Мали сина
Гаврила, доньок Ганну, Софію і Варвару.

Ваниченко Олексій – козак, значковий товариш Пол -
тавського полку (1738.29.09. – 1750 – ?).

Варава N – курінний отаман (? – 1779), значковий то-
вариш Київського полку (1779 – ?).

Варавський Василь Васильович – писар сотенний бак-
ланський (? – 1722 – ?), значковий товариш Старо-
дубського полку (1727 – 1751 – ?), сотник наказний
бакланський (1734), у 1735 р. був кандидатом на сот-
ництво почепське, полковий комісар (1736–1737).
Мешкав у Бакланській сотні,

Варавський Георгій Васильович (1713 – ?) – значковий
товариш Стародубського полку (1727 – 1758 – ?), був
полковим комісаром. 1758 р. продав двір у Старо-
дубі козаку Павлу Маленькому за 25 карбованців.

Варавський Павло – службу розпочав з 1749 р., значко-
вий товариш (1767 – 1781 – ?). Був у турецькому по-
ході у 1768 р., у другій армії в поході (1769). Мав хату у
Баклані, у хуторі Ширяївці Бакланської сотні – вино-
курню в два котли. Д.: Ксенія NN, донька шляхтича.



Варавський Павло Васильович – значковий товариш
(1727 – 1751 – ?).

Варенешка – значковий товариш Чернігівського полку.
Варивода Роман Михайлович (1698 – 1737 – ?) – 20 ве-

ресня 1711 р. разом з матір’ю Тетяною Василівною,
в другому шлюбі за Леонтієм Мархоленком, про-
дали плец на Чернігівській вулиці у Стародубі по-
лковому сотнику Івану Чорнолузькому за 400
золотих. Разом з братами володів с. Артюшковим.
Значковий товариш Стародубського полку. У 1735 р.
жив у полковій сотні, у 1737 р. був у команді при
судді Ханенку за Києвом.

Варнавицький Йосип (1712 – 1735 – ?) – значковий то-
вариш Стародубського полку.

Варнавицький Федір – значковий товариш Стародуб-
ського полку, у січні 1735 р. був у поході, у вересні
1735 р. жив у Бакланській сотні.

Варфоломіїв – військовий товариш (1787), мав воло-
діння у с. Рогозові Київського повіту.

Варявський Василь Васильович – писар сотенний бак-
ланський (? – 1722 – ?), значковий товариш (1727 –
1751 – ?), сотник наказний бакланський (1734), по-
лковий комісар (1736–1737).

Варявський Василь Якович – знатний товариш полку
Стародубського. Наказний сотник балканський
(1717, 1720). Д.: (? – 1714 – 1733 – ?) Євдокія Кузь-
мівна N, вдова Опанаса Івановича Ширая.

Варявський Георгій Васильович (1713 – ?)– значковий
товариш (1727 – 1758 – ?), був полковим комісаром

Варявський Павло – службу розпочав з 1749 р., знач-
ковий товариш (1767 – 1777 – ?). Мав хату у Баклані,
у хуторі Ширяївка Бакланської сотні мав вино-
курню в два котли. Д.: Ксенія NN, донька шляхтича.

Варявський Павло Васильович – значковий товариш
(1727 – 1751 – ?).

Васенко N – старший канцелярист Лубенської полкової
канцелярії (1774), військовий товариш Миргород-
ського полку.

Василевич Іван – військовий товариш Ніжинського
полку. 4 жовтня 1687 р. Мазепа надав йому універ-
сал на с. Кирданівку та підтвердження на млин.

Василевич Олешко – козак Іркліївської сотні Кропив-
ненського полку (1649), військовий товариш (1654),
учасник посольства Богдановича-Тетері до Москви.

Василевський Іван – значковий товариш Ніжин-
ського полку.

Василевський Роман Карпович – військовий товариш
(1774), пошмейстер чернігівський (з 1767), полко-
вий осавул (? – 1781), бунчуковий товариш у Черні-
гівському полку (з 1781). У 1784 р. вийшов у
відставку колезьким асесором. Мав у Чернігові де-
рев’яний дім (1781). Внесений до ІІ частини родо-
відної книги дворян Чернігівського намісництва.
Д.: Євдокія Андріївна Сібірська, донька значкового
товариша.

Василевський Тарас Михайлович – абшитований вій-
ськовий товариш (1787). Мешканець Понорницької
сотні, мав у с. Шабалтасівці 16 підданих. Д.: NN Сер-
бинович, донька капітана. Мали синів Степана,
Івана, доньок Тетяну і Марію.

Василевський Тарас Михайлович – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (1788). Мав
16 підданих у с. Шабалтасівці. Д.: NN Сербинович,
донька капітана.

Василенко N – значковий товариш Ніжинського полку
(1781).

Василенко N (? – 1680 – 1702 – ?) – військовий това-
риш Ніжинського полку. Батько Гордія та Івана.

Василенко Василь – військовий товариш Ніжинського
полку, у 1728 р. за ним затверджені куплені маєт-
ності. Його онуки мешкали у с. Тулиголовах.

Василенко Василь Павлович – правнук значного вій-
ськового товариша, військовий товариш Ніжин-
ського полку (1767 – 1782 – ?), абшитований
військовий товариш (1787), мав хут. Оверківщину
поблизу Коропа з млином в одне коло на р. Короп.
Мав 7 підданих у м. Коропі. Д.: (1782) Марина Фе-
дорівна Полішко, донька значкового товариша.
Мали синів Григорія, Івана, доньку Пелагею.

Василенко Гордій (? – 1703 – 1751 – ?) – значковий то-
вариш Ніжинського полку (? – 1746), військовий то-
вариш за служби батька їх і їх самих (19.07.1746 –
1751 – ?). Мав двір шинковий у с. Камінь і приїжд-
жий у с. Морозовці Глухівської сотні.

Василенко Іван – військовий товариш, отримав уні-
версал гетьмана Мазепи на с. Кринидівку.

Василенко Іван (1703 – 1763 – ?) – службу розпочав з
1743 р., значковий товариш Ніжинського полку,
військовий товариш (1746.19.05. – 1763 – ?). «В со-
держании генеральной артиллерии денежной
казны».

Василенко Іван (1729 – ?) – син козака, службу розпо-
чав з 18 березня 1753 р. козаком, значковий това-
риш Переяславського полку (з 1770.20.01. ).

Василенко Йосип – значковий товариш Переяслав-
ського полку. Мав у 1750 р. в с. Дем’янинці 1-ї пол -
кової сотні двір.

Василенко Матвій – значковий товариш Гадяцького
полку (1738), відправлений у похід 2 квітня 1738 р.

Василенко Семен – значковий товариш Лубенського
полку (1747), мешкав у с. В’язовці 2-ї полкової сотні.

Василенко Федір – син козака. Значковий товариш
Прилуцького полку (1772 – 1775 – ?).

Василенко Федір Іванович (1738 – 1790 – ?) – син вій-
ськового товариша, хорунжий сотенний 2-ї сотні
Ніжинського полку (? – 1762 – ?), колезький канце-
лярист (1781), військовий товариш на військовій
службі (1782), військовий товариш у відставці (? –
1788 – 1790 – ?). Мав 28 підданих у двох селах Борз-
нянського повіту, житель с. Орловки. Внесений до
ІІ частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: Ганна NN, донька священика.
Мали доньку Єфросинію.

Василенко-Бідний Яким Васильович (? – 1677 – 1718
– ?) – син сотика, онук полковника чернігівського
Степана Пободайла. Покозачений шляхтич гербу
«Яніна», козак волинський, де мав млин, половину
якого віддав настоятелю Макошинського монас-
тиря Ничипіру на відкуп. У 1697 р. разом з братом
Йосипом отримав від чернігівського полковника
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Лизогуба маєтність. 1712 р. гетьман Скоропадський
затвердив за братами надання Житель с. Самотуг,
13 жовтня 1718 р. продав Полуботку млин на 
р. Убеді. Значний військовий товариш (1718).

Василь Опанасович (родоначальник Базилевичів) –
син отамана новгород-сіверського Опанаса Григо-
ровича. Значний військовий товариш. Отримав уні-
версали Ігнатовича (1670), Скоропадського (1708),
полковників стародубських Карповича (1680), Мик-
лашевського (1703) на млини на р. Шостці і хутір.

Васильєв Лаврін – колишній сотник, з діда і батька
козак, значковий товариш. У 1723 р. жив у Білоцер-
ківській сотні Миргородського полку.

Васильєв Леонтій – син старшинський, «в числі знач-
кових товаришів службу відправляє» (1750).

Василькевич Петро – значний товариш полку Старо-
дубського (1709).

Василькевич Степан – значний товариш полку Старо-
дубського (1709), значний військовий товариш (1721).

Васильківський Давид – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1781), мешкав у с. Кочуровці.

Васильківський Данило Ничипорович – син сотника,
військовий товариш (1790). Мешканець Ромен-
ського повіту.

Васильович Василь – військовий товариш Стародуб-
ського полку (1688), житель с. Засухи. Продав 1/3
млина у 2 кола на р. Росусі Прокопу Силевичу, хо-
рунжому полковому.

Васильович Данило – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1723 – 1757 – ?), мав хутір поблизу Варви.

Васильович Дмитро – писар сотенний шишацький (?
– 1725 – ?), значковий товариш Миргородського
полку (1741).

Васильович Захар– військовий товариш Стародуб-
ському полку (1703), мешканець с. Рогачів. 

Васильович Іван – військовий товариш (? – 1675 –
1687 – ?). 1687 р. Мазепа надав йому універсал на
володіння с. Кремазівкою і млином на р. Деражні.
Можливо, це син полкового обозного чернігів-
ського Гаврила Васильовича (1660).

Васильович Іван – значковий товариш Миргород-
ського полку (1741).

Васильович Іван – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1732).

Васильович Іван – значковий товариш Прилуцького
полку (? – 1757 – ?), мав хутір поблизу Варви.

Васильович Конон – військовий товариш (1654), учас-
ник посольства Зарудного-Тетері до Москви.

Васильович Олешко – військовий товариш Іркліїв-
ської сотні Кропивненського полку (1654), учасник
посольства Зарудного-Тетері до Москви.

Васильович Рафаїл – військовий товариш (1703), меш-
канець с. Рогачів.

Васильович Семен – значковий товариш Прилуцького
полку (? – 1757 – ?), мав хутір поблизу Варви. 

Васильцов Андрій (1760 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790
– ?), мав 3 підданих у м. Березній. Внесений до ІІ
частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва.

Васюта N – курінний отаман Козелецької сотні, абши-
тований значковим товаришем Київського полку (з
1774.28.08.).

Васюхно Андрій – значний військовий товариш Ні-
жинського полку. Його правнуки мешкали в с. Чап-
ліївці Кролевецького повіту (1787).

Васюхно Іван Андрійович – значний військовий това-
риш Ніжинського полку.

Васюхно Іван Андрійович – син значного військового
товариша, значковий товариш Ніжинського полку.

Васюхно Максим Андрійович – значний військовий то-
вариш Ніжинського полку.

Васюхно Максим Іванович – син значкового товариша,
значковий товариш Ніжинського полку.

Васюхно Матвій Іванович (1738 – ?) – син значкового
товариша, військовий товариш Ніжинського полку
(1788). Д.: Марфа NN, донька шляхтича.

Васюхно Степан Іванович (1726 – ?) – син значкового
товариша, військовий товариш Ніжинського полку
(1788), житель воронізький. Д.: Марфа NN, донька
шляхтича.

Вашовський Василь Михайлович – шляхтич, син мі-
щанина стародубського, товариш полку Стародуб-
ського (1688), військовий товариш (1700).

Ващенко Іван (1744 – ?) – абшитований військовий то-
вариш (? – 1788 – 1790 – ?). Рід внесений до ІІ час-
тини родовідної книги дворян Прилуцького повіту
Чернігівського намісництва. Д.: Євдокія N Тригу-
бова, донька козака.

Ващенко Ілля (1754 – ?) – військовий товариш Лубен-
ського полку (? – 1787 – 1790 – ?). Мав 5 підданих у
1 хуторі Роменського повіту. Внесений до ІІ частини
родовідної книги Чернігівського намісництва. Д.:
Настасія Гаврилівна Ігнатьєва, донька бунчукового
товариша.

Ващенко Олексій – значковий товариш Полтавського
полку (1738 – 1750 – ?). 

Ващенко Петро Іванович (1726 – 1762 – ?) – служив з
1747 р. військовим канцеляристом ГВК. 17 грудня
1751 р. призначений гетьманом значковим товари-
шем Полтавського полку. У 1752 р. проводив ревізію
в полковій, новосанжарівській сотнях Полтавського
полку. 1753–1758 рр. знаходився у «доправці» пор -
ціонів і раціонів з полку. 1758 р. полковий полтав-
ський комісар. Проживав у Старих Санжарах,
отримав спадок від значкового товариша Павла
Кота. Мав родовий герб.

Ващенко Федір – син старшинський, значковий това-
риш Полтавського полку 1740–1755 р., мав двір і
хутір у Біликах. «В числі значкових товаришів
службу відправляє» (1750). 

Ващинський Григорій – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1739), житель с. Локнистого.

Ведмецький Григорій (? – ран. 1751) – значковий то-
вариш Прилуцького полку.

Ведмецький Захар Григорович – компанійський
козак, значковий товариш Прилуцького полку
(1745 – 1751 – ?).

Велентей Григорій Павлович (бл. 1734 – ?) – військо-
вий товариш (? – 1781 – 1784 – ?), секретар Борз-
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нянського земського суду (1781–1782), абшитова-
ний військовий товариш (? – 1787 – 1790 – ?). Воло-
дів у Ніжині 4 підданими (1783), а у 1787 р. – 6.
Внесений до ІІ частини дворянської родовідної
книги Чернігівського намісництва Ніжинського по-
віту. Був одружений двічі. 1) NNN, 2) (1790) Ірина
NN, донька шляхтича.

Велентей Іван Васильович (1730 – ?) – абшитований
військовий товариш Ніжинського полку (? – 1788 –
1790 – ?), мав 46 підданих у 1 селі. Внесений до ІІ
частини родовідної книги дворян Борзнянського
повіту Чернігівського намісництва. Д.: 1) (1787)
NNN, донька капітана. 

Велентей Іван Павлович (1734 – ?) – військовий това-
риш Ніжинського полку (1781–1782). Мав 25 підда-
них в Борзнянському і Ніжинському повітах.
Абшитований військовий товариш (? – 1788 – 1790
– ?). Д.: Софія Данилівна Підгайська, донька знач-
кового товариша.

Велентей Лука Павлович – син сотенного хорунжого,
абшитований військовий товариш (1787). Мав 4 під-
даних у Глухові. Д.: NNN, донька значкового това-
риша. Мали синів Івана, Степана, Антіна і доньок
Ганну, Любов. 

Велентей Мойсей – шляхтич, службу розпочав 1765 р. у
Ніжинській полковій канцелярії. Військовий товариш
(1772.30.07. – 1782 – ?). При управлінні Переяслав-
ським полком через відлучку полкового командира.
Мав у Домонтові 85 хат підданих (1782). Д.: Ганна Ан-
тінівна Плошкевич, донька сотника домонтівського.

Велентей Петро Павлович – син сотенного хорунжого,
абшитований військовий товариш Ніжинського
полку (? – 1782 – 1787 – ?). У Конотопі мав 16 підда-
них як придане дружини. Д.: Марія Федорівна Ко-
ниська, донька полкового хорунжого. Мали синів
Павла, Петра, доньок Настасію, Марію, Лизавету,
Ганну. 

Велехович Данило Іванович – козак, значковий това-
риш (1741 – 1762 – ?) Миргородського полку. Мав
хутір під Хоролом при урочищі Єньковом. Абшито-
ваний значковий товариш (1756 – 1764 – ?). Корис-
тувався родовим гербом (1758).

Велехович Карпо Іванович – значковий товариш
(1741–1755) Миргородського полку, мав хутір на р.
Богачці. Абшитований значковий товариш (1755.09.
– 1764 – ?). Мав підданних у Хорольській сотні.

Велецький Василь Васильович (1728–1793) – навчався
у КМА. Військовий канцелярист (1745 – 1754 – ?),
бунчуковий товариш, абшитований бунчуковий то-
вариш у Гадяцькому полку (1774 – 1793). Мав 346
підданих у 1 селі і 1 хуторі. Д.: Ганна Григорівна
Манджос (бл. 1734 – ?), донька полкового судді. 

Велецький Василь Васильович (бл. 1680 – 1737 – ?) –
навчався у КМА. Службу розпочав з 1702 р. Значко-
вий товариш (1705). Бунчуковий товариш (1709).
Значний військовий товариш (1716). Сотник 2-ї по-
лкової сотні Гадяцького полку (1719–1737). Наказ-
ний полковник гадяцький (1723, 1724). 

Велецький Василь Йосипович (? – 1642 – бл. 1713) – син
козацького полковника, який загинув 1651 р. Родо-

вою маєтністю шляхтичів Велецьких було містечко
Вілецьк поблизу Ковеля на Волині, яке перейшло до
Христини Адамівни Вишневецької, яким вона воло-
діла ще у 1650 р. Вона була троюрідною сестрою
князя Ярема Вишневецький, серед посад якого був
уряд і старости гадяцького (1634–1651). Навчався в
КМА. Служба «от молодих лет» в одній із полкових
канцелярій на Правобережжі, перейшовши у 1662 р.
на Лівобережжя. Бунчуковий товариш (з 1688). Вій-
ськовий канцелярист (1688–1690). Був посланцем до
кримського хана (1692, 1699). Суддя полковий га-
дяцький (? – 1697 – 1713). В 1698 р. купив ліс і луку у
Василя Кривопуса. Наказний полковник гадяцький
(1705). Отримав універсали 1699 р. Мазепи і 1709 р.
Скоропадського на села Синяки і Броварки. В Со-
фійському монастирі поминався його рід. Д.: Степа-
нида Михайлівна N (? – 1690 – 1754 – ?). У 1716 р.
отримала підтверджуючий універсал на маєтності
чоловіка. Мала 97 дворів і 11 млинових кол (1744). У
1754 р. її піддані захопили худобу і коней у Івана і Да-
нила Чарнишів.

Велецький Володимир – значковий товариш Лубен-
ського полку. У 1750 р. вів тяжби за хутір з сотни-
ком Антінoм Крижановським.

Велецький Володимир Васильович (1717 – ран. 1784) –
навчався у КМА, військовий канцелярист ГВК
(1737.15.04. – 1741), бунчуковий товариш у Гадяць-
кому полку (з 1741.22.12.). Проживав у маєтку
Юськівці. Підкоморій Гадяцького повіту. За ним і
братом Іваном підданих: м. Гадяч – 8, 2-ї Гадяцької
сотні с. Синявка – 208, хут. Синявий – 8, с. Бро-
варки – 2, Лубенського полку с. Юськівці – 42, хут.
Артохолоцький – 29. мав двір і шинок у Броварках
та 7 підданих при гумні (1747). Д.: Катерина Васи-
лівна Кондратьєва (бл. 1718 – ран. 1772), донька
сумського полковника.

Велецький Іван Васильович (1714–1763) – навчався в
класі граматики КМА (1727), військовий канцеля-
рист ГВК (з 1737), бунчуковий товариш у Гадяць-
кому полку (з 1741.22.12). Був присутній у Гадяцькій
полковій рахунковій комісії. Вів слідство у справі
вдови Заньковської і генерал-майора князя Канте-
мира (1750). 1751 р. мав супроводжувати гетьман-
ські клейноди і гетьмана при вступі його в
управління Гетьманщиною. Мав двір і шинок у 
с. Броварках, посполитих у 1-й полковій Гадяцькій
сотні (1747), мав хутір у Лохвицькій сотні. Мав у
1747 р. підданих в Лохвицькій сотні в с. Юсковцях
убогих 13 дворів в них 13 хат, 1 кінний та 1 піший
підсусідки та хутір на 2 двори, приїжджий двір,
хутір з хатою приїжджою. У 1763 р. служив в Га-
дяцькій полковій рахунковй комісії. Д.: Настасія
Павлівна N (1716 – 1786 – ?). Мешканка с. Сенівки.

Велецький Максим Іванович (1746–1811) – навчався у
КМА. Канцелярист, колезький канцелярист МК
(1767–1771). Хорунжий полковий гадяцький (1771–
1781). Бунчуковий товариш у Гадяцькому полку (з
1781.7.05). Мав 1011 підданих у 3 селах і 2 хуторах.
Д.: Олена Іванівна Євреїнова, донька полковника,
флігель-ад’ютанта генерал-фельдмаршала.
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Велецький Михайло Васильович – навчався у КМА
(1727). Бунчуковий товариш у Гадяцькому полку.

Велецький Яків Васильович – навчався у класі фари
КМА (1727). Значковий товариш Гадяцького полку
(1736–1738), був у поході 1738 р., служив у 1-й по-
лковій сотні, мешканець гадяцький, мав хутір. 

Велигорський Григорій Микитович – служив в полко-
вій артилерії Київського полку, полковий хорунжий,
військовий товариш (з 1784), звільнений у відставку
поручиком (1787). Внесений до ІІ частини родовід-
ної книги дворян Чернігівського намісництва. Меш-
кав у с. Мостище Козелецького повіту. Д.: Євдокія
Карпівна Шаула, донька сотника носівського. 

Великий Іван – служив з 1764 р. козаком, значковий то-
вариш Переяславського полку. Одружений з донь-
кою козака золотоніського Івана Гамалії, син Федір.

Великосович Данило (1680 – 1737 – ?) – значковий то-
вариш Стародубського полку. У 1735 р. жив у По-
чепській сотні, мав володіння у Кучучево і
Дмитрово (разом з Семеном), 6 посполиих малог-
рунтових 2 підсусідки. 10 травня 1737 р. подав
«сказку»: «Взята сія в полковой Стародубовской
канцеляріи значкового полку Стародубовского то-
варища Данила Великосовича сказка в томъ что он
в предлежащий нне походъ самъ за старостію и
дряхлості не виступил а выслал на своем местцу сна
своего Максима Априля еща девятого числа, в ко-
манду хорунжого полкового значкового Ігната Дан-
ченка под село Машевъ а зостал ли оний снъ его
Максим показаного хорунжого в томъ селе Машеве
он отом неизвестенъ. А если он Данило Великосо-
вичъ сна свого Максима за себя в тотъ походъ не ви-
слалъ и на после одного ему тое довечно будете то
подвергаетъ себя такому штрафу више указа Ея им-
ператорского Величества з войсковой Енеральной
Канцеляреи походе присланих повелевают на чемъ
и подписался. К сей сказки значковей полку Старо-
дубовского товаришъ Данило Великосовичъ руку
приложил». У 1737 р. перебував вдома, але мав йти
в похід в команді фельдмаршала фон Мініха.

Великосович Кирило Якович – шляхтич гербу «Лук»,
козак почепський (1654), 2 квітня 1666 р. отримав від
полковника Івана Плотного дозвіл побудувати млин
на р. Косці у с. Бахаричах. Сотник наказний почеп-
ський (1679.06. – 09., 1685.03.), отаман городовий
почепський (1666, 1673, 1677, 1679–1689, 1691). Вій-
ськовий товариш (1673). 8 січня 1673 р. отримав геть-
манський універсал на 3 млини: на р. Молудві, на 
р. Кості у с. Бахаричах, на р. Псі куплений. 12 лютого
1673 р. від полковника Рославця і 30 жовтня 1678 р.
від Григорія Вольського універсали на пусте селище
Кугучово і Некраші біля р. Пса в Почепському повіті.

Великосович Олексій (1730 – 1763 – ?) – служив з 1746 р.
«в доправці на обивателів доимочних денег», при
краснозаборській дистанції над козаками за коман-
дира по призначеннях ГВК та Стародубської по-
лкової канцелярії, чин військового товариша
отримав у 1759 р. від ГВК.

Великосович Семен – значковий товариш Стародуб-
ського полку (1730). 

Великосович Яків (1735 – 1763 – ран. 1778) – служив з
1755 р. в званні військового канцеляриста п’ять
років, чин військового товариша отримав у 1760 р.
від гетьмана. Мав підданих у с. Сеньків у Стародуб-
ському полку. Д.: Ксенія NN (? – 1778 – ?). Мали
синів Василя, Іллю, Семена.

Великосович Яків Кирилович – син військового това-
риша, за гетьманів Самойловича і Мазепи отримав
с. Старинне в Почепському повіті і частину млина
Синьківського. Значний товариш Стародубського
полку (1709), отаман городовий почепський (1710).
9 січня 1709 р. Скоропадський підтвердив за ним 
с. Старинне і частину Синьківського млину. Від
нього вів родовід Яковенків.

Великошапка Сидір Олексійович – значковий това-
риш Стародубського полку.

Великошапка Федір Олексійович – значковий това-
риш Стародубського полку. Його онук Антін Ми-
хайлович (1757 – ?) був священиком у Коропському
повіті (1787).

Велинський Володимир Васильович (1748.06. – 1816 –
?) – службу розпочав з 7 травня 1767 р. військовим
канцеляристом ГВС. У вересні 1771 р. звільнився і
займався справами по дворянству. 1778 р. призна-
чений до управління Топальською сотнею. Вій-
ськовий товариш Стародубського полку (1780.15.04.
– 1783.8.12.). Разом з братом Григорієм володів
спадковим с. Манюки, де і проживав. Д.: Уляна Па-
влівна Миклашевська (? – ран. 1806), донька бун-
чукового товариша.

Велинський Григорій Васильович (1739 – ран. 1828) –
шляхтич гербу «Демборог». Службу розпочав з 
1757 р. військовим канцеляристом ГВС, військовий
товариш (з 1765), бунчуковий товариш (1767.28.05. –
1781 – ?). З братом Володимиром володів сл. Скоро-
багатого, хут. Злотницьким (11 дворів підданих),
спадковим с. Манюками (63 двори посполитих), де
і проживав. Мав 200 підданих (1775). Д.: Ганна Пет-
рівна Іскрицька.

Велинський Іван – бунчуковий товариш у Чернігів-
ському полку (1738). Володіння в Понорницькій
сотні Чернігівського полку.

Велинський Микола Григорович (1763.19.06. – ран.
1846) – службу розпочав 22 березня 1784 р. вій-
ськовим товаришем. Звільнений від служб поручи-
ком 28 червня 1785 р. Д.: Олена NN (? – ран. 1825).

Велихай Гнат – служив з 1762 р. виборним козаком,
значковий товариш Гадяцького полку (з липня 1780).
Мав 4 підсусідки. Д.: Параска Степанівна Данилев-
ська, донька старшого полкового канцеляриста.

Велихович Данило – значковий товариш (? – 1752),
військовий товариш (1752 – ?)

Велихович Карпо – значковий товариш (? – 1752), вій-
ськовий товариш (1752 – ?).

Величко Андріян (? – ран. 1790) – значковий товариш.
Його син Іван одружений на доньці ніжинського
грека Клеци Гафії, мав 36 спадкових і куплених під-
даних в Прилуцькому повіті (1790).

Величко Василь – полковий канцелярист, значковий
товариш Лубенського полку (з 1781.25.11).
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Величко Євтихій (1727 – ?) – шляхтич, службу розпочав
12 квітня 1756 р., осавул полкової артилерії лубен-
ської (1758–1762), значковий товариш Лубенського
полку (з квітня 1762), військовий товариш (з 10
серпня 1781). Під час турецької війни кулею поране-
ний в ліву ногу. Мав володіння у с. Таранинці. 

Величко Іван – військовий товариш Стародубського
полку (1700), житель білоколодязький.

Величко Іван – значковий товариш (? – 1735 – 1738 – ?)
полкової сотні Лубенського полку, учасник 2-го по-
льського (1735), брав участь в очаківському поході
1737 р. У 1738 р. займається волами, був у поході до
Нехворощі. Осавул полкової артилерії (? – 1740 –
1747 – ?). Проживав у с. Тарашинці полкової сотні,
мав у Лубнах у 1745 р. 1 двір піших убогих підсусід-
ків козацьких.

Величко Іван – осавул сотенний басанський (? – 1748 –
1752 – ?). У 1752 р. у нього захопив майно бунчуко-
вий товариш Герасим Демешко. Значковий това-
риш Переяславського полку (1764 – 1780 – ?).
Одружений з донькою козака, мали сина Федора.

Величко Іван – сотенний отаман, значковий товариш
Лубенського полку (з 1781.25.11).

Величко Михайло (1737 – ?) – шляхтич, службу розпо-
чав з 9 квітня 1759 р., значковий товариш Лубен-
ського полку (з 30 березня 1770), військовий
товариш (з 19 грудня 1781). Брав участь в турець-
кому поході під Бендерами, Очаковом, Перекопом,
Кафою. Полковий хорунжий. Д.: N Іванівна Пар-
пур, донька підданого.

Величко Степан – дворянин. Службу розпочав з 1771 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з
1779.8.05.), рекомендувався в армійський обер-офі-
церський чин.

Величко Яків – значковий товариш Лубенського полку
(? – 1735 – 1745 – ?). У 1735 р. після повернення з по-
льського походу з значкових товаришів виключе-
ний. У 1736 р. був висланий за указом ГВК в
Чигриндубровську сотню в похід до березня 1737 р.
1737 р. був у очаківському, у 1738 р. – кримському
походах. Присягнув у 1741 р., мав брата Івана. Мав у
1745 р. в Ромнах 1 двір підсусідків піших убогих, у
Роменській сотні у с. Салагубівці двір житловий у
1745 р., роменський мешканець.

Величковський Григорій Іванович (? – 1622 – 1683 – ?)
– шляхтич (1642) с. Савинків. Постраждав від ста-
ростинського нападу в Любечі, у 1643 р. разом з ін-
шими представниками роду Савенків-Величковських
чернігівським воєводою Калиновським позбавлений
шляхетства. Любецький шляхтич (1660), «знатную
войсковою козачью службу служил за Самойловича»
Чернігівського полку, сотник борзнянський, значний
військовий товариш, протопоп борзнянський (? –
1683), пішов до монастиря. Д.: NNN (можливо, Забіла
?). Чи не вона принесла у володіння роду Величков-
ських Забіловщину.

Величковський Іван Павлович (бл. 1711 – 1779 – ?) –
службу розпочав з 1727 р., бунчуковий товариш
(1738.8.12. – 1765.23.12.). У 1740 р. займався в Глу-
хові питаннями прийому турецького посла. Володів

млином в одне коле мучне на р. Убеді. Мав 20 під-
сусідків у Сосниці (1739), житловий двір в Сосниці
та 2 шинки, у Сосниці 15 дворів підсусідків (1741), у
Сосниці 20 підсусідків, житловий двір, 2 шинки,
житловий двір і шинок і бездвірна шинкова хата у
Сосниці, у Сосниці 7 підсусідських дворів, в Ляш-
ківціях 1 двір підсусідків (1747), у Сосниці підсусід-
ських дворів 7 та 7 дворів ратушних і сільських
служителів (1750). 27 лютого 1747 р. купив у вдови
Павла Полуботка Ганни Романівни двір у Сосниці
за 460 карбованців. У 1747–1750 рр. був власником
ще й двох шинків у Сосниці та приїжджого двору у
с. Малому Усті. Абшитований бунчуковий товариш
у Чернігівському полку через хворобу. Абшитова-
ний підкоморій земський (? – 1768 – 1779 – ?). Д.:
Василиса Андріївна Гудович (1722 – ?).

Величковський Йосип – значковий товариш Черні-
гівського полку, мав грунт у с. Козел (1744).

Величковський Михайло (1759 – ?) – абшитований
значковий товариш (1788). Рішенням Чернігів-
ського намісницького дворянського зібрання разом
з братом Яковом визнаний дворянином і внесений
до ІІ частини родовідної книги. Мали 28 спадкових
підданих в одному селі в Гадяцькому повіті. 

Величковський Омелян Васильович (? – 1706 – 1738)
– службу розпочав з 1726 р. у ГВК, з 1727 р. військо-
вий канцелярист, спочатку значковий, потім вій-
ськовий товариш у Шаповалівській сотні (з 1732),
сотник шаповалівський (1732.31.05. – 1738.8.07.).
Загинув у кримському поході у битві під Гайман-
долиною.

Величковський Павло Омелянович (бл. 1675 – бл. 1746)
– в його «сказці» 1734 р. зазначено: під знаком Чер-
нігівського полку був у поході під Любарем, Замос-
тєм, в поході в Угорщину, повертаючись через
Броди, в замку забрали всю амуніцію додому.
Вперше сотником став 1704 р. і того ж року разом з
ротою Анненкова, яка знаходилася в Батурині, сотня
направлена до Білої Церкви, де два роки (1705–1706)
знаходилася для оберігання фортеці. Сотник сос-
ницький (1707–1709). У 1707 р. разом з сотнею на два
роки знаходився в містечку Полонному, де, крім
того, був комонний полк Галагана і великоросій-
ський – Василя Івановича Комелева. Ходили в Ост-
рог для взяття «язика». 1709 р. був під Полтавою.
Сотник сосницький (1711), був під Кам’яним Зато-
ном. Значний військовий товариш Чернігівського
полку (1719.29.06.). Знову сотник (1719–1721), у 1721 р.
був на канальних роботах на Ладозі. 22 серпня 1720 р.
на нього до ГВК скаржився намісник Сосницького
Святоспаського сербо-словенського монастиря Іосаф
Зотович за відведення води від монастирського
млина. Сотник (1723.02. – 1727.06. – ?), у 1723–1724
рр. – наказний чернігівський полковник в астрахан-
ському низовому поході. (? – 1728.10. – 1734.05. – ?),
у 1721–1723 рр. – сотник киселівський, обозний по-
лковий чернігівський (1734–1738), за ревізією 1738
р. як колишній обозний полковий володів у Сосниці
13 підсусідками. Згаданий як колишній обозний у
1746 р. Д.: (1705) Марина NN, теща протопопа сос-
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ницького, намісника хрестовоздвиженського Йосипа
Мирводського (1768).

Величковський Павло Павлович (1728 – 1763 – ран.
1779) – син полкового обозного, службу розпочав з
1747 р. Бунчуковий товариш у Чернігівському полку
з 25 червня 1747 р. 1746 р. розділив батьківське
майно з братом, йому належали шинки в Сосниці
та у с. Кириївка і приїжджий двір у с. Мале Устя,
мав житловий двір у Сосниці з найманими служи-
телями, 3 підсусідські двори (1747), 3 підсусідські
двори і 2 двори служителів (1750). Д.: NNN, жила в
Сосниці (1779). 

Величковський Петро (1725 – ?) – навчався в КМА
(1755), службу розпочав 27 січня 1759 р. при Лубен-
ській полковій канцелярії. Осавул сотенний 1-ї Лох-
вицької сотні. Значковий товариш Лубенського
полку (8 листопада 1761 – 1762 – ?).

Величковський Тимофій – значковий товариш Мир-
городського полку (1788).

Велковський Іван (1742 – ?) – абшитований значко-
вий товариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790
– ?). Внесений до ІІ частини родовідної книги дво-
рян Березненського повіту Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Марфа Пантелеймонівна Забіла, донька
бунчукового товариша.

Велодоцький (Базилевич) Василь Федорович
(1748.12.04. – 1808) – з шляхетства, син сотника буб-
нівського, служив з 1765 р. канцеляристом грод-
ського Пере яславського суду, отаман сотенний
бубнівський (1768–1771), значковий товариш (1771–
1773), вакансовий сотник (1773–1776), сотник до-
монтівський (1776–1782). Брав участь в турецькому
і кримському походах. Суддя Золотоніського повіту
Д.: Настасія Іванівна Жила (1755 – 1790 – ?), донька
абшитованого хорунжого полкового і Ганни Васи-
лівни Чепурної. Сини Яків, Петро і Кирило.

Велодоцький (Базилевич) Леонтій Петрович (1707 –
1782 – ?) – онук полковника переяславського Сте-
фана Томари, службу розпочав з 1732 р. полковим
канцеляристом переяславським, значковий това-
риш (1732 – 1756). У 1736 р. за указом ГВК разом з
іншими значковими товаришами був закріплений
за бунчуковим товаришем Дуніним-Борковським.
Полковий комісар (1738), У 1739 р. продовжував
службу по нарядах в чині сотника серед значкових
товаришів. Військовий товариш Лубенського полку
(з 1763, хоча справа про надання цього чину була
розпочата у 1755, 1756 – 1771 – ?). Полковий суддя
переяславський (? – 1773), абшитований полковим
суддею (1773 – 1782 – ?). Мав у с. Калениках
Гельм’язівської сотні посполитих убогих 4 двори на
5 хат, в м. Гельм’язові двір житловий та 2 кінних і 6
піших підсусідків, при його хуторі приїжджий двір,
в с. Пристромах 1-ї полкової 2 двори посполитих
підсусідків, у с. Велика Каратуль 2-ї полкової мав
двір приїжджий та ще один в с. Комарівці (1750).
Проживав у Гельм’язові, мав підданих в Гельм’язові
(26), с. Калениках (15), хуторі Каврайському (26),
хуторі Леплявської сотні (16), с. Семенівці Березан-
ської сотні (1). Д.: (1734) Марія Іванівна Гондзеров-

ська, донька військового товариша, який був нагля-
дачем описних кантакузівських маєтностей. Успад-
кувала від батька крамницю у Переяславі.

Венецький (В’юнецький) Семен Петрович (1739 – ?)
– служив полковим канцеляристом з 1753 р., знач-
ковий товариш Чернігівського полку (1757 – 1761 –
?). Дід і батько Іван і Петро служили козаками, були
в баталіях (серед них і в полтавській ).

Венецький (В’юнецький) Андрій Петрович (1730 –
1761 – ?) – навчався риториці та мовам російській,
польській, латині в Чернігівському колегіумі (1745–
1749). У 1750–1756 рр. полковий канцелярист чер-
нігівський. У 1756 р. від ГВК отримав чин
значкового товариша (1756 – 1761 – ?). Герб: «верш-
ник на здибленому коні, озброєний шаблею».

Венецький Петро Петрович (1730.21.12. – 1761 – ?) –
«прадід і дід вийшли з Польщі», батько служив
«многіє служби», навчався в Чернігівському коле-
гіумі мовам російській, польській, латині, риториці.
Службу розпочав з 1749 р. в Чернігівській полковому
суді канцеляристом. У 1753 р. – значковим товари-
шем. Військовий товариш (1757.26.08. – 1761 – ?).

Вербицький Гнат – шляхтич, значний товариш у Ки-
ївському полку (? – 1730 – 1731 – ?).

Вербицький Григорій Семенович – військовий това-
риш (1790). Мав 5 підданих в Городницькому повіті.
Д.: Пелагея NN, донька старшинська. 

Вербицький Іван – значковий товариш Чернігівського
полку (1732).

Вербицький Михайло Іванович – службу розпочав з
червня 1742 р., військовий товариш Лубенського
полку з 1779 р., служив у Роменському казначействі.
Мав 18 підданих в Роменському повіті (1790). Д.:
Ксенія NN, донька міщанина.

Вербицький Степан – покозачений шляхтич гербу
«Нечуй», значний військовий товариш (1707).

Вербицький Яків – значковий товариш Чернігівського
полку (1732).

Вербицький Ясько – товариш полку Чернігівського,
написав тестамент 1 березня 1681 р. 

Веремійович Микола – значковий товариш Стародуб-
ського полку (1723).

Веремійович Михайло – військовий товариш Старо-
дубського полку. Його правнуки мешкали у с. Нів-
ковному на Суразщині (1787).

Верещака Григорій – службу розпочав з 1770 р., знач-
ковий товариш Лубенського полку (з 1772).

Верещака Іван Гаврилович (1743 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Гадяцького полку (? – 1788 – 1790 –
?). Рішенням Чернігівського намісницького дворян-
ського зібрання визнаний дворянином Гадяцького
повіту і внесений до ІІ частини родовідної книги. Мав
18 підданих в одному селі в Гадяцькому повіті. Д.:
Гафія NN, донька шляхтича. Мали доньку Тетяну.

Верещака Микола – службу розпочав з 1770 р., знач-
ковий товариш Лубенського полку (з 1772).

Верещака Олексій Якович (1738 – ?) – абшитований
військовий товариш Гадяцького полку (? – 1788 –
1790 – ?). Рішенням Чернігівського намісницького
дворянського зібрання визнаний дворянином
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Глинського повіту і внесений до ІІ частини родо-
відної книги. Мав 57 підданих в одному селі і од-
ному хуторі. Д.: (1767) Ірина N Савойська, донька
військового товариша.

Верещака Опанас – службу розпочав з 1770 р., значко-
вий товариш Лубенського полку (з 1772). Д.: N Лу-
ківна Мартос, донька священика хорольського.

Верещака Яків – службу розпочав з 1770 р. козаком
кропивненським Роменської сотні, значковий това-
риш Лубенського полку (з 1772). Д.: NNN, у 1760 р.
її чоловік вів тяжби за посаг з священиком с. Ярмо-
линець Сверецьким.

Вернадський Ничипір Степанович – шляхтич, знач-
ковий товариш Чернігівського полку.

Вертиполох Григорій – значковий товариш Переяс-
лавського полку (1767).

Вертиполох Іван – хорунжий сотенний гельмязів-
ський (1725–1732), значковий товариш Переяслав-
ського полку (1736 – 1751 – ?). Мав житловий двір у
с. Богданові Гельмязівської сотні (1750).

Вертиполох Федір – військовий товариш Переяслав-
ського полку (1775 – 1787 – ?). Житель с. Богданів,
де мав володіння. Д.: NNN, донька козака.

Вертихвіст Іван – значковий товариш. Його донька
Ганна була дружиною Степана Васильовича Миро-
вича. 

Верхолоб Родіон – військовий товариш Ніжинського
полку (1686).

Вершок Іван – писар сотенний жовнинський (1757–
1761), значковий товариш Лубенського полку (з
1761), отаман сотенний жовнинський (1768 – 1780
– ?). Д.: N Андріївна Лазаренко, донька лубенського
козака.

Веснинський Іван (1719 – ?) – військовий товариш Ні-
жинського полку (1782–1790). Внесений до ІІ час-
тини дворянської родовідної книги Чернігівського
намісництва Ніжинського повіту. Мав 7 підданих в
Ніжинському повіті. Д.: Євдокія N Савицька, донька
священика.

Веснянський N – військовий товариш.
Веспертинський Гаврило (? – 1720 – 1745 – ран. 1762)

– значковий товариш Лубенського полку (? – 1741 –
1742), присягнув у 1741 р., військовий товариш
(1742.11.10. – 1745 – ?). Мав житловий двір у Пиря-
тинській сотні у с. Митченках та у с. Вечорках, в
якому мав підсусідків 3 піших двори і сам жив.

Веспертинський Павло Гаврилович (1733 – ?) –
службу розпочав з 1759 р., значковий товариш Лу-
бенського полку (? – 1762 – 1780 – ?), проживав у 
с. Вечорках. Д.: Катерина Василівна N (1735 – ?),
донька священика. Мали 2 синів і 4 доньок (1780). 

Вечорка Андрій Михайлович (1763 – 1783 – ?) – служив
з 1780 р., значковий товариш (1781.17.11. – 1783 – ?),
в походах не був.

Вечорка Михайло Семенович (? – 1784) – службу роз-
почав з 1749 р. при Гадяцькій полковій канцелярії,
значковий товариш (з 9 жовтня 1757). Мав 14 під-
данних у с. Броварки 2-ї Гадяцької сотні (1772). Д.:
(1764) Марія Андріївна Вербицька (1741 – 1790 – ?),
донька військового товариша Тимошівського ку-

реня Запорізької Січі. Після смерті чоловіка воло-
діла 56 підданими у 1 селі Гадяцького повіту.

Вечорка Опанас Михайлович (1765 – 1790 – ?) – слу-
жив з 1779 р., значковий товариш (1781.17.11. – 1790
– ?), в походах не був.

Вечорка Семен Федорович (? – 1697 – 1738 – ?)– знач-
ковий товариш Гадяцького полку (? – 1719 – 1738 –
?). 1717 р. разом зі своїм зятем Мартином Штишев-
ським продав генеральному судді Івану Чарнишу
острів з озером Броварковським. 22 січня 1719 р. от-
римав універсал Скоропадського, яким за заслуги
діда і батька взятий під протекцію і оборону. Був у
поході 1738 р. Проживав у с. Броварок 2-ї полкової
сотні. Мав два кола мучних і одне ступне у млині на
греблі у с. Броварках на р. Пслі (1726).

Вечорка Федір – значковий товариш Гадяцького полку
(1738), мав хутір з підсусідками під Гадячем.

Вечорка Юхим Якович (нар. с. Вечорки на Пирятин-
щині, там «очизна» (? – 1635 – 1688 – бл. 1693) –
покозачений шляхтич, наказний полковник ко-
тельвський (? – 1665 – ?), військовий товариш (? –
1667 – ?), отаман городовий гадяцький (1669), суддя
полковий гадяцький (1672, 1690 – 1693), обозний
полковий гадяцький (1675 – 1676), наказний по-
лковник. За Самойловича тримав села Русанівка,
Липова Долина, остання після його смерті пере-
йшла до полкового осавула Михайла Кияшки.
Значний військовий товариш (? – 1687.20.10. –
1688.18.02. – ?).

Вешняков Яків – батько, дід, прадід козакували. Аб-
шитований військовий товариш (1780 – 1783 – ?).
Мешкав у с. Райгородоку. Д.: Тетяна NN, донька ко-
зака.

Виєзжий Данило (1740 – ?) – абшитований військовий
товариш Ніжинського полку (? – 1787 – 1790 – ?).
Внесений до ІІ частини дворянської родовідної
книги Чернігівського намісництва Ніжинського по-
віту. Д.: Ксенія N Петренко, донька козака.

Визаль Яків – значковий товариш Ніжинського полку
(1781), проживав у с. Камінь. 

Винокур Олексій Омелянович – військовий товариш
Ніжинського полку (? – 1781 – 1788 – ?). Мав дім з
3 покоїв у передмісті Глухова Красній Гірці. Д.: Па-
раска NN, донька козака.

Винокур Сава Омелянович – значковий товариш Ні-
жинського полку (? – 1781 – 1788 – ?). Разом з бра-
том Олексієм мав 5 підданних в Глухові. Д.:
Катерина NN, донька козака.

Висоцький Григорій Андрійович (1747 – 1787 – ?) –
службу розпочав з 1769 р., писар сотенний (1770–
1782), військовий товариш Стародубському полку (з
1782). Мав 40 підданих в м. Почепі. В походах не
був, бажав перейти у 1783 р. на цивільну службу. Д.:
Катерина Силівна Самоцвіт.

Висоцький Іван Йосипович – значковий товариш Пол-
тавського полку, військовий товариш (1763). Мав
сина Петра.

Висоцький Йосип (1702 – ран. 1763) – службу розпо-
чав з 1730 р., військовий товариш (1 червня 1746 –
1756 – ?).
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Висоцький Кирило – військовий товариш, його прав-
нук Максим мешкав у Коропі.

Висоцький Леонтій – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1740 – 1759 – ?). 

Висоцький Роман – значний військовий товариш
(1684).

Висоцький Роман – із співаків двору (1688) дворець-
кий, гетьманський гонець до Москви (1691), вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (не раніше
11.04.1691 – 1693 – 1697 – ?), гетьманський гонець
до Москви (1693, 1696, 1697).

Висоцький Степан (бл. 1717 – 1763 – ?) – службу роз-
почав з 1730 р., військовий канцелярист, учасник
кримського походу, військовий товариш (1751 –
1763 – ?).

Висоцький Степан Тимофійович – значковий товариш
Полтавського полку, рекомендувався полковим
осавулом.

Висоцький Яків – значковий товариш Полтавського
полку. У січні 1763 р. отримав дозвіл на 10 років
займатися селітроварінням та звільнення від інших
служб та повинностей.

Висоцький-Федотка Максим Федорович (1736 – ?) –
абиштований значковий товариш (1788), проживав
у Коропі. Д.: Євдокія NN, донька міщанина.

Височан Яків Семенович – шляхтич, військовий това-
риш Стародубського полку (1700).

Вишинський Микола Степанович (1760 – ?) – праправ-
нук полкового осавула Ніжинського полку, наказ-
ного полковника Петра Вишинського. Військовий
товариш (1787), мав 19 підданих у с. Тулиголовах
(1787). Д.: Катерина N Новік, донька значкового то-
вариша.

Вишкварка Гнат – значковий товариш Ніжинського
полку (1750), у Менській сотні біля с. Бондарівки
при млині мав 2 двори підсусідків.

Вишневецький Василь (? – ран. 1747) – значковий то-
вариш Чернігівського полку (? – 1732 – 1743 – ?).
Житель Стольного, де мав 2 двори посполитих та
двір житловий на 2 хати, мав двір житловий (3
хати) у с. Локнистому Березненської сотні (1739). У
нього підсусідки у с. Стольному (1738), 2 двори по-
сполитих та двір житловий (1741), володів у Столь-
ненській сотні 1 підсусідоком козацьким, у нього
двір житловий на 2 хати в Стольному (1743). Д.:
Дарія NN, вдова значкового товариша, мала двір
житловий у с. Стольному (1747).

Вишневський Іван (1747 – ?) – абшитований значковий
товариш Лубенського полку (? – 1787 – 1790 – ?). Мав
25 підданних у 1 містечку і 1 селі Лохвицького повіту.
Внесений до ІІ частини родовідної книги Чернігів-
ського намісництва. Д.: Тетяна NN, донька козака.

Вишневський Іван Кузьмович (1740 – ?) – син отамана
сотенного, значковий товариш (1776 – 1780 – ?), аб-
шитований військовий товариш Лубенського полку
(? – 1788 – 1790 – ?), мав 6 підданих у 1 селі Лох-
вицького повіту. Д.: Уляна Кирилівна Черняхов-
ська, донька козака, жителя городницького.

Вишневський Іван Федорович (1738 – 1779 – ?) –
шляхтич. Службу розпочав з 18 липня 1757 р., знач-

ковий товариш Лубенського полку (з 1761.9.09.),
возний сотенний городницький (з 1764.14.08. – 1779
– ?), військовий товариш (1776.23.02. – 1779 – ?). Д.:
Уляна Логвинівна Ладика, донька козака.

Вишневський Кузьма (? – 1738) – значковий товариш
Лубенського полку (? – 1736 – 1738). У 1735–1736 рр.
збирав гроші на служителів.

Вишневський Петро – син значкового товариша,
значковий товариш Лубенського полку (1741 – 1757
– ?, ордер на звання 1757 р.), в зборі службових гро-
шей за 1749 р. Мав двір житловий у м. Городищі в
якому сам жив та один двір з найманими людьми, у
Городиській сотні у с. Загребелля підсусідків 2
двори піших убогих (1745). 

Вишневський Сидір – значковий товариш (1757 – ?),
возний Хоролської сотні Миргородського полку (? –
1777 – 1779 – ?). Д.: Ірина Мойсеївна Філіпова,
донька намісника хорольського.

Вишневський Степан (1754 – ?) – військовий товариш
Київського полку (? – 1787 – 1790 – ?). Мав 5 підда-
них в Березненському повіті. Д.: (1778) Євдокія Ва-
силівна Зорич, донька сотенного хорунжого.

Вишневський Стефан – значковий товариш Прилуць-
кого полку. 26 січня 1756 р. приведений до присяги.

Вишневський Федір – значковий товариш Лубен-
ського полку (1741).

Вишневський Яків (1745 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Київського полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Д.: Меланія Василівна Хоминська, донька значко-
вого товариша.

Вишнецький Яків Васильович (1726 – 1787 – ?) – слу-
жив з 1750 р. полковим канцеляристом у Стародуб-
ській полковій канцелярії до 1756 р. 1756–1757 рр.
сотенний писар в другій полковій сотні, у 1757–1761 рр.
значковий товариш. У 1757 р. в полках Київському і
Чернігівському збирав гроші на Архангелогород-
ський драгунський полк. 1758 р. на форпостах ко-
мандиром над козацькою командою 6 місяців, 
1759 р. проводив слідство при Псковському драгун-
ському полку. Призначений військовим товаришем
(1761 – 1769 – ?). Мав у Стародубі двір (1768) приїжд-
жий в три покої (1779). Направлений у військовий
похід (1769). Абшитований осавул полковий (1787).
У с. Губковичах мав 11 підданих. Д.: Гафія NN,
донька значкового товариша. Мали сина Якова.

Відринський Лаврін – військовий товариш. Його сину
Григорію гетьман Апостол підтвердив маєтність. 

Відута Семен (? – 1770 – 1783 – ?) – син козака, вій-
ськовий товариш Ніжинського полку (з 1781), меш-
канець коропський.

Вілейко Василь (1759 – ?) – значковий товариш Ні-
жинського полку (? – 1788 – 1790 – ?). Внесений до
ІІ частини родовідної книги дворян Борзнянського
повіту Чернігівського намісництва.

Вільчик Іван – військовий товариш Ніжинського полку
(? – 1754 – 1763 – ?). Його братом був жолдацький
капітан Федір, а сестрою – вдова майора Глухів-
ського гарнізонного полку Олена Лебедєва. 

Вінд Дем’ян Григорович – возний повіту Глухівського
(1781), мав хутір поблизу сл. Старої Намівки. Вій-
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ськовий товариш Ніжинського полку (1788). Мав 6
підданих. Д.: Ганна NN, донька священика. Мали
дітей Івана, Степана, Мотрю.

Віницький Іван Антонович – син священика, онук Ни-
чипора Віницького. Абшитований військовий това-
риш Стародубського полку (1787).

Віницький Ничипір – вийшов до Гетьманщини з Речі
Посполитої. Військовий товариш Стародубського
полку.

Вінтило Іван – шляхтич, військовий товариш (1688),
купець значний стародубський (1689).

Вітковський Яків – значковий товариш Ніжинського
полку (1735–1738). У 1735 р. був наглядачем за вів-
чарними заводами, у 1737 р. – у Переволочній. У
1738 р. призначений полковим хорунжим на місце
старого і «дряхлого» хорунжого Левицького (1738
– 1748 – ?). Був в команді при дніпровських поро-
гах. Мав у Ніжині 2 двори підсусідків, 5 підсусід-
ських дворів у м. Мрин, 11 підсусідків в Мрині
(1736). 1748 р. продав землі в м. Мрині і навколо
нього бунчуковому товаришу Федору Лисенку.

Власенко N – значковий товариш Миргородського
полку (1762 – 1786 – ?).

Власенко N – полковий канцелярист (? – 1781), значко-
вий товариш Миргородського полку (1781.05. – ?).

Власенко Василь – значковий товариш Переяслав-
ського полку.

Власенко Василь – значковий товариш Прилуцького
полку (? – 1734 – 1740 – ?), житель с. Дейманівки.

Власенко Василь – козак можнейший з діда і батька с.
Тух Яресківської сотні (1723), значковий товариш
Миргородського полку (? – 1735 – 1738 – ?), Був на
Царичанці (1736), мав приїжджий дім у Яреськах,
проживав у с.Тух.

Власенко Дмитро – козак Яресківської сотні, значковий
товариш Миргородського полку (1737 – 1750 – ?).
Мав приїжджий двір в Яреськах, а проживав у с. Тух.

Власенко Іван – козак можнейший с. Тух Яресківської
сотні Миргородського полку (1723), брат Василя.
Значковий товариш 1752 р., мав у Яресківській
сотні з братами двір у с. Тух.

Власенко Максим – значковий товариш Миргород-
ського полку (1738–1741), мав помешкання у с. Тух.

Власенко Павло Власович – син військового товариша,
військовий товариш Ніжинського полку.

Власенко Петро – шляхтич, старшинський син, знач-
ковий товариш Переяславського полку (1733 – 1751
– ?), житель леплявський

Власенко Степан (1757 – ?) – син козака, службу роз-
почав з 6 січня 1772 р., полковий канцелярист (з
1774.4.04.), отаман сотенний (з 1775.6.03.), значко-
вий товариш Миргородського полку (1780.31.03. –
1783 – ?). 

Власенко Яків (1748 – ?) – службу розпочав з 1759 р.,
полковий підканцелярист (з 1760), полковий кан-
целярист (з 1762), осавул сотенний (1773.23.02. –
1779), значковий товариш Миргородського полку (з
1779.13.06.).

Внучевський Василь – військовий товариш в При-
луцькому полку (1767).

Воблій Антін (? – 1730 – 1779 – ?) – службу розпочав з
1741 р. значковим товаришем (1741 – 1755 – ?), ота-
ман сотенний старосанжарський (? – 1762 – ?), мав
двір і шинок в Старих Санжарах.

Воблій Іван (? – 1681 – 1751 – ?) – козак Старосанжарської
сотні. Брав участь у рогулевському поході 1701 р. під
керівництвом наказного гетьмана Обидовського. У
1704 р. був у Печерах і під Летичевом, потім в боях
зі шведами. Сотенний старосанжарський комісар
(1721). Наказний сотник. Значковий товариш По-
лтавського полку (1728 – 1743 – ?). Звинуватив на-
казного сотника Михайла Карпенка в стягненні
хабарів з козаків Старосанжарської сотні за звіль-
нення їх від низового походу, вів з ним постійні су-
перечки за грунти. У 1736 р. знаходився все літо при
комісії князя Трубецького в Царичанці при команді
полкового осавула Івана Сулими для виконання
різних справ, мав двори житловий, шинковий і по-
двірок у Старому Санжарові. Священик спаський
(преображенський) старосанжарський (? – 1743 –
1758 – ?).

Воблій Іван (1767 – ?) – з дворян. Значковий товариш
Полтавського полку (з 1783).

Воблій Микита (1743 – ?) – з дворян, значковий това-
риш Полтавського полку (з 1780).

Вовк Василь Йосипович (? – 1762 – 1779 – ?) – син сот-
ника переволочанського, службу розпочав з 1763 р.
значковим товаришем Полтавського полку.

Вовк Іван – абшитований військовий товариш полку
Лубенського (1762), мешканець чигриндубравський.

Вовк Йосип Антонович (? – 1717 – 1756 – ран. 1762) – як за-
порожець 1736 р. був під Перекопом, звідки уже як за-
порізький полковник відряджений з козаками під
Кінбурн. В лютому 1737 р. в команді генерала Леслі для
відсічі татарам над Дніпром, коли полонив татарина і
припровадив до коменданта Переволочанської фор-
теці. Товариш полку Полтавського (1737) в поході оча-
ківському, де тяжко поранений. У 1737 р. полковнику
Василю Кочубею забороняли висовувати його на по-
саду сотника. Все ж став сотником переволочанським
(1737.25.12. – 1757). Протягом вересня 1755 р. – січня
1756 р. йшло слідство про його здатність до служби.

Вовк Максим – абшитований військовий товариш Мир-
городського полку (1782). Мав 15 хат підданих у
Голтв’янському повіті (1782).

Вовк Олександр – значний військовий товариш.
Вовк Федір Йосипович (? – 1739 – 1762 – ?) – син сот-

ника переволочанського, значковий товариш По-
лтавського полку (1767).

Вовковняк Василь – службу розпочав з 1763 р., значко-
вий товариш Полтавського полку (1775 – 1779 – ?). 

Вовковняк Іван Юхимович – полковий канцелярист (?
– 1751 – ?). Військовий товариш, рекомендувався на
прапорщика. 

Вовковняк Ілля – службу розпочав з 1757 р., військо-
вий канцелярист, військовий товариш Полтав-
ського полку (? – 1770), сотник 2-ї полкової сотні
(1770.15.03. – 1779 – ?), малоросійський сотник, ка-
пітан і залишився служити. Д.: N Іванівна Миненко,
донька значкового товариша.
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Вовковняк Степан – бунчуковий товариш у Полтав-
ському полку (1779), колезький асесор.

Вовковняк Юхим (? – 1689 – 1752 – ?) – мешканець і
козак самарський, до 1709 р. кур’єр підполковника
Шеншина на Січ. Під час взяття Січі був у команді
полковника Олонецького полку А.В.Шарфа. 1711 р. у
команді полковника полтавського Черняка під час
татарського нападу на Самару. Був у поході під міс-
том Вольним. Після взяття татарами Кам’яного За-
тону і Самари перейшов до Кобиляк. Козак кінний
кобеляцький (? – 1718 – 1723 – ?), 1718 р. рік знахо-
дився на лінійних роботах царичанських. 1721 р. був
на канальних роботах рік. У 1724 р. відряджений на
Сулак, де знаходився три роки. Значковий товариш
Полтавського полку (? – 1731 – 1738, призначений
полтавським полковником Кочубеєм – 1738.15.03.).
1735 р. у відрядженні при полковому осавулі Ле-
венцю під Білозерку. 1736 р. купував овес і ячмінь
для Лівінського полку, на форпостах над Дніпром у
Миргородському полку. Наказний сотник при сотні,
висланий на головний тракт (1737). В очаківському
поході в команді миргородського полковника Кап-
ніста. Мав двір і шинок у Кобеляках (1732). Хорун-
жий полковий полтавський (1738.15.03. – 1745),
абшитований хорунжий полковий, житель кобе-
ляцький (1752). Мав предківський хутір займанщи-
ною. У 1753 р. захопив вино у бахчисарайського
мешканця Гаврила Грека. Д.: (1731) Меланія NN. 

Вовкушевський Андрій – шляхтич, значний військо-
вий товариш.

Вовченя Гнат – значний військовий товариш Полтав-
ського полку. На власній греблі на р. Оріль мав
млин, який у 1719 р. продав ігумену Нехворощан-
ського монастиря Гаврилу Шишацькому.

Водарський – військовий товариш (1778).
Водарський Василь – грек. Значковий товариш, ота-

ман городовий роменський. Тримав крамницю у
Ромнах.

Водарський Стефан Васильович (1714 – ран. 1788) –
значковий товариш Лубенського полку (? – 1741 –
1761 – ?), проживав у Ромнах, присягнув у 1741 р. в
Кременчуці. Мав у Ромнах житловий двір, в с. Про-
цювці – житловий двір і шинок, шинок в с. Хме-
льові, млин на р. Ромні (1747). 1757 р. мав суперечку
за крамницю в м. Ромнах з пушкарем ГВА. При-
ймав волів на харчування козакам Лубенському
полку (1769). Д.: Зіновія NN (1728 – 1788 – ?), мала
14 підданних у 1 селі (1788). Внесений до ІІ частини
родовідної книги Чернігівського намісництва.

Возниця Юхим – службу розпочав з 1768 р., хорунжий
сотенний (1774–1777), значковий товариш (1777 –
1780 – ?). в кримському поході 1769 – 1773, 1779. Д.:
NN Колодяжна, донька судді полкового гадяцького.

Война Федір – з 1728 по 1734 р. на канцелярській ро-
боті, військовий канцелярист, військовий товариш
1738–1741 рр. в управлінні полковому і судовому
Київського полку. У 1741 р. призначений на таємну
перевірку обставин залюднення Київської сотні вті-
качами з лівого берега Дніпра. Суддя полковий ки-
ївський (1741–1745).

Война-Завадський Іван – бунчуковий товариш.
Война-Завадський Іван Федорович – син полкового

судді чернігівського, який в 1671 р. купив половину
греблі на р. Острі у мельника Григорія Михайло-
вича. Значний військовий товариш (1686).

Войташевський-Міщенко Дмитро (1738 – ?) – козак
с. Красляни (1779), значковий товариш Прилуць-
кого полку (1771 – 1775 – ?), абшитований військо-
вий товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Рішенням
Чернігівського намісницького дворянського зіб-
рання визнаний дворянином і внесений до ІІ час-
тини родовідної книги. Д.: (1773) Ганна Семенівна
Калениченко, донька козака краслянського.

Войтенко Василь Семенович – сотник іваницький (? –
1694 – ?), значковий товариш Прилуцького полку.

Войтенко Влас Васильович – значковий товариш При-
луцького полку (1722 – 1751 – ?), військовий това-
риш (1779), проживав у хуторі під Іваницею.

Войтенко Григорій – значковий товариш Прилуцького
полку (1740). Мав двір у с. Колесниках.

Войтенко Михайло – значковий товариш Прилуцького
полку.

Войтенко Петро – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1735 – 1754 – ?), мешкав у м. Ромнах.
Присягнув у 1741 р.

Войтенко Степан – козак, значковий товариш При-
луцького полку (1773 – 1775 – ?).

Войтенченко Михайло – за служби батька в Ромнах
отаманом став значковим товаришем Лубенського
полку (1741 – 1769 – ?). Мав у Ромнах двір житло-
вий. В 1743–1756 рр. мав суперечку за грунти з свя-
щеником Василем Войтенченком. Вдома через
старість і крайню слабкість здоров’я (1769).

Войцех Андрій Євтихійович – значковий товариш Ні-
жинського полку (1781), житель глухівський, по-
лковий осавул (1787). Мав 1 підданого у Глухові. Д.:
NNN, донька козака. Мали синів Федора і Степана.

Войцехович Андрій Іванович (1710 – 1786 – ран. 1799) –
син військового товариша. «Оставшись по покойных
отцу и матце своих осиротелими, за имеющуюся
малую отчизну, з дому своего отправляли и отправ-
ляют в нашей енеральной войсковой канцелярии, в
звании канцелярийском службу» з 1731 р., бунчуко-
вий товариш (з 1732.17.11.). Володів млином півнев-
ським на р. Чибриж. Проживав у с. Дубрівному
Городницької сотні Чернігівського полку, де мав
шинок (1743). Мав шинок і «кожевний» двір в Сед-
неві (1786), володіння у с. Певнівщині і с. Дубровні,
шинок у м. Нових Млинах (1748). Абшитований бун-
чукеовий товариш (1786). Д.: 1) Ганна Іванівна Чар-
ниш, після смерті матері їй дісталися млини у вісім
каменів в м. Новому Млині на р. Сеймі і дев’ятий ка-
мень під Батурином з усіма дворами, плецами і са-
дами в Новому Млині. Її тестамент 1 травня 1744 р. 2)
Ганна Федорівна Чуйкевич (? – 1765 – ран. 1788).

Войцехович Андрій Петрович – військовий товариш
(? – 1745 – 1760 – ?), у Лубенському полку мав у Ро-
менській сотні у с. Волковець двір житловий і 2
шинки У Седнівській сотні у м. Седневі за ним 4
хати (1745), а у с. Жоведі – 13 (1760). 
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Войцехович Антін Андрійович – син бунчукового то-
вариша, службу розпочав з 1771 р. в МК, військовий
товариш Чернігівського полку (з 1774), отримав чин
полкового хорунжого (з 1781), колезький асесор,
підкоморій Чернігівського повіту (1799).

Войцехович Богдан Іванович (? – ран. 1705) – його
батько Іван (Ян) (? – ран. 1672) був служилим шлях-
тичем, очевидно, Теодора Криницького, на що вка-
зує є поява на Чернігівщині з Басані, власником
якої був останній. Оселив сл. Жоведь, яку у нього ві-
дібрав шляхтич Фащ. Козак в посольстві судді Са-
мійла Зарудного до Москви, обиватель седнівський
(1657). Від полковника чернігівського Івана Абра-
мовича 15 березня 1657 р. отримав універсал на до-
звіл осадити слободу на урочищі і селищі
Московському, між с. Пекурівкою та Конотопом. 7
грудня 1657 р. отримав підтвердження на це від по-
лковника Іоаникія Силича. Володів сл. Дубров-
ською (1658). Богдан вперше згаданий підписком
ГВК (? – 1667 – 1669 – ?), супроводжував у 1667 р.
до Москви посла від Брюховецького Федора Се-
лецького. Один з посланців від гетьмана Ігнатовича
до Москви (1669). Потрапив у татарський полон, в
якому «чрез немалый час… зостаючи…, здоровье и
субстанцію свою нарушил». Військовий товариш
(1672). Канцелярист ГВК (1672–1674), посланець до
Москви від гетьмана Самойловича (1674). Сотник
седнівський (1680). 9 січня 1672 р. отримав універ-
сал гетьмана Ігнатовича на сл. Дубровську, а 26 бе-
резня 1673 р. – універсал гетьмана Самойловича на
ту ж слободу, але вже з млином в два кола на р. Жо-
веді. У городницького сотника Василя Півня купив
грунти. Універсал Мазепи седнівському жителю і
значному товаришу полку Чернігівського Богдану
Войцеховичу 24 серпня 1687 р. на с. Жоведь. Після
його смерті село розділене на три частини між си-
нами Стефаном, Іваном і Петром, на яке отримали
гетьманський універсал в 1705 р.

Войцехович Василь Степанович (? – ран. 1741) – бун-
чуковий товариш.

Войцехович Григорій Петрович (1711/1707 – 1769 – ?)
– син військового товариша. Службу розпочав з
1729 р. військовим товаришем, служив у прикор-
донній польській комісії. Абшитований бунчуковий
товариш у Чернігівському полку (з 1768.01.). Мав 6
підданих в слободі Кабчицькій Городницької сотні,
в д. Куковичі Киселівської сотні приїзджий двір, 7
дворів підданих (1769), шинок, приїзжий двір,
шинок у с. Буди Киселівської сотні.

Войцехович Іван Андрійович (1754 – 1821.6.10.) –
службу розпочав з 1771 р. в МК, колезький канце-
лярист (з 1772.22.01.), полковий писар (з 1781), бун-
чуковий товариш (1782.5.07. – 1783.10.08.). Д.:
Параска Якимівна Сулима (1777–1817).

Войцехович Іван Андрійович (бл. 1747 – ?) – службу
розпочав з 1770 р., значковий товариш Чернігів-
ського полку (з 1772), секретар Малоросійської ко-
легії (1782). Д.: Параска Якимівна Сулима.

Войцехович Іван Григорович – служибу розпочав
значковим товаришем Чернігівського полку (1772

– 1780 – ?), у 1774 р. був у поході. Мав 15 підданних
у с. Куковичах Киселівської сотні. Д.: Настасія Ва-
силівна Мокрієвич, донька бунчукового товариша.

Войцехович Іван Петрович – син військового това-
риша. Службу розпочав з 1776 р. Бунчуковий това-
риш (1783), в походах не був. Хотів продовжувати
військову службу, жив у Ніжинському полку.

Войцехович Петро Іванович (? – 1712 – 1760 – ?) – син
військового товариша. Військовий канцелярист ГВК
за служби пращурів. Бунчуковий товариш у Черні-
гівському полку (1732.17.11. – 1760 – ?). Через тяжку
хворобу 12 грудня 1735 р. принятий в протекцію і
оборону князя Олексія Шаховського і ГВК. Прожи-
вав у с. Дубрівному, де мав шинок. Д.: Марія Дани-
лівна Тарновська, донька бунчукового товариша.

Войцехович Петро Степанович (1710 – 1760 – ран.
1784) – син військового товариша, службу розпочав
1737 р., полковий комісар (1737), військовий това-
риш Чернігівського полку за службу батька і його
(1741 – 1760 – ?), 1751 р. патенту на чин не
пред’явив. Проживав у с. Дубрівному Городницької
сотні Чернігівського полку, де мав двір. 

Войцехович Степан Богданович (? – 1711) – син сот-
ника седнівського, знатний військовий товариш
Чернігівського полку (1705–1710), реєнт ГВК (1711).
У 1705 та 1710 рр. разом з братами отримав геть-
манські універсали на с. Жоведь та с. Дубровне Чер-
нігівського полку. Помер в прутському поході під
Кам’янцем-Подольським. Д.: Марія N Тернавіот.

Войцехович Федір – військовий товариш Чернігів-
ського полку (1669), гетьманський гонець до Мос-
кви (1669).

Войцехович Яків Володимирович (бл. 1747 – ?) – роз-
почав службу з 1769 р. значковим товаришем Чер-
нігівського полку. Мав 30 підданних чоловічої статі
у м. Седневі та с. Дуброві Городницької сотні. В по-
ходах не був. В кінці року 1780 р. дітей не мав. Д.: 
1) NNN (? – ран 1779). 2) (1780) Єфросинія Матві-
ївна Домонтович, донька бунчукового товариша.

Войченко Павло – значковий товариш Чернігівського
полку (1699). 1699 р. отримав у заставу від жителя
хвенцівського, козака Ващенка ліс під «Морськими
лозами».

Волевач Антін Яковий (? – ран. 1760) – службу розпо-
чав з 1700 р. значковим товаришем, 10 років був
сотником потоцьким, осавул полковий миргород-
ський (1721–1738). 31 травня 1738 р. абшитований.

Волевач Дмитро Антонович (бл. 1738 – ?) – син сотника
Потоцької сотні Миргородського полку. Службу роз-
почав з 28 червня 1760 р. військовим товаришем. На-
правлений у військовий похід (1769). 1769 р.
призначенний до управління справами Потоцької
сотні. Сотник воронківський (1779.30.06. – 1782). Брав
участь в турецькому поході, служив у Тверському ка-
рабінерному полку, ротмістр у відставці. Мав два ху-
тори – при урочищі Коропець та на Кагамлику. Д.:
Тетяна Іванівна Берло, донька бунчукового товариша.

Волевач Іван – військовий товариш (1790). Мав 3 під-
даних в Зіньківському повіті. Д.: Варвара NN,
донька міщанина. Мали доньку Марію.
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Волевач Іван – значковий товариш (? – 1723 – ?).
Волевач Іван Степанович (1741 – ?) – син військового

товариша, військовий товариш (? – 1767 – 1769 – ?).
Направлений у військовий похід (1769). Абшитова-
ний військовий товариш (? – 1786 – 1787 – ?). Мав
95 підданих в м. Потоки Катеринославського на-
місництва і у с. Сосновій Переяславського повіту.
Д.: Настасія Іванівна Гулак, донька бунчукового то-
вариша. Мали синів Гаврила, Якова, доньок Пела-
гею, Олександру, Уляну.

Волевач Кирило Антонович (1713 – ?) – син сотника по-
тоцького, потім полкового осавула, козак м. Поток
(? – 1723 – ?). Осавул полковий миргородський
Антін Волевач бив чолом про нестерпні утиски від
полковника миргородського Капніста і його синам
Стефану і Кирилу і просив відставки від довгої
служби у тому чині, а синів прийняти в протекцію
ГВК і захистити від нестерпних образ, надати чини
військових товаришів. Військовий товариш Мирго-
родського полку (1744 – 1767 – ?).

Волевач Стефан Антонович (1711 – 1764 – ?) – син сот-
ника потоцького, козак м. Поток (? – 1723 – ?).
Значковий товариш (? – 1735 – 1744), брав участь в
кримському поході (1735). Військовий товариш
Миргородського полку (1744 – 1767 – ?), мав хутір
при урочищі Солонцях Потоцької сотні.

Волевич Зіновій Михайлович (1709 – 1787 – ?) – знач-
ковий товариш Стародубського полку (? – 1764 – ?),
абшитований значковий товариш (? – 1780 – 1787
– ?). Мав у 1764 р. володіння у Шептаківській сотні
у с. Кістрі 5 бездвірних хат, 5 підсусідків, людей від
10 до 60 років – 5, старших 60 років – 1, молодших
10 – 3. 5 підданних (1787). Д.: Мотря N Михайлова,
донька козака.

Воленко (Вол) Степан Павлович (бл. 1719 – ?) – син
військового товариша, військовий товариш Ніжин-
ського полку (1781), абшитований військовий това-
риш (1783, 1787). Мав 31 підданого в Конотопі та
хут. Прасолівському. Д.: Ксенія Лаврінівна Прасол,
донька військового товариша.

Воленко Василь Іванович (бл. 1734 – ?) – син військо-
вого товариша, військовий товариш в абшиті Ні-
жинського полку (? – 1783 – 1787 – ?). Мав 7
підданих в Конотопі. Д.: Дарія Кіндратівна Єзучев-
ська, донька значкового товариша.

Воленко Іван Давидович – син полкового осавула, вій-
ськовий товариш Ніжинського полку.

Воленко Павло Давидович – син полкового осавула,
військовий товариш Ніжинського полку.

Волик Василь – підвідомчий полкової канцелярії.
Значковий товариш у Орлянській сотні Полтав-
ського полку (1755).

Волинський Григорій (? – 1700 – 1751 – ?) – був «по-
коєвим» (1721) і «дворянином дому гетьманші» Ско-
ропадської (1729). 27 вересня1729 р. за згодою своєї
дружини продав дім у Сосниці сотнику Павлу Оме-
ляновичу. Значковий товариш Чернігівського полку
(4 грудня 1721 – 1736). Відмовлявся виконувати до-
ручення Чернігівської полкової канцелярії і тому
був абшитований у тому ж званні значкового това-

риша. Абшитований значковий товариш (1736.7.09.
– 1751 – ?). Отримав підтвердження на частину сіл
Чорнотичі, Козловичі, Рудню Волинської сотні та
інше, що дісталися йому за дружиною. В сс. Чорно-
тичі і Козловичі частина мешканців відмовлялася
виконувати на нього повинності і записувалася до
козацького стану. У нього підсусідки в Сосниці
(1738), мав у с. Чорнотичах 4 двори посполитих
разом зі значковим товаришем Василем Кругликом
(1740), володів приїзджим двором у с. Козляничі
(1743), 1 двором посполитих (1747). Д.: Марія Іва-
нівна Дорошенко (? – 1710 – бл. 1758), донька бун-
чукового товариша. Тестамент 20 лютого 1758 р.

Волинський Іван – сотенний отаман. Абшитований
війсковий товариш (з 29 лютого 1784 р.). 24 вересня
1784 р. бул внесений до 2-ї частини дворянської ро-
довідної книги Київського намісництва. Справа за-
твердження в Герольдії не проходила.

Волинський Іван Григорович (1742 – ран. 1766.12) – син
значкового товариша, у 1763 р. значковий товариш
Чернігівського полку. Будучи покаліченим і дуже
хворим, уступив всі свої спадкові володіння (врахо-
вуючи частку померлого брата Михайла і материн-
ську) своєму швагру Даміану Малинському і сестрі
Уляні. Умовою стали військова служба за нього синів
Малинських і оборона його сім’ї. Для прожитку собі
залишив 1/3 млина, який мав перейти Малинським,
коли б він помер «безпотомно». Священик (1787).
Мав 6 підданних у 1 селі. Внесений до І частини ро-
довідної книги дворян Чернігівського намісництва.
Д.: Параска NN, донька міщанина. Клопотала про те,
що після смерті чоловіка при форпостах в Локотнях
залишилася його маєтність.

Волинський Іван Йосипович (? – 1788.9.02.) – службу
розпочав 1755 р. у полковій канцелярії і 12 років був
полковий канцеляристом Переяславського зем-
ського повітового суду. Значковий товариш, вій-
ськовий товариш (1767.24.08. – 1772 – ?). Участник
походів 1769, 1770 рр. У 1771 р. творив безчинства у
церкві с. Великої Каратулі. 8 червня 1773 р. відбу-
лося рукопокладання в диякони, а 1 серпня 1773 р.
– в священики до Рождества Богородицької церкви
с. Великої Каратулі Д.: NNN, донька священика і
мали дітей (1772): Степана (1766 – ?), Володимира
(1771 – ?), Дарію (1762 – ?), Феодосію (1763 – ?), Ме-
ланію (1765 – ?), Уляну (1769 – ?). 

Волинський Йосип Григорович (? – 1680 – 1749 – ?) –
син сотника 1-ї полкової сотні, служив в званні
«значковий товариш» Переяславського полку (? –
1724 – 1726 – ?). У 1724 – 1726 рр. був за вибором ко-
місаром полковим. Священик рождественський ве-
ликокаратульський (? – 1745 – 1749 – ?).

Волинський Семен Григорович – значковий товариш
Чернігівського полку у 1764–1765 рр.

Волковецький Петро Матвійович (1734 – 1761 – ?) –
служив з 1751 р. після смерті його батька сотника со-
кольського Матвія Волковецького при Полтавській
полковій канцелярії. Військовий канцелярист ГВК
(1757–1760). Військовий товариш Полтавського
полку (4.10.1760 – 1761 – ?).
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Волковинський Василь – отаман сотенний сосницький
(? – 1738), значковий товариш Чернігівського полку
(1739 – 1751 – ?). Мав житловий двір у Сосниці.

Волковицький N – військовий товариш Лубенського
полку (? – 1781), отримав чин осавула полкового
(1781.16.02. – ?).

Волкович Василь (? – 1663 – 1693 – ?) – значний вій-
ськовий товариш. Мав комору в Стародубі (1693).

Волковський Корній – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1767). 

Воловик Степан – службу розпочав з 1735 р., значковий
товариш (1751.14.11. – 1772 – ?). Д.: N Михайлівна
Харченко, донька козака Миргородського полку.

Володимирович Іван – військовий товариш Стародуб-
ського полку (1678), мешканець дарієвський. Отри-
мав фундуш від стародубського полковника Тимофія
Олексійовича на побудову греблі та млина р. Ло-
жиця біля с. Дарієвська, підтверджений 1 листопада
1678 р. полковником Григорієм Карповичем. 

Володкевич-Чериковець Гнат Володимирович (? –
1640 – 1690 – ?) – «от молодих лет до шедавого во-
лоса у Войску Запорожском роненніе услуги». Ота-
ман городовий (? – 1673.10. – 1674.01. – ?), сотник
наказний погарський (1683, 1690). Полковник ста-
родубський у 1675 р. здійснив йому надання. 8
жовтня 1687 р. Мазепа підтвердив за ним с. Сло-
бодку і млин власним коштом побудований на р.
Липинці. Значний військовий товариш. Д.: 1) NNN,
2) Настасія NN, вдова Якова.

Володкевич-Чериковець Ничипір Гнатович (? –
1687 – 1718 – ?) – осавул сотенний (? – 1707.05. –
1710.01. – ?), отаман городовий погарський (? –
1713.02. – 1714.02. – ?), (? – 1716.03. – 12. – ?). Знач-
ний товариш Стародубського полку (1715). Нама-
гався повернути на уряд отамана городового
погарського дві частини млина у Погарі.

Володкевич-Чериковець Овсій Ничипорович –
шляхтич, значковий товариш Стародубського
полку (1719 – 1751 – ?). У 1735 р. супроводжував ро-
сійських втікачів, у 1737 р. конвоював, але повинен
йти в похід в команді фельдмаршала фон Мініха, У
1737 р. в його хуторі в Погарській сотні 1 підсусідок
в одних хатах жив купецьким промислом.

Володко Семен – військовий товариш Ніжинського
полку (? – 1784 – 1790 – ?). Мав 39 підданих в Ні-
жинському повіті. Д.: Настасія N Соханська, донька
священика.

Володьковський (Тарасевич) Василь Аввакумович
(взяв прізвище матері) – син полкового осавула ні-
жинського, військовий товариш Ніжинського полку
(1738).

Володьковський Андрій Васильович (? – 1745) – вій-
ськовий канцелярист ГВК (1723), значковий товариш
Ніжинського полку (? – 1734), перший полковий оса-
вул ніжинський (1734.3.11. – 1744). У 1744 р. відсторо-
нений від уряду в зв’язку з участю в насильствах
полковника ніжинського Божича. Д.: Олена Іванівна
Берло, донька переяславського поллкового судді.

Володьковський Дмитро Васильович (? – 1724.28.04.)
– військовий канцелярист ГВК (1715 – 1722). Знач-

ний військовий товариш (1722), бунчуковий това-
риш (1722), старший війсь ковий канцелярист
(1723–1724). За універсалом гетьмана І.Скоропад-
ського 1716 р. володів у Переяславському полку с.
Недрами (сотня Березанська), Морозівкою (сотня
Баришівська) і хутором в Яготин ській сотні. Помер
1724 р. в увязненні у Петер бурзі. Д.: Олена Петрівна
Максимович (? – 1735 – ?). Його вдові довелось
вести тяжбу за с. Недра з Думитрашкоми-Райчами.
Нащадки Володковського відомі нескінченними су-
довими спра вами про розподіл спадку і розбійні на-
їзди на володіння один одного.

Володьковський Опанас Йосипович – бунчуковий то-
вариш (? – 1732 – ?).

Володьковський Яків Андрійович (1731 – 1790 – ?) –
навчався в Переяславському колегіумі (1744),
службу розпочав з 1747 р. в ГВК, значковий това-
риш Ніжинського полку (? – 1763). Сотник 2-ї по-
лкової сотні (з 1763.12.11.), сотник 1-ї полкової сотні
(? – 1782). Бунчуковий товариш (1782.16.10. – 1790
– ?). Мав 134 підданих (1790) в Ніжинському повіті.
Д.: Тетяна Василівна Савич, донька бунчукового то-
вариша. 

Володько-Ільєнко Козьма Кирилович (1740 – ?) – аб-
шитований значковий товариш Ніжинського полку
(1788). Д.: Тетяна NN, донька козака.

Володько-Ільєнко Трохим Пилипович (1743 – ?) – аб-
шитований значковий товариш Ніжинського полку
(1788). Д.: Степанида NN, донька козака.

Воложський N – значковий товариш Переяславського
полку. Військоийі товариш. 

Волох Філон – військовий товариш (1689), мешканець
галинський. Мав сина Саливона.

Волошин Григорій – військовий товариш Миргород-
ського полку (1782), мав 75 хат підданих.

Волошин Іван (1733 – ?) – службу розпочав з 1748 р. Ніс
службу за Українською лінією в ненаситському (сім
місяців), а в 1749 р. – в кам’янському (п’ять місяців),
в 1752 р. – биркутському (шість місяців) ретранше-
ментах. 1753 р. на тому боці Днепра в закритній ко-
манді, при Сухому Ташлику, під командою
полковника миргородського Остроградського (три
місяці). Три роки у відрядженні у Архангельську в
комісії з прикордонних питань з Брацлавським воє-
водством (бував у Бердичеві, Житомирі, Києві). Уні-
версал від 21 вересня 1757 р. за служби батька разом
з братом Лукою призначений значковим товари-
шем. 1758 р. на Дніпровських форпостах з сотником
хоролвським Родзянкою (10 місяців). 1759 р. за лі-
нією в Биркутському ретраншементе при команді
Миргородского полку (шість місяців). 1767 р. висту-
пав проти знищення Кременчуцької та Власівської
сотень, переводу козаків у пікінери. Підписвав пе-
тицію на ім’я П.Румянцева з проханням про дозвіл
скласти свій наказ та обрати свого депутата до Ко-
місії з укладання Нового Уложення..

Волошин Костянтин – військовий товариш Ніжин-
ського полку, за Самойловича тримав с. Дорогинка,
яке потім перейшло до полковника Якова Жура-
ковського.



Волошин Лука – брат Івана, значковий товариш Мир-
городського полку (з 1757).

Волошин Микита – значковий товариш Гадяцького
полку (1736) у 1-й Зіньківській сотні, мешканець
зіньківський.

Волошин Степан – значковий товариш Гадяцького
полку (1738), мешкав у с. Павлівці.

Волошин Федір – можливо, син Волошина Антіна, який
в 1738–1739 рр. був наказним сотником голтв’янським
і мав при д. Свинарні на р. Омельнику хутір. Службу
розпочав з 1760 р. при сотенному правлінні, полко-
вий канцелярист (? – 1777), абшитований значковий
товариш (1777.02. – 1779 – ?), проживав у Голтві.

Волошин Яким Васильович (1700–1761) – син козака
ветовського, значковий товариш Переяславського
полку (? – 1749 – 1761). Мав двір житловий у с. Вє-
тово Березанської сотні (1750). Д.: Параска Іванівна
N (1712 – 1763 – ?). 

Волховський Андрій Павлович (? – 1743 – 1779 – ?) –
значковий товариш Полтавського полку (1763),
прапорщик, поручик (1765), священик (1779). Меш-
канець полтавський.

Волховський Микола – значковий товариш (1748),
мешканець воронізький. Абшитований значковий
товариш (? – 1765), військовий товариш (з 1765.06.)

Волховський Михайло (1752 – 1788 – ?) – службу роз-
почав з 1764 р. полковим канцеляристом, військо-
вий канцелярист (з 1766), військовий товариш,
полковий сотник (з 1769). Бунчуковий товариш.
Спочатку мав 37 підданих в Ніжинському повіті, а
пізніше 127 у с. Синяках. Колезький асесор (1784),
директор Ніжинського банку. Д.: Гафія Аврамівна
Полянська, донька секунд-майора.

Волховський Парфен – значковий товариш.
Волчанський Ничипір – полковий канцелярист

(1762), старший полковий канцелярист (1774), вій-
ськовий товариш Лубенського полку (з 1774).

Волянський Петро – абшитований значковий товариш
Прилуцького полку (1779). Д.: Євдокія N Поковська.

Вольватьєв Степан Васильович (1737 – ?) – абшитова-
ний військовий товариш Лубенського полку (? –
1787 – 1790 – ?). Мав 17 підданих у 1 місті і 1 хуторі
в Роменському повіті. Внесений до ІІ частини родо-
відної книги Чернігівського намісництва Д.: Марія
NN, донька шляхтича. 

Вольватьєв Яків – бунчуковий товариш Ніжинського
полку (1781).

Вольховський Григорій – військовий товариш (1783),
секретар Конотопського повітового суду. Мав у 
с. Поповці 49 підданих. Д.: Марія Мойсеївна Ост-
рожська, донька вихрещеного єврея.

Вольховський Микола – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1748), мешканець воронізький.

Ворлій Антін – син старшинський, «в числі значкових
товаришів службу відправляє» Полтавського полку
(1750).

Воробйовський Василь (? – 1781 – ран. 1787) – вій-
ськовий товариш (? – 1768 – 1781 – ?). Його донька
Пелагея заміжня (1783) за сотенним отаманом Па-
влом Корнієвським. 

Воровський Георгій – значковий товариш Стародуб-
ського полку (1749). У нього дозорця балканський
Скоробагатий захопив заставний двір з грунтом і
городом.

Ворожбит Іван Андрійович (1749 – ?) – абшитований
військовий товариш Ніжинського полку (1788),
мешканець коропський. Д.: Настасія NN, донька
шляхтича. Мали доньок Ірину і Євфимію.

Ворожбит Федір – покозачений шляхтич гербу «Сле-
поврон», значний військовий товариш, мав сина
Юрія (1728). 

Ворона Кирило – козак Кропивненської сотні Переяс-
лавського полку. 1769 р. його майно заарештував і
захопив полковий суддя Дараган. Абшитований
значковий товариш (з 1774).

Воронянський Олексій – значковий товариш Полтав-
ського полку, рекомендувався в армійський обер-
офіцерський чин.

Воротиляк Павло (бл. 1735 – 1790 – ?) – службу розпо-
чав з 15 квітня 1751 р. полковим канцеляристом,
писар сотенний 1-ї Сенчанської сотні (з 5 грудня
1758), писар при комісарі роменському (з 13 лютого
1768), возний (з 15 жовтня 1772), військовий товариш
Лубенського полку (1779), мав 9 хат підданих (1782).
Абшитований військовий товариш (1790). Внесений
до І (1788), ІІ (1790) частини родовідної книги дво-
рян Чернігівського намісництва. Мав 46 підданих в
Лохвицькому повіті. Д.: NNN (? – ран. 1790).

Воротиляк Петро (? – 1761) – шляхтич, з рядових ко-
заків, за служби вітчима його колишнього писаря
полкового Федора Васильєва значковий товариш
Лубенського полку (1715 – 1751 – ?). У 1735–1737 р.
при купівлі волів, у 1736 р. був в Шльонську з во-
лами, у 1738 р. – у кримському поході. Осавул по-
лковий наказний (1738). Хорунжий полковий
лубенський (1-й; 1751 – 1752.2.06. – ?). У с. Євлаші
Роменської сотні мав підданних посполитих дворіу
1 малогрунтових могучих, 2 малогрунтових не мо-
гучих, 6 тяглих та 5 піших убогих (1745), у Ромнах
житловий двір і шинок, 3 наймані житлові двори,
шинок та убогих підданих 12 дворів на 15 хат у с. Єв-
лаші (1747).

Воротиляк Тимофій Петрович (бл. 1737 – ?) – службу
розпочав з 1757 р., значковий товариш Лубенського
полку (1761), проживав у Ромнах (1762).

Воротиляк Федір – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1769 – 1790 – ?), у другій армії (1769). Мав
13 спадкових підданих в Роменському повіті. Пле-
мінник прем’єр-майора (1790) Степана Воротиляка.
Д.: Гафія N Бобровська, донька значкового товариша.

Воскобійник Гаврило – військовий товариш Ніжин-
ського полку. Батько сотника Матвія, який у 1681 р.
від гетьмана Самойловича отримав універсал з до-
зволом побудувати млин на р. Шостці. Нащадки
мешкали в Погарському повіті.

Воскобойник Кузьма – у 1677 р. разом з матір’ю про-
дав луку за Коломаком Леську Андрієнку. Значний
товариш Полтавського полку (? – 1694 – 1700 – ?).

Воскобойник Леонтій – значковий товариш Ніжин-
ського полку.
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Воскобойник Матвій Гаврилович – син військового
товариша, значковий товариш Ніжинського полку.

Воскобойник Михайло Васильович – козак 2-ї полко-
вої сотні, значковий товариш Стародубського полку
(? – 1767 – 1767 – ?).

Воскобойник Терентій – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1732 – 1751 – ?).

Восковлович Іван – запорожець, значковий товариш
Переяславського полку (1748 – 1751 – ?).

Восколович Леонтій – запорожець, значковий това-
риш Переяславського полку (1748 – 1752 – ?), меш-
канець кропивненський. Мав шинок у Кропивній,
разом з Іваном Восколовичем володіли двором у 
с. Богодухівці.

Вронський Василь Федорович – віійськовий товариш
Стародубського полку. В нього син Іван – сотенний
хорунжий.

Вронський Федір Іванович – син шляхтича і вдови Гав-
рила Левшина, уроженої Олени Манькевич. В родо-
вому володінні згідно королівського привілею 1636 р.
знаходилася д. Юхнов Новгород-Сіверського повіту.
Військовий товариш Стародубського полку.

Врублевський Іван – значковий товариш Миргород-
ського полку (1713), осавул полковий миргород-
ський. «За превеликою болезнью отставлен» (1723),
значнейший військовий товариш (1723). Мав воло-
діння у с. Петрівцях і Мальцях.

Врублевський-Сергієнко Василь Сергійович (? – 1675
– 1738 – ран. 1740) – козак с. Кириївки, був у похо-
дах з 1695 р., військовий товариш (? – 1717 – 1733 –
?). У 1708 р. отримав універсал Мазепи. Міщанин
сосницький (1716). У 1717 р. жителька сосницька
Олена Спиридонова дружина продала хутір (який з
1706 р. був у них з братом в посесії), поблизу їхнього
хутора. 1717 р. ГВК розлядала скаргу від мешканців
Сосницької сотні на утиски від нього і його брата
Данила. 28 січня 1723 р. брати були взяті під геть-
манську протекцію, їх двір в Сосниці звільнений від
постоїв і вони отримали звання бунчукових това-
ришів. У березні 1733 р. разом з братом Данилом
продав млин на греблі сосницькій, винокурню,
амбар, хату вдові Івана Ломиковського Тетяні Апос-
тол. 4 квітня 1733 р. разом з братом ув’язнений МК

по звинуваченню в знищенні портрету імператора
Павла І. Значковий товариш у Чернігівському
полку (1738), мав підсусідків в Сосниці. Д.: NNN (? –
1700 – 1743 – ?). У 1743 р. продала придбаний у 
1717 р. хутір Филимону Шафонському. Мала жит-
ловий двір у Сосниці.

Врублевський-Сергієнко Данило Сергійович (? –
1700 – 1739 – ?) – міщанин сосницький (1716), у
травні 1716 р. разом з братом Василем зруйнували
греблю та захопили озеро і коней у сосницького
священика Прокопа Омеляновича. Військовий то-
вариш (? – 1717 – 1719 – ?), бунчуковий товариш у
Чернігівському полку (1723–1733), значковий това-
риш (1738 – 1739 – ?). Разом з братом звинувачу-
вався мешканцями сотні в захопленні грунтів,
сіножатей, млинів та іншого майна. У 1739 р. про-
дав сіножать Івану Семенову. Д.: Марія Іванівна N,
документи її називають чернігівчанкою. Її племін-
никами по материнській лінії були Василь і Данило
Врублевські (таким чином, можливі такі варіанти:
1) її мати з родини Врублевських; 2) в одному із
шлюбів мати була за Врублевським). 

Всененський Іван Дем’янович – служив з 1763 р. знач-
ковим товаришем. Мав за ревізією 7 підданих. Жив
у Ніжині. Військовий товариш Ніжинського полку
(1773 – 1784 – ?). Д.: Євдокія Федорівна Савицька,
донька священика і намісника преображенського.
Сини Юхим і Степан, доньки Тетяна, Анастасія і
Марія. 

Всепертинський Гаврило – значковий товариш Пол -
тавського полку (1738), мав двір у Кобеляках.

Вуяхевич Павло – син священика. Службу розпочав з
20 червня 1769 р., значковий товариш Київського
полку (1774 – 1779 – ?). Д.: NNN (? – ран. 1776),
донька священика. Мали синів Петра, івана, Сте-
пана, Устима, Павла, Олександра, доньку Ганну.

Вятковський Іван – значковий товариш Ніжинського
полку (1748).

Вятковський Петро Іванович (? – ран. 1788) – син
значкового товариша, значковий товариш Ніжин-
ського полку (1766), мешканець батуринський, вій-
ськовий товариш. Д,: Уляна NN. Мали сина Івана,
доньок Васу, Марію, Ганну, Лизавету.
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Гавриленко (Гаврилов) Марко (1760 – ?) – з дворян,

службу розпочав 22 грудня 1775 р., отаман сотенний
(з 1781.15.05), військовий товариш Миргородського
полку (з 1784.1.12.).

Гавриленко (Гаврильченко) Лука (1732/1737 – ?) –
службу розпочав значковим товаришем Переяслав-
ського полку (1769.29.09. – 1781), був у турецькому
поході, військовий товариш (1781 – 1787 – ?). Мав 10
підданих у Золотоніській сотні. Разом з Якимови-
чами володів с. Мицалівкою. Д.: N Степанівна Васи-
льєва, донька священика с. Сенківець, син Іван, Яків.

Гавриленко Андрій – значковий товариш Полтав-
ського полку (1763). Військовий товариш (1787). В

Полтавському повіті на Пологах мав 27 підданих. В
д. Бойковій разом з лавником Бойком і попадею
Оранською мав 48 підданих.

Гавриленко Гаврило (1748 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Лубенського полку (? – 1787 – 1790 – ?),
мав 22 підданих у 1 селі Роменського повіту. Внесе-
ний до ІІ частини родовідної книги Чернігівського
намісництва. Д.: Євдокія N Титаренко, донька козака.

Гавриленко Гнат – шляхтич, абшитований військовий
товариш Київського полку (? – 1782 – 1784 – ?), мав
у Ніжинському повіті 7 підданих (1782). Полковий
осавул (1790). Мав 14 підданих (1790). Д.: Марина
NN, донька козака.



Гавриленко Луцик – значковий товариш Миргород-
ського полку (1711), входив до куріня Яралого.

Гавриленко Михайло (1740 – ?) – з шляхтичів. Службу
розпочав 13 травня 1753 р., сотенний хорунжий бі-
лоцерківський (з 1754), значковий товариш Мирго-
родського полку (з 1769.19.03). Військовий товариш
(з 1783.1.12).

Гавриленко Федір (? – ран. 1752) – значковий това-
риш, житель Білоцерківки Миргородського полку
(1741). Д.: Тетяна NN (? –1730 – 1752 – ?).

Гаврилов Михайло – козак 2-ї полкової сотні Переяс-
лавського полку, значковий товариш (1748 – 1750 –
?). Мав двір житловий у с. Пологах-Яненках.

Гаврилов Федір – бунчуковий товариш Миргородського
полку (? – 1752 – 1754 – ?). Мав двір у Кременчуцькій
сотні, мав підданих у Цибулівській сотні.

Гаврилович Вакула – військовий товариш (1708). 1
липня 1708 р. продав за 60 коп сінокіс Григорію
Єгипцю.

Гаврилович Іван Васильович (1752 – ?) – син сотника
маяцького. службу розпочав 23 січня 1760 р., значко-
вий товариш Полтавського полку (17 грудня 1762 р.
– 1763 – ?). Мешкав у Полтаві (1763).

Гаврилович Йосип – шляхтич гербу «Домбовський»,
військовий канцелярист ГВК (? – 1724), значковий
товариш Чернігівського полку (1724 – 1751 – ?). Мав
володіння в Сосницькій сотні Чернігівського полку
(1738), житловий двір, посполитих у с. Ляшковцях 4
двори (1740), 2 посполитих двори (1743, 1747), 3
(1750). Основоположник Юзефовичів. Д.: Марія
Іванівна Савич. 

Гаврилович Кирило – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1723 – 1725 – ?). Був у походах на Ко-
ломак (1723) і під Царицином (1724).

Гаврилович Сава – військовий товариш Чернігів-
ського полку (1676), гонець гетьманський до Мос-
кви (1676).

Гавришев Григорій Осипович – абшитований військо-
вий товариш Миргородського полку (1779).

Гавришев Марко (1730 – ?) – абшитований значковий
товариш Ніжинського полку (? – 1787 – 1790 – ?).
Внесений до ІІ частини дворянської родовідної
книги Чернігівського намісництва Ніжинського по-
віту. Д.: Марія Романівна Омельченко, донька ар-
тилерійського служителя.

Гавришенко Омелян – покозачений шляхтич гербу
«Лещиць», військовий товариш (1677). Родона-
чальник Гавришевих.

Гадук Стефан – військовий товариш Ніжинського
полку (1763), житель конотопський.

Гаєвский Іван Назарович (1710 – 1790 – ?) – служив з 1
січня 1738 р. зачислений «с тогдашнего обикнове-
ния» на місце свого померлого батька значкового
товариша Назара Гаєвського за постановою тодіш-
нього гадяцького полковника Івана Чарниша. З 31
грудня 1758 р. військовий товариш Гадяцького
згідно універсалу гетьмана Розумовського. З 1738 р.
у догляді за селітряним заводом. Мав 5 підданих.
Д.: Мотря Іванівна Самойлович, донька значкового
товариша, потім полкового хорунжого. Мали синів

Андрія (священик), Семена (прем’єр-майор), Луку
(корнет), Іллю, Івана, доньку Параску (1790), 

Гаєвський N – син померлого сотника, значковий то-
вариш Полтавського полку (з 1 червня 1767).

Гаєвський Григорій Іванович (? – 1776) – син сотника
решетилівського Полтавського полку, студент класу
поетики КМА (1727). Службу розпочав з 1733 р. 
пол ковим канцеляристом Полтавського полку, з
1738 р. – військовий канцелярист ГВК, писар судо-
вий Стародубського полку (з 1748.5.10), хорунжий
полковий стародубський (з 1759.31.03). Перший
осавул полковий (з 1764.30.03). Абшитований 16 бе-
резня 1772 р. бунчуковим товаришем. 

Гаєвський Іван Іванович (? – 1690 – 1737.02) – син
шляхтича Косцянського повіту Познанського воє-
водства, який за гетьмана Самойловичі вийшов на
поселення в Харківський полк і став сотником огуль-
чанським (1706–1711) і доньки сотника тишківського
Горпини Пилипівни Черняк (? – 1675 – 1737 – ?), яка
у Решетилівці тримала шинок. Переселився з Хар-
ківського полку в Полтавський полк. Службу розпо-
чав з 1709 р. Значковий товариш Полтавського
полку. За відзнаку в обороні Полтави отримав гро-
шову винагороду. У 1711 р. брав участь в поході під
Кам’ний Затон. Сотник решетилівський. Наказний
полковник полтавський у терському поході (1724).
Загинув у битві з татарами під Мішуриним рогом. Д.:
NN Курган, донька шляхтича. З роду Курган відомий
отаман городовий харківський Ждан (1660), який
був козаком полтавським (1649). Представники
цього роду козакували у с. Петрівці (1718).

Гаєвський Іван Назарович – службу розпочав з січня
1738 р. значковим товаришем, військовий товариш
(з 1758). Мав 5 підданих. Д.: Мотря Іванівна Само-
йлович, донька значкового товариша.

Гаєвський Назар Васильович – значковий товариш
Полтавського полку.

Гаєвський Омелян – служитель гетьмана Кирила Ро-
зумовського, значковий товариш Ніжинського
полку (з червня 1758). Проживав у с. Сохачі (1781),
мав підданних у с. Добротів Кролевецької сотні.

Гаєвський Тиміш – шляхтич, на уряді полтавському
(1665), засланий від боку полковника полтавського
Філона Гаркуші до Старих Санджар (1669). Вій-
ськовий товариш (1670). Товариш полку Полтав-
ського (? – 1671.15.09. – ?), осавул полковий
полтавський (? – 1684 – 1685 – ?). У Київській Вве-
денській церкві КПЛ поминався його рід.

Гаєвський Федір – військовий товариш (1783), мешка-
нець с. Сохачів.

Гаєвський Федір Іванович – зауніверсальний значко-
вий товариш Полтавського полку (1751). Мав шинок
і проживав у Решетилівці та 1 підсусідка.

Гаєвський Федір Назарович (1718 – 1767 – ран. 1788) –
службу розпочав з 1738 р. значковим товаришм на
місце свого померлого батька Назара Гаєвського.
Назар помер 1 жовтня 1736 р. і Федір почав нести
службу на місці батька, зокрема за збори батька про-
віанту на драгунські полки у 1734–1735 рр., недоїмки,
за те комісарство батька він прозвітувався лише у
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1743–1747 рр. Мав збитки від того, але все віддав «до-
пропорядочно». На селітряному заводі з 1739 р., ви-
конував контракти і за успіхи удостоєний чина
осавульства полкового. У 1749 р. по тому пред-
ствленню нагороджений згідно указу Сената з ін-
шими його товаришами селітряними опішнянськими
компанійщиками шаблею. З 31.12.1758 р. військовий
товариш згідно універсалу Розумовського. З 1767 р.
земський комісар Гадяцького повіту збору поквар-
тально визначеного замість належного консистен-
ського довольства з хати рубльового окладу. Мав 57
підданих у сс. Крутьках і Сарах селах і хут. Остропер-
ховському і Кузьменковському. Рішенням Чернігів-
ського намісницького дворянського зібрання
визнаний дворянином і внесений до ІІ частини родо-
відної книги по Гадяцькому повіту. Полковий суддя.
Д.: Аграфена (Агрипина) Семенівна Балясна (1742 –
1790 – ?), донька військового товариша.

Гайворонський Василь – військовий товариш (1787).
Мав підданих на хут. Канівський Золотоніського
повіту, у с. Крутьки Городиського повіту, у с. Заго-
родище Городиського повіту.

Гайворонський Степан Григорович (бл. 1722 – ?) –
син полковника компанійського Григорія Павлова.
Службу розпочав з 1734 р. рядовим козаком у 1-му
компанійському полку. Учасник дніпровського
(писар сотенний), очаківського походів. Сотник
компанійський (з 1738). Обозний полковий компа-
нійський (з 1759.10.12.). Учасник пруського походу.
Був на чолі полку і був обраний полковником (1763
– 1768). 1768 – 1771 рр. лікувався. Абшитований
бунчуковий товариш (1772.7.12. – 1786 – ?). Мав 165
підданих у Золотоноші, д. Богославці, на хут. Згар-
ська Осавульщина, Нетеповому, м. Піщаному, хут.
Снєгирівському Кропивненської сотні. 1782 р. на
нього скаржився козак Лесенко про незаконну при-
писку в ревізію у своє підданство. Д.: (1747) Ганна
Василівна Томара, донька бунчукового товариша.
Мали сина Григорія, який продовжував традиції
служби у 1-му компанійському полку.

Гайдак N – значковий товариш Київського полку (1790).
Гайдовський-Потапович Василь Іванович (1737 –

1815.1.10.) – син значкового товариша, службу роз-
почав з 1755 р., возний канівський (1767). У 1781 р.
володів хутором поблизу с. Москалеників Іркліїв-
ської сотні, військовий товариш (1781 – 1787 – ?). Д.:
Домна Федорівна N (? – 1821.22.07). Її батько Федір
Омелянович N.

Гайдовський-Потапович Іван Якович (? –
1738.20.09.) – значковий товариш. Д.: 1) NNN, 2)
Ірина Іванівна N (? – 1794.30.03)

Гайдовський-Потапович Леонтій Павлович (? – 1644
– 1697 – ?) – власник с. Жердева, хутора Канев-
ського при с. Канівцях Іркліївської сотні. Левка По-
тапенка як значного товариша зустрічаємо в
Черкасах у 1674 р. Полковий обозний переяслав-
ський (? – 1697 – 1703) 

Гайдук Дем’ян Опанасович (1714 – ?) – шляхтич, син
значкового товариша. Службу розпочав з 1731 р.,
значковий товариш Лубенського полку (1731 – 1761 –

?). У 1735 р. був у кримському поході, у 1736 р. – у фор-
теці Св. Параскеви і відправлений до Переволочної, в
очаківському (1737) та кримському походах (1738).
Отаман значкових товаришів. Комісар у 1739 р., при-
сягнув у 1741 р. Мав у Ромнах житловий двір (1745).
Сотник (? – 1767 – ?). Д.: NNN (? – ран. 1774).

Гайдук Опанас (? – ран. 1731) – значковий товариш Лу-
бенського полку в Хмелівській сотні. Д.: Настасія
NN (? – 1747 – ?), проживала в Ромнах.

Гайдук Роман (1763 – ?) – значковий товариш Лубен-
ського полку (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 92 підданих
в Роменському повіті.

Гайдук Семен Дем’янович (1742/1747 – ?) – значковий
товариш Лубенського полку (? – 1777 – ?), військо-
вий товариш (? – 1782 – 1790 – ?). Мав 41 підданого
в Роменському повіті. Д.: Єфросинія Яківна Наза-
ревська, донька значкового, потім військового то-
вариша.

Гайовий Денис Харитонович – син сотника, абшито-
ваний військовий товариш Ніжинського полку
(1788). Мешканець дунаєцький Глухівського повіту.
Д.: Олена Семенівна Уманець, донька значкового
товариша.

Галаган Андрій Семенович (1719 – ?) – син наказного
полковника, У 1742 р. склав присягу на вірність ім-
ператриці Лизаветі Петрівні в Миргородському
полку. Значковий товариш (? – 1753 – ?). Мав у Хо-
ролі при урочищі Лагодиних ставах і при урочищі
Третяковому 38 підданних.

Галаган Григорій Іванович (1760 – ран. 1808) – син бун-
чукового товариша, бунчуковий товариш (з 1781.11.11.).
Д.: Ірина Антінівна Милорадович (? – 1800).

Галаган Іван Григорович (1743 – 1789.11.) – службу роз-
почав з 1760 р., бунчуковий товариш у Миргород-
ському полку (з 1763.2.08.), колезький асесор (з
1771). Надвірний радник у відставці (1788). Прожи-
вав у Сокиринцях. Мав 9899 душ в Борзняському,
Прилуцькому, Глинському, Пирятинському і Остер-
ському повітах. Внесений до І частини родовідної
книги Чернігівського намісництва. Поминальник
його роду зафіксований у Софійському монастирі.
Д.: (з 1754) Катерина Юхимівна Дараган, донька ки-
ївського полковника, племінниця гетьмана. За нею
приданого у Баришівській сотні Переяславського
полку 316 дворів. Мали сина Григорія (1767 р. н.) і
доньок Віру та Уляну.

Галаган Петро Якович – син значкового товариша Мир-
городського полку, значковий товариш, мешканець
Омельника (1794). Д.: Уляна Ничипорівна N.

Галаган Роман – син значкового товариша, значковий
товариш (1775)

Галаган Яків Семенович – син наказного полковника,
навчався в класі фари КМА (1727), значковий това-
риш Миргородського полку (1741–1752), жив у
Омельницькій сотні. Д.: Домна Яківна N, вдова Гри-
горія Даниловича Данилевського, рідного брата
ізюмського полковника.

Галайба Іван – писар сотенний батуринський (1781),
військовий товариш Ніжинського полку (1782). В
спадок отримав 11 підданих у Батурині та у двох ху-



торах під містом. Д.: Євфимія NN, донька козака.
Син Павло.

Галенко Кирило (1729 – ?) – хорунжий сотенний ро-
менський (1763), абшитований військовий товариш
Лубенського полку (1786), мав 3 підданих у 1 хуторі.
Внесений до ІІ частини родовідної книги Чернігів-
ського намісництва. Д.: Домна Яківна Яковенко,
донька полкового хорунжого.

Галенковський Андрій Федорович (? – 1820.8.01.) –
службу розпочав з 1766 р., військовий канцелярист
(1766), колезький канцелярист (1771), полковий хо-
рунжий (з 1771.5.12.). Був поранений в казанській
експедиції (1775). Полковий писар прилуцький
(1776.9.12. – 1781), бунчуковий товариш (1781.8.03).
Д.: (з 17 травня 1775) Мотря Юріївна Троцька (1757–
1828), донька полкового осавула. Мали синів Анд-
рія, Якова, Осипа, Михайла.

Галенковський Василь Харлампійович (? – 1629 –
1716 – ран. 1720.12.05.) – козак Роменської сотні
(1649). Знатний товариш Прилуцького полку (1712).
У 1666 р. володів водяним млином біля м. Прилуки.
10 жовтня 1695 р. продав одну заставку млинову на
р. Удай полковнику прилуцькому Дмитру Горленку
за 250 золотих. 18 лютого 1702 за заслуги сина от-
римав універсал полковника Івана Носа на вій-
ськову частину доходів з його млинів на р.Удаї о 2
колах під Прилуками і на звільнення його двора в
Прилуках від постоїв. 5 січня 1706 р. універсалом
Мазепи йому надано хутір над ставом Рудувським з
хатами і людьми і став. 12 вересня 1709 р. отримав
підтверджувальний універсал гетьмана Скоропад-
ського на маєтності. Полковий осавул прилуцький.
Письменний. Д.: Марія Григорівна Огронович (? –
1727.6.12.), донька бунчукового товариша.

Галенковський Гнат – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1781)

Галенковський Данило Федорович – бунчуковий това-
риш (1725–1729). Був в низовому корпусі (з 1725 р.).
У 1728 р. звільнений від служб.

Галенковський Максим Михайлович (? – ран. 1754) –
служив у ГВК (1728–1732), значний бунчуковий то-
вариш (1732), сотник мглинський (1733.05. – 1735 –
?), бунчуковий товариш (1737). Згідно заповіту дядька
В.І.Ракушки-Романовського всі маєтності останнього
перейли до нього. Д.: 1) (з 1732.23.01.) Марія Григо-
рівна Жоравка. 2) Ганна Григорівна Кулябка (? – 1754
– 1769 – ?), донька бунчукового товариша.

Галенковський Павло – син значкового товариша,
службу розпочав з 1762 р. значковим товаришем
Прилуцького полку (1762 – 1779 – ?).

Галенковський Петро Григорович (? – 1720 – 1764 –
?) – військовий канцелярист ГВК (1741–1746), про-
токоліст ГВК (з 1746.9.04), бунчуковий товариш
(1764). Мав хутір під с. Шахворостівкою.

Галенковський Яків Васильович (1682 – 1762 – ?) –
службу розпочав з 1712 р., значковий товариш При-
луцького полку, браву участь в царичанському
(1718), низовому (1722), сулацькому (1725), очаків-
ському (1738) походах. У 1737 р. на українській лінії
за командира. У 1760 звільнений від служби.

Галецький Іван Петрович (бл. 1737–1780) – значковий
товариш. Мав у 1764 р. володіння у Шептаківській
сотні у с. Пушкарі 4 бездвірних хати, 4 підсусідки,
людей від 10 до 60 – 5, старших 60 – 1, молодших
10 – 4. Бунчуковий товариш (? – 1772 – ?). Абшито-
ваний бунчуковий товариш (? – 1780). Д.: Ганна
Михайлівна Ширай (1749 – ?), донька підкоморія
Стародубського повіту, колезького радника. У 2-му
шлюбі за князем Іваном Львовим.

Галецький Леонтій Якович (? – 1741) – товариш полку
Стародубського, значковий товариш, наказний сот-
ник погарський, сотник бакланський (1727–1728),
бунчуковий товариш, взятий під гетьманську про-
текцію. 5 липня 1713 р. отримав гетьманський уні-
версал на с. Бугаївку Погарської сотні. Мав затяжні
майнові суперечки з жителями полку. Просив на-
дати с. Гринів замість віднятого с. Поперечного. Бун-
чуковий товариш (1735) у Стародубському полку,
написав у підписці, що йти в похід через слабкість
здоров’я сам не може, тому посилав свого зятя Івана
Глебунського. Володів у д. Бугаївці Погарської сотні
4 дворами малогрунтовими, 2 дворами бобилів,
всього 6 дворами, в «расходах» – 2 (1737).

Галецький Петро Петрович (1735 – 1784 – ?) – бунчу-
ковий товариш (з 1 вересня 1754). У 1756–1760 рр. –
в Гадяцькій, 1761–1763 рр. – в Миргородській по-
лковій рахунковій комісії. Земський суддя у Мирго-
родському полку (1766 – 1772 – ?). Д.: Ганна
Андріївна Бороздна, донька генерального писаря.

Галецький Семен Якович (бл.1670 – 1738.8.07.) –
службу розпочав з 1686 р., значний військовий то-
вариш, наказний сотник погарський, осавул полко-
вий стародубський, сотник погарський, сотник
новгород-сіверський (з 1722.22.05.). 24 квітня 1720 р.
отримав універсал гетьмана з підтвердженням
права власності на с. Михайлівку Бакланської
сотні, с. Витомле Погарської сотні та на грунти і
млини, скуплені в цих сотнях. Був у складі делега-
ції, яка відвозила колимацькі статті до Петербургу,
де був заарештований і знаходився в ув’язненні 2
роки. 19 січня 1723 р. козаки с. Ромашкова Глухів-
ської сотні внесли на нього супліку до ГВК за вклю-
чення їх села до складу Новгородської сотні. 7
червня 1726 р. Малоросійська Колегія надала йому
на уряд полкового сотника с. Душкін. У 1726 р.
чинив кривди мешканцям побудованого лубен-
ським полковником Андрієм Марковичем хутора.
2 грудня 1731 р. здійснив обмін грунтами в с. Хме-
лівці з курінним отаманом Овсієм Хмелівським.
Сотник полковий стародубський (1724–1734). У
1733 р. подав скаргу гетьману на стародубського по-
лковника Дурова, що той притісняв його по службі.
Наказний полковник стародубський. Генеральний
бунчужний (1734–1738). 15 травня 1734 р. віддав за
борг сл. Артиполотівку Лохвицької сотні сотнику
дівицькому Якову Селецькому. У 1735 р. отримав
гетьманський універсал на підтвердження своїх во-
лодінь. 1736 р. ГВС розглядав скаргу на нього про
захоплення грунтів у козаків Лохвицької сотні і на-
селення в степу хутора. Мав маєткові суперечки з
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жителями полку і Трубачевської провінції. Загинув
в битві під Гайман-долиною. Син Петро перевіз
його тіло і поховав у Погарі. Д.: 1) Феодора Яківна
Ширай. 2) Феодора Андріївна N (бл. 1687 – 1742 –
?), проживала в с. Стечні.

Галецький Яків Петрович (1731 – 1768 – ?) – службу роз-
почав, коли гетьман за служби померлих діда бун-
чужного генерального і батька, полковника
гадяцького, надав чин бунчукового товариша 1 ве-
ресня 1754. У 1760 був у слідчій комісії в Глухівській
сотні. У його володінні с. Засуха Топальської сотні
посполитих 16 дворів, 26 хат, 29 хат бездвірних
(1764). Підкоморій Погарського повіту. Продав сл.
Якубівку (Залепіївку) бурмістру стародубському Лав-
рентію Злотникову. Проживали у с. Михайлівське.
Д.: Катерина Петрівна N (1734 – 1768 – ?). Чи Яків чи
Іван був одружений з княжною Шаховською. 24
квітня 1767 р. її мати отримала від Галецького майно
після смерті донька, а його дружини. 

Галуза Андрій (1742 – ?) – абшитований значковий то-
вариш Київського полку (? – 1782 – 1788 – ?), пору-
чик. Мав 19 підданних в одному селі. Д.: Мотря NN,
донька козака.

Галуза Максим (1740 – ?) – абшитований військовий
товариш Київського полку (1788), мав 37 підданих в
Олишівці. Д.: Ганна NN, донька козака.

Галузевський Григорій (бл. 1748 – ?) – абшитований
військовий товариш (1788). Д.: Марія NN, козачка.

Галузевський Прокіп Іванович (? – 1710 – 1764 – ?) – по-
ходив з шляхетського гербованого роду. Військовий
товариш Київського полку. Мав володіння в Мрині,
Олишівці, хут. Сороках (1764). Рід внесений до родо-
відної книги дворян Чернігівського намісництва.

Галузевський Роман (бл. 1745 – ?) – службу розпочав
з 1759 р., полковий канцелярист з 1768 р., значко-
вий товариш з 1769 р., військовий товариш з 1782 р.,
ротмістр (1788). Мав 192 підданих 1 містечку і 3
селах. Д.: Тетяна Степанівна Пригара, донька вій-
ськового товариша.

Галузевський Яків Прокопович (бл. 1741 – ?) – син вій-
ськового товариша, військовий товариш (? – 1787 –
1790 – ?), губернський секретар. Мав 5 підданих у 1
містечку. Внесений до ІІ частини дворянської родо-
відної книги Чернігівського намісництва Ніжин-
ського повіту. Д.: Марія NN, донька козака.

Галузевські Максим Прокопович – син військового то-
вариша, військовий товариш (? – 1790 – ?). Мав 29
спадкових підданих. Д.: Ганна NN, донька козака.

Галун Степан (1708 – 1763 – ?) – військовий товариш з
1745 р. в Ніжинському полку (1763).

Галушка Роман (? – ран. 1782) – абшитований значко-
вий товариш.

Галчун Іван – значний військовий товариш Чернігів-
ського полку.

Галчун Ілля Степанович (1755/1758 – ?) – син військо-
вого товариша, військовий товариш Чернігівського
полку (1787). Д.: Марія NN, донька шляхтича.

Галчун Семен Степанович (1759/1764 – ?) – син вій-
ськового товариша, військовий товариш Чернігів-
ського полку.

Галчун Степан Іванович (бл. 1727 – 1787 – ?) – військо-
вий товариш Чернігівського полку (1787), в 60-х
роках скупив багато грунтів у сотні. Д.: 1) Параска
Федорівна N (1733 – 1768 – ?). 2) (1787) Секлета NN,
донька священника. 

Галясовський Андрій – зі співаків імператорського
двору значковий товариш Чернігівського полку
(1749 – 1751 – ?).

Гамалія Андрій Андрійович (? – 1706.19.03.) – брав
участь в чигиринський і кримських походах. Бун-
чуковий товариш у Лубенському полку. 20 вересня
1690 р. отримав царську жалувану грамоту на с. Се-
рединну Буду в Стародубському полку, якою був за-
тверджений гетьманський універсал 1689 р. За
служби батька і свої отримав універсал на с. Юди-
нов у Бакланській сотні. Загинув у битві під Несві-
жем. Д.: Настасія Михайлівна Миклашевська,
донька полковника стародубського. В 2-му шлюбі
за Петром Корецьким.

Гамалія Антін Андрійович (? – 1670 – 1728) – значний
військовий товариш Лубенського полку (1702), ге-
неральний осавул (? – 1702 – 1703.06.), бунчуковий
товариш (? – 1708). Білоцерківський полковник
(1708). Побудував церкву Св. Харлампія в сл. Гама-
ліївці. За підтриму Мазепи засланий до Сибіру,
звідки повернувся 1712 р. і був поселий у Москві. Д.:
1) Марія Семенівна Самойлович (? – 1706), донька
стародубського полковника. 2) Уляна Андріївна
Кондратьєва, донька сумського полковника. Її рідна
сестра була дружиною Михайла Богдановича Кор-
сака. 

Гамалія Василь Андрійович (бл. 1693 – 1726.2.05.) –
бунчуковий товариш у Лубенському полку (з 1720),
помер в сулацькому поході. Володів половиною 
с. Борщова, половиною с. Чехови з хутором і мли-
ном. Д.: Марфа Григорівна Квітка (1703 – ?), донька
полковника харківського. Вдова, ігуменія Харків-
ського монастиря.

Гамалія Василь Григорович – службу розпочав 1758 р.
військовим канцеляристом ГВК, військовий това-
риш Стародубського полку (1765 – 1787 – ?). Внесе-
ний до І частини родовідної книги дворян
Новгород-Сіверського намісництва. Проживав у
Погарі. Д.: (1777) Катерина Яківна Тимонова,
донька дворянина-поміщика Трубчевського повіту
Орловського намісництва. Мав синів Івана, Семена,
Якова, Іллю.

Гамалія Василь Павлович – комісар полковий полтав-
ський (1745), значковий товариш Полтавського
полку 1743–1755 р., мав двір у Нових Санжарах.

Гамалія Василь Степанович – син бунчукового това-
риша, бунчуковий товариш в Лубенському полку (?
– 1741 – 1751 – ?), присягнув у 1741 р. 1751 р. патенту
не пред’явив. Мешканець с. Івахниках. Мав в Лох-
вицькій сотні у с. Івахниках посполитих дворів 6 тяг-
лих, 14 піших убогих (1745), малогрунтових 1 двір на
2 хати, убогих 23 двори в них 25 хат 4 бездвірних хати
та двір житловий та 5 дворів найманих людей, його
ж разом з описними імператорським в с. Шмигли-
кові 2 двори на 3 хати та 2 бездвірних хати (1747).
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Гамалія Григорій Андрійович (? – 1699 – 1737) – бун-
чуковий товариш (1720–1737) у Стародубському
полку. 1725–1726 рр. був в сулацькому поході. Во-
лодів сс. Борщов і Чеховкою, які отримав взамін ді-
дівської маєтності Серединної Буди від гетьмана
Скоропадського. Мав у 1737 р. в м. Погарі 3 дуже
убогих підсусідків, у с. Посудичі 7 підсусідків у
хатах, в д. Жалки 2 підсусідка. Володів хут. Холо-
пець 4 убогих двори, 2 вибуло. Д.: Явдоха Василівна
Бороздна (бл. 1699 – 1755.25.01.). У 1737 р. володіла
с. Борщовим Погарської сотні: 6 середньогрунтових
дворів, 63 малогрунтових, 11 дуже убогих всіх 80
дворів, з них людей у «расходах» 55. Вибуло з села
14 людей. В хут. Новая Воля 4 дуже убогих двори, 2
вибуло. Мали синів Василя (секунд-майор), Федора
(поручик), Івана (вахмістр), Петра, доньку Кате-
рину (1787), які тримали 104 підданих в д. Ліпке. Їх
донька Марфа була заміжня за прем’єр-майором у
відставці Іваном Федоровичем Юрловим.

Гамалія Григорій Антонович (? – 1758) – син бунчукового
товариша. Навчався в Речі Посполитій. Бунчуковий
товариш у Лубенському полку (1735.30.09./1742 –
1758), кандидат в генеральні хорунжі (1758). Д.: (1737)
Євдокія Опанасівна Покорська (1722 – 1770.3.11.),
донька стародубського полкового писаря.

Гамалія Григорій Григорович (? – 1763 – 1787 – ?) –
службу розпочав з 1773 р., військовий товариш Ста-
родубського полку (1782 – 1787 – ?). Внесений до І
частини родовідної книги дворян Новгород-Сівер-
ського намісництва. Володів с. Подсудичі, хут. Хо-
лопці. Проживав у Погарі. Д.: (1784) Ганна
Василівна Джура, донька значкового товариша.
Мали синів Івана, Миколу, доньку Настасію.

Гамалія Григорій Михайлович (? – 1633 – 1702) – син
черкаського полковника. Ще за гетьманування
Б.Хмельницького тримав с. Хоружівку. Сотник пи-
рятинський (? – 1661.10. – 1664). Активно підтри-
мув Івана Брюховецького, став полковником
лубенським (? – 1664.04. – 1666.07.). Їздив з геть-
маном до Москви і 3 грудня 1665 р. отримав царську
грамоту на дворянство і сс. Хоружівку і Хітці (ори-
гінал). У липні 1666 р. Брюховецький запідозрив
його у зносинах з Дорошенком і, заарештувавши і
закувавши, більше року тримав під вартою у Гадячі.
Уряд лубенського полковника зберігав і при своєму
дядькові гетьманові Петру Дорошенку, вірним
якому залишився і після проголошення гетьманом
Лівобережним Ігнатовича. Очолив охотницький за-
порозький полк, а згодом був поставлений полков-
ником паволоцьким (1670.12. – 1673). Коли ж став
генеральним осавулом, то його місце полковника
зайняв дядько Яків Гамалія. Був козацьким послом
до Турції (1659, 1668). У 1671 р. у Фастові потрапив у
полон до польського полковника Пива. Після капі-
туляції дорошенківців перейшов на Лівобережжя.
Від Гамаліїв і Головіна с. Хоружівка в серпні 1765 р.
перейшло до київського генерал-губернатора Кос-
тюріна. Григорій Михайлович, як значний військо-
вий товариш, чекав свого часу, поселившись у
Лохвиці і скуповуючи грунти навколо неї. «Коло-

мак» 1687 р. приводить його знову до полковничого
пірнача лубенського (1687.07. – 1688), хоча і не на-
довго. Мабуть, давався взнаки вік. Значний вій-
ськовий товариш (1688 – 1689 – ?), 1689 р.
супроводжував гетьмана Мазепу до Москви. 5 бе-
резня 1690 р. гетьман Мазепа «респектуючи мы на-
годние и значные здавна в Войску Запорозком пана
Григория Гамалеи роненые прислуги» підтвердив
володіння греблею на р. Сулі, а також с. Хруль.
Помер бездітним. Д.: Марія Василівна N (? – 1670 –
1716). За заповітом 1694 р. їй були відписані всі ма-
єтності чоловіка. За її тестаментом 14 серпня 1716 р.
уступила Київському Михайлівському монастирю
різні грунти.

Гамалія Данило Михайлович – шляхтич. 1728 р. купив
ліс у священика преображенського Григорія Яко-
вича. Міщанин новосанжарський (1732), значковий
товариш Полтавського полку (? – 1739 – 1740). 
1737 р. під час татарського нападу втратив частину
документів на ліси. Д.: Пелагея NN, вдова значко-
вого товариша у 1740 р., мала двір і 2 посполитих в
Новосанжарові.

Гамалія Іван Андрійович (1699.6.12. – 1766) – син бун-
чукового товариша. Вів суперечку за спадщину
брата Григорія з його вдовою (1748). Бунчуковий
товариш в Стародубському полку (1720–1758). На-
казний полковник Миргородський по ордеру геть-
мана (1751–1752). Абшитований бунчуковий
товариш (з 1758). Генеральний суддя (бл. 1762).
Бунчуковий товариш у Стародубському полку, його
«сказка» датована 1761 р. Згідно неї народився, як
розповідав йому батько, 6 грудня 1699 р., але
справки немав бо в тих роках метрик не було. При-
значений «купно» з двома рідними братами Васи-
лем і Григорієм гетьманом Скоропадським в
бунчукові товариші на місце їх батька Андрія Гама-
лії у 1720 р. Володіння: д. Чехівка 7 малогрунтових
дворів, 8 людей в «расходах», 2 вибули, мав двір і
шинок у с. Семенівка Конотопської сотні та приїз-
жий двір у Глухові, шинок у с. Крутьки, приїжджий
у с. Сари і 2 підданих. (1747). Д.: 1) Марфа Іванівна
Анненкова, донька полковника. 2) Ганна Іванівна
Бороздна, донька бунчукового товариша. У 1-му
шлюбі за графом Гаврилом Івановичем Владисла-
вичем-Рагузинським.

Гамалія Іван Іванович (? – ран. 1762) – бунчуковий то-
вариш в Лубенському полку, присягнув у 1741 р.
Мав підданих в Лохвицькій сотні в с. Пісочок ма-
логрунтових 1 двір на 2 хати, убогих 9 дворів в них
13 хат, 5 бездвірних, 4 кінних і 2 піших підсусідка,
житловий двір та 7 дворів найманих людей та в 
д. Коновій убогих 7 дворів на 7 хат та 5 бездвірних та
житловий двір і шинок (1747). У 1755 р. захопив
землі у с. Пісочки Глинської сотні, куплені козаком
Лохвицької сотні Стефаном Жретовським. Його син
Андрій 1762 р. склав присягу в Янишпільській сотні.

Гамалія Іван Михайлович (від 1-го шлюбу) – син гене-
рального військового осавула. Служив з початку
1704 р. під Любарем, потім під Полтавою, півроку у
Білій Церкві, потім гетьманом Скоропадським від-
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пущений був у Гамаліївку, а батько залишився і був
до закінчення шведської баталії 1710 р. Ходив під
Кам’яний Затон і був там чверть року в 1714. У 1719
був у Києві при гетьмані Скоропадському. Став сот-
ником лохвицьким і тоді в 1721 р. ходив на канальну
роботу з полковником Марковичем під командою
чернігівського полковника Полуботка і там був рік.
У 1723 р. був на Коломаці в команді покійного Да-
нила Апостола півроку. У 1724 р. ходив за наказного
полковника лубенського в низовий сулацький похід
в команді полковника гадяцького Михайла Мило-
радовича, а «…когда пришли к Царичанці то по-
койний п. Милорадович сам пошел водою а мне
вручил всю команду і велел ити луговою стороною
к Астрахани а в Астрахане в Сулаке і тамо жил по-
лтора года». Сотник лохвицький (1721–1727), бун-
чуковий товариш у Лубенському полку (1727,
універсал 30.09.1735 р. – 1750).У 1727 р. за гетьмана
Апостола асигнований в осавули генеаральні «…і в
Глухові определен для отправления дела где і про-
жил немало». У 1733 р. з Глухова гетьманом від-
правлений до Москви де прожив півтора року. Був
у польському поході в команді генерального обоз-
ного Якова Лизогуба, за наказом якого відав гене-
ральною військовою артилерією і обозом, у
1736–1737 рр. був у комісії при царичанському ма-
газині, наглядав за миргородскому і полтавському
полкам провіантом, у 1738 р. відправлений для ку-
півлі провіанту, в 1739 р. стежив за висилкою в
похід козаків, волів і погоничів. Був посланий у
Чигриндубраву, потім у хотинському поході, після
якого прибув у Переяслав до Румянцева і був при-
значений від ГВК в комісію по відправці волів з Пе-
реяславського полку, потім був з командою під
Білою церквою у команді Лисенка. Мав 21 двір
(1744). Д.: 1) Євдокія N Лизогуб. 2) NNN.

Гамалія Іван Осипович (1741 – 1788 – ?) – службу роз-
почав з 1761 р., 6 липня 1761 р. отримав від гетьмана
звання військового товариша. Абшитований бунчу-
ковий товариш (з 1772.20.12.). Мав 333 підданих в 3
селах і 1 слободі. Д.: княгиня Феодосія Іванівна
Єлецька, донька капітана флоту.

Гамалія Микола Іванович (1734–1775) – військовий то-
вариш. Володів с. Борщовим. Д.: Ганна Луківна
Маркович, донька бунчукового товариша.

Гамалія Михайло (Іванович?) (? – ран. 1661) – власник
с. Безсали, значний військовий товариш Лубен-
ського полку. Д.: Васса NN, проживала у Яблунові
Лубенського полку.

Гамалія Михайло Андрійович (? – 1660 – 1724) – син
генерального осавула, військовий товариш (? –
1688 – ?). Сотник лохвицький (1690–1693), у 1692 р.
був гетьманським посланцем до Москви. Значний
військовий товариш (1689–1690) (1693–1701), 
1689 р. супроводжував гетьмана до Москви. 18
серпня 1693 р. отримав с. Безсали у Лохвицькому
ключі і млин Нейжалів на греблі в с. Ручках на р.
Сулі. 13 грудня 1694 р. гетьман Мазепа підтвердив
за ним с. Івахники. Генеральний бунчужний (1701–
1703). Бунчуковий товариш. Наказний полковник

полтавський (1705). Генеральний хорунжий (1707).
Генеральний осавул (1707–1709). Військовий това-
риш (1709–1712). За підтримку Мазепи утримувався
кілька років у Москві ( з 1712). Д.: 1) NNN. 2) Мела-
нія Омелянівна N (? – між 21.04. і 15.06.1732). У 1-му
шлюбі за Самойловичем. Після смерті 2-го чоловіка
отримала дозвіл виїхати з Москви до матері в Суми. 

Гамалія Михайло Герасимович (? – 1612 – 1662) – у по-
лковому товаристві черкаському (1649). З якихось
причин (мабуть, антитатарська позиція) став про-
тивником Юрія Хмельницького і прибічником
Сомка. Мабуть, на козелецькій раді був обраний ге-
неральним суддею. У 1662 р. Сомко призначив
«старшим» в місто Черкаси. З нашої точки зору не
полковником, а старшим над козацькими форму-
ваннями. Був він у цей час генеральним суддею.
Відповідно, вважаємо, що попередньо був і суддею
полковим черкаським. Захоплений у Черкасах при-
бічниками Юрія Хмельницького, привезений до
Чигирина і розстріляний. Д.: Ганна NN. 

Гамалія Михайло Іванович (1746 – ?) (від 1-го шлюбу)
– бунчуковий товариш (? – 1768 – 1779). Мав двір у
Стародубі: 2 житлових покоїв, 1 людській, 1 комора,
1 погріб походний дерев’яний, в дворі жив грек Ми-
кола Корабеля 65 років. Двір дістався батьку Ми-
хайла померлому судді генеральному Івану Гамалії
від полкової стародубської канцелярії по справі
1754 р. з абшитованим полковим осавулом Стефа-
ном Якимовичем за спірну суму 180 карбованців.
Колезький асесор (з 1779). Д.: Катерина Григорівна
Борозна, донька бунчуков ого товариша.

Гамалія Михайло Осипович (1743 – 1788 – ?) – значко-
вий товариш Лубенського полку (? – 1767), через глу-
хоту та сліпоту абшитований полковий хорунжий (з
1767). Мав 45 хат підданних (1782). Д.: Варвара Ми-
колаївна Троцина, донька бунчукового товариша.

Гамалія Мойсей – значковий товариш Лубенського
полку. Мав у 1747 р. в Пирятинській сотні підданих
в с. Архетовці (?) убогих 10 дворів на 16 хат та 1 без-
двірна.

Гамалія Олександр Михайлович (? – 1720 – 1751 – ран.
1762) – син осавула військового генерального, бун-
чуковий товариш у Лубенському полку (1735.11.09.
– 1751 – ?). У 1739 р. був у поході до Дністра при ГВА.
Присягнув у 1741 р. Мав 17 дворів (1744), в Лох-
вицькій сотні у с. Безсале посполитих 1 двір малог-
рунтових не могучих, 1 тяглих, 2 піших убогих. мав
у Лубенському полку в Пирятинській сотні у с. Малі
Типці підданих посполитих 6 дворів тяглих убогих
та 4 піших (1745). Д.: (1719) Гафія Луківна Свічка (?
– ран. 1735), донька бунчукового товариша.

Гамалія Осип Михайлович (від 2-го шлюбу) (? – ран.
1760) – бунчуковий товариш у Лубенському полку
(1735.18.09. – 1745 – ?). У 1742 р. мав суперечку за
хутір Усторочевський з священиком с. Западинець
Лохвицької сотні Корнилом Петровим. Присягнув
у 1741 р. Мав 40 дворів (1744), в Лохвицькій сотні у
с. Безсале посполитих 1 двір малогрунтових не мо-
гучих, 5 тяглих, 17 піших убогих (1745), с. Безсале
малогрунтових посполитих 3 двори на 6 хат, убогих
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17 дворів в них 26 хат та 8 бездвірних хат, двір жит-
ловий та 9 дворів найманих людей, шинок та
шинок у с. Харківці (1747). Д.: Єфросинія NN. За
нею в хут. Янишпольському 3-ї Лохвицької сотні 10
хат (1760). 

Гамалія Петро – бунчуковий товариш.
Гамалія Степан Михайлович (від 1-го шлюбу) (? – 1729)

– значний військовий товариш (? – 1723), бунчуко-
вий товариш у Лубенському полку (1723–1727), У
1723 р. їздив від наказного гетьмана Полуботка до
Москви з проханням про обрання нового гетьмана.
1724 р. складав ревізію Гадяцького полку, у 1725–
1726 рр. був в сулацькому поході. Сотник лохвиць-
кий (1727–1729). Володів с. Івахниками. Д.: Тетяна
NN, 4 листопада 1729 р. отримала разом з дітьми
гетьманський універсал на с. Івахники. Мала 30
дворів (1744).

Гамалія Стефан – бунчуковий товариш (1751, патенту
не пред’явив).

Гамалія Федір Данилович (? – 1720 – 1762 – ?) – з 1737 р.
співак при імператорському дворі, абшитований
придворний співак, значковий товариш Полтав-
ського полку (1747.22.10. – 1761.2.10. – ?). Мав двір
і підсусідків у Новосанжарівській сотні.

Гамалія Федір Михайлович – син осавула військового
генерального. Бунчуковий товариш у Лубенському
полку (1735.18.09. – 1751 – ?). У 1744 р. разом з Йо-
сипом і Василем Гамаліями та Іваном Себастьяно-
вичем захопили пашні, сіножаті та ліси козаків 
с. Жабок. Мав Лохвицькій сотні у с. Вербиниці (де
сам мешкав) посполитих 18 тяглих, 17 піших убогих
дворів, с. Голюнках підсусідків 10 дворів піших убо-
гих (1745), в с. Вербиниці разом з вдовою Феодорою
Дмитрашковою убогих посполитих 51 двір в них 62
хати та 18 бездвірних хат, 1 піший підсусідок, ще
його двір житловий та 6 дворів найманих людей,
двір приїзджий у с. Голюнках та хутір (1747). Д.:
Ганна Іванівна Білич, донька військового товариша.

Гамалія Яків Олександрович (1731–1795) – службу роз-
почав з 1757 р. у Лубенському полку, купував коней
для арміі, полковий комісар, чин військового това-
риша отримав від гетьмана у 1757 р., бунчуковий то-
вариш у Лубенському полку (1766.13.01. –
1783.25.08.). Разом з військовим товаришем Мико-
лою Івановичем Гамалією побив поручика Дмитра
Радулова (1762). У 1769 р. на його двір напали не-
вдоволені козаки с. Малютинці І Пирятинської сотні,
за що потрапили під арешт до лубенської в’язниці.
Д.: Катерина Семенівна Мандрика (1740 – 1790).

Ганджа Василь – значковий товариш Полтавського
полку, рекомендувався в армійський обер-офіцер-
ський чин.

Ганджа Федір Ничипірович – покозачений шляхтич.
Значний військовий товариш (1703).

Ганжа N – значковий товариш Миргородського полку
(1781), володів хутором в 2-й полковій сотні.

Гапон Федір – товариш полку Чернігівського (1673).
Купив разом з чернігвським жителем Федором Су-
щенком дім в Чернігові у жительки с. Пісок Феодо-
сії Іванихи.

Гапоненко Олексій – значковий товариш Миргород-
ського полку (1711), входив до куріня Бочарного.

Гапонов Нестор Семенович (1737 – ?) – син сотенного
отамана, військовий товариш Ніжинського полку в
абшиті (1787), житель с. Сосновки. Д.: Тетяна NN,
донька значкового товариша.

Гаращенко Іван (1746 – 1783 – ?) – служив з 1761 р.,
значковий товариш (1781 – 1783 – ?). Брав участь в
походах пруському та задніпровському кримському.

Гарбуз Євстрат Карпович – абшитований військовий
товариш (1788), мешканець с. Конятина Сосниць-
кої сотні. Д.: Євдокія NN, донька різночинця.

Гарбуз Єлисей Денисович – військовий товариш.
Гаркавий Матвій Васильович – син значного військо-

вого товариша, значковий товариш Ніжинського
полку.

Гаркуша Григорій Філонович – син сотника корсун-
ського. Військовий товариш. Родоначальник мир-
горородської гілки. Його нащадки внесені до VI
частини родовідної книги дворян Київського на-
місництва 21 жовтня 1786 р.

Гаркуша Григорій Філонович (? – 1629 – 1663 – ?) – у
1662 р., будучи полковником бориспільським, при-
власнив «виморочний» хутір у Требухові. Сотник
бориспільський (? – 1661 – 1663). Військовий това-
риш.

Гаркуша Іван Іванович – значковий товариш Мирго-
родського полку.

Гаркуша Омелян Пантелеймонович – син сотника 1-ї
Миргородської сотні, полковий канцелярист, знач-
ковий товариш Миргородського полку (1781.05. –
1786 – ?).

Гаркуша Тимофій – запорожець, курінний отаман Ти-
тарівського куреня. Оселився з дружиною в Старих
Санжарах (1756). Абшитований значковий товариш
Полтавського полку (1759). Проживав у с. Мачухах
2-ї Полтавської полкової сотні.

Гаркуша Федір Ничипірович – син сотника наказного,
з 1760 р. сотенний отаман баришівський Переяс-
лавського полку. Скупив чималі володіння в сотні.
Військовий товариш (з 13.01.1781).

Гармаш Василь – значковий товариш Ніжинського
полку (1736). Мав 5 підсусідків у Борзні.

Гарнага Кіндрат Дмитрович – батько козачого звання
на приступі під Азовом потрапив у татарський
полон. Козак Чигириндубравської сотні, був у битві
під Полтавою. Військовий товариш «за держание
…. надлежащих до скарбу войскового доходов с
полку ... и за оказанние приращения зборов до
скарбу войскового казни» (1742. 11.12. – 1757 – ?).
Мав у м. Чигриндубраві Лубенського полку житло-
вий двір, 1 підсусідок у його хаті жив (1745).

Гарновський Антін (1721 – 1775 – ?) – бунчуковий то-
вариш у Стародубському полку, його «сказка» да-
тована 1761 р., перейшов з польської області у 1751 р.
Одружився з вдовою бунчукового товариша Даров-
ського, прийняв православну віру, і вступив на
службу, у 1751–1754 рр. був у комісії бунчукового то-
вариша Якова Тарнавського, 31 травня 1754 р. от-
римав від гетьмана чин бунчукового товариша. У
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1764 р. мав у Новоміській сотні володіння у с. Кула-
гах посполитих дворів 48, хат 48, бездвірних 5. Д.:
(1754) Ірина Михайлівна Мокрієвич (1722 – 1779 –
?), вдова Петра Івановича Даровського. Мала воло-
діння в хут. Княж.

Гафтаренко Федір Степанович – син городового пере-
яславського отамана (1725–1738), онук Максима
Яновича Гафара, який у 1686–1699 рр. був крамарем
переяславським і скупив навколо міста значну кіль-
кість ґрунтів. Всі купчі діда і батька у 1767 р. підпи-
сував Федір. значковий товариш Переяславського
полку (? – 1743 – 1758 – ?), возний підкоморського
суду Золотоніського повіту Мешканець с. Циблі. Ще
У 1743 р. він продав предківські володіння в Піщаній
своєму двоюрідному брату священику піщанському
Івану Петровичу Чай ков ському. Д.: 1) (1772) Феодо-
сія NN, донька козака, діти: Клим (18 р.), Іван (12 р.),
Матвій (8 р.), Олексій (6 р.). 2) (1775) Євдокія Пет-
рівна Кандиба, донька сотника піщанського. Ві домі
його діти від 2-го шлюбу у 1790 р.: Максим (16 р.),
Іван (14 р.), Ва силь (11 р.), Пелагея (13 р.), Олек-
сандра (8 р.), Катерина ( 5 р.).

Гацук Стефан Якович (бл. 1707 – 1763 – ?) – син козака,
службу розпочав з 1722 р., учасник коломацького,
кримського і азовського походів. Значковий това-
риш Ніжинського полку за атестатом генерал-фель-
дмаршала графа фон Лесія (1735 – 1741). У 1735 р.
був у поході в Орелі на лінії, у 1737 р. очаківському,
у 1738 р. кримському походах. Військовий товариш
(1741 – 1763 – ?). 1743 р. надав позику до військо-
вого скарбу 50 копійок. Мав житловий двір у Коно-
топі (1748).

Гвоздик Лаврін Федорович – син значкового товариша,
за службу батька значковий товариш Переяслав-
ського полку (1733 – 1752 – раніше 1757). Мав жит-
ловий двір у с. Сосновій Яготинскої сотні. Д.:
Марина NN, мала у Переяславі 1 двір підсусідків
піших (1750).

Гвоздик Микола Федорович (? – ран. 1757) – син знач-
кового товариша, за службу батька значковий това-
риш Переяславського полку.

Гвоздик Петро Лаврінович – значковий товариш Пе-
реяславського полку (1767).

Гвоздик Петро Федорович (? – 1761) – син значкового
товариша, за службу батька значковий товариш Пе-
реяславського полку. 1761 р. значковий товариш
Леонтій Загорулько продав грунти з торгів у с. Сос-
новій колодника Василя Риби, який вбив Петра
Гвоздика. 

Гвоздик Степан Миколайович (1738 – 1768 – ?) – знач-
ковий товариш Переяславського полку після смерті
батька (1757–1768). 1768 р. просив абшит, скаржився
на полкового канцеляриста, який записав його в ря-
дові козаки. Д.: Параска Яківна Загорулько (1732, 
с. Вєтове – 1768 – ?), донька значкового товариша.

Гвоздик Федір (? – ран. 1733) – отаман курінний с. Сос-
нового Яготинської сотні (1726), козак 4-ї статті,
значковий товариш. Був заможним і на заробітки
до нього приходили навіть козаки з сусіднього Ки-
ївського полку (Остерська сотня).

Гегел Йосип – значковий товариш Миргородського
полку (? – 1735 – ?).

Гегела-Олексієнко Василь – козак, значковий това-
риш Полтавського полку (1732.19.09. – 1755 – ?). У
1736 р. кримському поході. Мав двір у Переволоч-
ній. У 1749 р. вів тяжби з бунчуковим товаришем
Петром Павловським. У 1751 р. запорзьці захопили
його товари. У 1754 р. його дім був звільнений від
постоїв і від служб у мирний час через викорис-
тання розвідувальних роботах в Криму. Вiдомий як
професiйний розвiдник у кримських володiннях. 

Гей Назар – значковий товариш Гадяцького полку
(1735), в поході не був. Мав 1 двір, на якому 1 хата.

Генбач Микита (1718 – 1788 – ?) – шляхтич, службу роз-
почав з 1740 р., хорунжий сотений голтв’янський
(1743–1765), отаман сотенний (1765–1782), військовий
товариш Миргородського полку (з 22 вересня 1782). 

Генбач Омелян (1727 – ?) – службу розпочав з 1778 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1782).

Генбач Петро – значковий товариш Миргородського
полку (1788).

Генбач Степан Терентійович – службу розпочав з 
1760 р., абшитований військовий товариш Мирго-
родського полку (? – 1776 – 1779 – ?). 26 квітня 1776
р. продав свій двір у Голтві за 200 карбованців вдові
підкоморія Андрія Остроградського Марфі Піко-
вець. Проживав у Городищі.

Генваровський Андронник Костянтинович – син сот-
ника кролевецького, значковий товариш

Генваровський Євлампій Костянтинович – син сот-
ника кролевецького,значковий товариш

Генваровський Костянтин Андрійович (? – 1685 –
1738) – шляхтич, сотник кролевецький (1715–1719),
військовий товариш (? – 1722 – 1723 – ?), сотник
кролевецький (? – 1724 – 1738.8.07.). Вів майнові су-
перечки (1717–1726). В 1717 р. звернувся з прохан-
ням заборонити священику Стефану будувати
шинок в с.Бистрику. У 1722 р. посланий у Переяс-
лавський полк збирати медову десятину. У 1731 р.
за брехливий донос на нього публічно покарані ота-
ман Ілля Каменський і війт Іван Ніжинець. У 1736 р.
знаходився під караулом у Глухові. В 1737 р. брав
участь в очаківському поході. Загинув у кримському
поході під час битви при Гайман-долині

Генваровський Яків Костянтинович – син сотника
кролевецького,значковий товариш

Герасименко N – значковий товариш Миргородського
полку (1774.7.05. – ?)

Герасименко N – значковий товариш Миргородського
полку, абшитований 10 травня 1773 р.

Герасименко Василь – значковий товариш Гадяцького
полку (1735), в поході був син Максим, повернувся у
1735 р. Жили в Опішні на одному дворі в одній хата.

Герасимов Ілля – службу розпочав значковим товари-
шем Прилуцького полку (1768 – 1774 – ?). Д.: Євдо-
кія NN, донька священика.

Герасимович Петро – військовий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1762 – 1763 – ?), осавул полковий
(? – 1781 – 1788 – ?). Мешканець глухівський. Д.:
Марія NN, донька грека.
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Гербаневський Омелян – значковий товариш Лубен-
ського полку.

Гергель Григорій (1748 – ?) – з різночинців. Службу
розпочав з 30 квітня 1761 р., канцелярист Ромен-
ського суду земського (з 1 січня 1766), возний ро-
менський (з 1 січня 1770), військовий товариш (23
травня 1779). Бурмістр роменський (1782), абшито-
ваний військовий товариш Лубенського полку (? –
1787 – 1790 – ?). Мав 30 підданих у 1 місті, 1 селі і 1
хуторі. Д.: Марфа Федорівна Селастяник, донька
значкового товариша.

Гергель Іван Сергійович (1732/1734 – ?) – службу роз-
почав з 17 липня 1748 р., значковий товариш (з
1773.28.09.), абшитований військовий товариш Лу-
бенського полку (1781.31.12. – 1788 – ?), мав 21 під-
даного в Сенчі. Д.: Ірина Карпівна Луценко, донька
значкового товариша Гадяцького полку.

Гергель Макар (1745 – ?) – службу розпочав з 1764 р.,
значковий товариш (1773 – 1780 – ?), абшитований
військовий товариш Лубенського полку (1788). Мав
10 підданих в Сенчі. Д.: Євдокія Семенівна Овді-
єнко, донька козака лохвицького.

Гергель Павло (1758/1762 – ?) – з дворян. Службу роз-
почав з 6 вересня 1772 р., полковий канцелярист (з
10 листопада 1778), значковий товариш (з 9 березня
1781), абшитований військовий товариш Лубен-
ського полку (з 24 квітня 1782), поручик у відставці
(1788). Д.: Марфа N Воротиляк, донька військового
товариша.

Гергель Семен (1752 – ?) – військовий товариш Лубен-
ського полку (? – 1787 – 1790 – ?).

Герцик Григорій Павлович (?, Полтава – 1739 – ?) – син
полтавського полковника. Один рік навчався у
КМА. Наказний полковник полтавський (1705).
Пішов з Мазепою з свого дому в Полтаві до Бендер.
Генеральний осавул (1711–1719) у гетьмана Орлика,
проживав у Стокгольмі. У 1719 р. захоплений у По-
льщі і утримувався у Петропавлівській фортеці.
Звільнений у 1735 р. Бунчуковий товариш у По-
лтавському полку. Повернувся в Україну 1739 р. Д.:
Настасія Василівна Громика (? – 1732).

Герцик Павло Семенович (?, Полтава – 1666 – бл. 1701)
– писар полковий полтавський, полковник полтав-
ський (1675–1676), товариш полку Полтавського
(1676), полковник полтавський (1677), (1683–1687),
(1691–1695). Значний військовий товариш (1689),
супроводжував гетьмана до Москви. Про нього зга-
дував В.Кочубей: «И мні судіи, на писарстві будучом
генеральном, без жадное от мене причины, чинил
пан Павел Герци много зла, под час Петрика, первы
на Запороже отселы забіглого, а потом з Запорожа
до Крыму удавшися, прелестно зоставши он по-
лковником полтавським по пану отцу моем, чинив
на пагубу мою головную, натягаючи изміни поруче-
ніе, же будто я того Петрика в тот побіг выправил».
Отримав універсал Мазепи на володіння селами Ва-
кулинці, Яківці, Стасівці, Василівку. Остання згадка
про нього – участь у штурмі Кезикермена у 1695 р.
Значний і заслужений товариш Полтавського полку
(? – 1699.07. – ?). В Корсуні мав двір і маєтність.

Гершун Іван – значковий товариш Миргородського
полку (1742).

Гершун Іван (1731 – 1764 – ?) – службу розпочав з 1750
р., військовий товариш Миргородського полку (з
1760). Разом з братом Лукою володів трьома хуто-
рами у Хорольській сотні.

Гершун Йосип – значковий товариш (? – 1741 – 1752 –
?), мав двір, хутір і підданних у Хорольській сотні
Миргородського полку.

Гершун Лука (1738 – 1783 – ?) – службу розпочав з 20
березня 1757 р. значковим товаришем, військовий
товариш Миргородського полку (з 12 червня 1760 р.).

Гершун Стефан (? – ран. 1758) – значковий товариш
Миргородського полку (1733 – 1752 – ?), полковий
зборщик (1751). В Хорольській сотні мав 4 підсусід-
ків (1739). Д.: Варвара NN (? – 1758 – ?).

Гетун Василь Максимович (? – ран. 1783) – значковий
товариш Стародубського полку, у 1737 р. купував
провіант і коней, але повинен йти в похід в команді
фельдмаршала фон Мініха. Нащадки жили у 
с. Лобках.

Гетун Іван Максимович (1717 – 1737 – ?) – значковий
товариш Стародубського полку (? – 1735 – 1737 – ?)
в Погарській сотні. Нащадки жили у с. Лобках.

Гетун Максим Іванович – син шляхтича, отаман горо-
довий погарський (? – 1709.12. – 1712.10. – ?), сотник
наказний погарський (1711, 1712, 1716, 1718, 1719,
нак.), значний військовий товариш (1713), отаман
городовий погарський (? – 1715.06. – 11. – ?), (? –
1717.12. – 1719.05. – ?), сотник наказний погарський
(1723, 1724, нак.), значковий товариш Стародуб-
ського полку (? – 1731 – 1732 – ?). Гетьман Скоро-
падський надав універсал на маєтність. 1731 р. разом
з Іваном Красовським, Кирилом Коноваленком ску-
повував грунти у посполитих с. Суворов. Мав у 
1737 р. у с. Суворов Погарської сотні 1 підсусідка.

Гефтенко Яким (1744 – 1783 – ?) – служив з 1772 р., вій-
ськовий товариш Гадяцького полку (1774 – 1783 –
?), був у кримському поході.

Гзовський Павло – військовий товариш. Його онук
Петро Петрович (1739 – ?) був священиком у с. Ру-
біжному, а Григорій Петрович (1747 – ?) священи-
ком с. Лакогомобуві на Топальщині.

Гзовський-Макаревський Макар Павлович – вій-
ськовий товариш.

Гиня N (? – ран. 1735) – значковий товариш Лубен-
ського полку. Д.: Настасія NN, у 1735 р. мала двір у
м. Ромнах, який був звільнений від постоїв.

Гирчич Іван Степанович – військовий товариш По-
лтавського полку. Гирченко Грицько був козком Ре-
шетилівької сотні в 1718 р.

Гладкий Іван Іванович (1742 – ?) – службу розпочав 26
березня 1759 р. значковим товаришем. Занесений до
ІІ частини родовідної книги, при чому вказав «но в
какой службе и чинах находились, имели ль какой у
себя герб осавшись по смерти своих родителей в ма-
лолетстве знать не могу». Корнет у відставці (1788),
мав 8 підданних в м. Вороніжі. Д.: Тетяна NN,
донька священика. Мали синів Григорія, доньок
Феодосію, Ганну, Євдокію, Тетяну, Глікерію.
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Гладкий-Гладковицький Андрій Гнатович – син вій-
ськового товариша Канівського полку, значковий
товариш Чернігівського полку.

Гладкий-Гладковицький Василь Гнатович – син вій-
ськового товариша Канівського полку, який у 1676 р.
отримав універсал наказного полковника переяслав-
ського Івана Берла на володіння в сотнях Бубнівській
і Леплявській як «власному посессору и наследнику
добр дедовских». Ці володіння документ називає
також Ли зогубівськими. Отримав у 1713, 1715, 1718,
1729 рр. підвердження на ці ж володіння від різних
урядовців отримав, якого у 1713–1715 рр. бачимо то ва-
ришем Чернігівського полку, а 1729 р. – священиком
пречистенським седнівським. Йому належала поло-
вина млина бунчукового товариша Василя Лизогуба
на р. Снові біля с. Дирчин. Всі предківські володіння в
сотні У 1753 р. були продані його синами священиками
Прокопом і Гнатом Гладкими бунчуковому товаришу
Якову Іва новичу Лизогубу за 1000 карбованців.

Гладкий-Козаченко Гнат Матвійович (? – 1650 – ран.
1676) – син миргородського полковника. Військовий
товариш і обиватель канівський, отримав універсал
гетьмана Івана Брюховецького від 8 січня 1668 р. на
побудовані ним самим млини на р. Циблі в Липля-
вах і Келеберді. У 1673–1675 рр. сотник леплявський.
Д.: Пелагея Іванівна Лизогуб (? – 1655 – 1698 – ?), у
1691 р. Мазепа на прохання чернігівського полков-
ника Якова Лизогуба ствердив універсалом право
володіння млином на р. Циблі вдові і дітям сотника
Гната Гладкого (кревного Якова Лизогуба).

Гладущенко Борис Васильович – значковий товариш
Ніжинського полку.

Глембоцький-Голубовський Лука Захарович – з
шляхти, батько вийшов у Гетьманщину. Абшитова-
ний значковий товариш Стародубського полку
(1787) Проживав у с. Знобі Новгородської сотні. Д.:
Пелагея Петрівна Тарнежевська, донька священика
знобівського. Мали синів Дем’яна, Василя, Івана,
Петра, доньок Ксенію і Мотрю.

Глинський Василь (? – ран. 1782) – значковий товариш
Чернігівського полку.

Глинський Іван – значковий товариш Стародубського
полку (? – 1735 – 1737 – ?). У 1735 р. жив у Новомі-
ській сотні, у 1737 р. перебував вдома, але мав йти в
похід в команді фельдмаршала фон Мініха.

Глинський Йосип Федорович (1741 – ?) – службу розпо-
чав з 1760 р., райця, казначей Чернігівського повіту
(1782), міський голова чернігівський (1784). Військо-
вий товариш Чернігівського полку (1782.2.09. – 1790
– ?), казначей Чернігівського повіту (1790). Мав 72
підданих в одному селі і 1 «деревнє». Д.: Настасія Ва-
силівна Хорошкевич, священик с. Орлівки.

Глібов Сава Якович (1745 – ?) – шляхтич гербу «Погоня
польська» змінений. військовий товариш (? – 1782
– 1790 – ?) у Чернігівському полку. Д.: Тетяна NN,
донька священика. Мали синів Андрія, Прокопа,
Василя, доньок Уляну, Мотрю, Марію.

Глоба Андрій – значковий товариш (1750–1758). У 
1752 р. разом з Данилом Глобою мав 4 сім’ї піддан-
них у 1-й полковій Полтавській сотні (с. Петрівці).

Глоба Андрій (? – 1682 – 1712 – ?) – значковий товариш
Полтавського полку.

Глоба Василь – підписок полковий полтавський, слу-
житель ГВК, писар сотенний білицький (1759 – 1763
– ?), значковий товариш Полтавського полку. Д.:
Марфа Микитівна Мороз, донька писаря суду пол -
кового.

Глоба Григорій – значковий товариш Полтавського
полку 1750–1755 р., мав двір і підсусідків у с. Петрівка.

Глоба Данило Андрійович (1713–1761) – служив з 1736 р.
з двоюрідним братом своїм Самійлом Глобою при
Полтавській полковій канцелярії. Був у походах, ви-
конував доручення. За служби предків з рядових ко-
заків 1-ї полкової сотні 28 листопада 1736 р.
полковником Кочубеєм включений в «пятидесятне
число товариства значкового», універсал же на чин
отримав лише 29 травня 1758 р. Значковий товариш
(1736 – 1751 – ?). У нього брати Іван (1736 – 1762 – ?)
і Яків, всі троє отримали чин значкових товаришів
«за служби предків» (1736.28.11.). Жили в одному
дворі нерозділені. 

Глоба Іван (1751 – ?) – службу розпочав з січня 1756 р.,
канцелярист військової канцелярії Запорізької Січі
(з 1 січня 1760), підписок Самарської паланки (з 29
січня 1762), значковий товариш Полтавського
полку (з 1763).

Глоба Іван Андрійович – за служби предків з рядових
козаків 1-ї полкової сотні 28 листопада 1736 р. по-
лковником Кочубеєм включений в «пятидесятне»
число товариства значкового. Мав у 1743 р. з Опа-
насом та іншими братами 5 підсусідців в с. Петрівці
та 5 в іншому селі. Значковий товариш Полтав-
ського полку (1736 – 1762 – ?). Д.: Марія Дмитрівна
Лисянська, донька козака опішнянського Гадяць-
кого полку.

Глоба Опанас – виборний козак петровський (1735),
разом з Яковом «имеет мельницю на реце Ворскле о
пол кола ступного, винокурню о едном котле, пел
пятнадцатеро, волов шест, полю на сорок четвертий
с покосу на сто возов лесу на десят рублей коров пят
овец пятдесят коний трое кобил двое». Значковий
товариш Полтавського полку 1738–1750 р, мав під-
сусідків у с. Петрівці з братами і «свойственниками».

Глоба Самійло (? – ран. 1743) – значковий товариш По-
лтавського полку (? – 1737 – ?). «Имеет мельницю о
едном коле на реце Ворскле винокурню о едином
котле пчел десят волов шест пою на двадцат чет-
вертий сенокосу на пятдесят возов лесу на пят руб-
лей коров три овец тридцат копей две». Д.: NNN, у
1752 р. мала одну сім’ю підданних у 1-й полковій
Полтавській сотні. Вдова, мала шинок в Петрівці.

Глоба Федір (1737 – ?) – службу розпочав 5 червня 1751
р., значковий товариш Полтавського полку (з 30
червня 1763).

Глоба Яким – значковий товариш Полтавського полку
(1762).

Глоба Яків Андрійович – за служби предків з рядових
козаків 1-ї полкової сотні 28 листопада 1736 р. по-
лковником Кочубеєм включений в «пятидесятне»
число товариства значкового. «Имеет поля на три
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чверти, сенокосу возов на пятнадцать, лесу за шест
рубли волов чотыри овец двадцат коров три кони
двох». Значковий товариш Полтавського полку
(1736–1755). У 1752 р. разом з Григорієм Глоба мали
2 сім’ї підданних у 1-й полковій Полтавській сотні.
Мав двір у с. Петрівці.

Глоба-Михайленко Петро Данилович (1737 – ?) – слу-
жив в ГВК з 1757 р., військовий канцелярист ГВК (?
– 1759 – 1760). З 18.10.1760 р. військовий товариш
Полтавського полку. Його предки: дід померлий
полковий полтавський обозний Лаврентій Мики-
тович та батько сотник орлянский Данило Лаврен-
тієв вірно служили, були в походах, батько вбитий
гайдамаками.

Глоба-Михайленко Петро Лаврінович (1738 – ?) –
службу розпочав 1756 р., військовий товариш (1757
– 1767 – ?), мав двір у Полтаві (1759).

Глоба-Михайленко Данило Лаврінович (1707 – 1790
– ?) – козак 1-ї полкової сотні, значковий товариш
Полтавського полку (1736.28.11. – 1743), мав двір у
Полтаві, мав хутір під Полтавою (1743), військовий
товариш «за служби діда його обозного полкового
полтавського і його самого з 1736 р. в воскових по-
ходах исправление» (1743–1749), не мав дворів
(1744). Сотник орлянський (1749.12. – 1757). Подав
позов до ГВС на полковника полтавського Василя
Кочубея про непризначення його сотником і вимо-
гах хабарів, а в результаті неправомірної поста-
новки сотником орлянським свого служника
Григорія Теля. Мав хутір на Правобережжі біля
Орла (1747). У 1756 р. вів суперечку за млини під с.
Ханделіївкою Кишенської сотні з бунчуковим това-
ришем Петром Павловським. Абшитований знач-
ковий товариш (1788). Проживав у Зіньківському
повіті, мав 175 підданих у 1 «дєрєвнє». Внесений до
І частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Ірина NN, донька священика. Мали
синів Петра (священик), Павла, Федора, Микиту,
Корнила, доньок Маринц і Мотрю.

Глоба-Михайленко Максим Лаврінович (1685 – 1762
– ?) – значковий товариш Полтавського полку (? –
1734.13.05.), полковий хорунжий полтавський (2-й,
1734 – 1745, 1-й, 1745–1761). Мав хутір під Полтавою
(1735). В його «сказці» від 8 січня 1762 р. відзнача-
лася участь в польському (1735), перекопському
(1736), очаківському (1737) походах. У 1738 р. зна-
ходився в «предосторогах» від ворога. У 1739 р. в хо-
тинському поході. Абшитований полковим
осавулом (з 5 жовтня 1761).

Глуз Андрій – значковий товариш Київського полку.
Глузд Василь Шапочник – міщанин можний козелець-

кий (1737), зборщик Київського полку (1740), знач-
ковий товариш (1741).

Глуховець Федір – сотник хорольський (? – 1713 – 1715).
У 1723 р. проживав у Хоролі, де мав родичів. Знач-
ковий товариш Миргородського полку (? – 1723 –
1732 – раніше 1738). Мав хутір під Хоролом. У 1738
р. у дворі жила його вдова.

Глуховець Яків Дем’янович (? – 1663 – 1703 – ран.
1705) – шляхтич, глухівський мешканець. 25 липня

1684 р. отримав гетьманський універсал на слободу
Годуновку, при його власному млині на р. Ясмань.
Посланий гетьманом в німецькі краї для розвідки
про війну турок і цесаря (1685). Гетьман направляв
до Цесарії (1686), а також до польського гетьмана
Яблоновського для розвідки (1688). Військовий то-
вариш (? – 1684 – 1689 – ?), гонець гетьманський до
Москви (1688, 1689). Отримав універсал Мазепи на
грунти (1703.17.06.) між Гирином і Орловкою, а
також млин в три кола на болоті Сонному, а потім
універсал його дружині з дітьми 8 березня 1705 р.
Д.: Марія Іванівна N (? – 1675 – 1707 – ?)

Глушак N – військовий товариш (1781). Мешканець
стародубський. Мав спільний з військовим товари-
шем Гурановським хутір у 1-й полковій сотні з
двома винокурнями.

Глушановський Василь Іванович – син значного вій-
ськового товариша. Військовий товариш. Тримав 
с. Миколаївку на Борзненщині. Надану його бать-
кові від Юрія Хмельницкого. 

Глушановський Гаврило Васильович – син військо-
вого товариша. Військовий товариш.

Глушановський Гаврило Васильович – син значного
військового товариша, значковий товариш Ніжин-
ського полку

Глушановський Іван – значний військовий товариш.
1660 р. Ю.Хмельницький надав маєтність при с. По-
повці і Миколаївку на Борзненщині. 1728 р. с. Ми-
колаївка була підтверджена універсалом гетьмана
Апостола за його нащадками.

Глушановський Сидір Якович (1745 – 1787 – ?) – вій-
ськовий товариш (1787). Д.: Зіновія NN, донька дво-
рянина. Мали синів Тимофія, Лавріна і доньку
Параску.

Глушановський Яків Прокопович (1717 – ?) – військо-
вий товариш (1787), мешкав у с. Миколаївці, де мав
36 підданих. Д.: Меланія N Динник, донька осавула
сотенного. Мали синів Мойсея, Сидора, Павла, Івана.

Гнатович Йосип – шляхтич, військовий товариш
(1703). В червні 1703 р. купив двір і плец у козака і
жителя мохоновецького, а на той час вже білоколо-
дязького. 

Гнилозуб Хома Михайлович (? – 1678) – військовий то-
вариш Ніжинського полку. Сотник батуринський.
В серпні 1670 р. від гетьмана Ігнатовича їздив до
Москви, в січні 1671 р. знову був там. Осавул полко-
вий ніжинський. Загинув у чигиринському поході.
Д.: Євдокія NN, вдруге вийшла заміж за полков-
ника охочекомонного Григорія Пашковського. 

Говаляский (?) Іван Яковлєв – значковий товариш
Стародубського полку (1769), у другій армії в поході.

Говоруха Трохим (1748 – ?) – абшитований військовий
товариш (? – 1787 – 1790 – ?). Внесений до ІІ час-
тини родовідної книги Лохвицкого повіту Чернігів-
ського намісництва. Д.: Маріамна Осипівна
Литвиненко, донька значкового товариша.

Гоголь Андрій – значковий товариш Чернігівського
полку, мав підданих у с. Голубчич Роїської сотні (1753).

Годило Андрій – запорізький козак. З 1737 р. розпочав
службу в Ніжинській полковій канцелярії. Полко-
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вий канцелярист (з 1740). Возний. Військовий то-
вариш (1782 – 1784 – ?) Д.: Катерина NN, мала у 
с. Прохор 2 підданих.

Годило-Годлевський Андрій – військовий товариш у
Чернігівському полку (1790). Д.: Євдокія NN. Мали
сина Федора, полкового писаря (1790). 

Голембіовський (Голембатовський) Григорій Леонті-
йович – службу розпочав з 1765 р. полковим канце-
ляристом, значковий товариш (1769.10.12. – 1778),
військовий товариш (1778.12.12. – 1781 – ?). Мав 7
підданих у с. Машові. Д.: Ганна Савівна Янжул,
донька військового товариша.

Голембіовський Іван Степанович – неписьменний.
Значний товариш полку Стародубського (? – 1720 –
?). 30 червня 1720 р. отримав гетьманський універ-
сал на с. Засуху. Згідно гетьманського універсалу від
1720 р. володів с. Старою Тростяною. Бунчуковий
товариш (1730). 

Голембіовський Максим – бунчуковий товариш. Мав
у 1737 р. у с. Литовське 5 малогрунтових, 1 убогого
підсусідка, вибуло 7 підсусідків.

Голембіовський Михайло – абшитований бунчуковий
товариш (1756).

Голембіовський Михайло Степанович (? – 1735) –
письменний. Товариш у Стародубському полку (? –
1714 – ?), 13 серпня 1714 р. за військові заслуги от-
римав гетьманський універсал на володіння с. Ли-
товським Новоміської сотні. 29 листопада 1718 р.
полковник Жоравка на його прохання звільнив з
посади полкового комісара. 15 січня 1721 р. полко-
вий писар Григорій Скорупа продав йому «поло-
вицю третини» млина литовського. Значковий
товариш (1723), 1 жовтня 1723 р. підписав Коло-
мацькі чолобитні. Значний товариш бунчуковий (?
– 1730 – 1735). Був у багатьох походах, а після низо-
вого сулацького «до крайнего прийшол убожества,
и долгов». 8 липня 1730 р. отримав гетьманський
універсал на с. Литовське та другий універсал на на-
дання с. Козарич. У 1735 р. жив у Новоміській сотні.
Д.: N Павлівна Дублянська.

Голембіовський Степан – отримав гетьманські уні-
версали: 26 квітня 1705 р. на с. Ківан, а в січні 1708 р.
на с. Кневичі. Володів с. Горчаки, частину якого
продав господарю гетьманського двору Івану Да-
ровському. Отаман городовий стародубський (? –
1709.04. – 1715). 15 грудня 1708 р. Скоропадський
підтвердив попередні надання. Товариш полку Ста-
родубського, значковий товариш (1723). Д.: Килина
NN. Після смерті чоловіка разом з дітьми володіла
сс. Ківан і Кневич.

Голембіовський Яків (? – ран. 1737) – значковий то-
вариш (1723). Д.: Євдокія Василівна N. Її володіння
у 1737 р. у с. Засухи 29, з них 7 вийшли. У 1738 р. за
1000 карбованців продала с. Засуху (Стару Трос-
тань) генеральному бунчучному Семену Галець-
кому.

Головань Михайло Іванович – з шляхетської родини
Мединських, син абшитованого сотенного осавула.
Військовий товариш (1787), мешканець с. Шапова-
ловки. Д.: Параска NN, донька шляхтича.

Головань Михайло Іванович (? – 1770 – 1787 – ?) – син
осавула сотенного шаповалівського, значковий то-
вариш (з 1781), житель шаповалівський. Мав 20 під-
данних в 4 хатах. Д.: Параска Іванівна Саченко,
донька сотенного отамана.

Головачевський Петро Якович (1727 – 1783 – ?) –
службу розпочав 5 травня 1739 р. козаком Басан-
ської сотні, військовий товариш (1754.19.04. – 1764),
сотник березанський (1764.25.05. – 1782). Брав
участь у турецькому поході. Мав 30 підданих у с. Ба-
сані, 8 у Березані, 4 при хут. Кобизькому Київського
полку (1774). Д.: Параска Ісаківна Таращук (1731 –
1775 – ?), донька абшитованого значкового това-
риша, син Іван.

Головенко (Головін) Федір Петрович – син значко-
вого товариша, військовий товариш (1787). У 
1787 р. разом з братами мав 23 нерозділених підда-
них у с. Собичах. Д.: Ганна NN, донька священика.

Головенко Петро Сергійович (? – ран. 1788) – син ота-
мана курінного, значковий товариш Ніжинського
полку (1781) (с. Сопич, поблизу мав пасіку).

Головка Юхим (? – ран. 1750) – значковий товариш
Прилуцького полку (? – 1732 – 1740 – ?).

Головка Каленик Юхимович – значковий товариш
Прилуцького полку (1732 – 1751 – ?).

Головка Карпо (1740 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1787), мав 33 підданих
у 1 селі. Внесений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: Євдокія Дем’янівна
Салимовський, донька сотенного хорунжого.

Головка Кіндрат – значковий товариш.
Головка Павло Федорович – син значкового товариша.

військовий товариш (1790). Його мати Ганна мала
22 підданих в Прилуцькому полку, а брат Дем’ян
служив сержантом у лейб-гвардії Ізмайлівському
полку (1790).

Головка Петро Юхимович – значковий товариш При-
луцького полку (? – 1732 – ?). Проживав у с. Полон-
ному.

Головка Семен Кіндратович – значковий товариш Лу-
бенського полку (1751). У 1757 р. мав суперечку за
землю у с. Калинівка з Яковенками Григорієм і Ма-
рією.

Головка Сергій Юхимович (1702 – 1790 – ?) – значко-
вий товариш Прилуцького полку (1732 – 1753 – ?),
абшитований військовий товариш (1788), мав 33
підданих у с. Полонному Журавської сотні і 1 хуторі.
Д.: NNN, донька сотника

Головка Федір Юхимович (? – ран. 1782) – син значко-
вого товариша, запорожець. Значковий товариш
Прилуцького полку (з 1759). Д.: Ганна NN (бл. 1708
– 1788 – ?). Після смерті чоловіка мала 22 піддан-
них у 1 містечку.

Головка Юхим– значковий товариш Прилуцького
полку (1740).

Головкевич Григорій – знатний військовий товариш
(1663).

Головко Гнат (1760 – ?) – військовий товариш При-
луцького полку. Мав 126 підданого в Монастирищах
Ніжинського повіту. Абшитований військовий това-
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риш (? – 1787 – 1790 – ?). Д.: Настасія NN, донька
священика. Мали сина Олексія і доньку Ганну.

Головня Кіндрат – значковий товариш Лубенського
полку. Мав у Роменській сотні в с. Калинівка шинок
у 1747 р.

Головня Семен – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1736 – 1769 – ?) після батька. У 1736 р. був
полковим комісаром, у 1737 р. – при слідстві за ко-
місарство, у 1738 р. – у кримському поході. Мав у
Роменській сотні у с. Килинівка двір житловий
(1745), в різних чолобитних справ при слідству
(1751). Через старість і крайню убогість знаходився
вдома, в похід не пішов (1769). Мав в Роменській
сотні у с. Калинівка 3 двори підсусідків піших убо-
гих (1745), житловий двір і шинок (1747), в с. Жит-
ньому шинок (1747). Абшитований значковий
товариш (1790). Мав 116 підданих в Роменському
повіті. Д.: NNN (? – ран. 1790), мали синів Григорія
– полкового хорунжого, Д.: Марія Осипівна Куп-
чинська, донька військового товариша. 

Головня Федір (1749 – ?) – з різночинців, служба з 
1766 р., значковий товариш (1775.23.07. – 1781), вій-
ськовий товариш Лубенського полку (1781.22.11 –
1790 – ?). Мав 56 підданих у 1 селі Роменського по-
віту. Д.: Євдокія Іванівна Грицай, донька пушкаря
ГВА. Дітей не мали.

Головня Федір Ничипорович (? – 1734 – 1755 – ?) – син
осавула полкового, козак Глухівської сотні, вій-
ськовий товариш Ніжинського полку. Його син
Дмитро (1756 – ?) мешкав у с. Тулиголовах.

Головченко Яким Михайлович (? – 1629 – 1689) – на
початку Визвольної війни входив до козацтва Пере-
яславської сотні Федора Чикмена. Разом з ним були
його родичі Григорій і Петро. Став полковником
черкаським (? – 1669 – ?) у Петра Дорошенка, потім
генеральним осавулом. Пізніше знову повернувся на
Лівобережжя. 16 березня 1675 р. гетьман Самойло-
вич затвердив право на млин і хутір у с. Масаліївці
Сосницької сотні за колишнім черкаським полков-
ником, який перейшов на Лівобережжя. 25 березня
1686 р. як значний товариш полку Переяславського
продав Василю Максимовичу «грунт фолварковій у
с. Девичках з гаем и ставом водяним, на котором для
ловления риби и езки ставить можно» за 40 золотих.
І.Мазепа сповіщав до Москви: «я, призывавши к
себе в Батурин полчан Переяславских и обявивши
им тот ваш царский пресветлого величества указ, ут-
вердилем им полковником совершенный Якима Го-
ловченка старожитного Переяславского казака,
який сего минувшего лета был по моем повелению
Наказным Полковником; который и перед сим мел
на себе, Переяславского, и Черкаского, полковни-
чества, а также и асаульства енерального уряды».
Полковник Яким Головченко володів на уряд сс. По-
моклями, Пологами, Циблями, Леляками 2-ї полко-
вої сотні, сс. Старим і Кальним Воронківської сотні.
«За Мазепиного же гетманства полковник переяс-
лавский Головченко, купивши при той деревне (Ма-
салаєвка – автори) на реке Убеди в мельника
Мартына Массалая мельницу, завладел и людьми

той деревни, по даче Мазепиной, и владел по смерть
свою…отдал ту мельницу, при смерти, на поминове-
ние за свою душу в монастырь киевопечерский».
Його двір в Переяславі перейшов козаку 1-ї полкової
сотні Василю Баришівському. 

Голод Лука (? – ран. 1764) – значковий товариш Київ-
ського полку. 

Голуб N – сотенний отаман (? – 1781), значковий това-
риш (1781.14.05. – ?) Київського полку.

Голуб-Войтенко Михайло – значковий товариш Лу-
бенського полку (1741 – 1747 – ?), проживав у Ромнах.

Голуб-Войтенко Петро – значковий товариш Лубен-
ського полку (? – 1735 – 1754 – ?), мешкав у м. Ромнах.

Голубовський Лука – абшитований військовий това-
риш Стародубського полку (1783). Мешканець по-
гарський. Мав у с. Зюбі 8 підданих. Д.: Пелагея
Петрівна Тарнежевська, донька священика зюбов-
ського. Мали синів Дем’яна, Василя, Івана, Петра,
Павла, доньок Мотрю і Ксенію.

Голухович Тиміш Євтухович – митний харківський го-
лова, полковий осавул харківський (1704), город-
ничий (1706), полковий старшина (1707), наказний
полковник харківський (1711), значний товариш
Миргородського полку (1712). Йому тіткою доводи-
лася черниця Хорошівського монастиря (1710) Таі-
сія. Д.: Феодосія NN.

Голуховський Семен Остапович – в полковому това-
ристві Миргородського полку (1649), був швагром
Василя Золотаренка. Писар полковий миргород-
ський (? – 1658 – ?), кіш вислав до Москви Михайла
Івановича Стриджу, Івана Степаненка, Якова Оста-
пенка і Семена Остапенка Голуховського. «Троє з
нас – Остапенки і писар, живуть в Миргороді
близько Грицкового двору і знають його здавна».
Відносно останніх слід відзначити, що це колишні
прибічники Матвія Гладкого, які, мабуть, якийсь
час вимушені були переховуватися від Григорія Ліс-
ницького на Січі. Генеральний писар (1659–1660).
Підписав переяславську угоду 1659 р. На корсун-
ській раді 1660 р. склав повноваження генераль-
ного писаря на користь Павла Тетері. У 1661 р.
«Тетеря зрадив, залишив писарство, поїхав до По-
льщі, а Семена як і раніше присланий на писарство
з Запорога». У грудні 1661 р. очолював козацьку де-
легацію до Москви. «...обо всех делах... писав в Пе-
реяслав к гетьману к Якиму Самку и в Киев. И
проведав де то Юрась, за то ево Семена хотел рас-
стрелять». Семен, «покинув жену свою и детей», за-
лишив 29 липня Чигирин і 6 серпня 1661 р.
прийшов до Якима Сомка у Переяслав. Військовий
суддя у наказного гетьмана Якима Сомка (1662). Д.:
1) N Ничипірівна Золотаренко (? – 1642 – 1661 – ?),
потрапила у татарський полон, і у 1660 р. її розшу-
кували за вказівкою хана для Виговського, щоб той
обміняв на свою дружину. 2) (з 1661) N Дорофіївна
Дорошенко, сестра гетьмана Петра Дорошенка.

Голушка Роман (? – ран. 1782) – значковий товариш
Чернігівського полку

Голювець Іван (? – 1720 – 1781 – ?) – розпочав службу
з 1736 р. значковим товаришем Прилуцького полку.
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Брав участь в очаківському (1738), дністровському
(1739), хотинському (1740) походах.

Голювець Сава Степанович (1718 – 1790 – ?) – значко-
вий товариш Прилуцького полку (1733 – 1779 – ?), аб-
шитований військовий товариш (? – 1772 – 1790 – ?).
Мешкав у с. Дядинець Іваницької сотні, мав 71 підда-
ного в містечку Іваниці і одному хуторі. Д.: 1) (? – 1741
– 1772 – ?) Настасія Іванівна Ковтун, донька козака
Іваницької сотні. 2) (1785) Дарія NN, донька козака.

Голювець Степан – значковий товариш Прилуцького
полку.

Голювець Яків (? – 1727 – 1774 – ?) – син козака. Знач-
ковий товариш Прилуцького полку (1737 – 1774 –
?). Д.: NNN, донька посполитого. Дітей чоловічої
статті не мали, доньки Ганна, Устина, Марфа.

Голюнка Андрій – значковий товариш Ніжинського
полку (? – 1735 – 1738 – ?), У 1735 р. був комісаром
полковим, у 1738 р. був у кримському поході.

Голюнка Гнат – значковий товариш Ніжинського
полку. У 1737 р. був у очаківському поході.

Голюнка Григорій – значковий товариш Ніжинського
полку. 

Голюнка Іван – значковий товариш Ніжинського
полку.

Голяк N – абшитований значковий товариш Київського
полку (1769).

Голянський Іван – значковий товариш Київського
полку (1738), тимчасово призначений до управ-
ління Носівською сотнею. У вересні 1738 р. звину-
вачений мешканцями сотні у здирствах, обтяженні
загальнонародними повинностями.

Голяховський Олексій (1765 – ?) – службу розпочав 24
лютогор 1778 р., значковий товариш Ніжинського
полку (з 1778.5.10).

Гомоляка Гнат – значковий товариш Ніжинського
полку (1769).

Гондзеровський Андрій – військовий товариш Ні-
жинського полку (1736–1748). У 1736 р., мав двір у
сл. Веригінській Глухівської сотні, у с. Некрасівці –
9 хат убогих посполитих, двір у Глухові, двір в сл.
Білополовиній Глухівської сотні. У 1743 р. мав 27
дворів, 2 млинові кола, надав позику до військового
скарбу 1 карбованець 40 копійок.

Гондзеровський Іван (? – 1735) – бунчуковий товариш
(1735) у Стародубському полку.

Гондзеровський Петро – військовий товариш. Його
донька Софія заміжня (? – 1778 – 1783 – ?) за сином
сотника Федором Костенецьким.

Гоневський-Іванина Петро (1721 – ?) – службу роз-
почав з 1743 р., значковий товариш Чернігівського
полку (1762 – 1766 – ?).

Гоневський-Іванина Сава Іовенко – покозачений
шляхтич гербу «Яніна». Сотник березненський (? –
1660 – 1680 – ?). Значний товариш Чернігівського
полку (1691). Мешканець березненський. 

Гонзак Михайло – мав хутір під с. Рудівкою (1732).
Значковий товариш Прилуцького полку (? – 1732 –
1740 – ?).

Гонцевський Гаврило (1730 – ?) – з шляхтичів. Службу
розпочав 26 жовтня 1746 р., полковий канцелярист

(з 8 квітня 1747), отаман сотенний (з 2 квітня 1762),
возний сотенний (з 28 грудня 1763), військовий то-
вариш Лубенського полку (з 21 липня 1779).

Гонцевський Іван Павлович (? – 1690 – 1738.8.07.) –
осавул полковий лубенський (? – 1711.10. – 1719.09.
– ?) (? – 1725 – 1731.01. – ?), (1-й осавул; ? – 1736 – ?).
15 жовтня 1711 р. отримав від полковника Савича 
с. Гонці полкової сотні, Маркович підтвердив це на-
дання, яке будо скріплене гетьманським універса-
лом 5 лютого 1715 р. Купив луку Скачок Великий у
Василя Логвина дейманівського, там же луку у свя-
щеника повстинського Данила, а також у Василя
Фурси деймаівського. Загинув у битві при Гайман-
могилі. За ним у 1740 р. в Лубнах 1 двір тяглих убо-
гих та 3 двори піших убогих козацьких підсусідків,
у с. Тарандинці 4 двори піших козацьких підсусід-
ків. Значковий товариш Лубенського полку (? –
1738), мав у с. Гонцові шинок, у 1745 р. ним воло-
діли його онуки Степан і Федір Яковлевичі. Також
мав хутір з 4 найманими людьми у Пирятинській
сотні.

Гонцовський Павло Іванович (? – ран. 1745) – значко-
вий товариш Лубенського полку, мав двір житло-
вий у с. Гонцові Лубенської полкової сотні, у 1745 р.
в якому жила його вдова Гафія.

Гончар Гавриш – військовий товариш Полтавського
полку (1693), житель стасівський.

Гончар Іван – шляхтич, значковий товариш, мешка-
нець с. Ольшаного Волинської сотні Чернігівського
полку (1700). Родоначальник Гончаревських.

Гончар Мисько Степанович – покозачений шляхтич,
четвертий в реєстрі Полтавського полку 1649 р., по-
лковий осавул полтавський за Богдана Хмельниць-
кого. В посольсьстві Іскри до царя у 1658 р.
Наказний полковник полтавський (1664). 19 червня
1665 р. продав свій сінокіс на Голові за 23 копи ве-
ликобудищанському мешканцю Міхну Дащенку.
Сотник полтавський (1666). Товариш полку Пол -
тавського (1667). Козак полтавський (1676). Д.:
Химка Павлівна Тубольченко.

Гора Федір – значковий товариш Стародубського полку
(? – 1735 – 1737 – ?), У 1735 р. жив у Почепській
сотні, у його володінні Ратне, Нижні Злобинець (4
малогрунтових посполитих). У 1737 р. перебував
вдома, але мав йти в похід в команді фельдмаршала
фон Мініха. «1737.15.05 Сказка значкового това-
риша Стародубського полку Федора Гори взята в
полкову стародубську канцелярію в том, що він не
зміг прибути в Стародуб 4 числа, як дав підписку бо
захворів а нині прибувши в Стародуб отримав ін-
струкцію про те куди треба їхати і що робити, а
якщо знову не виконає має бути оштрафований
згідно указу цариці присланого в похід. К сей
сказки руку приложил з.т. Федір Гора ( Прізвище та
імя іншим почерком)».

Гораїн Данило (? – ран. 1779) – значковий товариш По-
лтавського полку. Д.: Дарія NN (? –1759 – 1779 – ?).

Гораїн Іван – товариш Полтавського полку. У 1744 р.
разом з Хомою Лишенком подали чолобитну на пол -
ковника полтавського за побиття киями.
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Гораїн Лука – значковий товариш Полтавського полку
(? – 1734 – 1743 – ?). У 1736 р. комісар по збору вказа-
них консистентами порцій та рацій. У 1742 р. подав
позив до ГВС на полтавського полковника за захоп-
лення у нього пожитків. Мав двір у Перевалочній.

Гораїн Олександр – значковий товариш Миргород-
ського полку (1731).

Горащенко Андрій – значковий товариш Полтав-
ського полку (1743), мав двір у Переволочній.

Горбаневський Лев (1737 – ?) – з козаків. Службу роз-
почав з 15 лютого 1753 р., сотенний канцелярист, со-
тенний писар 2-ї Пирятинської сотні (? – 1762 –
1765 – ?), військовий товариш Лубенського полку
(1782).

Горбаневський Омелян – значковий товариш Лубен-
ського полку, не отримав російського чину (1788).

Горбаневський Павло Матвійович – абшитований
значковий товариш Ніжинського полку (1788). Мав
1 підданого в Глухові. Д.: Тетяна NN, донька свяще-
ника. Мали сина Якова.

Горбаненко Кіндрат – абшитований значковий това-
риш Миргородського полку (? – 1773 – 1780 – ?).

Горбаненко Петро Степанович – шляхтич, товариш
полку Полтавського (1669), зацний козак (1678),
сотник полковий полтавський (? – 1683 – 1690 – ?).
Тримав с. Яківці.

Горбаненко Степан Петрашенко – син сотника по-
лтавського, козакував у батьківській сотні (? – 1649
– ?). Товариш полку Полтавського (? – 1655 – ?).
Учасник посольства гетьмана І.Брюховецького до
Москви. Осавул полковий полтавський (1668), на
місці полковника (1668). Товариш полку Полтав-
ського (? – 1671.15.09. – ?). Осавул полковий по-
лтавський (1672 – 1673). Наказний полковник
полтавський (1672). Сотник 2-ї полкової сотні
(1677). Письменний. Д.: N Пантелеймонівна N,
донька священика.

Горбачевський Матвій – значковий товариш, вій-
ськовий товариш Київського полку (1771 – 1776 – ?).

Горбачевський Ничипір – значний військовий това-
риш, вийшов з Правобережжя.

Горбаченко Сидір – козак, гетьманський гонець до Мос-
кви (1691), був на Запоріжжі (1691). Гетьманський
посланець на Запоріжжя (1693), до Москви (1693),
військовий товариш Чернігівського полку (1693).

Гордєєв Дмитро Іванович – абшитований військовий
товариш Чернігівського полку (? – 1781 – 1788 – ?),
житель с. Городища. Д.: Євдокія N Лесенко, донька
козака.

Гордєєв Іван (1740 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Гадяцького полку (? – 1787 – 1790 – ?). Мав
38 підданих у одному містечку і одному хуторі. Рі-
шенням Чернігівського намісницького дворян-
ського зібрання визнаний дворянином і внесений до
ІІ частини родовідної книги. Д.: Марія NN, донька
підпоручика Молдавського гусарського полку.

Гордєєв Іван Іванович – бунчуковий товариш (? – 1782
– 1784 – ?), стряпчий верхньої розправи, шляхтич
(1782) Колезький асесор (1790). За ним в Ніжин-
ському повіті 49 підданих. Д.: Євдокія N Стасевич,

донька писаря гродського. Мали сина Івана і доньку
Тетяну.

Гордєєв Максим (1725 – ?) – абшитований військовий
товариш Прилуцького полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Мав 6 підданих у Прилуцькому повіті. Внесений до
ІІ частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Уляна NN, донька козака.

Гординський Андрій – службу розпочав з 1703 р.,
значковий товариш Полтавського полку (? – 1727 –
1737). У 1736 р. призначений для збору в полтав-
ський магазин провіанту та для інших посилок та
указів. Полковий хорунжий (1737). Звільнений від
служб за старістю, абшитований полковим хорун-
жим. Мав шинок і хутір в Сокільській сотні. Мав
двір у Кобеляках і 4 посполитих на куплених ґрун-
тах. Потім став священиком келебердинським тро-
їцьким (? – 1743 – ?).

Гординський Григорій Опанасович – значковий това-
риш Полтавського полку (? – 1734 – 1739). Житель
сокільський. Учасник царичанського, ладозькому,
кримському, очаківському. У 1739 р. генерал Ру-
мянцев призначив сотником у Нові Санжари.

Гординський Михайло Степанович (1753 – 1784 – ?) –
син намісника миргородського, службу розпочав з 5
травня 1766 р. полковим канцеляристом, писар со-
тенний (1769 – 1771), отаман сотенний (1771–1773),
значковий товариш (з 1773).

Гординський Опанас Тимофійович – козак сокіль-
ський (? – 1718 – 1721 – ?), значковий товариш По-
лтавського полку (? – 1723 – ?).

Гордієнко Трохим (1760 – ?) – абшитований військовий
товариш Гадяцького полку (1788). Його рід рішен-
ням Чернігівського намісницького дворянського
зібрання визнаний дворянським і внесений до ІІ
частини родовідної книги.

Горковський (Гордовський) Аврам (1737 – 1783 – ?)
– службу розпочав з 1757 р., бунчуковий товариш
Миргородського полку (з 1776).

Горкун Стефан – значковий товариш (1738), жив у Хо-
рольській сотні Миргородського полку, його братом
був Олексій Денисенко.

Горкуша Петро – військовий товариш (1787), мав во-
лодіння у с. Дернівці Остерського повіту.

Горкуша Федір Ничипорович – син полкового осавула
запорізького. Сотенний отаман, військовий това-
риш (1781.13.01. – 1787), мав підданих у д. Коржі Ос-
терського повіту.

Горленко Андрій – значковий товариш Миргород-
ського полку (1738), мав двір приїзжий с. Зубовці
Остапівської сотні.

Горленко Андрій Андрійович (1709, м. Москва – 1780)
– навчався в КМА (1721), службу розпочав з 1728 р.
військовим канцеляристом ГВК, бунчуковий това-
риш (? – 1737 – 1743), полковник полтавський
(1743–1774). 7 листопада 1743 р. отримав царську
грамоту на містечко Іваницю. Протягом 1748 р. від-
бувалося взаємне захоплення худоби з писарем ГВС
Іваном Піковцем. У 1749 р. військовий канцелярист
Андрій Миницький побив його підданих. У 1751–
1755 р. вів суперечки за грунти і підданих в містечку
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Іваниці з місцевим сотником Федором Свірським. У
1754 р. розглядалася справа про належність йому
описних грунтів біля м. Іваниці. В лютому 1755 р. на
нього скаржився полтавський козак Григорій М’яг-
кохлібенко про заволодіння грунтом. У 1758 р. су-
дився з братом – бунчуковим товаришем Григорієм
та вдовою брата поручика Павла за розподіл бать-
ківської спадщини. Бригадир. Мав 57 дворів у с. Ко-
валі Хорольської сотні; 50 дворів у с. Зубаніях та 
с. Калениках Остапівської сотні, у с. Зубанях мав
приїжджий двір. Д.: Настасія Семенівна Лизогуб (?
– 1758.02.), донька бунчукового товариша.

Горленко Андрій Дмитрович (? – 1688 – 1756) – на-
вчався у КМА. Службу розпочав з 1701 р. і в тому
році ходив у похід до Ліфляндії, в 1702 р. в Польщу
під Бихів, в 1703 р. стояв з малорсійськими вій-
ськами в степу, в 1704 був на місці батька полков-
ника прилуцького Дмитра Горленка з полком
прилуцьким у поході був, у 1705 р. був при батькові
у поході в Польщу, в 1706 в поході командував ко-
мандою над двома полками Прилуцьким та Київ-
ським був у Варшаві при королівській Величності, в
1707 будував Печерську фортецю і на Волині. У 
1707 р. Мазепа надав населену маєтність с. Велику
Дівицю. в 1708 під Білою церквою, Бунчуковий то-
вариш (1708), пішов з Мазепою, але повернувся вес-
ною 1709 р. В 1709 р. був під командою князя
Меншикова, в 1709 р. призначений в полк При-
луцький на місце батька. в 1709 р. гетьман Соро-
падський наказав йому бути під власним
гетьманським «видением». Універсалом від 29
травня 1709 р. йому повернули сс. Дубовий Гай,
Сергіївку, Білошапки, Яблоновиці і ті хуторі, які
влаштував його батько на «куплених грунтах».
Значний військовий товариш (1711). До 1715 р. ут-
римувався у Москві. У 1713 р. всі маєтноті у нього ві-
дібрані Гамаліївському монастирю, а с. Ольшане
перейшло до Шереметьева. У 1723 р. за ним зна-
читсься с. Ковалі Миргородського полку з хутором.
У 1727 р. гетьман Апостол надав йому нові маєтнос-
тями. В походи з собою возив «книжку писаную ле-
тописную», яку читали, як полчани, так і старшина
інших полків. в 1726 р. був у Сулацькому поході, у
1733 р. виступив у польський похід та по дорозі
смертельно захворів і повернувся додому, а в 1736 р.
під Очаків йому веліли сина Павла відправити
серед бунчукових товаришів, другий же син Андрій
Горленко тоді купував провіант і в домі батьків-
ському знаходився. 1736 р. був під командою кн. Ба-
рятинського в поході під Переволочною,
абшитований по старості і хворобі у 1737 р. З дому
його в Дністровському поході був син Андрій, в 1739 р.
під Хотином син. Перед смертю хворів. Значний
бунчуковий товариш (? – 1729 – ?), бунчуковий то-
вариш (? – 1745 – ?), абшитований бунчуковий то-
вариш (24.07.1756). Мав у Лубенському полку в
Пирятинській сотні у с. Давидовці підданних по-
сполитих 6 дворів малогрунтових не могучих, 12
двори тяглих убогих та 19 піших у 1745 р., у 1747 р.
в Пирятинській сотні підданих в с. Давидовці ма-

логрунтових посполитих 8 дворів на 11 хат, убогих
33 двори на 38 хат, 17 бездвірних, 4 ратушних слу-
жителя. Д.: (з 1700.8.09.) Марія Данилівна Апостол
(? – 1688 – 1754), донька полковника миргород-
ського, потім гетьмана. 13 лютого 1711 р. отримала
охоронний гетьманський універсал на маєтності. 

Горленко Григорій Андрійович (1722 – 1788 – ?) –
син абшитованого бунчукового товариша, бунчу-
ковий товариш (з 1750.26.01.), просутній в При-
луцькій пол ковій канцелярії, полковій рахунковій
канцелярії, брав участь у слідчих комісіях. 1762 р.
був присутній на коронації імператриці. підкомо-
рій іваницький (з 1764). Надвірний радник (1788).
Д.: (1752) Євдокія Семенівна Зарудна (? – 1773 –
ран. 1788).

Горленко Дмитро Лазаревич (бл. 1660 – 1731) – свояк
Мазепи, Його батько, полковник прилуцький був
забитий 1687 р. на Коломаці. Після навчання у КМА
«довго ... держався канцелярії», мається на увазі
ГВК. Будучи улюбленцем Мазепи, очолив При-
луцький полк (1692–1709). 9 лютого 1688 р. Мазепа
дозволив йому вживати всі прибутки з власного
млина в чотири кола на р. Удай на греблі Подискій.
У Батурині на Гончарівці поблизу з резиденцією
гетьмана Мазепи мав двір з садом. Якийсь уряд до
1689 р. він займав, бо бачимо його уже як значного
військового товариша. 22 вересня 1689 р. отримав
царську грамоту на маєтності. У 1697 р. отримав три
села: Сергіївку, Ковтунівку та Яблунівку, у 1699 р. –
с. Ілошапки, 1701 р. – с. Ярошівку, 1703 р. – с. Ма-
маївку, 1705 р. – сс. Калюжинці та Понори, 1706 р.
– с. Вечорки, невідомо коли – сс. Хаєнки та Ряски.
Мав хутір під с. Рудівкою (1732). 4 травня 1705 р. от-
римав гетьманський дозвіл зайняти за Дніпром мо-
гили і заснувати селітряні заводи. Став одним з
найбагатших полковників Гетьманщини. Наказний
гетьман (1705). У 1708 р. пішов з Мазепою до Бен-
дер, а потім – Константинополя, Брацлава. Наказ-
ний гетьман (1713). 1715 р. повернувся і утримувався
до 1731 р. у Москві. 8 лютого 1731 р. отримав дозвіл
покинути Москву, повернутися в Україну при умо-
вах нікуди не виїздити звідти і не приймати ніяких
урядів. Повернувся в хутір Чернявщина, де весь цей
час мешкала його дружина, маючи у володінні ще
декілька хуторів та млинів. В серпні 1731 р. написав
заповіт і невдовзі помер. Д.: Марія Захарівна Голуб,
донька військового товариша, племінниця геть-
манші. В 1726 р. захопила гай, сіножаті, млини на
р. Удаї у жительки київської Устина Богданової і її
чоловіка Івана Лавріновича.

Горленко Іван Петрович (1738–1794) – службу розпо-
чав з 1753 р., військовий канцелярист (1754). У 1754
р. його образив військовий канцелярист Охрім Ми-
роновський. Військовий товариш (1772–1784), бун-
чуковий товариш (1788). Мав 409 підданих у 1 селі.
Д.: (після 1788) Пелагея Григорівна Іваненко.

Горленко Петро Якимович (1709 – 1788 – ?) – син ге-
нерального судді, бунчуковий товариш (1743.27.01.
– 1764 – ?). У 1755 р. вів суперечку за грунти із пол -
ковим осавулом київським Йосипом Закревським.
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В грудні 1756 р. отримав дозвіл виїхати в Петербург
для влаштування синів у кадетський корпус. В цей
час просив дозволу на тимчасове звільнення з
складу Генералього суду у зв’язку з хворобою матері
та дружини. Малоросійський полковник (1776). Пол -
ковник у відставці (1788). Володів у 1737 р. в По-
гарській сотні у с. Бобрик 1 двір дуже убогий (1737),
в д. Гланишів 1-ї полкової Переяславської сотні 3
двори убогих посполитих на 3 хати та 1 бездвірну
хату, у Яготинській сотні в хут. Петрівці посполи-
тих підсусідків 2 двори на 4 хати убогих і 4 хати без-
двірних, всього 2 двори 8 хат, 7 піших, 5 дворів
служителів (1750). Мав 793 підданих в 7 селах і 5 ху-
торах (1788). Двоюрідний брат переяславського по-
лкового писаря Якима Каневського.Д.: Марія
Іванівна Тимошенко (? – ран. 1767), донька знач-
кового товариша.

Горленко Степан Паливода (? – ран. 1757) – військовий
товариш Прилуцького полку, мав 1 посполитого у
с. Дмитрівці Красноколядинської сотні.

Горленко Степан Якимович – бунчуковий товариш
(1725 – 1729 – ?), прем’єр-майор (1784).

Горленко Яким Іванович (? – 1676 – бл. 1758) – у 1712 р.
скаржився гетьману Скоропадському про розподіл
спадщини: «ускаржаюся на бабусю мою еи мил.
панею Лазаревую в такой справе: небожчик дедусь
мой, блаженной памяти Лазарь, по женитве отца
моего, частю не хотячи раздражати еи, панеи бабусе,
яко жоны своей второй. А отца моего мачехи, частю
теж откладаючи до того часу, когда конечній и со-
вершенній подел всем сыном своим, так за первою
всоею жоною, з которою и отца моего сплодил, яко
теж и з сеею второю спложенним, мел учинити, так
барзо мало з чим отца моего отправил (из дому
после женитьбы), же если-бы не с тестевщины, яко
все Прилучане того добре бы не можно было про-
жити отцу моему. А понеже, яко же тая безвестно на-
дходящая смерть тое намрение ему покойному п.
дедусеви скутком исполнити не допустила, яко и то
неестественне, но нужно и безвременне от безчело-
вечных збойцов поштрадавшему, отец мой зас по-
койный любо зараз скоро по смерти небожчика
дедуся хотел правне упоминатися у еи панеи бабуси,
а своей мачехи, о свою отчизну, якож и поехал был
уже до Батурина, до прва (т.е. в суд), однак бывший
полковник Димитрий его завернул з упрошенем под
такою кондиціею, же сами доброволне, без правних
алтеркацій, мели слушне, без жадной его кривди, по-
делитися отчизною. Однакож и тогдп не толко по-
делу не чинили, лечь еще еи милость пани бабуся
разгневавшися на отца моего, и легованный уже
грунтик, т.е. ставок зовемій Камишевку, на сторону
продала, а отец мой последнею уже хоровал болез-
нію и не могл болше що чинити, бо в тоей уже бо-
лезни и временное свое скончил житіе». Далі він
скаржився, що бабуся зовсім нічого йому не дала.
Але після її смерті він поділив спадок з тіткою (її
донькою від 1-го шлюбу Гафією Ракович), яка
стверджувала, що спадок належить її матері, так як
Лазар під час свого 2 одруження був «худым пахол-

ком». Значний військовий товариш (? – 1715 – 1723 –
?), бунчуковий товариш (? – 1725 – 1729). Користу-
вався значним впливом серед козаків. Під час по-
ходу 1725 р. лише йому вдалося утихомирити «гарячі
голови» під час кулачних боїв. «Кулачки были жес-
токие, полтавский полк з лубенским и черниговским
оные отправляли, которых Яким Горленко разогнал
заледво, а Андрей Горленко Петрекия канчуком
утял». Генеральний хорунжий (1729 – 1741.20.02.),
генеральний суддя (1741.20.02. – 5.03.), (1745.31.05. –
бл. 1758). У 1735 р. ГВК розглядала скаргу студента
Михайла Федорова за погрози при розгляді у ГВС
його скарги на Петра Горленка за побиття. У 1746 р.
побив киями жителя с. Товкачівка полкової сотні Ва-
силя Сидоренка, захопив у нього 10 пнів бджіл. В бе-
резні 1749 р. його образив бунчуковий товариш
Стефан Миклашевський. Д.: 1) Марія Іванівна Ка-
невська-Оболонського (? – 1676 – 1709 – ?). 2) Мавра
Давидівна Карпич (? – 1710 – 1762 – ?), донька ко-
зака Прилуцького полку. У 1762 р. на її дім напав і
учинив кривди титулярний радник Андрій Гуленко.
Поминальник її роду у Києво-Печерській Лаврі, Зо-
лотоніському, Київському Богословському жіночому
монастирях.

Горленко Яким Іванович (? – бл. 1758) – значний вій-
ськовий товариш (1715), бунчуковий товариш (? –
1725 – 1729), генеральний хорунжий (1729 – 20 лю-
того 1741), генеральний суддя (20 лютого 1741 – 5 бе-
резня 1741), (31 травня 1745 – бл. 1758). Д.: Марія
Іванівна Каневська-Оболонська (? – 1676 – 1709 – ?).

Горлякевич Дем’ян Юхимович (1755 – 1787 – ?) – слу-
жив з 1766 р., бунчуковим товаришем у Стародуб-
ському полку призначений у 1778 р., у поході не був,
бажав продовжити військову службу у 1783 р. Мав з
братами Юхимом і Карпом 126 підданих на хуторі
Жеч (1787).

Горлякевич Олександр Юхимович (? – 1730 – 1777 –
ран. 1781) – значковий товариш Стародубського
полку (1748 – 1777 – ?). Мав в хуторі Жеч виноку-
ренний завод, греблю з млиновим амбаром, влас-
ність у с. Заруховській Буді Новоміської сотні. Мав
у 1764 р. у Стародубі 1 хату, в якій жило 2 найманих
людей. У догляді на поштовій станції коней (1769).
Його донька Явдоха заміжня за Антіном Щербою,
значковим товаришем (1781). 

Горлякевич Юхим Олександрович (Якович ?) (? – ран.
1742) – значковий товариш Стародубського полку
(? – 1735 – 1737 – ?). У 1735 р. купував провіант в ма-
газин при майорі Хрипунову. У 1737 р. повернувся з
Києва після здачі провіанту, але повинен йти в
похід в команді фельдмаршала фон Мініха. Жив у
полковій сотні. Д.: Катерина Тимофіївна Силович,
племінниця бунчукового товариша Василя Зава-
довського. Продала двір у Стародубі у 1742 р. за 500
карбованців козаку Новоміської сотні Герасиму
Клокочинському (1 хата житлова, 1 людська, 3 ко-
мори, 1 конюшня, 2 сараї, 1 кімната, погріб поход-
ний дерев’яний 1, льодовня). У 1741 р. вона ж йому
продала за 130 карбованців комору у крамному
ряду в Стародубі.
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Горн Федір – значковий товариш Стародубського полку.
Горновський N (? –ран. 1781) – військовий товариш.

Його удова мала дім в 3 покої у м. Стародубі.
Горовий Іван – шляхтич гербу «Абданк». Військовий

товариш.
Городиський Іван Хомич – бунчуковий товариш

(1735) у Стародубському полку, не мав підтверд-
ження на звання. Володів наданою його батьку сл.
Рожни (1729).

Городиський Хома (? – ран. 1738) – значний військо-
вий товариш. бунчуковий товариш. 1710 р. отримав
гетьманський універсал на володіння сл. Рожни.
Мав майнові суперечки з Федором Случановським і
Гафією Пузирихою Д.: Олена Михайлівна Росла-
вець (? –1718 – 1741 – ?), удова NN Панкевича.

Городниченко Василь – значковий товариш Моров-
ської сотні Київського полку (1741).

Городня Василь – козак, значковий товариш Київ-
ського полку (1748.26.09. – 1751 – ?).

Городня Іван – козак, значковий товариш Київського
полку (1748.26.09. – 1751 – ?).

Горонескул Андрій Миколайович (1736 – ?) – син во-
лонтера, який під час прутського походу, зали-
шивши «свое отечество в земле Мултянской»,
перейшов в Україну як прапорщик полку Василя
Танського. Був козаком дворянської корогви мир-
городського полковника (1722), сотником сорочин-
ським. Значковий товариш (1757 – ?), військовий
товариш Миргородського полку (? – 1759 – 1764 –
?). 3 серпня 1759 р. продав двір з хатою у с. Бобров-
нику за 320 карбованців Захару Лишню, 20 квітня
1764 р. продав грунт і став там же сотенному писарю
2-ї Зіньківської сотні за 300 карбованців. Полковий
осавул (1784), секунд-майор у відставці (1788). Во-
лодів 46 підданими у 1 містечку і 1 селі Зіньків-
ського повіту. Д.: Марина NN, донька значкового
товариша.

Горонескул Опанас Миколайович (1738 – ?) – син сот-
ника сорочинського, значковий товариш Мирго-
родського полку (1757 – ?), військовий товариш
(1784), корнет у відставці (1788). Мав 6 підданих у 1
селі. Д.: Єфросинія NN, донька сотника.

Горонескул Петро Миколайович (1746 – ?) – син сот-
ника сорочинського, значковий товариш Мирго-
родського полку (? – 1774), корнет у відставці (1788).
18 вересня 1774 р. разом з дружиною продав ниву
поблизу хутора Лишина в дачах бобровницьких.
Мав 6 підданних у 1 селі. Д.: (? – 1774 – 1788 – ?) Ка-
терина NN, донька козака.

Горошевський Федір – 1741 р. приніс присягу імпе-
ратриці. Значковий товариш Київського полку (? –
1741 – 1756), абшитований військовим товаришем
(з 1756.29.11.). Д.: (1757) Гафія NN.

Горошковський Павло Семенович (1752 – ?) – вій-
ськовий товариш Лубенського полку (1783), полко-
вий хорунжий (1788). Разом з братом Федором мав
у м. Смілі і хут. Іваховщина при р. Хмелівці 30 під-
даних. Д.: Зіновія Іванівна Хвостик, донька осавула
сотенного Смілянської сотні.

Горпинченко Гаврило – значковий товариш, продав

двір у Переяславі сотенному отаману Андрію
Швайці.

Горун Данило – значковий товариш Полтавського полку
1755–1756 р. Мав двори у Полтаві і Решетилівці.

Горшин Петро – військовий канцелярист (? – 1762),
військовий товариш (1762 – ?), війт полтавський
(1762 – ?).

Горячка Гаврило (? – 1715 – 1758 – ?) – службу розпо-
чав козаком з 1725 р., учасник поході у 1731 р., крим-
ському 1735 р., супруводжував угорців до Москви
(1736), у команді сотника Болюбаша для прикриття
кордонів (1736), 1737 р. за полкового командира у
Києво-Печерській фортеці, у 1738 – початку 1739
рр. в Обухові з київським полковником Танським
для прикриття кордонів, учасник очаківського по-
ходу (1739). Значковий товариш (1731.4.12. – 1752).
1740 р. за визначенням Київської полкової канце-
лярії знаходився під командою поручика Ігнатьєва,
1742 р. в команді 19 козаків кобизького сотника
Мандрики, 1743 р. в комісії з опису майна значко-
вого товариша Фальковського. Комісар полковий
(1747), полковий зборщик (1752). Через слабкість
здоров’я абшитований військовим товаришем
(1752.22.11. – 1758 – ?).

Горячка Парфен (? – бл. 1750) – значковий товариш
(1741), військовий товариш Київського полку (1749).
У 1749 р. побив значкового товариша Михайла Не-
сміяна, його брата та сестру.

Горячка Феодосій Прокопович – хорунжий полковий
київський (1681), військовий товариш Київського
полку.

Грабовецький Андрій – значковий товариш Переяс-
лавського полку (? – 1729 – 1732 – ?).

Грабовецький Василь – значковий товариш Переяс-
лавського полку (? – 1726 – 1732 – ?). 

Грабовецький Юхим – козак 2-ї полкової сотні, значко-
вий товариш Переяславського полку (1721 – 1750 – ?).

Грабовський Іван – значковий товариш Ніжинського
полку (1747), мав двір житловий у Конотопі.

Грабовський Іван (1713 – 1763 – ?) – служив з 1736 р.,
бунчуковий товариш (1744 – 1763 – ?).

Грабовський Михайло – військовий товариш (1676)
Грабовський Яків (? – 1671 – 1736 – ?) – мешканець ко-

нотопський, значний військовий товариш (1701), у
1701 р. продав грунт у с. Рухові дружині полковника
стародубського Михайла Миклашевського Ганні
Швайковській. Купив хату в с. Семенівці, маєтності
Корецького, де мав у 1711 р. одного посполитиго.
Бунчуковий товариш (? – 1733 – 1736 – ?), в с. Се-
менівці мав 2 підсусідків. У 1733 р. суплікував з про-
ханням про нерозділення з пасинком його двору в
с. Семенівці. Д.: NNN, це її другий шлюб.

Грабянка Василь – значковий товариш Лубенського
полку (1740), мав посполитих у с. Матвіївці Гадяць-
кого полку.

Грабянко Іван Григорович (? – 1748) – син полковника
гадяцького і Євдокії Іванівни Забіли. Військовий то-
вариш у Гадяцькому полку (? – 1741 – ?), мав 10 по-
сполитих у Матвіївці. Бунчуковий товариш (? – 1744
– 1748), Мав 43 двори і 3 кола (1744). Член Гене-
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рального суду (1748). Д.: Євдокія NN. Посполитими
у с. Максимівці володіла його вдова Євдокія (16 дво-
рів, 30 хат). Його вдова і син Федір напали на дім
бунчукового товариша Івана Яновського з погро-
зами вбити його та його служителів.

Граєвський Василь – значковий товариш Гадяцького
полку (1739), жив у 1-й полковій сотні.

Грановський Леонтій Микитович – народився в Кро-
левці. Писар полковий (з 1725), у 1733 р. був звинува-
чений ніжинським комендантом, полковником
Прокопом Шестемировим в образі і неповазі. Пол -
ковий суддя, обозний полковий ніжинський
(1746.20.12. – 1763). Бунчуковий товариш. Мав 19 під-
сусідків у с. Талаліївці 1-й полкової сотні (1736). Його
курінь з 6 козаків знаходився у с. Овдіївці 2-й полко-
вої сотні Ніжинського полку. Д.: N Василівна Мико-
лаєнко, донька наказного сотника кролевецького.

Грановський Михайло – значковий товариш. Учасник
очаківського походу (1737). У 1738 р. був при Ні-
жинській полковій артилерії. 

Грановський Хома (бл. 1737 – ?) – військовий това-
риш, полковий хорунжий, пошмейстр (? – 1777 –
1781 – ?), титулярний радник (? – 1784 – 1787 – ?),
городничий ніжинський. Мав 21 підданих в 1 місті і
1 селі. Внесений до ІІ частини дворянської родовід-
ної книги Чернігівського намісництва Ніжинського
повіту. Д.: Євдокія Петрівна Зимницька, донька
значкового товариша. Мала 5 підданих у с. Веркі-
ївці. 1777 р. її побили піддані графа Вітгенштейна.

Грановський Яків Леонтійович – син бунчукового то-
вариша, бунчуковий товариш, пошмейстер кроле-
вецький (1783), мав родовий герб. Колезький асесор
(1787). Мав 111 підданих в м. Кролевці. Д.: (1768)
Олена Степанівна Бутович (? – ран. 1783). Сини
Павло, Іван, Василь, Федір, Ісай, Сидір.

Гребенський (Гребенник) Федір (1725 – 1785 – ?) –
значковий товариш, служив з 1745 р., сотенний хо-
рунжий (з 1754.15.04.), значковий товариш
(1756.13.01. – 1785 – ?).

Гребіник Артем (1741 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1787). Внесений до ІІ
частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Катерина Іванівна Терновець, донька
шляхтича.

Гребницький Трохим Григорович (1757 – 1790 – ?) –
абшитований військовий товариш Чернігівського
полку (1788). Д.: Софія NN, донька козака.

Грек Дмитро – значковий товариш у Чернігівському
полку (1732), бунчуковий товариш (1747), мав
шинок у с. Дубровному Городинської сотні. Д.: NN
Дашковська.

Грек Микола – значковий товариш Ніжинського полку.
Греківський Михайло – значковий товариш Ніжин-

ського полку (1735 – 1747). Мав двір житловий і
шинок у Борзні. У 1735 р. управляв Новомлинською
сотнею. У 1737 р. був у очаківському поході. 1738 р.
при Ніжинській полковій артилерії.

Грембецький Василь Федорович (1725 – 1801 – ?) –
службу розпочав з 1760 р. козаком полкової сотні,
значковий товариш Чернігівського полку (з

1763.16.06.). Абшитований військовим товаришем
(з 1774.11.04.). Мав у Чернігівскому повіті 9 хат під-
даних (1782), 68 підданих у 1 місті і 1 селі (1788). Д.:
Єфросинія Луківна Яновська, донька гродського
писаря.

Грембецький Микола Григорович – свояк К.Мокріє-
вича, «слуга» гетьмана Ігнатовича (1672). Військо-
вий товариш (? – 1676 – 1678 – ?), сотник
сиберезький Чернігівського полку (? – 1687.03. – ?),
сотник роїський (? – 1689.02. – 1692), наказний по-
лковник чернігівський (1696.10., 1697.11., 1698.10. –
1698.11.), осавул полковий чернігівський (1696 –
1699), обозний полковий (1699–1711 з перервою,
коли у 1702 р. згаданий як значний військовий то-
вариш), наказний полковник чернігівський (1712–
1713). Скуповував грунти при с. Білоусі. Д.: Гафія
Станіславівна Кохановська, донька чернігівського
полкового сотника.

Грембецький Трохим Григорович – військовий това-
риш Чернігівського полку. Д.: Софія N Білоножка.

Грембецький Федір Миколайович (? – ран. 1751) – син
обозного полкового чернігівського. Значковий то-
вариш Чернігівського полку (1712 – 1743 – ?). Був у
походах під Києвом (1712), Гадячем (1716), на ка-
нальних роботах (1721). В гілянському поході зро-
бив значні борги козаку с. Черкаська Семену
Костянтиновому та сотнику Ждановичу, харків-
ському полковнику Григорію Квітці. В січні 1724 р.
вдова гетьмана Івана Скоропадського Настасія за-
хопила у нього с. Ваганичі Городнянської сотні, а
1730 р. ним заволоділа її донька – дружина колиш-
нього ніжинського полковника Петра Толстого.
Мав двір житловий у с. Євтухи (1739), підданих в
тому ж селі 1 грунтовий, 2 малогрунтові, 3 убогі
(1732). Д.: 1) Євдокія Криштофівна Фридрикевич (?
– 1700), донька сотника седнівського. 2) Марія Сте-
панівна Лопата (? – 1733 – ?).

Гречаний Йосип Степанович – бунчуковий товариш у
Гадяцькому полку. Жив у м. Буромлі Охтирського
полку (1727).

Гречаний Степан Прокопович (? – 1630 – 1689 – ?) –
козак Комишненської сотні (1649) Полтавського
полку, сотник комишненський (1658), писар полко-
вий гадяцький (? – 1662 – 1663), генеральний писар
(1663 – 1665), полковий суддя гадяцький (? – 1675 –
1682 – ?). Самойлович надав йому с. Римарівку. Пись-
мово зносився з польським королем, рекомендуючи
правобережного гетьмана Могилу не триматися, а ре-
комендував себе. Брав участь в чигиринських і крим-
ських походах. Значний військовий товариш (? –
1688.08. – 1690 – ?), 1689 р. супроводжував Мазепу
до Москви. Отримав універсал Мазепи на сс. Рима-
ровку і Бурки з млином на р. Груні в два кола
(1688.27.08.), царське підтвердження на ці села та на
с. Оксютинці у Роменській сотні Лубенського полку
(1689.20.09.). Д.: N Григорівна Донець-Захаржевська,
донька полковника харківського.

Гречаний Федір Степанович (? – 1673 – 1744 – ран.
1747) – військовий канцелярист ГВК (? – 1693 – ?),
гонець Мазепи до Москви. Значний військовий то-
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вариш (? – 1723 – ?), один з трьох правителів ГВК
(1723 – 1727), бунчуковий товариш (? – 1729 – 1744
– ?). І.Мазепа забрав у нього с. Оксютинці. Мав 72
двори і 4 кола (1744). Д.: NN Велецька, рідна сестра
сотника гадяцького Василя Велецького. 28 лютого
1749 р. подала челобитну до ГВК на гадяцьку по-
лкову старшину за намагання захопити майно, яке
належало донькам її шурина Йосипа Гречаного в 
с. Подолянки 1-ї полкової сотні. У другому шлюбі
була за Полікарпом Новосельським. З нею були дві
доньки від першого шлюбу. Мав хутір з підсусід-
ками під Гадячем, посполих у с. Подолках (1740). В
одному з документів його тестем названий колиш-
ній полковник охтирський Іван Іванович Пере-
хрест, від нього йшов рід Осипових. Його вдова
Марина Несельська володіла посполитими в с. По-
долках 7 дворів малогрунтових, 38 дворів убогих, 32
хати дуже убогих і 3 двори підсусідків.

Гречаний Яків Степанович (? – 1695 – 1734 – ?) – три-
мав батьківське с. Римарівку, у 1713 р. Скоропад-
ський за служби батька надав с. Подолки. У 1713 р.
купив у черниці Тарасії Криницької млин на р. Пслі
в два мучних і одне ступне коло. Військовий това-
риш (? – 1723 – 1724). Осавул полковий гадяцький
(1724–1729). У 1724 р. призначений наказним по-
лковником у низовий похід. У 1734 р. ГВС розгля-
дав його суперечку із племінником Іваном
Чарнишом за с. Борки. Бунчуковий товариш у Га-
дяцькому полку.

Гречановський Опанас (1759 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Прилуцького полку (? – 1788 –
1790 – ?). Разом з братами Федором і Степаном
мали 7 підданих у 1 місті. Внесений до ІІ частини
родовідної книги Чернігівського намісництва.

Греченка Михайло – військвий товариш Миргород-
ського полку (1752). Мав двір і хутір у Хорольській
сотні, 5 підсусідських хат.

Гречина Григорій (1745 – ?) – син отамана сотенного,
службу розпочав з 1761 р., сотенний канцелярист (з
лютого 1764), земський канцелярист (з вересня
1767), писар сотенний (з 1776.28.06), значковий то-
вариш Миргородського полку (з 1779.25.06.).

Гречина Федір (1761 – ?) – син отамана сотенного, службу
розпочав з 29 вересня 1772 р., значковий товариш
Миргородського полку (1779.25.06. – 1783 – ?).

Гречинський Андрій Григорович – військовий това-
риш Ніжинського полку (1788). Мешканець глухів-
ський. Д.: Софія NN, донька священика.

Гречка Олексій – значковий товариш Ніжинського
полку (1748), мав двір у Глухові.

Гречко Олексій Григорович – значковий товариш Ки-
ївського полку (? – 1741 – 1749 – ?).

Гречний Григорій (1745 – 1783 – ?) – син отамана сотен-
ного. Службу розпочав з 1761 р., сотенний канцеля-
рист (з лютого 1764), земський канцелярист (з вересня
1767), писар сотенний (з 28 червня 1776), значковий
товариш Миргородського полку (з 1779.13.06.). 

Гречний Федір (1761 – ?) – син отамана сотенного.
Службу розпочав 29 вересня 1772 р., значковий то-
вариш Миргородського полку (з 1779.13.06.).

Гриб N – хорунжий сотенний, абшитований значковий
товариш Лубенського полку (1779.31.01. – ?).

Грибанський Андрій Семенович – військовий това-
риш Стародубського полку, мешканець галинський
(1700).

Грибович Павло Мартинович – син шляхтича, возного
земського (1641), можливо, козак сотні Бутанської
Уманського полку (маємо згадку 1649 р. про козака
цієї сотні Герасима Грибовога зятя). Генеральний
осавул (? – 1669.08. – ?). Близький радник гетьмана
Ігнатовича. Заарештований разом з гетьманом.
Втік з Сибіру на Запорозьку Січ. Сотник наказний
березненський Чернігівського полку (1676). Вій-
ськовий товариш і мешканець березненський
(1695). 28 листопада 1695 р. продав плец на Про-
бивній вулиці своєму зятю Василю Скоропад-
ському. Отаман городовий березненський (1696). В
синодику Межигірського монастиря був записаний
його поминальний ряд: Козьма, Катерина, Павло,
Гафія, Лук’ян, Явдоха, Діонісій, Семен, Гаврило,
Варвара, Ірина, Параска, Феодосія, Марія, Григорій,
Євпраксія, Гнат, Семен, Меланія, Горпина, Марія,
Микита, Лука, Парфен, Василь, Євстафій.

Григор (Григорович) Ничипір – у полковому това-
ристві Чернігівського полку (1649), сотник седнів-
ський (? – 1658.09., сотник; 1659 – полковник
седнівський – ?). Козак седнівський (1666), який
мав млин у Седневі. Товариш військовий полку
Чернігівського (1673.1.03). Після смерті шляхтича
Григора, який володів ще до Визвольної війни 
с. Сахновкою, воно перейшло до Пантелеймона Ра-
дича, на яке отримав жалувану грамоту (1690).

Григораш Григорій Якович (1738 – ?) – військовий то-
вариш Прилуцького полку. Мав 32 підданих в од-
ному місті і одному селі (1788). Д.: Тетяна N Билим,
донька військовий товариш.

Григораш Яків (1708 – 1763 – ран. 1779) – службу роз-
почав з 1736 р., значковий товариш Прилуцького
полку, військовий товариш (з 1746.10.10.) «по пред-
ставленому ним універсалу 1729 р. 11 листопала ма-
тері його вдові сотника Іваницького Анастісії
Григорієвій Волошиновій від гетьмана Апостола
про прийняття її з дітьми в особливу протекцію
гетьманську а також за його службу значковим то-
варишем». У 1756 р. ГВК викликала для очних ста-
вок із свідками його участі у викрадені вуликів з
пасіки Опанаса Петренка. Д.: NNN (? – 1779 – ?),
проживала у с. Бережівці.

Григоренко Василь – значний військовий товариш
(1702) в Полтавському полку.

Григорієв Василь – значковий товариш Полтавського
полку (1740 – 1743), мав двір у Старому Санжарові.

Григорович Антін (? – ран. 1762) – мешканець лох-
вицький, значковий товариш у Лубенському полку
(? – 1735 – 1739 – ?), у 1735 р. був у Кримському по-
ході потім перейшов у ГВК. Бунчуковий товариш в
Лубенському полку (? – 1741 – 1747 – ?), присягнув
у 1741 р. Мав у Лохвицькій сотні в д. Ячниках 5 дво-
рів піших підсусідків, 3 посполитих убогих у с. Ри-
марівка Гадяцького полку (1741), двір житловий, в
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якому сам жив у Лохвиці і там же підсусідських 1
двір тяглих убогих та 6 дворів піших убогих (1745).

Григорович Василь – військовий товариш Прилуць-
кого полку (1781).

Григорович Гаврило (1709 – 1783 – ?) – з козаків,
службу розпочав 17 грудня 1733 р., був під Ногаєм,
в кримському поході, «в полонении льда», висилав
у похід погоничів, гатив мости і греблі. Чин вій-
ськового товариша отримав від ГВК у 1742 р. Вій-
ськовий товариш Лубенського полку «за держание
…. надлежащих до скарбу войскового доходов с
полку Переяславского и за оказанние приращения
зборной до скарбу войскового казни» (1742.11.12. –
1783 – ?). Мешканець Чигриндубравської сотні. Д.:
Уляна Савівна Терлецька (1745 – 1775 – ?), донька
військового товариша.

Григорович Григорій – бунчуковий товариш, Борз-
нянськй повітовий казначей (1784). Д.: N Яківна
Гречана, донька бунчукового товариша.

Григорович Григорій – значковий товариш Лубен-
ського полку, проживав у Лохвиці. Ч.: NN Пуцек,
донька шляхтича. Їх син Василь Пуцек-Григорович
– випускник КМА, митрополит Казанський і Сві-
яжский (26 січня 1775 – 17 березня 1782) Веніамін.

Григорович Дмитро Данилович (1743 – ?) – козак 
с. Подолова, бунчуковий товариш (1782). Мав 61
підданого в Борзнянському повіті. Д.: Дарія NN,
донька шляхтича.

Григорович Дмитро Семенович – бунчуковий товариш
(1790). Мав 233 підданих в Борзнянському повіті. Д.:
NNN (? – ран. 1790), мали синів Григорія – колезь-
кого асесора, Д.: Марина NN, донька бунчукового
товариша, Павла – колезького канцеляриста (1790).

Григорович Євстафій (? – ран. 1751) – значковий това-
риш.

Григорович Захар – військовий товариш Стародуб-
ського полку (1704).

Григорович Іван – значковий товариш (1739 – 1751 –
?), правив Рашівською сотнею (1751).

Григорович Іван (1712 – 1790 – ?) – службу розпочав
20 травня 1730 р. козаком, писець сотенний
(1739.12.06. – 1743), значковий товариш Лубен-
ського полку (з березня 1743). Мав житловий двір, 2
двори піших убогих у м. Глинську (1745), збирач
службових грошей за 1749 р. (1751), отаман сотен-
ний (з вересня 1759), абшитований військовий то-
вариш Лубенського полку (з 29 жовтня 1779). Мав
10 підданих (1790). Д.: NNN (? – ран. 1790).

Григорович Ілля (1743 – ?) – службу розпочав з 16 лис-
топада 1760 р. в полковій канцелярії, полковий кан-
целярист (з 1766), возний гродський (з 1766.12.11.),
возний сотенний (? – 1788 – 1790 – ?). У с. Соро-
чинці мав 3 підданних. За ним 12 підданих в При-
луцькому повіті (1790).Д.: Єфросинія Степанівна
Юскевич (? – ран. 1790), донька військового това-
риша. Дітей не мали.

Григорович Йосип Євстафійович – значковий товариш
(1733 – 1751 – ?) Гадяцького полку, комісар у кира-
сирському полку. Мав приїжджий двір у Гадячі, двір
і підсусідка у 1-й полковій сотні при хуторі.

Григорович Максим – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1762 – 1769 – ?), в догляді пошт (1769).

Григорович Микола (? – ран. 1760) – значковий това-
риш Лубенського полку. Д.: Настасія NN.

Григорович Петро (1745 – 1783 – ?) – службу розпочав
з 1758 р., військовий товариш Миргородського
полку (1772 – 1783 – ?).

Григорович Семен – військовий товариш Стародубского
полку (? – 1681 – 1682 – ?), мешканець с. Чупковець.

Григорович Спиридон – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1730 – 1751 – ?), житель с. Гнідинців.

Григорович Федір – значний військовий товариш
(1689), супроводжував гетьмана Мазепу до Москви.

Григорович Федір (? – ран. 1772) – військовий товариш
Прилуцького полку. Д.: (1767) Ганна NN. 

Григорович Федір Антонович (1745/1748 – 1790 – ?) –
службу розпочав з 1760 р. в Лубенській полковій
канцелярії, в ГВК військовим канцеляристом (1761–
1767), військовим товаришем (з 1767), осавул по-
лковий лубенський (з 1772). Бунчуковий товариш
(1782). Проживав в Лохвиці. Колезький асесор (? –
1787 – 1790 – ?). Мав 153 підданих в 2 селах і 1 ху-
торі в Лохвицькому повіті. Д.: 1) (1775) Клавдія Ми-
хайлівна Хорошкевич (1753 – ?). 2) (1780) Софія N
Велецька, донька бунчукового товариша. Мали
сина Івана і доньку Варвару.

Григорович Федір Семенович – значковий товариш
Прилуцького полку (? – 1767 – 1790 – ?). Підданих
не мав. Внесений до І частини по Борзнянському
повіту. Д.: Настасія NN, донька значкового това-
риша. Мали доньок Євдокію і Настасію.

Григорович Яків (1767 – ?) – службу розпочав з 1777 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з
1783.5.02.).

Григорович Яків Григорович (1708 – 1758 – ?) – був у
протекції гетьмана Апостола, значковий товариш
Прилуцького полку (? – 1758 – ?) 

Григорович-Потапович Іван Якович (? – 1738.20.09.)
– син полкового старшини переяславського, знач-
ковий товариш Переяславського полку.

Григорович-Потапович Микита – козак полкового
товариства канівського (1649).

Григорович-Фурсанович Петро Григорович (бл. 1727
– 1790 – ?) – службу розпочав з 6 квітня 1737 р., 3
травня 1737 р. став полковим канцеляристом черні-
гівським. Городничий чернігівський (з 1739), Знач-
ковий товариш (з 1747.16.04.). У 1755 р. мав
приїжджі двори у Вибелі, Пісках, Орловці, Верши-
ній Муравейці, Горбові Вибельської сотні. Полко-
вий хорунжий чернігівський на місце Івана Булавки
(1752.6.08. – 1766.17.01.). Мав шинок у Рижиках. У
1759 р. чернігівський протопоп Григорій Максимо-
вич відлучив його і його родину від церкви за те, що
в його домі переховувалась повія. 1773 р. продав
двір з кам’яними будівлями Чернігівському кафед-
ральному собору для училищної колегії. Звільне-
ний з чином бунчукового товариша (1766–1785).
Колезький асесор (11 квітня 1785 – 1788 – ?). Мав
580 підданих у 1 місті. Д.: Тетяна Юріївна Веніціа-
нова, донька судді грецького братства.
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Григоровський Клим Кіндратович (1730 – ?) – абши-
тований значковий товариш Ніжинського полку
(1788). Д.: Єфросинія Яківна Бловацька, донька
значкового товариша.

Григоровський Олександр (? – ран. 1783) – військо-
вий товариш.

Грида Гаврило (? – ран. 1743) – значковий товариш Пол-
тавського полку (1736), комісар по збору вказаних
консистентами порцій та рацій. Мав шинок у с. Пет-
рівці 1-ї полкової сотні. 

Гриденко Карпо – військовий товариш (1673)
Гримайло Андрій – значковий товариш Чернігівського

полку (1732).
Грин Григорій (1730 – ?) – абшитований військовий то-

вариш Гадяцького полку (1788). Мав 16 підданих у
1 містечку і 1 хуторі. Внесені до I частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва.

Гриневецький Стефан – значковий товариш Переяс-
лавського полку (? – 1732 – ?).

Гриневич (Гриненко) Пилип – значковий товариш
(1762 – 1764 – ?). 

Гриневич Іван Романович (1762 – ?) – службу розпо-
чав з 1777 р., у 1782 р. отримав чин військового то-
вариша Переяславського полку.

Гриневич Микола Михайлович (1760/1762 – 1781 – ?) –
син сотника терехтемирівського, службу розпочав з
1772 р., канцелярист Малоросійської колегії (1780),
військовий товариш Переяславського полку (з 1781).

Гриневич Михайло Савич (? – 1725 – 1782 – ?) – син сот-
ника терехтемирівського, службу розпочав з 1746 р.,
коли став військовим канцеляристом ГВК, зайняв
після ба тька уряд сотника терехтемирівського (з
1754.6.07.). Брав участь в пруському поході. У 1765 р.
купив у братів Семена і Григорія Прохоровичів
землю біля с. Велика Каратуль, ниву біля уроч.
Плоских Могил, 2 ниви в уроч. Роките, 10 нив буля
с. Мала Каратуль, 7 нив біля с. Циблі, 3 сінокаси,
млин у Гельм’язові. Абшитований бунчуковим то-
вари шем у грудні 1767 р. Працював у Стародубській
полковій рахунковій комісії. У 1774 р. звинувачений
священиком успенським переяславським Стеблен-
ським у захопленні церковних земель. Згодом обра-
ний предводителем переяславської шлях ти, став
колезьким асесором (з 1779). У 1780 р. мав підданих:
в м. Переяславі – 25 дворів, в Терехтемирівській
сотні у с. Городищі – 8 дворів, у с. В’юнищах – 22
двори, у с. Стовпягах – 42, у 1-й полковій сотні у 
с. Деем’янцях – 20, в 2-й полковій сотні у с. Виповз-
ках – 4, в ІІІ полковій сотні у с. Велика Каратуль – 11,
в Бубнівській сотні у с. Матвіївці – 40, в Піщанській
сотні в м. Піщаній – 11, в Кропивненській сотні у 
с. Богодухівці – 39, в Стародубському полку в м. По-
гарі і с. Кунові – 22 двори. Д.: 1) (? – 1758 – 1773)
Гафія Дмитрівна Дараган, донька судді полкового.
2) (1775) Марія Федорівна Ширай, донька бунчуко-
вого товариша, рідна сестра дружини переяслав-
ського полковника Григорія Іваненка.

Гриневич Петро (? – 1677 – 1714 – ран. 1718) – 1695 р.
священик святопречистенський вороніківський
Петро Рустановський за 200 коп продав в Переяс-

лаві йому шинок. Дозорця гетьманських добр Пере-
яславського полку (1697 – 1707 – ?). 8 січня 1704 р.
купив млин, грунти, сіножаті з лісом в Ржищеві за
200 золотих, того ж дня продав за 200 золотих ці
маєтності митрополиту київському. 9 червня 1704 р.
в обозі під Паволоччю Мазепа надав йому універсал
з дозволом побудукати млин на р. Дем’янівка, а в
1707 р. – с. В’юнище. У 1711 р. полковник переяслав -
ський Стефан Томара підтвердив Петру Гриневичу,
знатному військовиму товаришу право володіння
купленими Годунівськими грунтами. У тому ж році
гетьман І.Скоропадський дає йому універсал на во-
лодіння в До монтівській, Яготинській і Терехтеми-
рівській сотнях. Його свояком названий про топіп
переяславський Моснецький. Востаннє згадується у
1714 р. Дружина полкового судді переяславського
Леонтія Панкевича Настасія передала землі году-
нівські в Яготинській сотні під хутір Переяслав-
ському монастирю, які поруч з передачею Петра
Гриневича були стверджені гетьманом Скоропад-
ським 1715 р. і монаршою грамотою 1718 р. Д.: N Сте-
панівна Томара.

Гриневич Петро Пилипович – син абшитованого вій-
ськового товариша, військовий товариш Ніжин-
ського полку (1788).

Гриневич Петро Романович (1764 – ?) – службу розпо-
чав з 1777 р., значковий товариш. У 1782 р. отримав
чин військового товариша. 

Гриневич Пилип Максимович – абшитований вій-
ськовий товариш Ніжинського полку (1788), у Глу-
хові мав 3 підданих. Д.: Марина NN, донька козака.

Гриневич Сава Петрович (? – 1700 – 1757 – ?) – син до-
зорця гетьманських добр, почав службу значковим
товаришем (? – 1718 – 1726 – ?), сотник терехте ми -
рівський (1732 – 1757 – ?). У 1745 р. продав грунт з
хатою в Козинцях швагру, міщанину переяслав-
ському Федору Павлову Шленчаку. Двори полко-
вого сотника Івана Добронизького, Степана Томари
(у 1742 р. куплений у нього Семеном Сулимою), те-
рехтемирівського сотника Сави Гриневича стояли
поруч. У 1747 р. підсусідки домонтівського сотника
Якова Платковського захопили його грунти у с. Мат-
віївці Домонтвської сотні. Д.: (1746) Марія Павлівна
Шлепчак.

Гриневич Федір Савич (1730 – 1786 – ?) – син сотника
терехтемирівського, шляхтич, розпочав службу 8
квітня 1760 р. полковим канце ляристом, 22 грудня
1763 р. отримав звання значкового товариша. З 4 лис-
топада 1765 р. став переяславським пошмейстром, а з
22 грудня 1767 р. – останній сотник те рехтемирів-
ський. Мав 17 підданих у передмісті Переяслава, у 
с. Стовп’ягах Терехтемирівської сотні 16, с. Підсін-
ному 10, с. Вюнищах 22, Городищі 20, у 2-й полковій
сотні у с. Комарівці 1, у Леплявській сотні в хут. То-
пальському 3, у Бубнівській сотні в хут. Матвіївці 2,
всього 73 підданих. Бунчуковий товариш. У 1786 р.
колезький асесор у відставці, житель Переяслава. Д.:
Ірина Андріївна Думитрашко-Райча, донька бунчу-
кового товариша. У придане отримала маєтність у с.
Куровому і м. Погарі. Мали синів Івана і Петра.
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Гриненко N – значковий товариш Миргородського
полку (1783).

Гриненко Мартин – син козака. Службу розпочав з
1758 р., значковий товариш Прилуцького полку (з
1776).

Гриненко Пилип – значковий товариш Київського
полку (1762 – 1764 – ?). 

Гриновський Яким – шляхтич, військовий товариш
(1700), житель стародубський.

Гринь (Гриненко) Іван – козак 1-ї полкової сотні Пе-
реяславського полку, значковий товариш (1708 –
1751 – ?). Мав двір житловий у Переяславі. Його
донька Настасія заміжня (1780) за писарем комі-
сарства переяславського Павлом Никифоровим.

Гринь Григорій – військовий товариш (1790). Мешка-
нець Зіньківського повіту, де мав 16 підданих. Д.:
Катерина NN, донька військового товариша. 

Гринь Григорій – значковий товариш Прилуцького
полку (1715 – 1751 – ?). Житель монастирищанський
(1732), мав одного підсусідка.

Гринь Данило – значковий товариш Прилуцького
полку (1731), мав одного підсусідка. 

Гринь Федір (1740 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Прилуцького полку (? – 1787 – 1790 – ?).
Мешканець Ніжинського повіту, підданих не мав.
Д.: Євдокія NN, донька козака.

Грихно Іван Васильович (? – 1730 – 1762) – сотенний
осавул (1752), значковий товариш, тестамент 1762 р.
Козацько-старшинський рід Грихнів відомий в
сотні впродовж існування Геть ман щини. Вже ре-
єстр 1649 р. фіксує в полковому товаристві Васька
Грих ненка (чи не син записаного тут же Грихна Ко-
рицького ?). У 1663 р. Ва силь, колишній отаман
кропивненський, купив двір у Сезона Улізченка.
Знову став городовим отаманом у 1676 р. Його син,
козак Іван Грихно з дружиною Марією, бл. 1670 р.
купив луки у козаків Кайдаша і Ченчика. Востаннє
Іван згадується як знатний козак у 1728 р., у 1736 р.
його дружина – вдова. Її тестамент, датований
1745 р., писав онук Іван Васильович. Відомо, що
Іван і Марія мали доньку Ганну та сина Василя Д.:
Катерина Йосипівна Артюхова, мали доньок Марію
(? – 1761) і Уляну – Ч.: Степан Захарченко, значко-
вий товариш (1767). Ос тан ній перейшов у воло-
діння Грихнів у Кропивній. 

Грицай Антін (1761 – ?) – військовий товариш Лубен-
ського полку (1787), мав 30 підданих у 1 селі Ромен-
ського повіту. Внесений до ІІ частини родовідної
книги Чернігівського намісництва. Д.: Уляна Дани-
лівна Манко, донька військового товариша.

Грицай Іван – осавул сотенний кобизький (1769–1772),
військовий товариш Київського полку (1773 – 1782
– ?). Д.: NNN, донька козака кобизького.

Грицай Степан (1762 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Внесений до ІІ частини родовідної книги Лохвиць-
кого повіту Чернігівського намісництва. Д.: Ірина N
Жертовська, донька військового товариша.

Гриценко N Іванович – син значкового товариша, вій-
ськовий товариш Ніжинського полку.

Гриценко Іван – значковий товариш Київського полку,
йому спродав землю носівський козак Потап Кири-
єнко (1737).

Гриценко Іван Федорович – козак Новомлинської
сотні, значковий товариш Ніжинського полку
(1719–1751). У 1735 р. був у поході в Орелі на лінії. У
1737 р. комісар полковий. Мав двір житловий у 
м. Нових Млинах.

Гриценко Карпо Іванович (? – ран. 1787) – значковий
товариш Ніжинського полку. Д.: Дарія NN (бл. 1742
– 1788 – ?). Мали доньок Євдокію, Уляну і Гафію.

Гриценко Кирило Федорович (? – 1737) – син козака,
значковий товариш Ніжинського полку (? – 1735 –
1737). У 1735 р. був купував коней в Стародубському
полку. У 1736 р. був у Царичанському поході за пи-
саря. Його вдова мала двір у Нових Млинах.

Гриценко Петро – значковий товариш (1737), мешка-
нець носівський.

Гриценко Петро – значковий товариш Ніжинського
полку. У 1738 р. був у кримському поході при волах.

Гриценко-Чорний Іван Федорович (? – 1695 – 1716 –
?) – значковий товариш

Гриценко-Чорний Карпо Іванович (1717 – ?) – син
значкового товариша, значковий товариш Ніжин-
ського полку. У 1738 р. був у кримському поході, вій-
ськовий товариш Ніжинського полку в абшиті (1773
– 1787 – ?). Мешканець новомлинський. Д.: Феодо-
сія Омелянова, донька сотенного отамана, за ін-
шими даними – міщанина конотопського. Мали
дітей Івана, Михайла, Варвару.

Гриценко-Чорний Кирило Федорович – значковий
товариш.

Гриценко-Чорний Мойсей Самійлович (1753 – ?) –
син підсудка земського, військовий товариш Ні-
жинського полку (з 1773). бунчуковий товариш Ні-
жинського полку (? – 1787 – ?). Д.: Ганна Олексіївна
Войцехович, донька військового канцеляриста.

Гриценко-Чорний Павло Самійлович (1747 – ?) – син
підсудка земського, військовий товариш Ніжин-
ського полку (1779), комісар батуринський, писар
полковий (з 1780), казначей Борзнянського повіту,
бунчуковий товариш. Мав 77 підданих в Нових
Млинах і одному хуторі. Д.: Ганна Романівна За-
тиркевич, донька бунчукового товариша.

Гриценко-Чорний Петро Самойлович – військовий
товариш (1779), комісар Батуринського комісарства.

Гриценко-Чорний Самійло Кирилович (1719 – 1787 –
?) – син значкового товариша, значковий товариш
Ніжинського полку (1738 – 1751 – ?), возний, підсу-
док, суддя, козначей сосницький. У 1748 р. мав двір
житловий у м. Нових Млинах.

Гричина N (? – ран. 1740) – значковий товариш По-
лтавського полку, вдова мала двір і шинок у с. Пет-
рівцях.

Гришавський Мартин – значковий товариш Полтав-
ського полку (1747). Мав двір у Опішні.

Гришанов Сенька Родіонович – гербований шляхтич,
військовий товариш Ніжинського полку (1686).

Гришко Іван – значковий товариш Прилуцького полку
(1753), мав підданих в с. Полонках Журавської сотні.
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Гришко Філон – службу розпочав 8 квітня 1737 р., знач-
ковий товариш Переяславського полку (1762 – 1774
– ?). У с. Красному Кропивненської сотні мав 2 під-
данних. Д.: NN Ярема, донька козака. 

Гришко Яків – козак служив з 1758 р., значковий това-
риш Переяславського полку (1762 – 1780 – ?). Мав
2 підданих в Баришівській сотні. Одружений з
донькою козака.

Гришков Аврам (1743 – ?) – шляхтич, службу розпочав
з 15 січня 1757 р. козаком, копіїст (з 1761), канцеля-
рист сотенний (з 1763), писар сотенний голтв’ян-
ський (1765–1768). У 1767 р. подав донос на отамана
сотенного Кирила Качанова за «предерзкие реси».
Возний (1768–1769), отаман сотенний потоцький
(1769–1770), сотник уцтавицький (1771.30.06. –
1783), одночасно – бунчуковий товариш Миргород-
ського полку (з 22 січня 1782 р.). Володів трьома ху-
торами в Уцтавицькій сотні і 89 підданими. У 
1779 р. були призначені комісари для розподілу зе-
мель між ним і священиком уцтавицьким Сокаль-
ським. Мав підданих у 130 хатах (1782). Д.: N
Ничипорівна Чарниш, донька військового това-
риша. Мали сина і доньку (1774).

Грищенко Влас – значковий товариш Київського
полку (з 1757.1.07.).

Грищенко Данило – військовий товариш Переяслав-
ського полку (1775). Мав 15 підданих у с. Безпале. Д.:
NNN, донька козака. Мали синів Романа (1748 – ?),
АНдрія (1760 – ?), Макара (1773 – ?), доньок Єфро-
синію (1758 – ?), Устину (1760 – ?), Уляну (1762 – ?).

Грищенко Кирило – козак золотоніський, значковий
товариш Переяславського полку (1749 – 1751 – ?).

Грищенко Роман – шляхтич, службу розпочав з 1763 р.,
полковий канцелярист (1771–1772), значковий то-
вариш Переяславського полку (1772 – 1780 – ?). Д.:
(1774) Марина Гнатівна Тарасович (1755 – 1763 – ?),
донька військового товариша.

Грищенко Роман Данилович (1748 – ?) – син військо-
вого товариша, шляхтич, службу розпочав з 1759 р.,
полковий канцелярист (1764–1767), значковий то-
вариш Переяславського полку (1767 – 1780 – ?).
Мав 15 підданих в Золотоніській сотні, мешканець
с. Синьковець. Д.: N Андріївна Ставровська, донька
значкового товариша Лубенського полку, сини
Семен і Григорій.

Грищенко Хома – значковий товариш Прилуцького
полку (1740).

Грозенський Петро (1724 – 1763 – ?) – військовий то-
вариш у Стародубському полку, служив при ГВК у
письмових справах, був полковим зборщиком. Чин
військового товариша отримав від гетьмана у 
1760 р. У 1763 р. був стародубським війтом.

Громека Григорій Іванович (? – 1720 – 1768 – ран. 1779)
– значковий товариш Лубенського полку (? – 1740
– 1741 – ?), отаман сотенний смілянський (? – 1747
– ?), сотник смілянський (1752 – 1764 – ?). Мав
шинок у Смілі, два хутори (1747). У 1763 р. розслі-
дувались кривди, які він заподіяв сотнянам, серед
яких відзначалась скарга козака Івана Трубниць-
кого за порубку лісу, позачергове призначення у по-

ходи та побиття сотниковою дружиною малоліт-
нього сина Мартина. В цей же час захопив майно
козака Ведмедівського куреня Запорізької Січі
Марка Безрукавого (Сухомлиненка), гроші і горілку
у козака сотні Опанасенка. В результаті скарг ко-
зака на нього він був звільниений з посади і на його
місце призначений значковий товариш Опанас
Костевський. Колишній сотник смілянський (1767).
У 1768 р. купив хутір у сотника костянтянтинів-
ського Стефана Полетики за 900 карбованців. Д.:
Оришка NN.

Громека Іван Васильович (? – 1742) – полковий комісар
лубенський (1724), значковий товариш Лубенського
полку (1735), отаман городовий смілянський (? – 1740
– 1742). У 1741 р. управитель волості Києво-Печер-
ської лаври ієромонах Іоаникій Смеловський звину-
ватив його та його сина в нападі на підданних
лаврських Якова Бистрицького та Івана Бугая, по-
биття їх. Від батька в спадок отримав хутір на р. Оче-
ретянці з млином в два кола. Д.: N Іванівна Полетика.

Громека Іван Кирилович – значковий товариш Лубен-
ського полку.

Громека Кирило Васильович – син сотника смілян-
ського, сотник смілянський (? – 1723), значковий
товариш Лубенського полку за служби батька (1723
– 1750 – ?). Був в зборі чиновницьких грошей. У
1736 р. купував драгунам коней, у 1738 р. відправ-
лений під Очаків. У 1745 р. в м. Смілі мав житловий
двір. Мав у Смілянській сотні в с. Томашівка жит-
ловий двір (1747).

Громика Василь Михайлович (?, ран. 1652 – 1704 – бл.
1706) – близько 1674 р. переселився з Правобе-
режжя у м. Смілу і с. Томашівку. Військовий това-
риш (? – 1676 – 1687), сотник смілянський
(1687–1688), значний Лубенського полку військо-
вий товариш (1688 – ?), сотник смілянський (? –
1695 – ?), значний військовий товариш (? – 1696 –
1704 – ?). 14 червня 1688 р. значний військовий то-
вариш Григорій Гамалія уступив йому ліс. Ця ус-
тупка була затверджена гетьманським універсалом 1
липня 1696 р. 4 листопада 1688 р. купив ліс у Олек-
сія Желебенка. Отримав універсал гетьмана Мазепи
24 квітня 1704 р. Д.: Марія NN (? – 1683 – 1724 – ?).
27 листопада 1706 р. лубенський полковник Дмитро
Зеленський підписав постанову у її справі з Феськом
Оксаченком за млин Констягнтинів. У 1722 р. пози-
вала козака Роменської сотні Федора Висоцького,
який заволодів частиною її млина на р. Сулі. 

Громика Степан Михайлович (? – 1652 – ?) – син по-
лковника білоцерківського, значний військовий то-
вариш

Гроховський Іван (1725 – ?) – службу розпочав з 1741 р.
при Остерському сотенному правлінні, займався
письмовими справами, полковий канцелярист (з
1744), старший полковий канцелярист (1749–1757),
значковий товариш Київського полку (з 1757.5.05.),
пошмейстр (1757 – 1780 – ?). Військовий товариш
(з 1765), полковий осавул (з 1767). Абшитований по-
лковий осавул (? – 1782 – ?). Д.: NN Стрешенцова,
донька бунчукового товариша.
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Грудницький Захар (1757 – ?) – полковий канцелярист
(з 1773), писар сотенний 2-ї Варвинської сотні (1774
– ?), абшитований військовий товариш Прилуць-
кого полку (1787), мав 19 підданих у 1 селі. Д.: Фео-
досія NN.

Грудницький Михайло (1729 – ?) – міщанин прилуць-
кий. Службу розпочав з 1740 р. писарем при дер-
жавних вівчарних заводах. Писар сотенний
монастирищанський (28 серпня 1745 – 15 березня
1748), полковий канцелярист (1749–1752), сотенний
писар полкої сотні (1752–1754), хорунжий полкової
артилерії (з 1754), полковий канцелярист (1762),
значковий товариш Прилуцького полку (з 1762),
Військовий товариш (1775 – 1788 – ?), мав 32 підда-
них в одному хуторі і місті (1788) Прилуцького по-
віту. Рід внесений до VІ частини родовідної книги
дворян Чернігівського намісництва по Глинському
повіту. Д.: Тетяна Савівна Білима, донька військо-
вого товариша.

Грушинський Мойсей (1708 – 1735 – ?) – значковий
товариш Стародубського полку (1735). 

Губар Федір – значковий товариш Лубенського полку
(? – 1735 – ?) в Ромнах.

Губар Михайло – значний товариш полку Лубенського
(? – 1707.06. – ?), отаман городовий роменський.

Губар Олексій – значковий товариш Чернігівського
полку (? – 1737 – 1757 – ?). 1757 р. на нього скар-
жився бунчуковий товариш Костянтин Лизогуб за
борг 40 карбованців.

Губар Павло – значковий товариш Лубенського полку
(? – 1735 – 1737 – ?), мешкав у Ромнах (1735), учас-
ник кримського походу (1738), сотник смілянський
(? – 1740 – ?). Мав двір у Смілі і в Ромнах, поблизу
Смілої – хутір.

Губар Петро Павлович – військовий товариш (1790).
Разом з братом Іваном мали 75 підданих в Ромен-
ському повіті.

Губар Петро Семенович (1712 – 1787 – ?) – абшитова-
ний значковий товариш (1787), житель с. Бужанки.
Д.: NNN (? – ран. 1787).

Губаревський Артем (? – ран. 1782) – значковий това-
риш Чернігівського полку. Син Семен (1766 – ?),
доньки Євдокія (1763 – ?), Марина (1768 – ?) меш-
кали у Чернігові.

Губаревський Олексій – службу розпочав з 1705 р. ко-
заком полкової сотні Чернігівського полку. Був у по-
ходах під Замостям (1706), під Любарем (1704), під
Києвом на лінійних роботах. Значковий товариш (?
– 1737 – 1741 – ?), абшитований значковий товариш
(? – 1747 – 1750 – ?). Мав двір житловий (? – 1741 –
1750 – ?) і шинок (? – 1747 – 1750 – ?) у Чернігові,
приїжджий двір (? – 1739 – 1750 – ?), 1 двір підсусід-
ків у д. Котах (1747), хутір під Черніговом (1740). 

Губенко Іван – значковий товариш Лубенського полку
(1735), мешканець роменський.

Губенко Лука – військовий товариш (1756).
Губенко Хома – значковий товариш Лубенського полку

(1751) на місце батька. 
Губка Іван Ілліч (1733 – 1782 – ?) – син протопопа пи-

рятинського. Службу розпочав з 23 червня 1762 р.,

значковий товариш (з 22 липня 1762 р.), військовий
товариш Лубенського полку (з 23 квітня 1779 р.), аб-
шитований полковий осавул (1788). Проживав в
Пирятині (приход Успенської церкви). Д.: Настасія
Якимівна Огронович (1742 – 1778 – ?), донька знач-
кового товариша. За нею 40 підданих у с. Леляках і
69 у хуторі Сирооржицькому.

Губка Тимофій Павлович – шляхтич, товариш полку
Київського (1714). Д.: Марія Іванівна Дворецькі,
донька судді полкового київського. Вдова Максима
Юркевича.

Губський Григорій (1742 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Прилуцького полку (? – 1788 – 1790 –
?). В одному хуторі мав 11 підданих. Визнаний дво-
рянським і внесений до ІІ частини родовідної
книги. Д.: Євдокія NN, донька священика.

Губченко Григорій – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1732).

Губчиць Василь Іванович (? – 1726 – 1784 – ?) – був в
інфляндському поході за сотенного командира
(1746), військовий канцелярист ГВК (1749), сотник
почепський (1749.7.11. – 1764.9.02.), бунчуковий то-
вариш (1764.9.02. – 1776). Малоросійський полков-
ник (з 1776.9.11.). Д.: Параска Миколаївна Тризна,
донька бунчукового товариша.

Губчиць Василь Іванович (? – ран. 1756) – значковий
товариш.

Губчиць Василь Степанович – син значкового това-
риша, бунчуковий товариш (1750).

Губчиць Володимир (1723 – ран. 1781) – бунчуковий то-
вариш (1751 – 1766 – ?). Мав у с. Супряги 2 двори, в 
д. Близнюках 8 дворів підсусідків. Д.: (1766) Ганна Ва-
силівна Часник, донька компанійського полковника.

Губчиць Григорій Васильович (1723 – ?) – військовий
канцелярист ГВК (1751 – 1752), бунчуковий това-
риш (1754 – 1763 – ?). Отримав від гетьмана сс. Ара-
повичі і Леньків Новгород-Сіверської сотні.

Губчиць Дем’ян – значковий товариш Стародубського
полку. Мав у Мглинській сотні в д. Кіптяги 3 двори
убогих малопахотних посполитих не тяглих та 1
хату підсусідків (1735).

Губчиць Іван Васильович – військовий товариш Ста-
родубського полку (1780), мешкав у 1-й Почепській
сотні.

Губчиць Іван Васильович (бл. 1753 – 1816 – ?) – син по-
лковника, з 1769 р. служив у МК військовим канце-
ляристом, військовий товариш (1775.25.12. – 1781),
бунчуковий товариш (1781.2.02. – 1783 – ?). Д.: Ганна
Павлівна Покорська, донька сотника глинського.

Губчиць Іван Іванович (? – 1701 – ран. 1772) – осавул
сотенний почепський (1723 – 1726), значковий това-
риш у Стародубському полку (? – 1732 – 1735 – ?), на-
казний сотник почепський (1733), 19 травня 1735 р.
призначений почепським сотником, у 1737 р. мав
житловий двір у с. Вельжичі. Отримав підтверд-
ження права власності на сл. Вельжичі Почепської
сотні та млин (1732). 24 травня 1746 р. отримав під-
твердження на сс. Онохово та Ігрушево, які у нього
були відібрані Меншиковим і повернуті рішенням
ГВК. Абшитований бунчуковий товариш (1749.7.11.
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– 1756 – ?). 12 грудня 1757 р. отримав універсал на
грунт Стару Савлуковщину під с. Савлуковим як
«дідизну» і «отчизну». Мав жилий дім в хут. Ігру-
шево. Д.: 1) Софія Михайлівна Рославець, донька
значного військового товариша. 2) Олександра Ми-
хайлівна Турковська, вдова (1772).

Губчиць Іван Михайлович (? – 1680 – 1729) – шляхтич
гербу «Налевка», значний товариш сотні Почеп-
ської (1696), оселив с. Вельжичі. Значний товариш
полку Стародубського (? – 1701 – 1704 – ?). 14 січня
1701 р. отримав гетьманський універсал на с. Ігру-
шино Почепської сотні, яким володів навпіл з тес-
тем сотником почепським Осипом Мартиновичем.
22 липня 1702 р. отримав гетьманський універсал
на куплений ним хутір Ракусову Буду під с. Бєлко-
вим. У 1703 р. отримав універсал підполковника
стародубського на розмежування грунтів. 1 травня
1704 р. отримав гетьманський універсал на поло-
вину млина у с. Баликах на р. Кості, млин на р. Боб-
рики під с. Козаковим і грунти в сс. Завалипут’є,
Горбачах, Бєлкові, Чемоданові, Біловському, Близ-
ницях, Глазові, Супрягині, Шаулині і Синяшин.
Отаман городовий почепський (? – 1709.04. – 11. –
?), сотник почепський (? – 1710.03.). 10 березня 1710
р. отримав гетьманський універсал на с. Онохово.
Бурмістр почепський (1710 – 1711 – ?). сотник по-
чепський (? – 1722 – 1729 – ?). Д.: (1701) N Осипівна
Мартинович, донька сотника почепського. 

Губчиць Йосип Дмитрович – шляхта гербу «Налевка».
Службу розпочав з 1732 р. і в тому ж році значковий
товариш Стародубського полку (1732 – 1757), бун-
чуковий товариш (1757.26.06. – 1781 – ?). Мешкав у
д. Дмитрові 1-ї Почепської сотні. Мав у сс. Савлу-
кові, Синькові, дд. Дмитрові, Гарищах, Санниках,
Попсуївці, Цинці 47 хат підданих. Д.: NNN (? – ран.
1781). Мали синів Івана і Олександра. 

Губчиць Михайло Васильович (1728 – ?) – службу роз-
почав з 1748 р. полковим канцеляристом в Старо-
дубській полковій канцелярії. Значковий товариш
Стародубському полку (1750 – ?). Сотник балкан-
ський (1756.23.07. – 1765.28.12.). Бунчуковий това-
риш (1765 – 1781), колезький асесор (з 1781). Мав в
сс. Білкові, Ленкові, дд. Лігові, Анодові, Заволипут’ї,
хут. Білковському і Лемківському 65 хат підданих.
Д.: 1) Марфа Артемівна Пороховникова (? – ран.
1780), донька війта почепського. Вдова Степана
Якимовича Вінського, канцеляриста Почепської ко-
мендантської канцелярії. 2) (1781) Параска NN.

Губчиць Павло Іванович (1713 – 1737 – ?) – значковий
товариш Стародубського полку (? – 1735 – 1737 – ?).
У 1737 р. перебував вдома, але мав йти в похід в ко-
манді фельдмаршала фон Мініха. Жив у Мглин-
ській сотні.

Губчиць Петро Васильович – з 1746 р. полковий кан-
целярист в Стародубській полковій канцелярії.
Значковий товариш Стародубському полку (1751–
1757). За писаря полкового стародубського (1754–
1757). Бунчуковий товариш (1757.25.06. – 1781).
Колезький асесор (з 1781). Д.: Марія Опанасівна Ду-
рова, донька поміщика Брянського повіту.

Губчиць Петро Васильович (1751/1754 – 1800 – ?) –
службу розпочав з 1772 р., колезький канцелярист,
військовий товариш (1775.25.12. – 1781), бунчуковий
товариш (1781 – 1800 – ?) у походах не був, бажав пе-
рейти у 1783 р. на цивільну службу. Д.: (з 1782) Ганна
Мойсеївна Аршук, донька сотника почепського.

Губчиць Федір Іванович (1720 – 1781 – ?) – син сотника
почепського, військовий канцелярист (1747), бун-
чуковий товариш (1747.26.01. – 1781 – ?). 1754 р.
разом з сотником хмелівським Опанасом Шкляре-
вичем проводив розподіл маєтків бунчукових това-
ришів Федора та Петра Федоровичів Павичів. Мав
113 підданих (1775).

Гуденко Хома – значний військовий товариш (1720).
Гуджол Наум – товариш полку Полтавського (1665).
Гудима Максим – значковий товариш Полтавського

полку (1779).
Гудима Степан Григорович (1767 – ?) – військовий то-

вариш Прилуцького полку (1790). Мав нерозділе-
них з братами Семеном (полковим канцеляристом).
Василем (сотенним отаманом), Матвієм, Порфи-
рієм та Іллєю 884 підданих в Прилуцькому повіті.

Гудима-Левкович Григорій Павлович (1732 – ?) –
службу розпочав з 2 травня 1753 р., у ГВК, військовий
канцелярист (з 1755.3.01.), військовий товариш (з 31
липня 1762 р.), сотник полковий прилуцький
(1769.19.01. – бунчуковий товариш, на місці сотника
1781.4.05.). Мав 834 підданих. Д.: Тетяна Степанівна
Лукомська, донька абшитованого полкового обозного.

Гудима-Левкович Іван Павлович – службу розпочав з
1759 р. канцеляристом ГВК, сотник київський (1772–
1781). У 1776 р. звинувачений у привласненні плас-
тин з старого мосту через р. Стугну. В тому ж році
образив і побив прапорщика Київського гарнізону
Сороколєтова. Бунчуковий товариш у Київському
полку (з 1781.19.03). Д.: Пелагея Костянтинівна Ли-
сеневич, донька судді полкового переяславського.

Гудима-Левкович Михайло Павлович (1722 – ?) –
службу розпочав значковим товаришем. Сотник київ-
ський (1760–1772). Бунчуковий товариш у Київському
полку (1772). Мав винокурню у с. Плоскому, яку купив
у вдови військового товариша Богдановича у 1757 р.
Д.: N Степанівна Дмитрович, донька міщанина.

Гудима-Левкович Яків Павлович (1740 – ?) – значко-
вий товариш Київського полку (1761). Писар (1772).

Гудима-Мезенцов Данило Антонович (1710 – ?) – аб-
шитований військовий товариш Ніжинського
полку. Мав хутір біля с. Янівки на р. Ловрі з плоти-
ною і млином в 2 кола, винокурню в 2 котли.

Гудимович Лука – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1762 – 1766 – ?).

Гудович Андрій Павлович (? – 1670 – 1734) – військовий
товариш (1705). 22 січня 1705 р. купив у військового
товариша Ничипора Сильченка двір з грунтами в 
с. Івайтенках. Сотник бакланський (1709–1712). 30
квітня 1709 р. отримав гетьманський універсал на
урочище Хрулівку, а 3 жовтня цього ж року на селе
Івайтенки і Водневку. Значний військовий товариш
(1713), бунчуковий товариш. Д.: Марія Гнатівна Ру-
бець, донька військового товариша.
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Гудович Василь Андрійович (? – 1764) – бунчуковий то-
вариш (з 1731). Генеральний підскарбій (1764), та-
ємний радник. Очолював команду козаків на
форпости, у 1737 р. очолював команду полку Старо-
дубського на кордоні. Мав двір у с. Душатині (1735),
в д. Блазовичі 3 малогрунтових не тяглих, 1 убогий
підсусідок, у с. Горчаки малогрунтових підсусідків
5, підсусідків убогих 4, при городах 4, житловий
двір у с. Душатині. Д.: 1) Ганна Петрівна Білецька-
Носенко, донька прилуцького полкового сотника, у
1-му шлюбі була за господарем гетьмана Скоропад-
ського Іваном Даровським. 2) Марія Степанівна
Миклашевська, донька бунчукового товариша. 

Гудович Василь Стефанович (1720 – 1770.07) – бунчу-
ковий товариш в Стародубському полку, служив ще
за життя батька, значкового товариша Стефана Гу-
довича. З 15 років за призначенням полкової кан-
целярії значковий товариш, бунчуковий товариш
(1735 – універсал 1747.12.09. – 1770), очолював ко-
манду козаків на форпости. У 1737 р. очолював ко-
манду полку Стародубського на кордоні. Мав двір у
с. Душатині (1735), в д. Блазовичі Мглинської сотні:
3 малогрунтових не тяглих, 1 убогого підсусідка, у 
с. Горчаки малогрунтових підсусідків 5, підсусідків
убогих 4, при городах 4, житловий двір у с. Душа-
тині Мглинській сотні (1737). Д.: (1768) Параска
Юхимівна N (1725 – ?).

Гудович Іван Андрійович (? – 1742) – бунчуковий то-
вариш (? – 1735 – 1742), у 1737 р. з командою коза-
ків був у Почепі, купував провіант. Д.: (1742)
Олександра Михайлівна Турковська (1720 – ?),
донька генерального писаря. В 2-му шлюбі за Іва-
ном Івановичем Губчицом.

Гудович Михайло Васильович (1748/1751 – 1783 – ?) –
служив з 1770 р., у походах не був, бажав продов-
жити військову службу у 1783 р., військовий това-
риш (1779 – 1788 – ?) у Стародубському полку.

Гудович Павло Янович (? – 1700) – покозачений шлях-
тич. За сімейною легендою перейшов до Гетьман-
щини у 1680 р. 2 грудня 1686 р. купив двір в
Стародубі на вулиці Кривій у шляхтича Степана
Олексійовича Заруцького. 28 червня 1691 р. отри-
мав універсал Мазепи з дозволом завести хутір. У
1696 р. обмінявся грунтами з Олексієм Тарайков-
ським. Значний товариш Стародубського полку
(1686–1697), сотник бакланський (1697–1700). За-
гинув під Нарвою. Д.: Настасія NN (? – 1680 – 1703
– ?), у 1-му шлюбі була за значковим товаришем
Степаном Тарайковським. Володіла с. Івайтенками.

Гудович Стефан Павлович (1670 – 1727 – ран. 1740) –
значковий товариш Стародубського полку (1703 –
1737 – ?). 18 січня 1716 р. отримав гетьманський уні-
версал на володіння до ласки військової 20 дворами
у с. Басихіно. Очолював команду козаків у 1737 р.
Мав у полковій сотні у с. Басихіно 4 малогрунтових
підсусідка, 9 убогих в одних хатах, жив у полковій
сотні (1737). Подарував двір у Стародубі зятеві, мі-
щанину стародубському Саві Ніжинцю. Д.: 1) (1715)
Олена Осипівна Ференсбах-Кожухівська, донька по-
лкового хорунжого і посербиця значкового това-

риша Костянтина Ракушка-Романовського. 2) Фео-
досія Дмитрівна N (1683 – 1742 – ?).

Гузенко Іван – значковий товариш Лубенського полку
(? – 1735 – 1738 – ?), полковий коміар (1736). У 1738 р.
відправляв воли, відпущений з паспортом.

Гузенко Хома – значковий товариш Лубенського
полку, присягнув у 1741 р. Мав у Ромнах шинок, у с.
Салогубівка житловий двір (1747).

Гузовий Іван (1692 – ?) – значковий товариш Старо-
дубського полку (? – 1735 – ?).

Гузовий Степан – значковий товариш Стародубського
полку. У 1737 р. доправляв з монастирів і духів-
ництва коней, але повинен йти в похід в команді
фельдмаршала фон Мініха.

Гук Яким – значковий товариш Полтавського полку (?
– 1779 – ?).

Гуковський Сава – військовий товариш (1781), мешка-
нець стародубський.

Гулак Василь Іванович (бл. 1750 – 1791 – ?) – син абшито-
ваного бунчукового товариша, навчався у Переяслав-
ській колегії, значковий товариш Переяславського
полку, корнет (1782), капітан (1791)

Гулак Іван (? – 1629 – 1682 – ?) – у товаристві полко-
вому черкаському (? – 1649 – ?). Невідомо які по-
сади він займав двадцять років (1649–1669), але,
мабуть, пройшов старшинські щаблі у своєму
полку. Першу інформацію маємо вже коли у П.До-
рошенка став обозним генеральним (1669–1675).
Мабуть, цьому передувало обозництво полкове чер-
каське. Після переходу на Лівобережжя у Переяс-
лавському полку поруч з Якимом Головченком був
найвидатнішим представником «дорошенківців».
Три роки, очевидно, до смерті був обозним полко-
вим переяславським (1679–1682). За гетьманства
Самойловича отримав у володіння с. Скопці.

Гулак Іван Євстратійович 2–й (? – 1720 – 1770 – ?) – син
сотника, службу розпочав з 1733 р., сотник 2-ї сотні
полкової Переяславської (1739.20.04. – 1770.21.07.).
Абшитований бунчуковий товариш. Мав землі у Яб-
лунівській сотні Лубенського полку. Д.: Тетяна Гри-
горівна Огронович, донька сотника пирятинського
і онука полковника лубенського Свічки.

Гулак Іван Євтратійович 1-й (? – ран. 1765) – син сот-
ника, військовий товариш, абшитований сотник. Д.:
Марфа N Кулябка (? – ран. 1765).

Гулак Іван Іванович (бл. 1750 – 1809 – ?) – син абшито-
ваного бунчукового товариша, службу розпочав з
1767 р. у Переяславському полку, при МК (з 1771)
колезьким канцеляристом (1771–1778), військовий
товариш (з 1778), осавул полковий (з 1782.23.04.). У
відставку вийшов у 1788 р. секунд-майором. Д.:
Ганна Григорівна Гайворонська.

Гулак Федір Іванович (бл. 1754 – 1784 – ран. 1798) – син
абшитованого бунчукового товариша, навчався у
Переяславській колегії. Службу розпочав з 1767 р. у
Переяславському земському суді, підписок зем-
ський (? – 1773). Військовий товариш (з 1778), оса-
вул полковий (з 1782). Житель с. Каратуль. 

Гулак Яків Іванович (1743 – 1798 – ?) – син абшитованого
бунчукового товариша, службу розпочав з 1758 р. в со-
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тенному правлінні 2-ї полкової сотні, у ГВК, військо-
вий канцелярист (з 1761), військовий товариш (з 1762),
за сотника 2-ї полкової (1766–1778), з 1771 р. за полко-
вого старшину, бунчуковий товариш (1783.28.04. –
1787 – ?), надвірний радник (1798). Разом з братами
мав 83 хати у сс. Войтинцях, Каратулях, Лецьках, По-
лозках, Хоцьках, Комаровці, Пологах, Лубенського
полку хут. Козацькому. Д.: (пізн. 1780) Софія Семе-
нівна Копцевич (? – ран. 1798), донька сотника. В пер-
шому шлюбі за Христофором Костянтиновичем.

Гулевич Михайло – значковий товариш Чернігівського
полку (1743), володів у Любечі приїзджим двором.

Гулевич Родіон – військовий товариш Ніжинського
полку (1763), житель ніжинський.

Гулевич Тарас – значковий товариш Чернігівського
полку (1732).

Гуленко Іван Андрійович (1733 – ?) – службу розпочав
з 1749 р. військовим канцеляристом ГВК, возний
Прилуцького повіту (з 1764), коморник (з
1771.21.09.), абшитований військовий товариш (? –
1788 – 1790 – ?). Мав 5 куплених підданих в одному
місті. Д.: Марія N Белькевич, донька значкового то-
вариша. Мали синів Івана, Андрія.

Гуленко Кіндрат Дмитрович (1753 – ?) – козак, значко-
вий товариш Прилуцького полку (1773 – 1781 – ?), вій-
ськовий товариш (1788), мав 40 підданих в місті і
одному селі. Поручик (1790). Д.: Олександра Васи-
лівна Канівець, донька військового товариша.Мали
синів Василя, Федора, доньок Марфу, Наталію, Олену.

Гуляницький Василь – козак куземинський (1736),
значковий товариш. Його донька була заміжня за
отаманом сотенним куземинським Остапом Редькою.

Гуляницький Григорій (бл. 1760 – ?) – шляхтич,
службу розпочав з 3 січня 1771 р., 8 березня 1771 р.
став полковим канцеляристом, 12 квітня 1772 р.
значковим товаришем Миргородського полку.

Гуляницький Іван – військовий товариш, 15 лютого
1720 р. купив млин в одне коло на р. Коркі за 1600
золотих у військового товариша Андрія Томари.

Гуляницький Іван – значковий товариш Ніжинського
полку (1747), мав двір житловий у Ніжині.

Гуляницький Іван (1692 – 1735 – ?) – значковий товариш
Стародубського полку (? – 1723 – 1735 – ?). У 1723–1725
рр. ГВК розглядала справу про порушення умов об-
міну грунтами між ним і козаком с. Логоватого пол -
кової сотні Григорієм Балановським. У 1735 р. жив у
Новоміській сотні, повернувся з другого походу. Мав
суперечки за хут. Києвицький, млин і грунти в 
сс. Чортовичі і Рожнівці з вдовою стародубського го-
родового отамана Отвиновського, Гаврилом Владис-
лавовичем, Кожуховським Стефаном Якимовичем.

Гурба Павло – товариш полку Полтавського (1685).
Гуржій Денис Мартинович (1704 – ?) – абшитований

значковий товариш Гадяцького полку (? – 1775 – 1790
– ?). Мав 6 підданних в хуторі під Зіньковом (1775),
12 (1790). Д.: Марія NN, донька священонамісника. 

Гуржій Іван Денисович (1755 – ?) – військовий товариш
Гадяцького полку (1782), секунд-майор у відставці
(1788). Володів 12 підданими. Д.: (1787) Ганна NN,
донька сотника.

Гуриленко Роман – значковий товариш Лубенського
полку. Мав у 1745 р. в Пирятинській сотні при ху-
торі 2 двори підсусідків піших убогих.

Гурин N (1767 – ?) – службу розпочав з 1774 р., значко-
вий товариш Миргородського полку (з 1782.20.05.).

Гурин Василь (? – 1750 – 1779 – ?) – службу розпочав з
1761 р., хорунжий сотенний (з 1769), значковий то-
вариш (з 1770), возний шишацький (1776.8.01. –
1779 – ?), військовий товариш Миргородського
полку (? – 1782 – ?). Мав 10 хат підданих. Д.: Ма-
рина Михайлівна Щербак, донька отамана сотен-
ного білоцерківського.

Гурин Максим – службу розпочав з 1746 р., хорунжий со-
тенний (з 1769), значковий товариш Миргород-
ського полку (з 1770). Д.: NNN, донька козака.

Гурин Петро (1732 – 1788 – ?) – службу розпочав з 1762 р.,
значковий товариш (з 1782.20.05.).

Гурин Самійло (1727 – 1788 – ?) – службу розпочав з
1759 р., значковий товариш Миргородського полку
(з 1782.20.05.).

Гурин Семен – службу розпочав з 1758 р., хорунжий со-
тенний (з 1769), значковий товариш Миргород-
ського полку (з 1770). Д.: NNN, донька козака.

Гурин Тихін (1757 – ?) – службу розпочав з 1770 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з
1782.20.05.).

Гуриновський Григорій (? – ран. 1781) – військовий
товариш, бурмістр стародубський. Мав у 1768 р.
двір у Стародубі, абшитований військовий товариш,
мав у Стародубі на передмісті біля Семенівської
брами двір: 3 хати житлових, 2 людських, 8 комор,
1 конюшню, 3 сараї. Разом зі значковим товаришем
Глушком мали спільний хутір у 1-й полковій сотні.

Гурський Гаврило (? – 1740 – 1790 – ?) – службу розпочав
з 1755 р. полковим канцеляристом, значковий това-
риш Чернігівського полку (1767 – 1780 – ?), в походах
не був, був у відрядженнях. Мав 22 підданних. Одру-
жений з донькою значкового товариша Звонкевича,
мали сина, який знаходився при них (1780).

Гурський Іван – значковий товариш Переяславського
полку (1690).

Гурський Іван – полковник канівський (1674–1675).
Склав присягу царю ще 19 лютого 1675 р. Разом з
ним на бік Самойловича перейшов полк сердюків
Харитона Щуренка, Ладижинська і Вербицька сотні
Уманського полку, Синицька сотня Корсунського
полку. Російський канівський воєвода князь Вол-
конський заарештував його за те, що нібито по-
лковник приймав дорошенківських розвідників.
Закував його в кайдани і тримав, не звертаючи
уваги на кроки по його звільненню гетьмана Само-
йловича. Значний військовий товариш у Переяс-
лаві (1683), власник с. Слободки Бубнівської сотні.

Гурський Павло (1702 – 1790 – ?) – значковий товариш
Чернігівського полку (з 1758 р.). Був відкупщиком у
Седнівській сотні. Абшитований значковий товариш
(? – 1761 – 1790 – ?). Мешканець христовський Іван
Тарновський «слово и дело государеве» в провозі ним
через кордон таємно табаку (1761). Мав 16 підданних
(1790). Д.: (1788) Уляна NN, донька священика.
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Гурський Тимофій – значковий товариш Стародуб-
ського полку. У 1735 р. жив у полковій сотні.

Гусак Іван – військовий товариш Ніжинського полку (?
– 1782 – 1783 – ?), мешканець коропський. Д.:
Марфа Михайлівна Соломка, донька козака.

Гусаковський Іван Васильович – військовий товариш

Ніжинського полку (? – 1707 – 1710 – ?), священик. Д.:
Феодосія Степанівна N. Їх онук Павло Власович (1745
– ?) – диякон в м. Вороніжі, де мав 4 підданих (1787).

Гученко Хома – значковий товариш Лубенського
полку. Мав у Роменській сотні у с. Салагубівці двір
житловий (1745).
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Д
Давидов Сазон (1730 – ?) – абшитований військовий

товариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Мешканець Березненського повіту. Д.: Євфимія NN,
донька козака.

Давидов Степан Тимофійович (1747 – ?) – абшитований
військовий товариш Чернігівського полку (1788).
Мав 35 підданих в 2 «деревнях». Внесений до ІІ час-
тини родовідної книги дворян Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Анастасія N Стоїнського, донька сотника.

Давидович Гнат Григорович (1714 – 1762 – ?) – служив
з 1738 р. судовим канцеляристом. За власні служби
у 1761 р. призначений полковником Горленком
значковим товаришем Полтавського полку. Його
дід Давид Хомич та батько Григорій Давидович слу-
жили козаками в Седнівській сотні Чернігівського
полку. Гнат перейшов в Полтаву у 1737 р. і служив
там. В нагороду за служби предківські і власні при-
значений значковим товаришем (1761.9.09.). Вій-
ськовий товариш. Його донька Євдокія заміжня за
Василем Івановичем Паскевичем (1736 – ?).

Давидович Андрій – син значкового товариша, житель
вороніжський (1703), значковий товариш (1723 –
1756 – ?). У 1756 р. продав дворище в Стародубі вій-
ськовому товаришу Якову Вишневецькому. Д.:
Марія Йосипівна Лазаревич.

Давидович Гнат Григорович (1714 – 1762 – ?) – служив
з 1738 р. судовим канцеляристом. За власні служби
у 1761 р. призначений полковником Горленком
значковий товариш Його дід Давид Фомич та
батько Григорій Давидович служили козаками в
полку Чернігівському сотні Седнівській. Гнат пере-
йшов в Полтаву у 1737 р. і вірно служив. В нагороду
за служби предківські і власні призначений знач-
ковим товаришем (9.09.1761). Військовий товариш.

Давидович Григорій Андрійович – значковий товариш
Стародубського полку. У 1764 р. разом з братом мав
у с. Олісовці Новоміській сотні 3 двори посполитих.

Давидович Іван – військовий канцелярист ГВК (1748),
військовий товариш (1748), мешканець воронізь-
кий, мав сина Івана.

Давидович Іван – шляхтич. Полковий писар старо-
дубський. Від гетьмана Мазепи отримав с. Дєдов.
Військовий товариш (? – 1703 – 1704 – ?).

Давидович Іван (? – ран. 1790) – військовий товариш.
Д.: Марія NN, мешкала в Березненському повіті.
Мали сина Олексія, доньок Гафію і Настасію.

Давидович Іван Андрійович (? – ран. 1738) – сотник
наказний (1723), військовий товариш Ніжинського
полку. Д.: Тетяна NN (? – 1723 – 1739 – ?). У неї ви-
горів двір у Воронежі.

Давидович Кирило – значковий товариш Чернігів-
ського полку. Д.: NN Дуніна-Борковська.

Давидович Олександр – військовий канцелярист ГВК
(1740–1760), старший військовий канцелярист
(1760–1768), бунчуковий товариш (з 1768). Захопив
майно спадкове вдови військового товариша Гафії
Вільчик.

Давидович Роман – значковий товариш Стародуб-
ського полку. У 1764 р. мав володіння з братом в Но-
воміській сотні у с. Уношові посполитих дворів 7,
хат 9, бездвірних хат 19, слуг 7, підсусідкіу 1.

Давидович-Спицький Андрій Іванович – значковий
товариш Чернігівського полку (? – 1732 – 1737 – ?).

Давидович-Спицький Іван (? – 1690 – 1738 – ?) –
значковий товариш Чернігівського полку (1704 –
1738 – ?), сотенний хорунжий седнівський (1715).
1715 р. побив військового товариша Семена При-
гару, справу розглядав ГВС. 21 вересня 1729 р. подав
супліку про захоплення Чернігівським Єлецьким
монастирем сс. Серединка і Копачів Козелецької
сотні Київського полку. Підсусідки у с. Мещенки
при хуторі. Сотник наказний березненський (1725),
значковий товариш (1729). У 1729 р. бунчуковий то-
вариш Іван Борозна здійснив наїзд на його дім і не
допуска до корстування греблею на р. Тетерів.

Дадзинський Осип Якович (1743 – ?) – син військового
товариша, значковий товариш Ніжинського полку
(1779). Абшитований військовий товариш (1788),
мав 55 підданих у 1 селі. Рішенням Чернігівського
намісницького дворянського зібрання визнаний
дворянином і внесений до ІІ частини родовідної
книги. Д.: (1780) Ірина N Вятська, донька військо-
вого товариша.

Данилевич Петро – військовий товариш (1790). Мав 14
підданих в Березненському повіті. Д.: Софія NN,
донька козака.

Данилевський Антін (1743 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Гадяцького полку (? – 1782 – 1788
– ?), мав 13 підданих в одному містечку. Д.: Параска
N Яновська, донька прапорщика.

Данилевський Василь – шляхтич, військовий това-
риш Стародубського полку (1711). 23 серпня 1711 р.
отримав фундуш від полковника Жоравки на побу-
дову млина-вешняка на р. Полонянці в урочищі Не-
делищит. 

Данилевський Гаврило Данилович (1727 – ?) – син
військового товариша, значковий товариш Ніжин-
ського полку. Абшитований військовий товариш
(1782–1790), мав у Ніжинському повіті 10 підданих.
Мав 90 підданих у 1 містечку, 1 селі і 1 хуторі. Вне-



сений до ІІ частини дворянської родовідної книги
Чернігівського намісництва Ніжинського повіту. Д.:
Лизавета Семенівна Круглик, донька значкового
товариша.

Данилевський Данило – військовий товариш Ніжин-
ського полку.

Данилевський Іван – писар сотенний 2-ї полкової
сотні (? – 1760 – ?), значковий товариш Миргород-
ського полку. Возний 2-ї полкової сотні (? – 1779 –
?). Д.: Єфросинія Григорівна Євстафієва, донька
священика білоцерківського.

Данилевський Іван (бл. 1719. с. Усівка – ?) – навчався
в КМА (1736), син значкового товариша, службу роз-
почав 28 серпня 1741 р. військовий канцелярист ГВК
(1741–1752), У 1741–1744 рр. служив при генераль-
ному архіві, У 1744 р. при батуринському палаці за
старшого канцеляриста. Військовий товариш (? –
1784 – ?). Писар земський (1764.7.04. – 1775 – ?). Д.:
Параска Федорівна Базилевська (? – 1755 – 1775 – ?).
Сини Михайло, Микола, Марко, Іван.

Данилевський Іван Данилович – син військового то-
вариша, сотенний старшина, значковий товариш
Ніжинського полку.

Данилевський Йосип (1759 – ?) – службу розпочав з
1773 р., значковий товариш Миргородського полку
(з 1783).

Данилевський Лев – полковий хорунжий миргород-
ський (1765 – 1769 – ?), бунчуковий товариш (? –
1775 – 1782 – ?), мав 69 хат підданих. Д.: N
Дем’янівна Лісницька.

Данилевський Олексій Федорович (1752 – ?) – службу
розпочав з 5 жовтня 1772 р., значковий товариш Лу-
бенського полку (1774.6.12 – 1777 – 1780), вакансо-
вий сотник (1780 – 1783).

Данилевський Петро (1747 – ?) – службу розпочав з
1767 р., значковий товариш Миргородського полку
(з 1782).

Данилевський Федір (1758 – ?) – службу розпочав з
1771 р., значковий товариш Миргородського полку
(з 1782).

Данилевський Федір Андрійович (1718 – ?) – навчався
у КМА (1730 – 1742 – ?). Значковий товариш Лу-
бенського полку, сотник (з 1780.16.09.). Писар по-
лковий, не отримав російського чину (1788).

Данилевський Хома (? – 1740 – 1775 – ?) – службу роз-
почав з 1752 р., сотенний писар білоцерківський
(1758–1766). У 1765 р. захопив землі в козака Ко-
дяна. Значковий товариш Миргородського полку (з
1766). Мав 7 підсусідків в Білоцерківці і 4 у м. Ве-
ликі Будища. Д.: Марфа Лаврінівна Борбицька,
донька священика решетилівського.

Данилевський Юхим – з 1739 р. значковий товариш у
ГВК, військовий канцелярист ГВК (1741 – 1765.4.10.),
у 1766 р. – секретар ГВК. У 1775 р. удівець, дітей не
мав, жив у с. Усівці Басанської сотні, де мав 21 під-
даного. Абшитований військовий товариш. Д.: На-
талія Яківна Пилипенко (1738–1774), донька
полкового переяславського осавула (1734 – 1763 – ?).

Данилевський Яків – син козака, службу розпочав ко-
заком з 1734 р., значковий товариш. 1741 р. приніс

присягу імператриці. значковий товариш Київ-
ського полку (1743.23.12. – 1758), абшитований вій-
ськовий товариш (1758 – 1776 – ?).

Данилевський Яків Васильович (1724 – ?) – службу роз-
почав з 1740 р. в Гадяцькій полковій канцелярії кан-
целяристом, писар сотенний лютенський
(1743.24.03. – 1765.09.), військовий товариш Гадяць-
кого полку (? – 1767 – 1782 – ?), титулярний радник
у відставці (1788). Мав 60 підданих у двох селах і од-
ному хуторі. Рішенням Чернігівського намісниць-
кого дворянського зібрання визнаний дворянином і
внесений до VІ частини родовідної книги. Д.: (1788)
Ганна N Климівна, донька шляхтича.

Данилевський-Левченко Іван – отаман сотенний
монастирищанський (? – 1778), військовий товариш
Прилуцького полку (1778 – ?). Рід внесений до І час-
тини родовідної книги дворян Чернігівського на-
місництва. Д.: Лизавета NN. Мала 54 підданих в
Монастирищі.

Даниленко Андрій Григорович (1735 – ?) – в службу
вступив у 1751 р., призначений значковим товари-
шем Полтавського полку у серпні 1761 р.

Даниленко Григорій Григорович (1740 – ?) – в службу
вступив у 1757 р., полковий канцелярист, призна-
чений значковим товаришем у серпні 1761 р.

Даниленко Іван – козак басанський, значковий това-
риш Переяславського полку (1740 – 1751 – ?). Мав у
с. Усовці Басанської сотні двір житловий.

Даниленко Іван Григорович (1727 – 1767 – ?) – син ко-
зака Білицької сотні. В службу вступив у 1743 р. З
серпня 1761 р. призначений полковою канцелярією
в значкові товариші Полтавського полку. 

Даниленко Михайло – значковий товариш (1747), мав
підданого при млині в Зінькові.

Даниленко Михайло Григорович (1731 – ?) – в службу
вступив у 1750 р., з серпні 1761 р. значковий това-
риш Полтавського полку. Мешкав у Біликах, мав
родовий герб (1762).

Данилов Степан Юрійович – військовий товариш Ні-
жинського полку (1788). Мешканець глухівський.
Д.: Ксенія Гнатівна Малченко, донька полкового
осавула.

Данилович Володимир – військовий товариш Старо-
дубского полку (? – 1691.18.05. – ? ).

Данилович Іван (1766 – ?) – значковий товариш Мир-
городського полку (з 1781).

Данилович Іван Данилович (1706 – 1766 – ?) (від пер-
шого шлюбу)– з старшинських дітей сотничих, слу-
жили прадіда, діда і батька. Службу розпочав з 1721 р.,
значковий товариш Чернігівського полку (з 1722),
брав участь в польському поході, на українську лінії,
під Перекопом (1738), хотинському, молдавскому
походах (1739). Житель Стольненської сотні (1728).
В січні 1728 р. захопив у своєї мачухи грунти і млин.
У 1736 р. полковий комісар. Військовий товариш
Чернігівського полку (з 1751.29.10.). Володів мли-
ном-вешняком на р. Стольній у с. Стольному (1742).
У 1751 р. отримав гетьманський універсал з під-
твердженнями на маєтності. Мав у с. Стольному 4
двори посполитих та житловий двір, у с. Блистові –
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1 (1741), володів у Березненській сотні приїжджим
двором (1743), у Стольненській сотні – підсусідками
козацькими: 2 в Стольному, 1 у с. Блистові. Мав
житловий двір на 2 хати в Стольному (1743), 3 двори
підсусідків (1747), у с. Блистові 1 двір підсусідків
(1747), у с. Стольному 1 двір підсусідків, 4 двори слу-
жителів, у с. Блистові – 14 дворів (19 хат) посполи-
тих, 1 двір служителів, у с. Степановці – 2 двори
посполитих (1750). Його правнук Григорій став ге-
нералом від інфантерії і вихователем майбутнього
царя Миколи ІІ.

Данилович Йосип – службу розпочав сотенним кан-
целяристом Любецької сотні (з 1755 р.), полковий
канцелярист чернігівський (1759). Писар сотенний
слабинський (1759 – 1777), значковий товариш Чер-
нігівського полку Д.: NNN, козачка.

Данилович Павло – син старшинський, рідний брат
Тимофія, «в числі значкових товаришів службу від-
правляє» (1750), значковий товариш Полтавського
полку 1751 – 1755 р., мав двір у Полтаві.

Данилович Прокіп – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1732).

Данилович Тимофій – син старшинський, «в числі
значкових товаришів службу відправляє» (1750),
значковий товариш Полтавського полку 1751–1755 р.,
жив у Полтаві.

Данич Гаврило Семенович (1732 – ?) – значковий това-
риш Чернігівського полку.

Данич Іван Іванович (1698 – 1763 – ?) – бунчуковий то-
вариш у Чернігівському полку (1724–1757), абши-
тований бунчуковий товариш (з 1757).

Данич Іван Хомич (1739/1741 – ?) – з 1744 навчався
письму, потім вивчав мови. Службу розпочав з лю-
того 1752 р. козаком с. Голубчич, значковий това-
риш Чернігівського полку (з вересня 1760) за
службу батька значковий товариш Хоми Мокієва.
Підпоручик у відставці (1787). Мав 137 підданих у 1
містечку і 3 селах. Д.: Ірина NN, донька купця, мали
сина Аристарха (1784 – ?).

Данич Мануйло – військовий товариш Чернігівського
полку (1746), мешканець с. Чернацького. 1746 р.
продав плец братам Хоменкам.

Данич Степан Іванович (бл. 1730 – ?) – військовий кан-
целярист (? – 1765), військовий товариш (з 1765),
абшитований бунчуковий товариш у Чернігів-
ському полку (з 1774.26.03.). 

Данич Федір Іванович (1740 – ?) – службу розпочав з
1762 р., військовий канцелярист (1765), військовий
товариш Чернігівського полку (з 1765), абшитова-
ний військовий товариш (1788). Д.: Євдокія Григо-
рівна Підгаєцька – Приблуда, донька значкового
товариша.

Данич Хома Мокійович (6.10.1693 – 1761 – ?) – служив з
козаком з 1722 р., був у сулацькому поході, у походах
1728, 1731–1732 рр., у 1733 р. роїський комісар. У
1735–1739 рр. при Роїському сотенному правлінні ви-
конував доручення, 20 червня 1740 р. від ГВК отри-
мав звання значкового товариша. Звільнений від
служби 11 липня 1760 р. Скаржився на козака Рої-
ської сотні, мешканця буяницького Василя Ященка

за захоплення грунту. Мав млин на р. Мшеной у с.
Церковищах, який він купив у значкових товаришів
Кринкевичів, млин в чотири кола мучних на р. Гу-
синці біля с. Церковище. За ним у с. Церковищі 1
двір посполитих, в Голубичах 4 двори та житловий,
в Сибережі 1 двір (1741). Мав шинок в Чернігові, двір,
3 підсусідки у с. Голубичах, у с. Церковища 1 підсусі-
док, 3 посполитих, у с. Буянки 1 підсусідок, в Сибе-
режі 1 підсусідок (1743), у с. Буянки 1 двір підсусідків,
у с. Голубичі 3 двори підсусідських, в Церковищах 1
підсусідський двір, в Сибережі 1 двір підсусідків, двір
житловий у с. Голубичах та шинок у Церковищах
(1747). Мав двір приїзджий у Чернігові, шинок у 
с. Вербичі, житловий двір у с. Голубичі (1750). 

Данковський Яків (1719 – 1790 – ?) – шляхтич, службу
розпочав з 1736 р. полковим канцеляристом, в Сен-
чанській сотенній канцелярії писарем городовим
(1740–1742), писар сотенний городницький (1743),
сенчанський (1744–1758), значковий товариш Лу-
бенського полку (1758.1.12. – 1782 ). Лубенський
війт Назарський захопив у нього двір і ліс. Абшито-
ваний військовий товариш (1782 – 1790 – ?). Мав 16
підданих в Лохвицькому повіті. Д.: Уляна Іванівна
Криштопенко, донька сотника сенчанського.

Данчич Дмитро Трохимович (1741/1745 – ?) – службу
розпочав з 1763 р., військовий товариш Прилуць-
кого полку (1767 – 1787 – ?). Мав 7 підданих у Сріб-
ному. Д.: Феодосія NN, донька купця.

Данчич Трохим – отаман сотенний срібрянський
(1755.10. – ?), значковий товариш Прилуцького
полку. Д.: Параска Петрівна Ямпольська, донька
священика. 

Дараган Артем Данилович – значковий товариш Київ-
ського полку (з 26 вересня 1749).

Дараган Григорій Осипович – мешканець рудьков-
ський. У 1740 р. з братом ділив двір і городи у с. Да-
ничі, значковий товариш Київського полку (з 26
вересня 1748 – 1767 – ?). 

Дараган Клим Данилович (1713 – 1763 – ?) – значковий
товариш (? – 1749), бунчуковий товариш (з 15 лис-
топада 1749 – 1757), абшитований бунчуковий това-
риш у Київському полку (з 1757).

Дараган Макар Данилович – значковий товариш Київ-
ського полку (з 26 вересня 1748).

Дараган Максим Климович (? – ран. 1784) – військо-
вий товариш.

Дараган Михайло Осипович (1731 – ?) – значковий то-
вариш Київського полку (1748 – 1767 – ?), абшито-
ваний значковий товариш (1786). Мав 7 підданних
в хут. Рябовщині. Д.: Параска NN, донька козака.

Дараган Опанас – значковий товариш Київського
полку (1749), брат Якова.

Дараган Прокіп Осипович – значковий товариш Київ-
ського полку (1748 – 1759 – ?).

Дараган Семен – значковий товариш Київського полку
(з 26 вересня 1748).

Дараган Степан – значковий товариш Київського
полку (з 26 вересня 1748).

Дараган Юхим Федорович (? – 1762) – значковий това-
риш у Київському полку, в листопаді 1747 р. був



одним з трьох кандидатів на уряд київського пол -
ковника. Бунчуковий товариш у Київському полку
(з 22 жовтня 1742). Мав підданих в Лохвицькій сотні
в с. Піски малогрунтових 4 двори на 8 хат, убогих 66
дворів в них 86 хат, 52 хати бездвірних і 4 ратушних
служителя та двір приїзджий, 2 шинки, 9 дворів
найманих людей (1747), у с. Глибоке Воронківської
сотні приїзджий двір, 21 двір убогих посполитих,
шинок у Воронкові (1750). Полковник київський
(1751.21.01. – 1762). 1751 р. отримав універсал геть-
мана К.Розумовського з підтвердженням прав на 
с. Бошни. У 1753 р. купив у значкового товариша Пе-
реяславського полку Михайла Мартоса і його брата
отамана сотенного ічнянського Петра Мартоса хутір
Мартусівщину. У 1754 р. звернувся до ГВС про інт-
риги проти нього полкового судді Зіновія Борсука,
у цей час мав справу з військовим канцеляристом
Іваном Шершановичем, який образив його дру-
жину. У 1755 р. бунчуковий товариш Василь Полу-
боток звинуватив його у побитті підданих,
захопленні майна, привласненні його сінокосу під 
с. Коломійці. Бригадир (з 1762), бригадир у від-
ставці. Покінчив життя самогубством. Д.: Віра Гри-
горівна Розумовська, сестра гетьмана. 29 листопада
1766 р. доповідала про арешт її прикажчика Чума-
ковського, звинуваченого у розкраданні належачого
їй майна. 1766 р. було здійснено розмежування зе-
мель між нею, КПЛ, козаками Бориспілської сотні. 

Дараган Яків – значковий товариш Київського полку
(1749).

Дараган-Дейнека Сава Опанасович (1746 – 1790 – ?)
– абшитований значковий товариш Київського
полку (1790). Проживав у с. Данкові Козелецького
повіту. Д.: Євдокія, донька козака. Їх діти: Уляна
(1783 – ?), Ганна (1784 – ?), 17 вересня 1790 р. наро-
дилась донька Софія. 

Дарновський N – значковий товариш Миргородського
полку.

Дарновський N – син значкового товариша, значко-
вий товариш Миргородського полку (з 1781.2.07).

Даровський Іван (? – 1721.7.09 «Господарь двору рей-
ментарского Иванъ Даровскій преставился»)– гос-
подар двору гетьмана Скоропадського (?-1710-?).
«был перекрест из евреев и сблизился с Скоропадс-
ким, когда последний был еще стародубским по-
лковником… заправлял у него не только
хозяйством, но имел влияние и на администра-
цию». Бунчуковий товариш. Мав дітей від обох
шлюбів. Д.: 1) NNN. 2) Ганна Петрівна Носенко-Бі-
лецька, донька значного військового товариша.
Вела суперечки за хут. Горчаковий з вдовою бунчу-
кового товариша Стефана Голембіовського Кили-
ною, а з козаками стародубськими Яковом і
Микифором Пісоцькими за двір в Стародубі. Вдруге
вийшла заміж за Василя Гудовича.

Даровський Іван Іванович (1721 – 1764 – ран. 1768) –
військовий канцелярист ГВК (1740–1742), бунчуко-
вий товариш (з 1742). Йому належали с. Жемерді-
ївка, Суботовичі з млином і винокуреним заводом. У
1764 р. мав у Стародубському полку в другій полковій

сотні володіння у с. Курковичах посполитих дворів
3, хат 3, бездвірних хат 5, у Стародубі 1 двір, 1 хата, в
якій жили 2 найманих людей. Д.: NNN. Їх доньки:
Явдоха Іванівна Єлько, дружина лікаря Ганна Іва-
нівна Данилевська, Настасія Іванівна, дружина се-
кунд-майора Тихона Федоровича Жураковського
(1745 – ?), тітка Ганни Іванівни Дмитрашко. Наро-
дила синів Дмитра, Івана, Василя та доньку Параску. 

Дахно Данило (? – 1738) – значковий товариш (Мирго-
родського полку? – 1737 – 1738). На Правобережжі
у городиського мешканця Івана Павлова купив при
урочищі річки Ірклій ліс, став, сінокіс і орне поле.
Помер у поході. Д.: Любов N Крушевська (? – 1720 –
1741 – ?).

Дахнович-Новіков Григорій – абшитований значко-
вий товариш (1777). Д.: донька військового това-
риша Симона Нарбута Марфа. Діти: Дем’ян (бл.
1755 – ?), канцелярист ГВС (1777), Василь (бл. 1766
– ?), Євдокія (юл. 1756 – ?), Катерина (бл. 1762 – ?),
Євдокія (бл. 1771 – ?). Мешкали у с. Черняцькій Ян-
пільської сотні.

Дахнович-Новіков Дем’ян Григорович – військовий
товариш Стародубського полку (? – 1783 – 1787 – ?),
мешканець с. Черняцького Янпільської сотні (1787).
Д.: Євдокія Володимирівна Соколик, донька знач-
кового товариша.

Дахнович-Новіков Семен Павлович – військовий то-
вариш Стародубського полку, мешканець с. Чер-
няцького, де з братом Григорієм мали 79 підданих.
Д.: Марфа NN, донька шляхтича. Мали сина Федора
і доньок Тетяну, Ганну і Гафію.

Дахнович-Новіков Федір Семенович – військовий то-
вариш Стародубського полку (? – 1783 – 1787 – ?),
мешканець с. Черняцького. Д.: Євдокія Олександ-
рівна Славська, донька бунчукового товариша.
Мали доньок Настасію, Уляну, Параску, Катерину.

Даценко Іван (? – 1682 – ран. 1710) – козак ічанський
(1682), козак запорозький. «Запорожци родом из 
с. Ржавца и м. Ични Иван Даценко, Данило Полу-
вяный, Ярема Голик, Иван Чистый и Федор Фасто-
вец, возвращались из похода домой. Переходя через
разоренное и оставленное жителями село Мошны
(Киевской губ., Каневского уезда), козаки зашли в
пустую и ограбленную церковь, при осмотре её, вни-
мание их остановилось на большой иконе Пресвя-
той Богородици». Значний військовий товариш. Д.:
Ганна N Стороженко (? – 1690 – 1710 – ?).

Дацькович Осип – військовий товариш Стародуб-
ського полку (1700), мешканець дарієвський.

Дашевський Осип (1708 – 1766 – ?) – службу розпочав
з 1725 р., військовий товариш у Чернігівському
полку (з 1725), бунчуковий товариш (з 1728).

Дашевський Осип Кирилович (1742 – ?) – службу роз-
почав з 1765 р. козаком, хорунжий сотенний кисе-
лівський (1773 – 1779 – ?). Учасник походів 1773 і
1774 рр., потім три роки був на форпостах. Абшито-
ваний військовий товариш Чернігівського полку
(1787), мав 24 підданих у с. Олександівці. Поручик.
Д.: (1768) Гафія N Зарецька, донька козака-шлях-
тича, мала доньку Ганну.
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Дашевський Федір (1733 – ?) – службу розпочав з 1749 р.,
військовий товариш Чернігівського полку (1777 – ?).

Дашкевич Кузьма – військовий товариш Стародуб-
ського полку. Д.: Ганна Іванівна Малахович. Про-
дала дві частини млина на р. Вершині у с. Новому
полковому судді Самійлу Івановичу Кольничому. 

Дашкович Федько – військовий товариш Стародуб-
ського полку (1703), мешканець с. Дахнович.

Дашковського зять Яків – значковий товариш Черні-
гівського полку (1732).

Дворецький Василь Іванович (бл. 1715 – 1776 – ?) –
службу розпочав з 5 липня 1743 р. в Остерській сотні,
значковий товариш Київського полку (1758.21.10. –
1764). Підкоморій остерський (1764.5.01. – 1776 – ?).
Тримав літопис Дворецьких: «Сия книга летопись с
дедов и прадедов, сочиненная фамилиею Дворецких
и ныне находится в господыни Дворецкого Василия,
значкового товарища; должность отсего возний по-
дкоморский повету Остерского, Василь Дворецкий.
Се заметки писаны 1770 года, июля 8». Д.: Катерина
N Солонина, донька бунчукового товариша. 

Дворецький Василь Каленикович – син значкового то-
вариша, при Миргородській полковій канцелярії
(? – 1736 – ?), значковий товариш Миргородського
полку (1741).

Дворецький Герасим (1742 – ?) – військовий товариш
Ніжинського полку (1782–1790), проживав у Борз-
нянському повіті. Внесений до ІІ частини родовід-
ної книги дворян. Д.: Уляна NN, донька протопопа.
Мали доньок Ганну і Мотрю.

Дворецький Іван Васильович (? – 1629 – 1694.29.04.) –
шляхтич гербу «Слонина», син полковника київ-
ського, козак сотні Іржищівської Канівського полку
(1649). Товариш полку Київського (1665), сотник ос-
терський (? – 1672 – 1678 – ?, 1684, 1689 – 1690), суддя
полковий київський (1692–1694). Полковник К.Мокі-
євський йому на уряд надав с. Пархімов в Остерській
сотні. Д.: (з 1665) NNN, своячка гетьмана Брюховець-
кого, можливо, сестра гетьманші Дарії Ісканської.

Дворецький Іван Петрович – онук полкового судді ки-
ївського Івана. Мешканець остерський. Товариш
полку Київського (1714). Власник млина в три кола.
Д.: Христина Іванівна N

Дворецький Каленик – козак, значковий товариш
Миргородського полку (1732 – 1752 – ?). Комісар по-
лковий (1735). Проживав у Яреськах.

Дворецький Федір (1712/1714 – 1763 – ?) – служив з 
1731 р. в звані полкового канцеляриста, разом з по-
л ковим осавулом Євстафієм Гречкою 7 місяців
складав ревізію Київського полку 1735 р. У 1735 р.
призначений писарем судовим, був ним до 1741 р. З
12 червня 1741 р. значковий товариш Київського
полку і в цьому званні заготовляв вози для турець-
кого посла, який їхав з Петербурга. Був у рахунко-
вій комісії над комісарами Київського полку з
двома значковими товаришами Іваном Дяченком
та Іваном Савенком. 30 вересня 1757 р.отримав уні-
версал на чин абшитованого військового товариша,
складав ревізію «дворового числа», був у польському
поході.

ДгузьГригорій (? – 1720 – 1779 – ?) – службу розпочав з 1730 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1772).

Дгузь Іван (? – 1779 – ?) – значковий товариш Мирго-
родського полку (з 1772), володів хутором у 1-й пол -
ковій сотні.

Дгузь Карпо Мартинович – син козака виборного,
службу розпочав значковим товаришем Миргород-
ського полку (1768 – 1774 – ?). Д.: Катерина Леонті-
ївна Оханько, донька жителя миргородського.

Дгузь Лаврін Мартинович – значковий товариш Мир-
городського полку (1768 – 1774 – ?). Д.: Зіновія Да-
видівна Чайка, донька козака лохвицького.

Дгузь Семен – значковий товариш Миргородського
полку (1768 – 1779 – ?). Д.: Настасія N Безугла,
донька жителя миргородського.

Дебелій Григорій Миколайович (1753 – 1783 – ?) – син вій-
ськового товариша, службу розпочав 5 січня 1771 р.,
полковий канцелярист (з 25 травня 1774), значковий
товариш Миргородського полку (з 30 травня 1775). 

Дебелій Микола (? – 1775 – ?) – службу розпочав 1 січня
1739 р., писар сотенний цибулівський (1742–1750),
значковий товариш (з 28 листопада 1763). Військо-
вий товариш Миргородського полку. Д.: N Гнатівна
Кашевська, донька писаря городницького.

Дебелій Мойсей Миколайович (1755 – 1783 – ?) – син
військового товариша, службу розпочав 2 січня 
1761 р., значковий товариш Миргородського полку
(з 5 січня 1775). У 1776 р. був у команді по утри-
манню пошт на Кримському півострові.

Дедра Павло – козак. Службу розпочав з 1755 р. коза-
ком, значковий товариш Київського полку (з 1771).
Мав 1 підсусідка (1779). Д.: Марія Туманська, донька
значкового товариша.

Дейнека Пантелеймон – військовий товариш Лубен-
ського полку, не отримав російського чину (1788).
Рід внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва.

Дем’яненко Сава – службу розпочав з 1764 р., сотен-
ний хорунжий бобровицький (з 1771.22.12.), знач-
ковий товариш Київського полку (1773 – 1776 – ?).
Д.: Євдокія Іванівна Климович, донька значкового
товариша Переяславського полку.

Дем’янов Федір (1728 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Лубенського полку (? – 1788 – 1790 – ?), меш-
кав у Лохвицькому повіті, де мав 16 підданих у 1 селі.
Внесений до ІІ частини родовідної книги Чернігів-
ського намісництва. Д.: Марина NN, донька козака.

Дем’янович N – бунчуковий товариш (1768). 1768 р. за-
хопив землі козаків с. Пісок Басанської сотні.

Дем’янович N – сотник ковалевський (? – 1777), Аб-
шитований за старістю значковим товаришем.

Дем’янович Андрій (? – 1665 – 1718 – ?) – 12 липня 1686 р.
купив у Марії, Параски і Тетяни Павлових ниву Ле-
вада в урочищі Поповець під Циблями. Значковий
товариш Переяславського полку (? – 1718 – ?). 

Дем’янович Василь – військовий товариш (1790), меш-
кав у Борзнянському повіті.

Дем’янович Володимир – бунчуковий товариш (1744).
1744 р. уступив двір Чернігівському кафедральному
монастирю. 
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Дем’янович Іван (? – ран. 1753) – знатний товариш Во-
ронізької сотні (? – 1731), військовий товариш Ні-
жинського полку (1731.26.03. – 1751 – ?). Мав 6
підданих в Вороніжі (1736). мав двір житловий і
шинковий у Вороніжі, у 1741 р., склав присягу імпе-
ратриці Єлизаветі в Ніжинському полку, у 1743 мав
– 4 двори, 2 кола позика у військовий скарб – 50
коп. Бунчуковий товариш. Д.: (1723) Тетяна Федо-
рівна Лазаревич (? – 1757 – ?).

Дем’янович Кирило (1752 – ?) – службу розпочав з
1.01.1760 р. військовим канцеляристом, військовий
товариш Гадяцького полку (з 17652.12.) за патентом
МК. Мав хутір (1781).

Дем’янович Павло – шляхтич, службу розпочав з 
1761 р., значковий товариш (1772). Д.: NNN, донька
шляхтича. Мали сина і двох доньок (1771).

Дем’янович Федір – служив з 1709 р. під Полтавою, був
в 1710 в Камяному Затоні, в 1711 квартермейстром
полковим рік в Батурині. в 1713 р. сотник наказний
на форпостах 1,5 роки, при слобідських полках рік,
де від ворога під Великою Балаклеєю був битий, був
над Дінцем Теркським. Бунчуковий товариш у Київ -
ському полку (? – 1747 – 1756 – ?). 1751 р. скаржився
гетьману на сина абшитованого сотника переяслав-
ського Івана Гулака за привласнення двох його
скирт сіна у маєтності с. Безуглівки Яготинської
сотні. Мав 2 приїжджих двори у с. Загоровці. у Ба-
ришівці двір житловий, в с. Безуглівці підсусідків
посполитих 3 двори на 3 хати убогих, 1 тяглий і 5
піших, житловий двір спільний з Гнатом Савеску-
лом у с. Безуглівці (1750) (інші Савескуль Василь та
Іван мали теж в селі двір і позначені як «в протек-
ціи в Демяновича обретаючиеся»). у 1752 р. скар-
жився переяславському полковнику С.Сулимі на
грека Григорія Ризу, який зі своїми шваграми коза-
ками Максимом, Миколою і Яковом Анатієнками
розорили його дім і шинок у с. Безуглівці.

Дем’янович Яків – значний військовий товариш.
Дем’яновський Кирило (1743 – 1783 – ?) – служив з

1754 р., військовий товариш Гадяцького полку (1765
– 1783 – ?).

Демашкевич-Закревський Антін Іванович (1742 – 1787
– ?) – служив з 1756 р. в Стародубському полку, в
званні військового товариша (1779 – 1787 – ?), в похо-
дах не був, бажав перейти у 1783 р. на цивільну
службу. У с. Суховіївці разом з братом Федором мав 73
підданих (1787). Д.: Настасія NN, донька священика. 

Демашкевич-Закревський Іван (? – ран. 1764) –
козак, значковий товариш (1741 – 1751 – ?), вій-
ськовий товариш.

Демашкевич-Закревський Федір Іванович – вій-
ськовий товариш Стародубського полку (? – 1783 –
1787 – ?). Проживав у с. Кирста Погарського повіту,
де мав 32 підданих. Д.: Гафія Федорівна Ольшан-
ська, донька сотника. Мали сина Івана, доньок На-
стасію, Тетяну, Олександру.

Демашкевич-Засульський Григорій Дмитрович
(1717 – 1787 – ?) – служив з 1738 р., з 1758 р. сотен-
ний осавул погарський, значковий товариш Старо-
дубського полку (1765 – 1787 – ?). Був під

Перекопом у 1738 р., під Хотином у 1739 р. Мешка-
нець с. Даріївки. Д.: Гафія Павлівна Янлик, донька
шляхтича і сотенного хорунжого. Мали синів
Павла, Семена, Тараса, Івана, доньку Тетяну.

Дембовський Леонтій Іванович – син трубача полко-
вої музики (1733) і N Григорівни Єгипець, доньки
міщанина з відомого шляхетського, купецького і мі-
щанського стародубського роду. Значковий това-
риш Стародубського полку (1767), абшитований
військовий товариш (1787), мешканець стародуб-
ський. Мав у 1768 р. в Стародубі власний двір, на
мглинському передмісті – комору. Д.: Мотря Федо-
рівна Соломка, донька сотенного отамана. Мали
синів Івана, Нестора, Василя, Хому, доньок Марію,
Катерину, Гафію.

Дементьєв-Ятченко Дем’ян Тимофійович – значко-
вий товариш Стародубського полку (1769) у другій
армії в поході. Ятченки Іван та Дем’ян мали у 1768 р.
разом з Парфеном Дементьєвим двір у Стародубі: 2
хати людські, 1 комора, 1 кімната. 

Дементьєв-Ятченко Іван Тимофійович – службу роз-
почав значковим товаришем Стародубського полку
(1761 – 1781 – ?), був у 1769, 1770, 1771 рр. у турець-
кому поході у другій армії.

Дементьєв-Ятченко Клим Єлисейович (? – ран. 1781)
– значковий товариш Стародубського полку, мав
підданних у с. Артюшкові.

Дементьєв-Ятченко Михайло – значковий товариш
Стародубського полку, його донька заміжня за со-
тенним хорунжим Григорієм Даниловичем Киселе-
вичем, мешканцем с. Гарцев.

Дементьєв-Ятченко Парфен Борисович – абшитова-
ний значковий товариш (1787), мав 57 підданих у 
с. Артюшівці. Д.: Меланія NN, донька значкового
товариша. Мали синів Логвина і Артема.

Дементьєв-Ятченко Парфен Парфенович – службу
розпочав з 1752 р., значковий товариш Стародуб-
ського полку (1763 – 1781 – ?). У 1769–1771 рр. був у
другій армії в турецькому поході.

Дементьєв-Ятченко Тарас Власович – абшитований
значковий товариш Стародубського полку (1764). 

Демешко Герасим – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1764 – 1780 – ?).

Демешко-Стрешенець Гаврило Федорович – онук
сотника остерського, військовий товариш Київ-
ського полку.

Демешко-Стрешенець Іван Корнійович (1745 – ?) –
військовий товариш Київського полку (1788). Мав
300 підданих в 2 селах і 1 хуторі. Д.: Євдокія N Бо-
гомолець, донька військового товариша. Мали
синів Йосипа та Івана, доньку Параску. Федір та
Іван проживали в Прилуцькому повіті. 

Демешко-Стрешенець Федір Корнійович (1745 – ?) –
син бунчукового товіариша. Службу розпочав у Ки-
ївській полковій канцелярії, де служив по 1779 р.,
військовий товариш Київського полку (1782.20.04.
– 1789 – ?). Мав 260 підданого у с. Миранка При-
луцького повіту (1788). Д.: Зіновія Хомівна Плато-
нович, донька священика кобизького. Мали синів
Стефана і Андрія та доньку Маріану. 
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Демешко-Стрешенець Федір Федорович – онук сот-
ника остерського, військовий товариш Київського
полку.

Демидович Мартин Остапенко (? – 1660 – 1724 – ран.
1747.06.) – «товариш значковій полку Чернеговс-
кого поход под Чигирином 678 год, под Перекопом
686, под Озовом 696, у Великого луга як Самойло-
вича Гетмана взято 686, на Ижорской баталии, за
Псковом в Печерах, под Варшавою, под замосцем,
под Любарем могилу сипали, у Крилове, у Ирк-
лееве, в Царицине 720 год, на канальной работе 721
год, у Поповой гори, в Царицине 724 год». Д.: Марія
Стефанівна N (? – 1690 – ран. 1763).

Демидовський Дмитро Мартинович (? – 1720 – 1755) –
1722 р. тримав воли в Чернігівському полку. Був на
Коломаці, 1724–1727 рр. в сулацькому поході, 1730
р. «на човнових», 1734 і 1735 рр. два роки за Києвом
з 200-ою командою, 1736 р. тримав команду над
старовірцями, 1736 і 1737 рр. при лінії командою у
форткці св. Параскеви і в Київському полку в Кар-
пилівці. 1738 р. в кримському поході в битві при
Гайман Могилі, 1740 р. розмежовував кордон з тур-
ками, 1741 р. полковий комісар. Сотенний хорун-
жий волинський (? – 1738 – ?). В поході 1738 р. був
поранений шаблею волинським жителем Яковом
Фоміним. Значковий товариш Чернігіського лку
(без указу: ? – 1739 – 1747, після смерті батька от-
римав указ 1747.1.06. – 1755 – ?). Мав у Волинці 2
підсусідки (1739), двір у с. Чернотичі та шинковий
(1741). Всього володів у Волинській сотні 9 дворами
підсусідків. Тестамент написав 30 квітня 1755 р. Д.:
1) NNN (можливо, донька Охріма Юхимовича
Лобка, сотника вибельського). 2) (? – 1743 – 1755)
Параска Максимівна N (? – 1758 – ?), в першому
шлюбі за NN Рублем. Вдова (1758).

Демидовський Іван Дмитрович – службу розпочав з
1755 р. полковим канцеляристом, значковий това-
риш Чернігівського полку (1761–1770), сотник ки-
селівський (1770 – 1783 – ?). Був у походах в
турецьку війну, на форпостах і в ріхних командах і
комісіях, в Могильовській губернії. Разом з братом
Стефаном володів двором у с. Чорнотичах, до якого
належало на 200 днів землі, млин вітряний, вино-
курня на 3 котли, 2 шинки, рибні ловлі, ліс, сіно-
коси на 199 возів та 3 двори підсусідків. У 1773 р. в
нього 18 підданних в Сосниці і Чорнотичах. У нього
брат Панко Васильович Рубель, син прапорщика
Охтирського полку. В Киселівці і Чорнотичах 55
підданних. Д.: (? – 1772 – 1783 – ?) Ганна Іванівна
Пригара, донька бурмістра новгород-сіверського.
Мали сина в навчанні «руської грамоти» та трьох
доньок вдома (1780).

Демидовський Мартин Петрович (? – 1660 – 1724 –
ран. 1747.06.) – «товариш значковій полку Черне-
говского поход под Чигирином 678 год, под Пере-
копом 686, под Озовом 696, у Великого луга як
Самойловича Гетмана взято 686, на Ижорской ба-
талии, за Псковом в Печерах, под Варшавою, под
замосцем, под Любарем могилу сипали, у Крилове,
у Ирклееве, в Царицине 720 год, на канальной ра-

боте 721 год, у Поповой гори, в Царицине 724 год».
Д.: Марія Стефанівна N (? – 1690 – ран. 1763).

Демидовський Олексій Мартинович (? – 1704 – 1747 – ?)
– син значкового товариша Чернігівського полку, під-
писався за батька в реєстрі 1724 р. Значковий товариш
(? – 1733 – 1735 – ?), був ніжинським полковим комі-
саром (1733 – 1734). У 1735 р. був сотником наказним
батуринським. Сотник батуринський (? – 1736 – 1747
– ?), мав у Борзні 5 підсусідків (1736). У 1738 р. разом
із сотником 2-ї полкової Ніжинської сотні Леонтієм
Магеровським і значковими товаришами Стародуб-
ського полку виступив у військовий похід до Ізюма. В
грудні 1741 р. ГВС розглядалася його справа про за-
хоплення ним млина козачки с. Миколаївки Шапо-
валівської сотні Ніжинського полку Любові Рогової.
Мав посполитих у с. Красилівці 6, в д. Адамівці 2. Д:
Ганна Остапівна Забіла (? – ран. 1747).

Демидовський Омелян Мартинович (бл. 1722 – 1787 –
?) – службу розпочав 1729 р., 1729 р. «почовновий»,
1733 р. в прикритті кордонів при с. Плесецькому,
1733 – 1735 рр. в Сербському старому гусарському
полку, 1735 р. в кримському, 1736 р. в перекоп-
ському, 1737 р. очаківському походах. Називав
Петра дідом, а Мартина батьком. У 1743 р. володів
одним із чотирьох шинків у Волинці. Значковий то-
вариш (1 червня 1747 – 1751 – ?), 1747 р. вибирав у
полку чиновницькі і служительські гроші, комісар
полкових вівчарень (1751 – 1755), військовий това-
риш Чернігівського полку (? – 1783 – 1787 – ?). мав
двір житловий і шиноку с. Чорнотичі Волинської
сотні (1747). У 1768 р. володів спадковим дідівським
і батьківським двором у Чорнотичах, до якого на-
лежало на 141 день землі, стара винокурня на 3
котли, 2 шинки, рибна ловля, ліс, сінокоси. Мав в
Чорнотичах, 4 млина і вітрових 2 (1769), 33 підда-
них. Внесений до І частини родовідної книги дво-
рян Новгород-Сіверського намісництва, потім
Чернігівської губернії. Д.: NNN (? – ран. 1783).

Демидовський Федір Мартинович (? – 1715 – 1743 –
ран. 1747) – значковий товариш Чернігівського
полку (? – 1732 – ?), абшитований значковий това-
риш (? – 1741 – 1743 – ?). Володів двором житловим
у с. Чорнотчичах Волинської сотні.

Демченко Іван – значковий товариш Переяславського
полку (? – 1752 – 1767 – ?), житель с. Деньги. З Мой-
сеем і ще з одним Іваном Демченком утрьох володіли
хутором над р. Ірклєєм на 4 хати, де самі жили (1750).

Демченко Мойсей – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1732 – 1752 – ?), житель с. Деньги,
мав у с. Деньги Кропивенської сотні 2 піших підсу-
сідки (1750).

Демченко Яків – син значковий товариш, служив з
1760 р., значковий товариш Переяславського полку
(1770 – 1777). Одружений з донькою значковий то-
вариш Тарана.

Демчинський Іван Якович (1751 – ?) – староста черні-
гівський (1784), абшитований військовий товариш
Чернігівського полку (1788), мав 4 підданих. Д.:
Ганна Григорівна Плохута, донька городового ота-
мана чернігівського.
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Денисенко Андрон (1744 – ?) – військовий товариш
Прилуцького полку, мав 32 підданих в 2 селах
(1788). Д.: Феодосія NN, донька священика.

Денисенко Іван – значковий товариш (1790). Мав 28
підданих в Ромненському повіті. Д.: Настасія Іва-
нівна Довга, донька значкового товариша.

Денисенко Леонтій (1728 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Лубенського полку (1788). Рід внесе-
ний до ІІ частини родовідної книги Чернігівського
намісництва.

Денисенко Михайло Андрійович – козак Полтавської
сотні (1649), полтавський осавул (? – 1656 – 1658).
Був одним із значних дипломатів того часу. У квітні
1653 р. Б.Хмельницький напоравляв його на Дон, а
у січні 1656 р. він разом з уманським сотником Ми-
хайлом Махаринським їздив до Криму. У 1658 р. як
козак у складі делегації Іскри до Москви. Обозний
полковий полтавський (? – 1665.09. – 10. – ?). На
уряді полтавському безурядний (1667). Товариш
полку Полтавського (1669). У 1674 р. у Микити Со-
рокового купив січ на Сторожевій.

Денисов Павло (1720 – ?) – службу розпочав 1735 р. у
Власівській сотні, 5 місяців був на дніпровських
форпостах командир сотенної команди від Мирго-
родського полку, 1736 і 1737 рр. влітку був як по-
сильний, а взимку – колов лід на Дніпрі. 1738 р. по
вибору определен бил сотенним зборщиком для со-
бирания в скарбу войсковие подлежащих от шин-
ков и винокурних котлов денег. Сотенний
канцелярист (1740–1741). Писар сотенний власів-
ський Миргородського полку (1741–1746). 1746 р.
був у Ліфляндському поході під Ригою в 1000-ній
команді на чолі з обозним полковим миргород-
ським Федором Московим на посаді полкового
канцеляриста під командою полковника старо-
дубського Федора Максимовича. 1748 р. в сотні
Криловській збирав недоїмки з власників виноку-
рень і шинків. Отаман сотенний власівський
(1748–1754). В 1755–1756 рр. Миргородською ПК
призначений полковим комісаром «консистент-
ських дач». Значковий товариш (1757 – 1767 – ?).
1758 р. за ордером Миргородської ПК призначе-
ний до Власівської сотні для утримання сотенного
правління шість з половиною місяців до повер-
нення з відрядження власівського сотника. 1759 р.
займався недоїмка в Миргородському полку і
розплатою з Гадяцьким полком за позику. З 28
квітня 1760 отаман на чолі команди 30-ти козаків
«для дабития в степних местах в пищу годящихся
диких зверей якосто оленев кабанов сугаков и про-
тчего; також и птаства к отсилки онаго в дом Его
Ясневелможности в Глухову а оттоль к височай-
шему Ея Императорского Величества двору». 1767
р. обраний депутатом від Кременчука і Власівки в
Єкатерининську комісію.

Денисович Гнат (? – ран. 1703) – військовий товариш.
Дергун Наум Сергійович – син бунчукового товариша,

бунчуковий товариш (1779), підсудок глухівський.
Дергун Сергій Сидорович (1721 – 1787 – ?) – підписок

Глухівської ратуші (1737), із писарів Глухівської ра-

туші військовий канцелярист ГВК (1739.5.06. – 1750),
старший військовий канцелярист (з 1751.13.09.). Бун-
чуковий товариш (з 1760.19.06.), У 1754 – 1755 рр. в
канцелярії скарбу малоросійського був присутній на
посаді генерального підскарбія. У 1763 р. за вказів-
кою гетьмана їздив на Запорозьку Січ. У слідстві над
сотником Силевичем (1763). Земський суддя Глухів-
ського повіту (з 1764.3.03.). Надвірний радник (з
1764), доповідач у справах малоросійських апіляцій-
ної комісії (з 1765.29.04.), член Генеральної рахунко-
вої комісії (1765), член ГВС (з 1767.25.09.), колезький
радник (з 1783.30.11.), намісник і радник Новгород-
Сіверської казенної палати (1787). Д,: Параска Федо-
рівна Ширяй, донька бунчукового товариша.

Дереза Павло – службу розпочав з 1755 р., значковий
товариш Київського полку (1771 – ?).Д. Марія N Чу-
маченко, донька значкового товариша.

Дерем’яга Іван – отаман сотенний потоцький (1770–
1773), військовий товариш Миргородського полку
(з 1773).

Деренковський Стефан – значковий товариш Черні-
гівського полку (1747). У с. Голубичах Роїській сотні
мав двір житловий, 2 двори посполитих 2 підсусід-
ських.

Деркач Андрій Денисович (1696/1704, Бубнівська Сло-
бідка – 1763 – ран. 1767) – син осавула полкового
переяславського, наказний полковий осавул (1722–
1724), комісар полковий (1730), значковий товариш
(1736–1747), бунчуковий товариш (1747.6.06. – 1763 –
?). Мав підсусідків посполитих у с. Слободці Бубнів-
ської сотні, в с. Сушках двір приїжджий, посполиті 5
дворів середньогрунтових на 6 хати, 3 двори малог-
рунтових на 3 хати, 8 дворів на 9 хат убогих, 3 хати
бездвірних, всього 16 дворів 21 хата, в сл. Томарівці
житловий двір, хутір при р. Золотоноші, в якому 3
двори найманих людей (1750). Д.: 1) Євдокія Степа-
нівна N (бл. 1721 – 1746 – ран. 1759). 2) (ран. 1760)
Олена Федорівна N (1729 – 1779 – ?), проживала у с.
Сушках. Їй після смерті чоловіка залишилося 20 під-
даних у с. Сушках і 4 у с. Слободка. Мали сина Павла,
доньок Катерину, Євдокію, Ганну.

Деркач Антін Федорович (1728 – 1795 – ?) – службу роз-
почав з 1757 р., значковий товариш (1763), жив у Буб-
нівській Слобідці, воз ний піщанський (1764–1767),
військовий товариш (з 1781). Д.: Ганна Іванівна Шар-
кевич (1740 – 1779 – ?), донька військового товариша.

Деркач Денис (? – 1668 – 1708) – шляхтич, значний і
заслужений в Війську Запорізькому товариш (? –
1693). 17 лютого 1695 р. купив дім у Бубнові у Тишка
і Михайла Каневченків. Сотник бубнівський (1693–
1706, 1707.07 – 1708), по трапив в шведський полон
під Ляховичами, після повернення (1707.05.) зай-
няв попередній уряд. У 1708 р. осавул полковий пе-
реяславський. 20 квітня 1708 р. отримав
гетьманський універсал на с. Сушки з грунтами, до-
бами і угіддями. Д.: Гафія NN (? – 1670 – 1716 – ?). 2
червня 1716 р. переяславський полковник підтвер-
див за нею с. Сушки в Бубнівській сотні.

Деркач Іван – бунчуковий товариш у Переяславському
полку (1787), мав підданих у с. Сушках.
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Деркач Корнило Іванович (? – 1750) – син сотника буб-
нівського, козак Золотоніської сотні 1-ї статті (1732),
абшитований військовий товариш Переяславського
полку (? – 1747 – 1750). Мав двір приїжджий у 
с. Мицалівка та хутір на р. Кропивній. Д.: Ірина NN.

Деркач Максим Семенович (1760, с. Сушки – 1795 – ?)
– служив з 1779 р., у 1782 р. – значковий товариш
Переяславського полку, у 1784 р. – корнет. 

Деркач Семен Іванович (1726 – 1774 – ран. 1779) – шлях-
тич, службу розпочав значковим товаришем Пере-
яславського полку (20.09.1751 – 1774 – ?). Мав двір
житловий у Бубнові, у с. Сушках Бубновської сотні 10
підданих. Д.: Ганна Григорівна Юрець (1732 – 1779 –
?), донька козака. Сини Максим і Матвій.

Деркач Степан Антонович (1755 – 1783 – ?) – служив з
1775 р., сотенний отаман – 1779 р., з 1782 р. – знач-
ковий товариш. 

Деркач Федір Денисович (? – 1690 – ран. 1747) – син
осавула полкового переяславського, за полкового
хорунжого (1721), значковий товариш (1726 – 1741
– ?). Д.: Євдокія Данилівна N (бл. 1701 – 1763 – ?),
жила у Бубнівській Слобідці. Одна з Євдокій Дер-
кач – хрещена мати Стефана Леонтійовича Конд-
ратовича (4.01.1738), сина бубнівського священика,
її кумом був Яків Охріменко, козак бубнівський.

Дермачевський Яків – військовий товариш Ніжин-
ського полку (1784).

Дернівский Андріан – значковий товариш (1774).
Дернівский Василь Григорович (1710–1779) – козак ви-

борний (1752), жив з братаничем Тимошем. У 
1764 р. – значковий товариш Переяславського
полку. Д.: Ганна Іллївна N (1726 – 1763 – ?).

Дершун Йосип Данилович – син осавула полкового
корсунського. Значковий товариш Миргородського
полку (? – 1739 – 1752 – ?), мав хутір в Бочках. Мав
3 підсусідків (1739), користувався родовим гербом.

Дершун Лука (1738 – 1783 – ?) – службу розпочав знач-
ковим товаришем 20 березня 1757 р., військовий то-
вариш Миргородського полку (з 12 червня 1760),
володів двома хуторами в Хорольській сотні. У 
1783 р. на місці сотника хорольського. Мав 147 під-
даних чоловічої статі. Полковий осавул (з 1783). Д.:
(1779) Тетяна NN, донька сотника.

Дершун Стефан Данилович (? – ран. 1764) – син оса-
вула полкового корсунського, значковий товариш
(1733 – 1752 – ?), отаман городовий хорольський
(1741). Мав два хутори (один з них у приліску Біє-
вому Подолі). 

Деряза-Завацький Павло (1737 – ?) – службу розпочав
1759 р. козаком, значковий товариш Київського полку
(1771 – 1779 – ?), абшитований значковий товариш
Київського полку (1788). Мав 1 підсусідка (1779), 9 під-
данних в с. Котові Остерської сотні (1788). Д.: Марія
Андріївна Чумаковська, донька значкового товариша.

Десятник Василь Іванович – козак 1-ї полкової сотні,
значковий товариш Гадяцького полку (1736–1739).
1739 р. у похід не пішов через хворобу. Мешканець
гадяцький.

Десятовський-Заблоцький Василь Петрович – знач-
ковий товариш Стародубського полку. У 1735 р. жив

у полковій сотні. Д.: Афанасія Степанівна Пома-
ранска.

Десятовський-Заблоцький Іван – значковий това-
риш Стародубського полку (? – 1723 – 1737 – ?). У
1735 р. жив у полковій сотні, у 1737 р. перебував
вдома, але мав йти в похід в команді фельдмаршала
фон Мініха. Десятовський-Заблоцький Микита
(1718 – 1735 – ?) – значковий товариш Стародуб-
ського полку (? – 1735 – ?). 

Десятовський-Заблоцький Мойсей – шляхтич гербу
«Бялиня», значковий товариш Стародубського
полку (1735), жив у полковій сотні.

Десятовський-Заблоцький Петро Григорович – син
шлязтича, возного. Переселився в Стародубський
повіт в с. Десятусі (тому до прізвища додали Деся-
товські). Значковий товариш Стародубського полку
(? – 1735 – 1737 – ?). У 1737 р. перебував вдома, але
мав йти в похід в команді фельдмаршала фон Мініха.

Дефенко Яким Іванович (1748 – ?) – військовий това-
риш Гадяцького полку (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 6
підданих у Зіньківському повіті. Д.: Віра NN, донька
майора.

Джелемет Трохим – значковий товариш (1713), входив
до куріня Лісницького.

Джулай Степан Іванович (1700–1760) – сотник наказ-
ний (1726, 1737), городовий отаман (1746–1750),
значковий товариш Переяславського полку. Д.: Єф-
росинія Семенівна Красовська, онука значкового
товариша Андрія Петрова, правнучка сотника Та-
раса Велбін ського 

Джулай Федір Якович (? – 1730 – ран. 1766) – син знач-
кового товариша, військовий канцелярист ГВК (з
1741), значковий товариш, городовий отаман ірклі-
ївський (1752–1754). Д.: Олена Федорівна Сулима,
донька бунчукового товариша. (її другий шлюб), їх
син Платон, чернігівський полковий канцелярист,
жив біля зведеного брата, другий син Антін (1753 –
1790 – ?) і донька Ксенія (? – 1790 – ?).

Джулай Юхим – козак іркліївський, значковий това-
риш Переяславського полку (1722 – 1751 – ?)

Джулай Яким Іванович – значковий товариш Переяс-
лавського полку (1726–1750), мав двір житловий у
Ірклієві. Помер бездітним.

Джулай Яків Іванович (? – 1689 – 1718 – ?) – син сотенного
писаря іркліївського, писар сотенний іркліївський
(1707 – 1709 – ?), отаман городовий іркліївський (1718),
значковий товариш Переяславського полку

Джулай Яків Петрович (1745/1742 – 1780 – ?) – син ко-
зака, службу розпочав з 1760 р. полковим канцеля-
ристом, військовий товариш Переяславського полку
(з 1762). Мав маєтність – хутори Вершики, Середини.
Д.: Марія Василівна N (1749 – 1780 – ?), донька про-
топопа. Мали синів Миколу, Максима, Данила.

Джура Василь Матвійович – значковий товариш Ста-
родубського полку спільно з Пясецьким тримав
плотину з млином на р. Холопці під хут. Рухлядкин,
військовий товариш

Джура Євдоким – шляхтич гербу «Леліва», значний
військовий товариш (? – 1706 – 1713 – ?), сотник по-
гарський (? – 1723 – ?). 
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Джура Максим Матвійович – значковий товариш Ста-
родубського полку.

Джура Матвій Євдокимович – значковий товариш Ста-
родубського полку.

Джура Матвій Матвійович – значковий товариш Ста-
родубського полку.

Дзвонкевич Василь Петрович, – козак, 1727 р. його
привернуто в підданство Пятницькому монасти-
реві, але за нього вступився місцевий сотник Василь
Корсаков. «Заведовца сотні Білоусівської», значко-
вий товариш Чернігівського полку (1731 – 1751 – ?).
Мав двір житловий, 6 дворів підсусідків у с. Рудці, у
с. Березівці 9 дворів підсусідків, 4 двори у с. Жукот-
ках (1739), у с. Рудці 4 посполиті двори житлові, у 
с. Мохнатині 5 дворів посполитих, в д. Березовці 9
дворів (1741), посполитих у с. Березівці 8 дворів, в
Рудні 6 дворів (1743), мав двір шинковий у с. Мох-
натині, 2 шинки у с. Рудцях, двір житловий і 4
двори підсусідків у с. Березівці, у с. Мохнатині 31
двір посполитих, у с. Рудці 2 двори підсуідків (1747),
мав двір житловий і шинок у д. Березівці та шинок
у с. Мокошині, шинок в д. Рудці (1750), двір при-
їжджий (1739–1750) і шинок (1747) у Чернігові. Сот-
ник. Д.: Олена NN. Проживала у с. Березівці
Білоусівської сотні, мала посполитих у сс. Мохна-
тині, Березівці та хут. Рашівці (1781).

Дзвонкевич Григорій Васильович (? – ран. 1781) – син
сотника, військовий товариш, сотник білоусівський
Чернігівського полку (1759 – 1767 – ?).

Дзвонкевич Петро Пилипович – значковий товариш
Чернігівського полку. У 1727 р. захворів цингою.

Дзевульський Андрій (? – 1685 – 1735 – ?) – шляхтич,
військовий товариш Стародубському полку (? –
1709 – 1722 – ?). За військові заслуги отримав геть-
манський універсал 12 квітня 1709 р. на 12 дворів у
с. Лобки та хутір його тестя Артема Подоляки. Знач-
ковий товариш, стародубський полковий комісар
(1721), бунчуковий товариш (? – 1723 – 1735). Отри-
мав гетьманське підтвердження на с. Лобки Погар-
ської сотні (11 березня 1729 р.). Посполиті с. Лобків
подали на нього чолобитну за примушення відбу-
вати панщину щоденно і в святкові дні. Д.: N Арте-
мівна Подоляка, донька значкового товариша.

Дзибало Григорій – козак, значковий товариш Ніжин-
ського полку (1740 – 1751 – ?). Мав двір житловий у
с.Махновка Івангородської сотні.

Дзівович Олексій Данилович – значковий товариш два
роки, полковий канцелярист вісім років, канцеля-
рист ГВК (1756–1762), адвокат Домової економічної
канцелярії гетьмана (1757), старший військовий
канцелярист три роки. Намагався привернути у під-
данство стрільців с. Тур’я. Сотник 1-ї Почепської
сотні шість років (1764–1769). Грабував сотнян. Аб-
шитований суддя полковий (1769–1782). В Почепі
мав житловий і винокурений двори, млин, хут.
Шмотковський з млином, хут. Вітовку. Д.: Зіновія
Петрівна Коробка, донька військового товариша.
Мали 7 синів: Петро (1761 – ?) – кадет Морського
корпусу лейтенант флоту (1787), Микола (1764 – ?)
– мічман флоту (1787), Семен (1766 – ?), Яків (1767–

?), Федір (1770 – ?) – кадети Морського корпусу
(1787) і доньку Олену заміжню за Іваном Гаврило-
вичем Огієвським.

Дзюба Григорій – військовий товариш. У вересні 1675 р.
входив до складу посольства на чолі з ротмістром
гетьманської надвірної корогви Ярофія Максимо-
вича до Москви.

Дзюбенко N – значковий товариш Миргородського
полку (1781), володів хутором в Устивицькій сотні.

Дзюбенко Лазар – значковий товариш Прилуцького
полку (? – 1732 – 1740 – ?). Мав хутір під с. Рудів-
кою (1732).

Дивак Семен (? – 1720 – 1752 – ?) – козак можний 3
статті с. Недра (1732 – 1736). Значковий товариш Пе-
реяславського полку (? – 1738 – 1752 – ?). У 1738 р.
продав священику Федору Киселівському дві ниви
за спомин душі дружини своєї Марії Петрової. У
1741 р. присягав з сином Петром. Мав двір житло-
вий у с. Недра Березанської сотні Д.: 1) Марія Пет-
рівна N (? – 1738). 2) NNN. 

Дивельковський Антін (1742 – 1790 – ?) – військовий
товариш Прилуцького полку (? – 1782 – 1790 – ?).
Д.: Пелагея NN, донька козака.

Дивельковський Стефан (1735/1752 – ?) – службу розпо-
чав з 1760 р., військовий товариш Прилуцького полку
(1773 – 1790 – ?). Мав 30 підданих в одному селі в Бе-
резненському повіті. Д.: Уляна NN, донька коморника.

Дидзерев Захар Григорович – значковий товариш
Миргородського полку, Військовий товариш. 

Дидзерев Павло Захарович (1763 – ?) – службу розпо-
чав з 1768 р. в Богацькому сотенному правлінні, со-
тенний канцелярист (з 1769), в Миргородській
полковій канцелярії (з 1770), полковий канцелярист
(з 1771.10.06.), абшитований 10 листопада 1772 р.
Значковий товариш (з 1773.15.09.).

Дик Павло – народився під Криловим, козак Хороль-
ської сотні, значковий товариш Миргородського
полку (1741 – 1752 – ?) Мав хутір на Темній. Сотник
мурзинський (1753), сотник слободи Мурашки
Ново-Слобідського полку (1754).

Дик Яків – значковий товариш Миргородського полку
(? – 1752 – ?).

Диковський Семен (1753 – ?) – службу розпочав з 1766 р.,
з 1771 р. полковий канцелелярист, значковий това-
риш Переяславського полку (1772.11.10. – 1783 – ?)

Дирда Дем’ян – шляхтич, службу розпочав з 1748 р., з
асигнованих значковий товариш Гадяцького полку
(1751 – 1780 – ?). Д.: Євдокія Костянтинівна Гречка,
донька козака. Мали синів Павла, Івана, Федора,
Петра та Якова, вдома навчалися «руській грамоті»
(1780).

Дишкант Федір – абшитований значковий товариш Ні-
жинського полку (1747). Мав двір житловий у с. До-
рогинці полкової сотні.

Діаківський N – військовий товариш Лубенського
полку (1752). Д.: Гафія Антінівна Петровська (? –
1735 – 1762 – ?), у 1752–1757 рр. вела справу за спа-
док з братами Петром і Василем.

Діаковський Іван – значковий товариш Ніжинського
полку (1747). Мав двір житловий у Батурині.
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Діаковський Іван Іванович – син сотника, служив з
1728 р., бунчуковий товариш (1735.09. – 1756 – ?),
головний екзактор при індуктовому зборі, жив у Ні-
жинському полку. Мав двір у Кролевці, приїзжий,
гуменний та шинковий у с. Матвіївці.

Діаковський Осип Іванович – бунчуковий товариш (? –
1768 – 1781 – ?). Абшитований бунчуковий товариш
(1783). Бездітний. Мав підданих у сс. Алтинівці (20
хат підданих) і Андріївці Кролевецької сотні Ніжин-
ського полку. Внесений до І частини родовідної
книги дворян Новгород-Сіверського намісництва,
мешкав у Кролевці. Д.: Настасія Данилівна Кулябка,
донька бунчукового товариша. У селі Великий Бу-
латець тримала хати козаків Романа Гайдука (серед
виборних козаків цього села були його сини Стефан
(1702 – 1782 – ?) і Леонтій (1720 – 1782 – ?).

Діаковський Семен Іванович – бунчуковий товариш
1741 р., склав присягу імператриці Лизаветі в Ні-
жинському полку. Бездітний.

Діаковський Федір Іванович – бунчуковий товариш
(1731 – 1768 – ?), патенту не мав, син сотника в до-
несенні показав, що служив у чині з 1731 р. «по на-
писанию гетьманом Апостолом» в подорожній
бунчуковий товариш, жив у Ніжинському полку. У
1741 р. склав присягу імператриці Єлизаветі в Ні-
жинському полку. Службу мали нести з двору на пе-
реміну з братом. Проте всі служби відправляв
старший брат Іван Діаковський «який своей сказ-
кою показати может». У 1741 р. «по відсилці брата
мого в комисію у Переяслав і другого мене з одного
двору определили ради исправки и починки мостов
и гатей тракт чрез тогда полпопощному турецкому
послу которое я в двох полках Прилуцкому і Лу-
бенскому добропорядочне и исправил, а нине в до-
имочной комісії с неплательщиков в скарб
войсковий надлежащих денег в двох полках Лу-
бенском и Прилуцком другого году, а брат мой ус-
тавичне в Глухов по разних делах и комісіях по
определению ГВК находится» (1756). Мав дім у Луб-
нах. Д.: Марія Іванівна Скаржинська, донька хо-
рунжого лубенського.

Дмитращенко Василь – значковий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1735 – 1738). У 1735 р. повернувся з
польського походу, 1737 р. був у очаківському, 1738 р.
– кримському походах.

Дмитращенко Хома (1732 – 1783 – ?) – син козака.
Службу розпочав з 13 травня 1755 р., значковий то-
вариш Миргородського полку (з 27 лютого 1781).

Дмитренко Аврам (1757 – ?) – з дворян. Службу розпо-
чав з 1771 р., значковий товариш Миргородського
полку (з 1782).

Дмитренко Антін – абшитований значковий товариш
у Лукомській сотні Лубенського полку (1762).

Дмитренко Василь – значковий товариш Ніжинського
полку. У 1735 р. повернувся з польського походу, у
1736 р., жив у м. Івангородці. У 1737 р. був хворий.
Мав у с. Фастівець 3 двори козацьких підсусідків, двір
приїзджий, під селом на греблі млинок. У 1738 р. був
у поході, повернувся у Глухів до ГВК, у 1747 р. мав
двір житловий у Івангородці.

Дмитренко Микита (Димитрієв Микита) – значковий то-
вариш Полтавського полку (? – 1734 – 1738 – ?), у Пе-
револочанській сотні. У 1736 р. в кримському поході.

Дмитренко Петро – козак, значковий товариш Ні-
жинського полку (1740 – 1751 – ?). Призначений в
економію гетьманських маєтностей. Мав двір жит-
ловий у Івангороді.

Дмитренко Петро Йосипович – правнук сотника но-
вомлинського Дмитра Семіяненка, онук сотенного
отамана, син сотенного хорунжого. Військовий то-
вариш Ніжинського полку (1774 – 1783 – ?), жив в
Батурині. Д.: Феодора NN, донька козака.

Дмитренко Яків – значковий товариш Полтавського
полку (1779).

Дмитрович Павло – військовий товариш (1654), учас-
ник посольства Зарудного-Тетері до Москви.

Дмитрович Петро – військовий товариш Стародуб-
ського полку (? – 1681 – 1682 – ?), мешканець 
с. Чупковичі.

Добреля Дмитро (1759 – ?) – службу розпочав з 1777 р.,
канцелярист полковий (з 1770), значковий товариш
Київського полку (з 1781).

Добрицький Іван (1728/1731 – ?) – його батько-шлях-
тич вийшов з Польської держави, залишивши там
все майно, служив з 1718 по 1749 рр. Служив з 1749 р.
в полковій канцелярії, значковий товариш Черні-
гівського полку (1751 – 1767 – ?). Отаман городовий
городницький (ран. 1756), у 1761 р. призначений до
Седнівського сотенного правління. Абшитований
писар полковий (1788). Мав 45 підданних у 1 міс-
течку і 1 хуторі. Д.: Настасія NN, донька старшин-
ська.

Доброговський Василь (1749 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (1788). Д.:
Пелагея N Яворська, донька польського шляхтича.

Добронизький Андрій Іванович – син сотника 1-ї по-
лкової Переяславської сотні. Абшитований вій-
ськовий товариш (1760). 1760 р. здіснив уступку на
передачу Чернігівському кафедральному монас-
тирю млина на р. Ромі з землями, угіддями, сіно-
жатями.

Добронизький Андрій Федорович (бл. 1736 – ?) –
службу розпочав 1755 р. сотенним отаманом у Ки-
ївському полку, абшитований військовий товариш
(1784.1.12. – 1786 – ?). Мешкав у м. Острі. Д.: Уляна
NN, донька священика.

Добронизький Василь Іванович (1712–1776) – службу
розпочав з 1732 р. мав двір у с. Даничах, жив у Черні-
гові. Тримав с. Суличівку: «Владелец оного села на-
следственной от полськой короны шляхетской
породы, а не здешний простонародной малороссийс-
кой, бунчуковый товарищ Василий Добронизкий по
ленной шляхетской линии и по запису урядовой на-
следственному от бабки его родной Марии Яцинянки.
Которое село, яко шляхетское от польской державы, а
не наданое». Значковий товариш у Чернігівському
полку(? – 1739 – 1740 – ?), військовий товариш (? –
1743 – 1747), бунчковий товариш (з 13.10.1747). Мав у
с. Сібірську 3 двори посполитих (1739), 4 двори по-
сполитих у с. Сибережі. (1740), у с. Суличівці 19 по-
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сполитих і 16 підсусідських дворів (1743), у Куличівці
Білоусівської сотні 30 дворів посполитих 2 підсусід-
ків, у с. Даничах Роїської сотні 17 дворів посполитих 1
підсусідків, у с. Сибережі 3 посполитих, 2 підсусід-
ських, двір житловий і шинок у с. Даничах, житловий
двір у с. Суличівка (1747), двір житловий і шинок у 
с. Суличівка, приїжджий двір у с. Даничах (1750). у с.
Даничах шинок, 11 посполитих та 9 підсусідків, с. Си-
береж 5 посполитих. 1752 р. захопив 30 коп вівса у по-
лковника Івана Божича. У с. Суличівці тримав греблю
і млин на р. Гниленці і нище ще одну греблю і млин.
1754 р. вів суперечку за право володіння с. Безпаль-
чим Гельмязівської сотні, захопленим його дядьком
священиком Олексієм Добронизьким. 1757 р. розки-
дав млин сотника Самійла Левандовського і побив на-
глядача за ним, з своїми помічниками напав на
володіння протопопа чернігівського Григорія Макси-
мовича. Протягом 1767–1776 рр. розглядалась його
суперечка з полковником переяславським Іваненком
за володіння містечком Домонтовим. Купив у 1767 р.
володіння у м. Домонтів у нащадків стародубського
полковнка Якима Борсука. Д.: 1) Уляна Степанівна N.
2) Настасія Миколаївна Бороздна (? – 1783).

Добронизький Григорій – значковий товариш Пере-
яславського полку (? – 1750 – ?).

Добронизький Ілля Матвійович (1751 – ?) – значко-
вий товариш Стародубського полку (1768.10.05. –
1778 – ?). Мешкав у хут. Добронизькому поблизу
Бирина в Шептаківській сотні.

Добронизький Матвій Федорович (1705 – 1764 – ран.
1772) – ще у 1732 р. продав батьківський млин в До-
монтові, а у 1761 р. за ним у с. Бірин Новгород-Сівер-
ської сотні рахувалися лише 3 хати і то «бездворных
и крайне нищетных». Значковий товариш Старо-
дубського полку (? – 1725 – 1737 – ?), у 1737 р. був «у
доправке до Ілии в скарб войсковой», але повинен
йти в похід в команді фельдмаршала фон Мініха.
жив у сотні Новгородській. Військовий товариш, мав
у 1764 р. володіння у Шептаківській сотні у с. Бирині
2 бездвірних хат, 3 підсусідки. Власник рудні на 
р. Шеїнці, притоці р. Івот в Янпольській сотні Ні-
жинського полку. Абшитований військовий товариш
(з 1757.26.04.). Д.: Єфросинія Тимофіївна Святченко
(? – 1720 – 1780 – ?), проживала на хут. Біринському
(1780). Мали синів Степана (1740 – ?), мешкав на хут.
Шаховському, одружений з Маланією Степанівною
Томиловською, Івана (1748 – ?), Іллю (1750 – ?), меш-
кав на хут. Шаховському.

Добронизький Павло Самійлович (? – 1670 – ран.
1729) – військовий канцелярист ГВК (1687.13.08.),
військовий товариш Чернігівського полку у 1690 р.,
священик Святоспаський переяславський з 1701 р.,
протопоп переяславський. Д.: Варвара Леонтіївна
Полуботок (? – 1729 – ран. 1737).

Добронизький Стефан Матвійович (1740 – 1780 – ?) –
син військового товариша, значковий товариш Ста-
родубського полку (1768.10.05. – 1780 – ?). Мешкав у
хут. Добронизькому поблизу Бирина в Шептаківській
сотні. Д.: Меланія Степанівна Таміловська, донька
бурмистра новгород-сіверського. Мали сина Петра.

Добронизький Федір Олексійович (1729–1774) – на-
вчався в Переяславському колегіумі (1740), з 1747 р.
військовий канцелярист ГВК, військовий товариш
Переяславського полку (1758–1763). 1763 р. звіль-
нений від служби у зв’язку з переїздом до Петер-
бургу. Д.: Ганна Іванівна N (1740–1771).

Добронизький Федір Самойлович (? – 1666 – 1706) –
значний військовий товариш. 24 лютого 1700 р. от-
римав універсал полковника Миклашевського під-
тверджений 24 січня 1704 р. на маєтності тестя, які
він отримав як придане. Мав грунти в Домонтові і в
Новгород-Сіверську. Загинув під Несвіжем. Д.:
(1701) Єфімія Костянтинівна Пригара (? – 1686 –
після 1727), донька новгородського війта.

Доброштан – осавул сотенний (? – 1776.10.). Абшито-
ваний значковий товариш (з 1776.10.)

Добрянський Василь (? – 1695 – 1730 – ?) – шляхтич
гербу «Сас», військовий товариш Стародубського
полку (1715). 20 квітня 1715 р. отримав універсал
Стародубського полковника Луки Жоравки на осад-
ження слободи на урочищі Старосільці, а на р. Гроз-
лівці засипати греблю та побудувати млин-вешняк.
21 вересня того ж року отримав гетьманський уні-
версал на осадження слободи над р. Грозлівкою. 

Добрянський Василь Васильович – син значкового то-
вариша, значковий товариш Стародубського полку
(? – 1715 – 1737 – ?), у 1737 р. перебував вдома, але
мав йти в похід в команді фельдмаршала фон Мі-
ніха. У 1763 р. проведено слідство про захопленні
колишнім полковником стародубським Радищевим
грунтів значкового товариша Добрянського.

Добрянський Гнат – значковий товариш Стародуб-
ського полку (1730). 

Добрянський Максим – військовий товариш Старо-
дубського полку.

Добрянський Михайло – слуга полковника старо-
дубського, значковий товариш (? – 1723 – 1729 –
?). 13 травня 1716 р. разом з пасинком Пучков-
ським отримав гетьманський універсал на с. Горя-
ники Бакланської сотні з млином на р. Щокотовці,
а 15 січня 1719 р. підтверджувальний універсал на
це ж село та звільнення його підданних та підсу-
сідків від сотенних повинностей. 6 жовтня 1719 р.
війт бакланський суплікував про повернення ра-
туші с. Горяників. У його підданстві у с. Горяни-
ках 21 двір (1729). Д.: Марина Дмитрівна N, вдова
Степана Пучковського.

Довбиш Грицько – значний товариш Полтавського
полку (? – 1700 – ?).

Довбиш Іван – абшитований значний товариш Полтав-
ського полку (? – 1763– ?). Мешканець полтавський.

Довбиш Семен – значковий товариш Полтавського
полку (з липня 1756). Мав маєтність при уроч. Зу-
бовському (22 підданих) і уроч. Дружковому (32
підданих), при р. Середній Голтві (15 підданих).

Довгалевський Іван Якович – син значкового това-
риша, військовий товариш Ніжинського полку (? –
1779 – 1787 – ?) асесор канцелярії для військових
судів комісії (1779). Мешкав в Кролевці (1787), де
мав один дім в три покої (1781) і 15 підданих (1783).
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Д.: Параска Григорівна Покасовська (1752 – ?),
донька військового товариша. Мали синів Івана, Се-
мена, Василя, доньку Марину.

Довгалевський Федір – покозачений шляхтич, това-
риш полку Чернігівського (1685). Після Самойловича
с. Звиничево перейшло у володіння полковника
Я.Лизогуба, який передав його значному козаку До-
вгалецькому, а по його смерті у 1688 р. любецькому
сотнику Івану Мокрієвичу. 

Довгалевський Яків Микитович – син наказного по-
лковника ніжинського. Значковий товариш Ні-
жинського полку. В Кролевці мав 15 підданних. 28
березня 1729 р. отримав гетьманський універсал з
підтвердженням на володіння млином. 

Довгаль Ларіон (бл. 1745 – ?) – служив з 1765 р. при пол -
ковій чернігівській канцелярії, значковий товариш
Чернігівського полку (1770 – 1780 – ?), був у поході
в турецьку війну. Мав родовий герб (1774). Д.: N Іва-
нівна Гурська, донька священика ваганицького.
Мали доньку (1780).

Довгаль Терентій Якович – службу розпочав з 1760 р.
полковим канцеляристом, значковий товариш Чер-
нігівського полку (з 1771).

Довгаль Яків (1727 – 1790 – ?) – службу розпочав з 
1739 р., значковий товариш Чернігівського полку
(1760 – 1773 – ?), абшитований військовий товариш
(? – 1788 – 1790 – ?). Мав чотирьох підданих у од-
ному місті Городнянського повіту. Внесений до ІІ
частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: Пелагея NN, донька козака.

Довгань N – значковий товариш Київського полку (? –
1748), абшитований.

Довгань Микита – син значкового товариша, значко-
вий товариш Київського полку (1756 – 1766 – ?).

Довгеля Григорій Михайлович – онук коропського сот-
ника, син старшого військового канцеляриста ГВК,
військовий товариш (? – 1741 – 1751 – ?). Склав при-
сягу імператриці Єлизаветі в Ніжинському полку.
Мешканець коропський. Володів сл. Царовкою і
млином Квінточевським, наданих його діду.

Довгеля Михайло (1737 – ?) – значковий товариш
(1782). Абшитований військовий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 80 підданих
в 2 селах Борзнянського повіту. Д.: Ірина NN,
донька козака.

Довгеля Петро Григорович (1746 – ?) – син військового
товариша. Військовий товариш.

Довгеля Яків – військовий товариш (? – 1741 – 1751 –
?). Склав присягу імператриці Єлизаветі в Ніжин-
ському полку, у 1751 р. патенту не пред’явив.

Довгий (Довгаль, Довгаленко) Федір (? – 1707 – 1741
– ?) – значковий товариш Київського полку. 1741 р.
приніс присягу імператриці.

Довгий Гордій Мартинович – шляхтич гербу «Лебідь».
Військовий товариш (1700), житель яцьківський,
значний військовий товариш (? – 1716 – ?). Родона-
чальник Гордієнків. Д.: N Яківна Рубець.

Довгий Григорій – значковий товариш Миргород-
ського полку (? – 1735 – 1737 – ?), мав двір у Кре-
менчуці.

Довгий Євдоким – значковий товариш Стародубського
полку (1725). Проживав у с. Яцьковичах. 10 вересня
1725 р. ГВК видала указ стародубському сотнику Се-
мену Галецькому про розслідування справи в за-
хопленні батьківського майна і грунтів Опанасом
Довгим та побиття і образи батька.

Довгий Іван – значковий товариш Прилуцького полку
(1740), житель с. Дмитрівки.

Довгий Леонтій – значковий товариш Прилуцького
полку (1737 – 1757 – ?), мав 2 посполитого у с. Дмит-
рівці

Довгий Опанас Євдокимович – отаман с. Рахманів, во-
лодів слобідкою (1732), значковий товариш Старо-
дубського полку (1745 – 1755 – ?). у 1755 р. продав
двір за 40 карбованців вдові полковника стародуб-
ського Мотроні Максимовичевій, до якого були до-
куплені інші частини у Стародубі. 

Довгий Осип (1709 – ?) – шляхтич, службу розпочав з
1728 р., полковий канцелярист (з 1743.18.12.), ота-
ман над запорозькими козаками в Лубенському
полку (1752), значковий товариш (з 1756.2.04.) Лу-
бенського полку, отаман Городиської сотні, сотник
компанійський І компанійського полку (з 10 липня
1763 р.), сотник потоцький (1769.25.05. – 1783), од-
ночасно – бунчуковий товариш (з 28 червня 1782 р.).
Брав участь в польському (1733), нагайському
(1735), кримському при взятті перекопської лінії і
Кінбургу (1736), очаківському (1737), дністров-
ському (1738), турецькому (1739), а також в походах
1769 і 1773 рр. У 1738 р. був поранений в праву руку.
Мав 70 (1775 р.), 110 душ чоловічої статі підданих
(1783). Д.: Ганна Кирилівна Кодинець, донька обоз-
ного полкового лубенського. Мали доньку (1774).

Довгий Павло – значковий товариш Прилуцького полку
(1737 – 1757 – ?), мав 1 посполитого у с. Дмитрівці.

Довгий Степан (1748 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Прилуцького полку (1788). Мав 30 підданих
в одному хуторі. Д.: Ганна N Войтенко, донька вій-
ськового товариша.

Довгий Трохим – значковий товариш Прилуцького
полку (1737 – 1757 – ?), мав 1 посполитого у с. Дмит-
рівці.

Довгопол Андрій – військовий товариш Полтавського
полку (1670).

Довгопол Гнат Іванович – військовий товариш Старо-
дубського полку. Його син Терентій (1722 – ?) меш-
кав у с. Чернацькому Почепського повіту.

Довгопол Іван – військовий товариш Стародубського
полку.

Довгопол Клим (? – 1666 – 1719) – 1687 р. підписав ко-
ломацькі статті. Військовий товариш (? – 1692 – ?).
Гінець гетьманський до Москви (1692). Значний
військовий товариш (? – 1708 – ?). Гінець гетьман-
ський до царя (1708). Емігрував з Мазепою. Гене-
ральний суддя (1710–1719) гетьманату П.Орлика.
Помер у Стокгольмі.

Довженко Іван – в значному товаристві військовому
чигиринському (1649).

Довженко Семен – в значному товаристві військовому
чигиринському (1649).
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Долинський Карпо Якович – син сотника батурин-
ського, бунчуковий товариш. Д.: Мотря Яківна N,
отримала гетьманський універсал Д.Апостола на 
с. Ксензівку.

Долинський (Сучченко) Яків Іванович (? – 1680 – бл.
1729) – син ротмістра надвірної корогви. Шляхтич
гербу власного, гетьманський дворянин у І.Мазепи,
шафар ратушний батуринський, бунчуковий това-
риш, сотник батуринський (? – 1713.01. – 1713.09. –
?), (1716.01., нак). Отримав універсал Скоропад-
ського на маєтність.

Долинський Григорій Карпович (бл. 1720 – 1787 – ?) –
син бунчукового товариша, полковий канцелярист ні-
жинський (1739–1741), військовий канцелярист ГВК
(1741–1745), 2-й осавул полковий ніжинський (1745–
1754), 1-й осавул полковий ніжинський (1754–1762),
бунчуковий товариш (з 1762), головний економ геть-
мана К.Розумовського. Підкоморій Борзнянського
повіту (з 1764). Надвірний радник (з 1779). Статський
радник (1787). Жив у с. Пекареві. Мав 728 підданих в
Пекареве, Кнутах, Курені, Великій Загоровці, хуторах
при селах Мильці, Гольцях, Красилівці, хуторі на
Степу. Д.: (1749) Марфа Іванівна Лашкевич (? – 1734
– 1787 – ?), донька бунчукового товариша.

Долинський Іван Карпович – бунчуковий товариш. 
Долинський Іван Максимович (? – 1705 – 1747 – ?) –

син бунчуковий товариш, бунчуковий товариш у
Чернігівському полку (? – 1740 – 1751 – ?). 1751 р.
патент на чин не пред’явив. Мав посполитих у с. По-
кошичі 16 дворів, хутір і приїжджий двір (1740), у 
с. Покошичі (?) 7 дворів посполитих, у Понорниці
йому спродались 6 козацьких дворів у різні роки
(1741), приїжджий двір у с. Покошичах (1743), двір
приїжджий у с. Покошичах та житловий двір на хут.
П’ятковському зі служителями, у с. Покошичі 5 дво-
рів підсусідків (1747), у с. Покошичах мав 10 дворів
підсусідків та 1 служителів (1750). Мав два млина:
на р. Головеньці і р. Лосці. Д.: (1756) Варвара NN.

Долинський Ілля – курінний отаман козелецький, аб-
шитований значковий товариш Київського полку
(1779.20.03. – 1782 – ?).

Долинський Ілля Іванович (1748 – ?) – син бунчуко-
вого товариша, бунчуковий товариш у Чернігів-
ському полку (1788). Д.: Мотря Петрівна
Шульжинська, донька бунчукового товариша.

Долинський Карпо Якович (? – ран. 1732) – син сот-
ника батуринського, бунчуковий товариш. Д.: 1) N
Григорівна Самойлович, донька сотника новомлин-
ського. 2) Мотря Яківна N, отримала гетьманський
універсал Д.Апостола на с. Ксензівку. У 1732 р. ко-
ропський дозорця індуктового збору Лук’ян Хрис-
тофорович подав скаргу на неї за продаж майна та
ґрунтів, що належали по спадку пасинкам.

Долинський Максим Іванович – син ротмістра на-
двірної корогви. Бунчуковий товариш у Київському
полку.

Долинський Максим Лаврінович (? – 1709 – ран. 1729)
– шляхтич, військовий товариш Чернігівського
полку. 10 листопада 1708 р. отримав універсал на
тестівські с. Покошичі, млин на р. Головині в 2

кола, а другий – на Машевому болоті у 1 коло і 3
ступи. Д.: (1706) Пелагея Іванівна Ростковська,
донька ротмістра надвірної корогви. У 1729 р. розг-
лядалося питання про підтвердження за нею с. По-
кошичів у Понорницькій сотні і 13 березня 1729 р.
отримала універсал.

Долинський Михайло Іванович – син бунчукового то-
вариша, військовий товариш Чернігівського полку
(1787). Д.: NN Рашевська, донька бунчукового това-
риша.

Долинський Михайло Максимович (пізніше 1706 – ран.
1756) – брат Івана. Бунчуковий товариш у Чернігів-
ському полку (? – 1743 – 1750 – ?). Мав житловий двір
у Покошичах (1743), двір приїжджий у с. Покошичах
(1747), житловий двір на хут. Мурашковському зі слу-
жителями, у с. Покошичах 4 двори підсусідків (1750).
Володів млином на р. Гусинці (1742).

Долинський Петро Григорович (1758 – 1796 – ?) – син
бунчукового товариша, службу розпочав з 1772 р.,
військовим товаришем, осавул полковий (з 1777),
бунчуковий товариш (з 1782.30.01.). Д.: Ганна Олек-
сандрівна Дублянська, донька бунчукового това-
риша.

Долинський Степан – 1741 р. приніс присягу імперат-
риці. Значковий товариш Київського полку (? – 1741
– 1751 – ?).

Доманський Юрій – шляхтич, значний військовий то-
вариш (1703), військовий товариш Стародубського
полку (1704). У 1704 р. за 3000 золотих продав хутір
Шкрабинський на р. Бабиці Случановському. Д.:
Ірина Лаврінівна N.

Домарацький Ярофій – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1740).

Домбровський Петро – значковий товариш Стародуб-
ського полку (1769), був у другій армії в поході.

Домонтович Володимир Михайлович (1711 – ран. 1781)
– син бунчукового товариша, службу розпочав з
1733 р., бунчуковий товариш у Чернігівському полку
(? – 1747 – 1756, без указу, з 1756.13.03 згідно указу).
1751 р. записаний до компута бунчукових товаришів,
а з якого звання і року патенту не пред’явив. Мав
двір житловий у с. Смолині Слабинської сотні, у 
с. Жоведі 8 дворів посполитих 1 підсусідків, у с. Мак-
сим 6 дворів посполитих (1747), житловий двір у 
с. Смолині (1750). Тримав один із млинів на Васеч-
ковській греблі нище с. Юрієвки на р. Білоус, дво од-
нокольних млини на р. Гулак під с. Смолином. Д.:
Софія Романівна N (? – 1789 – ?), проживала у 
с. Смолині. У них сини: Павло, Іван, Петро, Григо-
рій, Семен, Роман. В 1790 р. Роман – корнет Старо-
дубського карабінерного полку, останні – поручики.

Домонтович Дмитро – бунчуковий товариш (1726). Д.:
Любов N Бутович, онука генерального осавула Сте-
пана Бутовича, двоюрідна племінниця бунчукового
товариша Семена Юхимовича Лизогуба. Вдова бун-
чукового товариша Михайла Биховця.

Домонтович Іван Володимирович (1756 – ?) – службу
розпочав 6 травня 1782 р. військовим товаришем
Київського полку. Пішов у відставку поручиком. Д.:
Параска NN (1777 – ?).
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Домонтович Іван Михайлович (1717 – 1763 – ?) – вів
суперечки за маєтність с. Камку (1740). Бунчуковий
товариш у Чернігівському полку (1740.7.03. – 1763 –
?). Мав двір житловий і шинок у с. Смолині Сла-
бинської сотні, в д. Жовинці 1 двір підсусідків, у 
с. Жоведі 9 дворів посполитих 2 підсусідків, у с.
Шостковці 1 хата підсусідків (1747), у Сосницькій
сотні у с. Кудрівці 123 двори посполитих (1750).

Домонтович Іван Федорович – значковий товариш
Чернігівського полку (? – 1729 – 1732 – ?), полковий
комісар (1731). Мав двір у Седневі (1732). Бунчуко-
вий товариш. Отримав підтвердження на с. Камку
Седнівської сотні. 

Домонтович Матвій Михайлович (1731 – ран. 1781) –
1751 р. на нього за побої подав скаргу бунчуковий то-
вариш Василь Лизогуб. Службу розпочав з 1756 р., у
реєстрі бунчукових товаришів (? – 1747 – 1757), бун-
чуковий товариш у Чернігівському полку (з
1757.30.09). Мав у с. Жоведі 7 дворів посполитих 1
підсусідків (1747), житловий і шинковий двори у 
с. Смолині (1750). На р. Жоведі нище с. Жоведі три-
мав батьківський млин, на р. Кришва – млин одно-
кольний. Д.: Маріанна Максимівна N (1740 – 1790 –
?). Після смерті чоловіка мала підданих у сс. Смо-
лині і Максимі. Мала у 1790 р. 425 підданих. 

Домонтович Михайло Іванович (? – 1697 – 1743 – ?) –
бунчуковий товариш у Чернігівському полку (? –
1732 – 1740). Мав підданих у с. Смолині 9 мало -
ґрунтових, 17 убогих, 5 підсусідків, у с. Максимі 3
малогрунтових, 2 підсусідки (1732), посполитих у с.
Смолині 19 дворів і підсусідків 20 дворів, у с. Мак-
симі 6 дворів (1739), двір житловий у с. Смолині, по-
сполитих у с. Смолині 38 дворів і 1 майстровий, у с.
Максимі 4 двори (1740), у с. Смолині 33 двори по-
сполитих, у с. Максимі 5 дворів (1741), посполитими
дворами у Столині 38, у Максимі – 4 (1743). Абши-
тований 7 травня 1740 р. через старість, хворобою
через «внутренею пухлину». Мав чотири млини: на
р. Жоведі під бором в одне мучне коло, в лузі – в
одне мучне коло, на р. Гулаці – в одне коло, на 
р. Кривші – в одне коло (1742).

Домонтович Михайло Павлович (бл. 1677 – 1751 – ?) –
син священика, бунчуковий товариш (? – 1732 –
1751 – ?). 1751 р. до компуту записаний, а з якого
звання і року патенту не пред’явив. Мешкав у с.
Смолині. Д.: Софія Григорівна N (бл. 1692 – ?).
Мали сина Івана і доньку Настасію.

Домонтович Павло Володимирович (1755 – ?) –
службу розпочав 6 травня 1782 р. військовим това-
ришем Київського полку. Пішов у відставку 4
червня 1787 р. поручиком. Д.: Євдокія NN (1767 – ?).

Домонтович Степан Володимирович (1762 – ?) –
службу розпочав з 1776 р. вахмістром кирасир-
ського Георгієвського полку. Бунчуковий товариш у
Чернігівському полку (1782). Поручик (1789). У 
с. Кудрівці 142 підданих. Д.: Варвара Іванівна Валь-
кевич, донька бунчукового товариша.

Доморка Михайло Іванович (1739 – 1782 – ?) – службу
розпочав з 1747 р. полковим канцеляристом, писар
сотенний роїський (? – 1758 – ?), значковий това-

риш (з 1766), отаман городовий чернігівський (з
1768), військовий товариш Чернігівського полку
(1773 – 1782 – ?), в походах не був. Поліцмейстр
(1782). Осавул полковий (? – 1787 – 1788 – ?), Мав 4
підсусідків у Білоусівській сотні (1780), 9 підданих в
«деревнє» Свинь Білоусівської сотні (1781), у Черні-
гівскому повіті 2 хати підданих (1782). Внесений до
ІІ частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: Устина Миколаївна Сєрик, донька
диякона.

Донець Василь Артюшенко – військовий товариш
(1694), отаман городовий полтавський (1702). На-
казний полковник полтавський (1702). Суддя по-
лковий полтавський (1717).

Донець Іван – значковий товариш Гадяцького полку
(1736), власник хутора під Гадячем у 1-й полковій
сотні.

Донець Іван – значковий товариш Переяславського
полку (1732).

Донець Іван – значковий товариш Прилуцького полку
(1767).

Донець Онисим – значковий товариш Прилуцького
полку (1729). У 1729 р. просив ГВК звільнити від
сплати податків за володіння млином і з виноку-
ріння.

Донець Опанас (? – 1720 – 1751 – ?) – значковий това-
риш Прилуцького полку (з 1736). Житель с. Гніди-
нець Варвинської сотні.

Донець Степан – абшитований значковий товариш Ні-
жинського полку (1768). Його усиновив козак с. Го-
дунівки Ісай Годун і той передав йому навічно
половину своїх маєтків.

Донець Фесько Артюшенко – військовий товариш По-
лтавського полку (1693).

Донець-Стефанович Дмитро (? – 1655 – 1702 – ран.
1704) – осавул полковий Чернігівського полку
(1678, ? – 1689 – 1696 – ?). Поранений в чигирин-
ському поході 1678 р. Наказний полковник черні-
гівський (1702). Товариш полку Чернігівського. З
млина першого чоловіка дружини у с. Козлах з до-
зволу гетьмана Мазепи відбирав військову частину.
Д.: NNN (? – 1660 – 1704 – ?), це її другий шлюб.
Усиновив її сина Парфена.

Донець-Стефанович Іван Стефанович (1722 – 1773 –
?) – службу розпочав з 1739 р. сотенним канцеля-
ристом, писар сотенний полкової сотні (з січня
1741), значковий товариш Чернігівського полку (з
24 січня 1761), коморник Чернігівського повіту (з
1766). Мав 9 підданних у с. Коти (1773). Рід внесе-
ний до І частини родовідної книги Чернігівського
намісництва. Д.: 1) Софія Іванівна Плохута, донька
значкового товариша. 2) Єфросинія Петрівна N,
донька бурмістра чернігівського.

Донченко Яким – значковий товариш Прилуцького
полку (1732). Мав хутір під с. Липовицею (1732).

Дорошевич Леонтій Стефанович – покозачений шлях-
тич, син сотника старосанжарського, значний вій-
ськовий товариш Полтавського полку (1692). 

Дорошенко Андрій Дорофійович (народився пізніше
1627 р. – 1644 – 1709.01. – ?) – молодший брат геть-
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мана Петра. Відомий як паволоцький полковник
(1674), заступив на цьому уряді свого швагра. На-
казний гетьман (1674). 10 січня 1674 р. купив у
мельника Івана Федоренка млина на р. Тесмині в
урочищі Лобачівці за 90 золотих. У 1676 р. переси-
лився на Лівобережжя і став сотником сосницьким.
Гетьман же Самойлович універсалом від 7 листо-
пада 1676 р. підтвердив за ним грунти його, млини:
один на урочищі Лобачівці на р. Тясмині і другий –
під Суботовом на греблі міській, острови на Лоба-
чівці та інші «добра».Через невідомі нам причини
в наступному 1677 р. залишив сотницьку посаду і
сотником його знову бачимо уже за гетьманування
Мазепи (? – 1688 – 1692), з перервою, бо 1689 р. він
як значний військовий товариш супроводжував геть-
мана до Москви. Гетьманський універсал 1689 р., 
був підтверджений царською грамотою 3 вересня
1690 р., на сс. Козляничі, Чорнотичі, Верхолісся,
млини на р. Убеді, Мені, Бречі. Володів с. Купчичі.
Значний військовий товариш (? – 1707 – 1709 – ?).
23 серпня 1707 р. отримав гетьманський універсал з
підтвердженням грунтів його на Лобачівці з мли-
ном на р. Тясмині, млина під Суботовом на греблі
міській, острова з сеножаттями на тій же Лобачівці.
Його володіння на Правобережжі викупили Лизо-
губи («за Днепром добра в сотне Криловской имею-
щиеся именно греблю с мельницей на Лобачовце
на реке Тясминице умершим же дом ево Андреем
Дорошенком занятую, да на той же Лобачовце ост-
ров с сеножатями и угодьи»). Д.: NN Гамалія, брат
якої Яків був паволоцьким полковником. Після ж
смерті першої дружини одружується з донькою по-
лковника брацлавського Івана Лисиці.

Дорошенко Василь Андрійович (? – 1669 – 1737 – ?) –
йому після смерті батька йому відійшло с. Верхо-
лісся. Став сотником у Волинці (? – 1699 – ?), в цей
час отримав гетьманський універсал на займище на
р. Убедь, сл. Лубенець (Лубянку). У Волинській
сотні мав маєтність у селах Волинці, Козляничі,
Ольшане. Сотник сосницький (? – 1723). Володів 
с. Савинцями, поблизу якого заселив слободу Бази-
лівку. «Слабости ради своего здоровя оставил уряд
сотництва сам добровольне». Бунчуковий товариш
(1723 – 1737 – ?). 1726 р. захопив майно у шинкаря
Йосипа Марковича за невплату податку за шинку-
вання. Мав 2 приїжджих двори у с. Мітченки Бату-
ринської сотні. 21 червня 1732 р. отримав
гетьманський універсал про повернення захоплен-
ного млина у бунчукових товаришів Володимира,
Михайла і Василя Полоницьких в сл. Володимирка.
1736 р. побив і образив Семена Ломиковського, за-
хопив двох доньок волинського мешканця Андрія
Ведути. 1736 р. захопив майно у шинкаря Йосипа
Марковича за невиплату податку за шинкування.
Д.: Марія Іванівна Лисиця (? – 1714 – 1733 – ?),
донька брацлавського, потім компанійського по-
лковника.

Дорошенко Василь Васильович – військовий канцеля-
рист, зловживав печаткою ГВК у 1720 р. Бунчуко-
вий товариш (1740 – 1768 – ?). Його дідівський степ

під с. Пекарі Корибутівської сотні Прилуцького
полку захопив генерал Вейсбах. Д.: Марфа Іванівна
Ломиковська, донька бучукового товариша. 

Дорошенко Григорій Васильович – син отамана со-
тенного, племінник Луки Дорошенка. Козак Ян-
пільської сотні. Абшитований значковий товариш
(1782.10.01. – 1788 – ?). Д.: Параска NN, донька
значкового товариша.

Дорошенко Григорій Васильович (1746 – ?) – значко-
вий товариш (1772 – 1788). Д.: Параска Василівна
Слабей, донька значкового товариша.

Дорошенко Григорій Дорофійович (? – 1627 – 1684 – ?)
– його першою дружиною була (? – 1660 – 1663 – ?)
N Кононович-Посудевська, яка походила з лю-
бецької шляхти. Її рідний брат Нестор Кононович
відзначився як активний прибічник Юрія Хмель-
ницького. Він у 1660 р. був посланий разом з Ми-
хайлом Суличичем і Григорієм Дорошенком до
Москви, мабуть, залишався там під арештом до 
1667 р. Повернувшись став восени 1668 р. писарем
військовим у Петра Дорошенка. У листопаді 1668 р.
гетьман послав його до Києва з важливою місією.
Цікава інформація про те, що його тесть у 1668 р. з
Києва за дорученням воєводи Шереметєва їздив до
Остра намовляти на підданство цареві. З осені 1660
р. до жовтня 1667 р. знаходився у московському по-
лоні. Став полковником брацлавським (1668–1674).
Вдруге одружився з сестрою Павла Яненка Олена (?
– ран. 1671) і завдяки цьому шлюбу він став свояком
Хмельницьких. Київський воєвода у 1668 р. із ув’яз-
нення з Києва відпустив її до Чигирина. Вона по-
мерла десь між 1668 і 1670 р. Після її смерті
Григорій у 1671 р. сватався до посербиці полковника
переяславського Р.Думитрашки Ганни Василівни
Золотаренко, проте шлюб не стався. І все ж у 1676 р.
він був одрвжений з донькою сердюцького полков-
ника Мовчана. Військовий товариш (1676), геть-
манський посланець до Москви (1676). В якості
полоненого тримали в Москві, але 1677 р. повер-
нувся в Гетьманщину. Писар полковий стародуб-
ський. Д.: 1) (1663) N Кононович з роду
Посудевських. Її рідний брат Нестор Кононович. 
2) (1668) Олена N Яненко (? – ран. 1671), сестра по-
лковника Яненка. Трьоюрідна сестра Богдана
Хмельницького. Київський воєвода у 1668 р. із
ув’язнення з Києва відпустив її до Чигирина. 
3) (1676) N Луківна Мовчан, донька полковника
прилуцького. 

Дорошенко Дорош Васильович – військовий товариш
(1690), мешканець янпольський. Д.: Марія N Жура-
ковська.

Дорошенко Іван Андрійович (? – 1664 – ран. 1712.4.05.)
– син сотника, став сотником сосницьким замість
батька (1692 – 1694 – ?), потім значним військовим
товаришем. Знову сотник сосницький (? – 1699 – ?),
(? – 1704). Володів Купчичами і Ляшківцями, мав
Рудню поблизу с. Рудки. У 1708 р. перейшов на бік
Мазепи, в результаті частину його володінь у Сос-
ниці (хутір і млини під с. Козляничі) Скоропадський
11 грудня 1708 р. надав отаману сосницькому Семену
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Омельяненку. 4 листопада 1710 р. отримав гетьман-
ський універсал з підтвердженням права Прокопа і
Павла Омеляненків на володіння млинами поблизу
Сосниці і заборону йому будувати поруч інші млини.
Д.: Настасія Іванівна Мокрієвич (? – 1682 – 1718 –
?), донька полкового судді чернігівського. 4 травня
1712 р. отримала гетьманський універсал на воло-
діння с. Чорнотичі Волинської сотні.

Дорошенко Іван Васильович – військовий товариш (?
– 1709 – 1726 – ?). Мав майнові суперечки з меш-
канцями Чернігівського полку.

Дорошенко Іван Васильович – отаман сотенний ян-
польський (1739 – 1759). Значковий товариш (з
1764).

Дорошенко Лаврін Васильович – військовий товариш,
мешканець янпольський.

Дорошенко Лука Васильович – син отамана сотенного,
абшитований значковий товариш (1777), військо-
вий товариш (1788). Мав 15 підданих на хут. Доро-
шенківському, де і жив з родиною. Д.: Тетяна
Антінівна Філоненко, донька козака с. Ясмань Ян-
польської сотні. 

Дорошенко Михайло Васильович (1738 – ?) – осавул
сотенний янпольський (1769–1773), отаман сотен-
ний янпольський (1773.7.02. – 1782). За участь в ту-
рецькій війні нагороджений чином отамана і
звільнений від нарядів і відряджень на два роки. Аб-
шитований військовий товариш (1782.7.08. – 1788 –
?). Мав 29 підданих в Глухівському повіті. Д.: Ірина
Федорівна Соколикова, донька козака. Їх донька
Домна була заміжня за Федором Івановичем Дво-
рецьким (1748 – ?) і мешкали в Янпольській сотні.

Дорошенко Устим Федорович – отаман сотенний ян-
гольський (? – 1778 – 1779), значковий товариш (з
1779). 25 червня 1778 р. купив у московського купця
Петра Журавльова садибу з хатою і садом в м. Янполі.

Дорошенко Яків – значний військовий товариш. У
1684 р. отримав підтвердження на с. Щерби Глухів-
ської сотні з слободою і млином.

Дорошенко-Грушинський Опанас – в одному із до-
кументів 1748 р. зазначалося «Афанасий Грушинс-
кий в 1718 году в Высокомонарших грамотах
данных им на владеніе сель и деревень написан
знатним войсковым товарищем». Бунчуковий то-
вариш 1736–1738 рр., мав підсусідків 4 двори у 
с. Гута, підсусідків у с. Старому Конотопської сотні. 

Доценко-Бобонок Іван Андрійович (бл. 1762 – ?) –
військовий товариш Чернігівського полку (1787).

Драбовський Іван – бунчуковий товариш (1750–1751),
жив у Ніжинському полку.

Драгоманов Яким Степанович (1755 – ?) – військовий
канцелярист (1782), абшитований військовий това-
риш Гадяцького полку (1788), мав 53 підданих. По-
ручик (1790). Д.: Ганна Яківна Колодяжна, донька
полкового судді. Мали синів Івана, Олексія, доньок
Олену, Параску.

Драїда (Дранда) Павло (1749 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (? – 1788 –
1790 – ?). Мешкав у Березенському повіті, підданих
не мав. Внесений до ІІ частини родовідної книги

дворян Чернігівського намісництва. Д.: Пелагея
Микитівна Чика, донька отамана сотенного.

Драфановський Петро (1751 – 1784 – ?) – служив з 1759,
у війну з турками на кримському півострові був. Бун-
чуковий товариш у Гадяцькому полку (1784),

Драчевський Василь Леонтійович – син значкового то-
вариша, службу розпочав з 1757 р. Підканцелярист
полковї канцелярії. Писар сотенний синявський на
місце батька. Значковий товариш Чернігівського
полку (з 1773), осавул полковий (1783). В м. Синявці
і хуторі за с. Низківкою, Мостиком мав 56 підданних.
Д.: 1) (1773) Марія N Лучиновська, донька писаря ма-
гістерського. 2) (1783) Настасія Іванівна Борисова,
донька сотенного хорунжого.

Драчевський Омелян Леонтійович – військовий това-
риш Чернігівського полку (1787). Мав 12 підданих в
м. Синявці. Д,: Марія NN, донька козака.

Дрижинський Сидір Степанович (1747 – ?) – абшито-
ваний військовий товариш Гадяцького полку (? –
1788 – 1790 – ?). Мав 6 підданих у 1 містечку в Зінь-
ківському повіті. Д.: Марія NN, донька шляхтича.
Мали доньку Катерину.

Дрикса N – значковий товариш Київського полку,
батько Лазара. 

Дрикса Лазар – значковий товариш Київського полку
(1751).

Дримайло Андрій – значковий товариш Чернігів-
ського полку (? – 1732 – ?).

Дроб’язко Іван (1690 – 1735 – ?) – придворний служи-
тель полковника (? – 1719), значковий товариш Ста-
родубського полку (1719 – 1751 – ?), У 1735 р. жив у
полковій сотні, мав у 1737 р. хутір при млині під 
с. Бучки Шептаківської сотні, у 1737 р. збирав «важ-
ниці» гроші, але повинен йти в похід в команді
фельдмаршала фон Мініха. 

Дроб’язко Самійло – значковий товариш Стародуб-
ського полку (? – 1760 – 1779 – ?), 29 січня 1760 р.
продав двір у Стародубі за 100 карбованців сотнику
полкової сотні Якову Степановичу Якимовичу. Мав
у 1764 р. у Стародубі 1 двір, 1 хату, в яких жило 2
найманих людей. Проживав у с. П’ятовську. Д.: На-
стасія NN.

Дроб’язко Семен Іванович – значковий товариш Старо-
дубського полку (? – 1758 – 1768 – ?). 24 березня 
1758 р. продав землю у Стародубі пушкарці Ганні Да-
нилівні Чемерецькій, в першій полковій сотні мав
володіння в д. Обухівці посполитих бездвірних хат 3,
підсусідків 3, людей від 10 до 60 років – 5, молодших
10 – 2 (1764), мав у 1768 р. приїжджий двір у Старо-
дубі. 1769 р. зборав гроші на поштовій станції. 

Дробецький Федір – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1732).

Дробницький Василь – значковий товариш Переяс-
лавського полку. Мав двір житловий у с. Деньгах
Кропивненської сотні та хутір над р. Ірклєєм (1750).

Дробницький Зіновій – син сотника, значковий това-
риш Переяславського полку (1750 – 1751 – ?).

Дробницький Петро – значковий товариш Переяс-
лавського полку (1780 – 1786 – ?), житель с. Бого-
духівки.
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Дробницький Семен – син сотника, значковий това-
риш Переяславського полку (1750 – 1751 – ?). 

Дроботковський Дем’ян – значковий товариш По-
лтавського полку (1771), мешкав у Решетилівській
сотні.

Дробяга Яків – товариш Полтавського полку (1743),
мав двір у Біликах.

Дрозд Яків – значковий товариш Лубенського полку.
30 листопада 1727 р. отримав гетьманський універ-
сал на звільнення від повинностей.

Дроздовський Іван (? – 1776 – ?) – службу розпочав з
1749 р. в Київській полковій канцелярії, підканце-
лярист (з 1753), значковий товариш (з 1757), вій-
ськовий товариш (1767 – 1776 – ?) Д.: N Іванівна
Стрешенцова, донька бунчукового товариша.

Дроздовський Василь Дмитрович – син значкового
товариша, значковий товариш Ніжинського полку
(з 1745), абшитований значковий товариш (1782).
Мешканець новомлинський. Мав 5 підданних у 1
хаті. Д.: Марфа NN, донька значкового товариша.

Дроздовський Григорій – службу розпочав з 15 січня
1750 р., значковий товариш Київського полку (з 20
листопада 1761 р., возний повітового суду земського
(1764.19.03. – 1776 – ?). Мав 1 підданого у с. Ко-
бижчі. Д.: NNN, донька священика.

Дроздовський Дмитро Степанович (? – ран. 1753) – мі-
щанин новомлинський, значковий товариш Ні-
жинського полку (1741 – 1751 – ?). Мав двір
житловий у м. Нових Млинах.

Дроздовський Кирило Васильович – син значкового
товариша, військовий товариш Ніжинського полку
(1772 – 1783 – ?). Мешканець новомлинський. Д.:
Меланія NN, донька сотника.

Дроздовський Омелян Васильович (? – 1745 – 1787 – ?)
– службу розпочав з 1755 р. сотенним канцелярис-
том. Курінний отаман. У с. Волосковичі мав 30 під-
даних. Писар сотенний синявський Чернігівського
полку (1762.20.12. – 1779 – ?), військовий товариш.
Д.: Євдокія Іванівна Куценко, донька козака воло-
ськівського.

Дроздовський Павло – значковий товариш 1741–1748 р.,
склав присягу імператриці Єлизаветі в Ніжинському
полку. Мав двір житловий у м. Нових Млинах.

Дросенко Іван (? – 1693 – 1741 – ?) – дворянин полков-
ника Апостола (1713), сотник шишацький (? – 1730
– ?), абшитований сотник шишацький, значковий
товариш Миргородського полку (? – 1737 –
1741.14.07 – ?). Мав 2 житлові двори у Шишаках. 

Дуб’яга Микола Юхимович – службу розпочав з 1739 р.,
значковий товариш (з 1763.28.11) Миргородського
полку.

Дуб’яга Юхим Іванович – син полковника миргород-
ського, значковий товариш Гадяцького полку (1726).

Дубина Іван Михайлович – син значкового товариша,
значковий товариш Ніжинського полку, мешкав у
Глухівській сотні.

Дубина Кирило – шляхтич гербу «Држевиця», значний
військовий товариш (1713). Його син і онук були
значковими товаришами в Глухівській сотні Ні-
жинського полку.

Дубина Михайло Кирилович – син значного військо-
вого товариша, значковий товариш Ніжинського
полку, мешкав у Глухівській сотні.

Дубиновський Іов (1752 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Ніжинського полку (? – 1788 – 1790 –
?), мав 25 підданих у 1 селі у Борзнянському повіті.
Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва.

Дублянський Йосип – військовий товариш (1790). Мав
у Борзнянському повіті 39 підданих.

Дублянський Олександр Павлович (14.03.1713 – 1762 –
?) – за військові служби батька на його місце так як
один у батька був син 2 грудня 1735 р. прийнятий в
службу під бунчуковий знак гетьманський (1735 –
1762 – ?). В Стародубській полковій рахунковій комі-
сії (1750). Мав у 1737 р. у Мглинській сотні житлові
двори 1 в сл. Александровці. Входив до правління Ста-
родубського полку (1762). Генеральний суддя, дійсний
статський радник. Його племінник Іван Петрович
Скоробагатий. Д.: Дарія Андріївна Гудович (1714 – ?)

Дублянський Павло Романович – служив з 1690 р. вій-
ськовим канцеляристом ГВК (1690–1709), полко-
вим стародубським писарем (1709–1715) та
новоміським сотником (1715–1730), бунчуковим то-
варишем (1730–1735). Був у військових походах:
кримському, польских, перському п’ятирічному гі-
лянському за Каспійським морем та в інших похо-
дах прийшов до старості і «дряхлості». Наказний
полковник стародубський. 11 березня 1710 р. отри-
мав гетьманський універсал на с. Дідово, яким в той
час тимчасово володів брат померлого Давидовича.
Мав там 2 двори своїх куренчиків і 12 дворів підда-
них (1723). 24 лютого 1712 р. отримав універсал по-
лковника стародубського Луки Жоравки з
підтвердженням купчих від мешканців білогощан-
ських і білогощанського священика Івана Свідрев-
ського, лист Опанаса Покорського на уступку місця
на осадження слободи по обидва боки р. Пельонки.
Цим ж е універсалом йому була надана малолюдна
«деревенька» Лопатня з 5 дворами. 1 лютого 1714 р.
отримав дозвіл на хутір і побудову млинка в уро-
чищі Пусті Будища при р. Пельонці між грунтами
сл. Краснович у Мглинській сотні. 15 вересня 1715 р.
отримав гетьманський універсал з підтвердженням
цих полковничих надань.

Дубницький Омелян – шляхтич гербу «Заглоба», вій-
ськовий товариш.

Дубницький Петро – єврей, який вийшов за гетьма-
нування Скоропадського з Правобережжя, і при-
йняв православну віру. Жив при гетьмані, а потім
при Понорницькій вотчиній конторі. Абшитований
військовий товариш Ніжинського полку (1779), про-
живав у с. Шаровці.

Дубовик Корнило Григорович (? – ран. 1759) – вій-
ськовий канцелярист ГВК, військовий товариш
Чернігівського полку.

Дубовик N – значковий товариш (? – 1768). Військовий
товариш Чернігівського полку (з 1768).

Дубовик Григорій Корнилович – військовий канцеля-
рист (1742 – ?), сотник білоусівський (? – 1757.12. –
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?), сотник городницький (1759–1770). Вибив свяще-
ника городницького Устима Йосиповича Ленець-
кого з двору поблизу Троїцької церкви, який йому
дістався від священика Василя Авакумовича Трусе-
вича. 26 травня 1768 р. призначений тимчасово із
збереженням своєї посади полковим писарем чер-
нігівським. Бунчуковий товариш у Чернігівському
полку.

Дубовик Григорій Овдійович – військовий товариш,
бунчуковий товариш у Чернігівському полку.

Дубовик Дмитро Іванович (1766 – ?) – військовий то-
вариш Чернігівського полку (1788).

Дубовик Іван Корнійович – значковий товариш Черні-
гівського полку (1759.12. – ?), полковий осавул.

Дубовик Корній (Корнилій) (? – ран. 1759) – хорунжий
городницький (? – 1725 – 1732). Курінні отамани сотні
обрали його сотником, але вибори не били визнані
дійсними і йому відмовлено. Козак городницький
(1732 – ?). Значковий товариш Чернігівського полку
(? – 1738 – 1743 – ?). Мав двір у Седневі, у Городні:
підсусідків (1738), 3 убогих підсусідків (1739), двір і 2
шинки, 2 двори підсусідків (1741), 4 посполитих, жит-
ловий двір, 2 шинкових двори (1743), у с. Жабчичах:
млин, при ньому мірошник (1743). Був власником
найстарішого шинку в Городні (існував уже у 1680 р.),
у його власності млини: один – на р. Чибриж, другий
– на р. Вербчі. Сотник городницький. Військовий то-
вариш Чернігівського полку.

Дубовик Овдій – покозачений шляхтич гербу «За-
глоба». Значний військовий товариш Чернігів-
ського полку (1666). Його нащадки, маючи якісь
листи від шляхтича Лаща, який осадив Солонов-
ську і Старосельську слободки, пустошили одноі-
менні пущі, на які мав права генеральний осавул.

Дубовик Федір Васильович – службу розпочав з 1771 р.
значковим товаришем Чернігівського полку, сотник
городницький (1773 – 1780 – ?). Був у турецькому по-
ході, під військовим судом, не одружений (1780).

Дуброва Андрій – військовий товариш Миргород-
ського полку (1783), в Хорольському повіті мав 5
підданих. 

Дуброва Іван (1769 – ?) – шляхтич, службу розпочав з
5 травня 1780 р. значковим товаришем, військовий
товариш Миргородського полку (1782). Мав 5 хат
підданих у Голтв’янському повіті (1782).

Дуброва Опанас (1753 – ?) – шляхтич. Значковий това-
риш Миргородського полку (з 1773.15.01.).

Дуброва Федір (1764 – ?) – шляхтич, службу розпочав з
5 травня 1780 р. значковим товаришем Миргород-
ського полку.

Дубянський Йосип (1752 – ?) – військовий товариш Ні-
жинського полку (1782 – 1788). Мав 39 підданих в 2
селах. Внесений до ІІ частини родовідної книги дво-
рян Чернігівського намісництва.

Дудка Іван – значковий товариш Ніжинського полку.
Дудченко Кирило – значковий товариш Переяслав-

ського полку. Мав двір житловий у с. Сенковець Зо-
лотоніської сотні (1750).

Дуль Іван Михайлович – син значного військового то-
вариша, значковий товариш Ніжинського полку.

Дуль Михайло Григорович – син сотника кролевець-
кого, значний військовий товариш.

Думитрашко Родіон (Райча) Григорович (? – 1635 –
1705) – у 1665 р. вийшов з Валахії на Брацлавщину
з загоном 500 чоловік. Полковник переяславський
(1666 – 1671.04. – ?, 1672 – 1674, 1687 – 1688). З Пе-
реяслава 16 липня 1667 р. сповіщав стольник і воє-
вода Олексій Чириков, що «Думитрашка боярину и
воеводе Петру Васильевичу Шереметеву не будет
бить челом ни о чем, потому де, что боярин и гет-
ман Іван Мартинович Брюховецкой к боярину і вое-
воде к Петру Васильевичу Шереметеву ни о каких
делах писать и бить челом ни о чем не велел». 26
березня 1667 р. золотоніський сотник Семен Поби-
ванець в Переяславі склав присягу перед Дмит-
рашкою, а 29 березня іркліївський отаман Тимофій
Іванов в Іркліїві хрест цілував. Вони пообіцяли при-
везти хрестоприводні книги золотоноські та ірклі-
ївські. В лютому 1670 р. наказний гетьман
Думитрашка (Переяславський, Чернігівський, Ки-
ївський полки) повів наступ на дорошенківські
сотні Переяславського і лівобережні сотні Черка-
ського полку. За гетьмана Ігнатовича займав
значне положення серед полковників Лівобе-
режжя, так, на старшинській раді в січні 1671 р. він
записаний другим після ніжинського полковника
Пилипа Уманця, а вже в травні цього року першим.
В січні 1671 р. очолив делегацію Переяславського
полку на старшинській раді в Батурині, де наказ-
ним гетьманом був обраний Василь Ігнатович. За
наданнями гетьманів Самойловича (1673), Мазепи
(1687), і царськими грамотами в 1674 і 1688 рр., во-
лодів м. Березань, селами Семенівка, Лехновці,
Недра, Паришків, Лукаші, Вой тово, Яреськи, Бере-
занка і Лук’янівка. До Дмитрашки Березанщина на-
лежала на гетьманську булаву, а після царських
грамот стала спадковою маєтністю, яка від Райчі
перейшла до його племінника Олексія Марковича
та дружини останнього Настасії Забіли. Осадив 
с. Круполе. Брав участь у змовах проти Самойло-
вича (1676, 1682). За твердженнями протопопа Ада-
мовича казав, що застрелить гетьмана з пістолета, а
іншим разом казав, що піде на Запоріжжя і там
стане бунтувати. Крім того вказував, що треба вбити
разом з гетьманом генерального суддю Івана До-
монтовича і генерального бунчужного Леонтія По-
луботка. Купив два млини на бориспільській греблі:
один у Бабича, другий – Мокієвського. В 1680 р. від-
дав на Золотоніський Красногорський монастир 
с. Слободка Слюжчина в Золотоніській сотні після
шляхтичів Слюзків. 9 грудня 1687 р. направиви
листа гетьману про підготовку кримських татар до
вторгнення в Україну. В лютому 1688 р. Мазепа спо-
віщав Василя Голіцина, що отримав від коронного
гетьмана Станіслава Яблуновського звістку про те,
що Леонтій Полуботок «з ханом вступал советы».
Про це гетьмана сповіщали через Якова Глуховця
та Іскрицького. Мазепа, доносячи в Москву всеж за-
стерігав «абы Полуботок таковых, страшных и на
главу свою огненосных речей важился». Переяс-
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лавський воєвода Василь Мяснов в Переяславі «о
измене чинили извет». Московський уряд вимагав
від Мазепи, щоб той «без указу … и без розыску ни-
чего над ним не чинил». Колишній переяславський
полковник Леонтій Полуботко був викликаний з
Чернігова в Батурин, де відбулись очні ставки з пе-
реяславцями і засідання генерального суду. Його
вина не була доведена і сам він відпущений до дому
в Чернігів, а його обвинувачувачі в Переяслав. Ма-
зепа наказав «любо для ведомостей о неприятелс-
ком приходе проносячихся велелем быть
полковнику переяславскому в дому через дне
праздничные Рождества Господня задержатися, а в
Батурин на обыклый заезд не приездити». Згідно
указу монарха Мазепа 10 січня 1690 р. вислав до Пе-
реяслава генерального осавула Андрія Гамалію, ки-
ївського полковника Григорія Коровку-Вольського,
значного військового товариша Захара Шийкевича.
Комісія розглядала заяву козака Івана Смольського.
Полуботка ж Мазепа до повернення комісії затри-
мав у Батурині. До розслідування приєднався пере-
яславський воєвода Семен Толачанов. 6 травня
1688 р. Мазепа «чрез Дмитрашка Райчу послал …
инструкцию, в которой о делах наших войсковых
написаны желания потребныи». «Еще з весны по
отезде Дмитрашка к Москве, об нем, чтоб им был
полковником все оныи суплековали ко мне». 5 лис-
топада 1688 р. Мазепа писав царям Івану та Петру і
цариці Софії про необхідність указу «о его Дмит-
рашковых разных поступках и о починенных через
него многих людям обидах учинен был перед судом
войсковым розыск». А до суду Дмитрашко повинен
був знаходитись під караулом. Крім того, слід вико-
нати монарші укази про неможливість Райчею по-
сідати уряд переяславського полковника, так і
полковника будь-якого іншого полку. В травні 1688 р.
«переяславского полку людям, от Дмитрашки зоб-
ыженым, велел до Батурина з супликами и скар-
гами приездити». Мазепа направив до Переяслава
генерального суддю Михайла Вуяхевича з товари-
шами «и там всех скарг тамошных полчан о обидах,
Дмитрашком поделаных, выслухати, и о всех его
Дмитрашковых поступках ученити розыск». З
метою кращого слідства і суду з Батурина до дому
був відпущений Думитрашка. 18 грудня 1688 р. до
Переяслава прибули генеральний суддя Михайло
Вуяхевич, Іван Ломиковський і писар судовий Анд-
рій Васильович, з місцевих старшин були запро-
шені полковник Яким Головченко, обозний Іван
Гулак і городовий отаман Максим Хоменко. Вони
розглянули скаргу колишнього полковника Леон-
тія Полуботка на Думитрашку. Значний військовий
товариш (1689), супроводжував Мазепу до Москви.
Поблизу Золотоноші облаштував Красногорський
монастир. В Бакумівці побудував церкву. Він засну-
вав Троїцьку церкву в Баришівці, якій по заповіту
надав млин, при чому третина доходів направля-
лась на священиків цієї церкви. Купив гай за р.
Недра у березанського мешканця Крамаренка.
Купив ліс у Безбородька. Продав млин на Переяс-

лавській греблі в три кола Київському Михайлів-
ському Золотоверхому монастирю. Помер бездіт-
ним. Д.: 1) NNN (? – ран. 1665 ). 2) (з 1667) Тетяна
Іванівна Аврамович (? – 1630 – 1671 – ?), донька чер-
нігівського полков ника, вдова полковника ніжин-
ського Василя Золотаренка, страченого в 1663 р. Її
рідний брат (ченець), в 1668 р., повернувшись із
Єрусалиму, жив біля гетьмана Дорошенка і через
сестру вів переписку з Думитрашкою про спільні дії
з Дорошенком. 3) Настасія Максимівна N (? – 1680
– 1715 – ?) – це її другий шлюб, в першому шлюбі
за Андрієм Солониною. Від першого чоловіка мала
млин у с. Вовчку на р. Махні половина якого їм була
дарована Сільвестром Брилевичем, а другу поло-
вину викупили самі. За власні кошти купила Вой-
тівську греблю і Войтівський ліс. Млин на р. Махні
передала Козелецькому Георгіївському монастирю.

Думитрашко-Райча Андрій Дмитрович (? – 1705 – 1746)
– син значного військового товариша. У 1709 р. мало-
літній, «служил войсковую службу и был в разных
походах» (1728), бунчуковий товариш (1731–1746),
брав участь в польському поході 1735 р. Жив у Ба ку-
мівці. У 1740 р. Пилип Купчинський називав його
швагром. Д.: Ірина Андріївна Малама (1712 – 1760 –
?). У 1746 р. її, уже вдову, звинуватив у крадіжці свя-
щеник с. Лукаші Лазар Трипольський.

Думитрашко-Райча Василь Олексійович (? – 1710 –
1753 – ?) – навчався в Празі. У 1731 р. повернувся в
Україну, 8 років був при комісії по систематизації
малоросійського права в Глухові і Москві, бунчуко-
вий товариш (1731–1738), сотник березанський У
1738 – 1753 рр. Д.: Анастасія Федорівна Сулима,
донька бунчуковий товариш (у 1752 р. дружину Ва-
силя звали Гафія (за ревізією ).

Думитрашко-Райча Володимир Дмитрович (? – 1709
– 1735 – ?) – син значного військового товариша,
бунчуковий товариш. Д.: Катерина Іванівна Гончар
(1699 – 1767 – ?), донька колишнього ратуш ного по-
сполитого.

Думитрашко-Райча Дмитро Маркович (? – 1680 – бл.
1715) – згідно заповіту дядька тримав с. Недра
(частками з рідним братом Олексієм), значний вій-
ськовий товариш. У 1707 р. брав участь в поході під
керівництвом Мазепи, був при ньому у Жолкві.
Після виступу Мазепи заарештований у с. Недра,
засланий до Сибіру у 1709 р., де і помер в проміжку
між 1711–1715 рр. Його маєтності конфісковані, 
сс. Лук’янівка і Круполе були передані перекладачу
Київської губернської канцелярії Федору Корбі. Д.:
Гафія Андріївна Солонина (? – 1696 – 1709 – ?),
донька третьої дружини Родіона Дмитрашки від її
1-го шлюбу. 

Думитрашко-Райча Іван Дмитрович (1703/1707 –
1775 – ?) – син значного військового товариша, бун-
чуковий товариш з 1737 р. У 1768 р. – абшитований
бунчуковий товариш. Мав 27 підданих в Березан-
ській сотні: Бакумівка – 13, Корніївка – 4, Лукаші –
10. Д.: 1) N Степанівна Милорадович, донька бунчу-
кового товариша. 2) (1763) Варвара Самійлівна Хо-
лодович (бл. 1729 – ран. 1766), донька сотника
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городницького. За нею на рід спали володіння у 
с. Хоробричі Городницької сотні Чернігівського
полку. 3) (після 1763) Уляна Василівна N (1714 –
1775 – ?), донька священика, вдова значкового то-
вариша Сте фана Турчиновського.

Думитрашко-Райча Іван Іванович (1764/1767 – 1822
– ?) – службу розпочав 1779 р., значковий товариш
у 1781 р., військовий товариш (1782 – 1787 – ?), мав
підданих у с. Бакумівка Остерського повіту. Д.:
Марфа Володимирівна Підгаєцька. 

Думитрашко-Райча Марко Васильович (? – 1645 –
1690) – разом з дядьком Родіоном у 1673 р. нобілі-
тований польським королем і гербований гербом
«Сас». Полковий хорунжий, полковий осавул, знач-
ний військовий товариш (1688). Мав подварок в Бе-
резані, який пізніше перейшов до його сина. До
нього у володіння перейшли сс. Козлов і Студеники
2-ї полкової сотні, які раніше належали Кульжен-
кам. Мазепа надав йому с. Малу Березанку. Д.: 1) N
Дмитрівна Зеленська, донька полковника лубен-
ського. 2) Ганна Максимівна N. Отримала за запо-
вітом чоловіка містечко Березань, с. Недра,
Паришків, Лукаші, Лук’янівка, Войтове, Крупілля з
ставком, Березанку. Бакумівка та інші володіння і
млини на р. Березанці, ще два млини за Березаню
перейшла у її володіння разом з Дмитром Марко-
вичем Думитрашкою.

Думитрашко-Райча Микола (1762 – ?) – службу роз-
почав 1779 р., військовий товариш (1782 – ?).

Думитрашко-Райча Олексій Маркович (? – 1680 –
ран. 1704.11.07.) – син значного військового това-
риша. У 1702 р. надав у посесію двір в Березані, чо-
тири села з підданими (с. Семенчичі – 53, Лехнівці
– 34, Ярешки – 16, Пилипчичі – 9), греблю бере-
занську, «на которой клеток четыри, а кол девять».
18 березня 1691 р. Мазепа після смерті Марка під-
твердив с. Березанку Яготинської сотні за його на-
щадками. «Умер в великой верности», бунчуковий
товариш. Д.: Настасія Степанівна Забіла (? – 1690 –
1745 – ?), донька полковника ніжинського. Радіон в
тестаменті їй і її дітям підтверджував навіки воло-
діння (раніше надані в посесію Олексію) двором в
Березані з грунтами, полями, лісами, сіножатями і
греблею березанською. У 1713 р. судилася з вдовою
Радіона за маєтності і за рішенням ГВС (1713.18.09.)
за нею залишились нижня гребля в Березані і хутір
Пасічна під Баришівкою. У 1733 р. во лоділа з сином
Василем м. Березанню, сс. Семенчичами, Лехнов-
цями і Недрами.

Думитрашко-Райча Петро Дмитрович (? – 1709 –
1739 – ран. 1750) – син значного військового това-
риша, бунчуковий товариш (1731–1739), «свойст-
венным» йому з братами названий Андрій Якович
Безбородько. 1750 р. у Бакумівці в його дворі жив
зять Олексій Канаровський, його вдова Анастасія,
нинішня сотникова домонтівська Платковська мала
у с. Корніївці Березанської сотні 5 дворів посполи-
тих 7 статті і 5 дворів посполитих 8 статті, у с. Па-
ришкові 4 двори, при Бакумівці 4 підсусідка. Д.:
Настасія Василівна Савич, рідна сестра дружини

полковника С. Сулими. Від шлюбу мала сина і чо-
тирьох доньок. У 1749 р. вдова, судиться за маєт-
ності чо ловіка в Березанській сотні зі вдовою
Андрія і з Іваном Думитрашкоми, в 2-му шлюбі
(1751) за сотником домонтівським Яковом Плат-
ковським, який помер у 1764 р. бездітним.

Думитрашко-Райча Федір Андрійович (1736 – 1797 –
?) – син бунчукового товариша, в службі з 1750 р., 1
вересня 1759 р. – військовий канцелярист ГВК, вій-
ськовий товариш (з 1765), брав участь в турецькому
поході, бунчуковий товариш (з 1782). Був власни-
ком 105 підданих у с. Путкарах Лубенського полку і
сс. Бакумівці, Паришкові, Яготинці, Малій Бере-
занці, хут. Жуковському Березанської сотні Переяс-
лавського полку. Д.: Ірина Гнатівна Часник, донька
компанійського полковника.

Думитрашко-Райча Федір Іванович (1744 – 1787 – ?),
від 1-го шлюбу – полковий канцелярист, військовий
товариш (? – 1784 – 1787 – ?) мав підданих у с. Баку-
мівка Остерського повіту та на хуторі Жуковський, 
с. Паришків разом з Тетяною Думитрашко-Райча.

Думитрашко-Райча Федір Олексійович (? – 1704 –
1726) – син бунчукового товариша, бунчуковий то-
вариш (1726), загинув в Гіллянському поході. Д.:
Феодосія Михайлівна Гамалія, донька генерального
бунчужного.

Дунін Яків – значковий товариш Миргородського
полку (1731).

Дунін-Борковський Андрій Васильович (? – 1690 –
1743 с. Листвен) – бунчуковий товариш у Чернігів-
ському полку (1727 – 1743 – ?). Учасник сулацького
походу (1727). Він і його батько привертали у під-
данство козаків сс. Борківка і Тупичева Городниць-
кої сотні, його піддані втікали до інших державців,
навіть, в інші полки. Здійснював скупку землі у 
с. Семанівці у Матвія, Івана та Кирила Кононенків,
Параски Семендеївни, Якова, Петра і Семена Іва-
ненків. 1740 р. на його дім здійснили наїзд козаки
Любецької сотні і розорили його. Йому від батька
перейшли три млини на р. Десна, 8 млинів на 
рр. Смяч і Рудні, млин на р. Стрижні, три млини на
р. Снов під Седневим, гребля у с. Сахновці, два
млини гна р. Білоус при с. Євтухів Білоус і при д.
Свині, одна у с. Холмах на р. Убеді, одна на р. Бобрик
і одна на р. Олешні. Мав приїжджі доми у Чернігові,
мав 5 дворів підсусідків (1740), с. Євтуховий Білоус 7
дворів (1743), с. Брусилів 22 (1729), 24 (1743) двори,
у с. Бобровиці і д. Яцовки разом 59 дворів (1729) і ок-
ремо 21 і 22 двори відповідно (1743), Листвен 55 дво-
рів (1729), Тупичев 59 дворів (1729), д. Пекурівка 47
дворів (1729), Рудня 19 дворів (1729), Борківка 39
дворів (1729), Козилівка (232 двори (1729), Холми 58
дворів (1729), д. Камка 15 дворів (1729), сл. Ольшана
17 дворів. Мав двір і шинок у Чернігові (? – 1738 –
1743 – ?), приїжджий у двір с. Городище. У 1710 р.
побудував церкву у с. Листвен. Д.: 1) Настасія Іва-
нівна Берло. 2) Катерина Яківна Лизогуб (? – 1745 –
1768 – ?), проживала у с. Новий Білоус. В Білоусів-
ській сотні мала хутір поблизу с. Брусилова, а у с. Єв-
тухів Білоус на р. Білоус греблю Євтухову, а також
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іншу греблю і млин разом з козаками Барабашами.
У 1760 р. за нею у с. Брусилові 16 хат, хут. Красков-
ському – 1, д. Пекурові – 8, в м. Седневі – 1.

Дунін-Борковський Василь Андрійович (1725–1781)
– служив з 1744 р. бунчуковим товаришем, був у
Глухові при зустрічі цариці. 1749 р. отримав універ-
сал ГВК на чин бунчукового товариша і за указом
Сенату призначений до польської прикордонної ко-
місії комісаром, в якій знаходився і у 1756 р. Запи-
саний до компуту бунчукових товаришів у 1763 р.,
як і його брати, хоча і без «сказки», тому що її не на-
дали. Комісар прикордонної польської комісії
(1763). 1763 р. подав зиск на дружину бунчукового
товариша Якова Тарновського Олену Кочубієву
Тарновську про невіддачу нею його дружині з опіки
рухомого і нерухомого майна. У ревізії Чернігів-
ського полку 1747 р. за ним записані у Городницькій
сотні: у с. Тупичеві 54 двори (65 хат) посполитих, 1
підсусідків, в с. Листвені 65 дворів посполитих, 3
підсусідків, в с. Пекурівці шинок і 29 дворів (37 хат)
посполитих, в гуті Деханівській 9 дворів посполи-
тих, шинок у с. Смячі; у Седнівській сотні: шинко-
вий двір та 11 дворів підсусідків у Седневі, шинок у
с. Клочкові, у Стольненській сотні: в с. Борківці 51
двір посполитих та 2 двори ратушних служителів,
які не підлягають дачам, приїзджий двір і шинок. У
1750 р. володів у Городницькій сотні: в слободці За-
хланівській 11 дворів підсусідків; у д. Тупичеві 40
дворів посполитих і 28 дворів підсусідків; у Столь-
ненській сотні в с. Борківці 43 двори посполитих, 14
дворів підсусідків, 13 дворів служителів. У 1754 р. в
сотні Городницькій за ним записані: на р. Руді за 
с. Тупичевим млин вишняк на 2 мучні кола, ва-
люшня на 1 коло та млин Новий; на тій же річці
через 2 версти млин вишняк Ковалівський на 2
кола мучних, валюшня на 1 коло та винокурний
завод; у 4-х верстах від с. Смячина млин на 2 кола
мучних, там же його млин Петличний на 2 кола
мучних, на р. Лютиж його хутір Васильків з млином
на 1 коло мучне; на р. Смячі в д. Кашпуровці млин
на 1 коло мучне. За ревізією Чернігівського полку
1755 р.: мав приїзджий двір у Березному, у Город-
ницькій сотні в с. Тупичеві житловий та 58 дворів, в
слобідці 7 дворів; у Седнівській сотні: приїзджий та
1 посполитий двір у с. Микишині, приїзджий і 1 по-
сполитий двори у с. Дирчині, в Седневі 12 дворів по-
сполитих, в д. Чорниші 1 двір посполитих; у
Столенській сотні в с. Борківці 51 двір посполитих.
У 1760 р. володів в Городницькій сотні в с. Тупичів
61 хата, в сл. Деханівці 7 хат, у Седневській сотні в 
с. Дирчині 1 хата, в с. Макишин 1 хата, д. Чарнишах
2 хати, с. Сахнівка 1 хата, в Столенській сотні в 
с. Борківці 3 хати. За часів Румянцевського опису
належали в Городницькій сотні с. Тупичів 57 дворів
посполитих, с. Диханівка 12 дворів посполитих та в
Столенській сотні с. Борківка 71 двір посполитих. У
1779–1780 рр., коли складався опис чернігівського
намісництва, бунчуковий товариш Василь Андрі-
йович був ще живий і володів слободкою Диханів-
кою при р. Смячі 14 дворів посполитих, хутором

Кашпуровським при р. Смячі з плотиною на якій «2
амбара о 2 колах», одне з яких належало Лизогубу,
та в с. Невклі мав 1 двір посполитих. 1781 р. серед
його маєтностей фіксуються с. Княжичі Ніжин-
ського полку з 30 зворами і 11 бездворними хатами
і сл. Лукавиця Стародубського полку з 30 дворами..
Мав двір приїзджий у с. Козацькому Басанської
сотні (1750). Д.: 1) Марфа Максимівна Турковська 
(? – 1753 – ран. 1767), донька сотника мглинського. 
2) Феодосія Василівна Гудович (1742 – 1790 – ?). За
вдовою Феодосією записані: хутір Васильків з ви-
нокурнею на 8 котлів і 1 хатою робітників на 
р. Лютеж з плотиною, на якій млин на 1 коло, с. Ту-
пичів, в якому вона жила (2 будинки, один на 6 по-
коїв, другий старий), в якому 77 дворів (80 хат) її
посполитих, х. Ковалівський з винокурнею на 8 кот-
лів і при ній 2 хати, а поблизу хутора на р. Рудні 2
плотини з «4 амбарами о колах» (1781). За нею 2902
підданих спадкових її померлого чоловіка у 1 міс-
течку, 9 селах, 5 дєрєвнях і 1 хуторі (1790). 

Дунін-Борковський Василь Касперович (1640 –
1702.7.03.) – Чернігівського полку власник с. Борківки
і млина в с. Баклановій Муравейці. Після Андрусів-
ського миру прийняв православ’я і вступив на ко-
зацьку службу. Вперше його як активного учасника
політичних подій зустрічаємо у 1668 р., коли гетьман
П.Дорошенко цьому 28 – річному вибельському сот-
нику Чернігівського полку універсалом 2 вересня
привернув батьківське село Борківку у Березанській
сотні, яким неправомірно заволодів єпископ Методій. 
1669 р. військовий товариш, отримав універсал Ігна-
товича на 16 березня 1669 р. на с. Борківку. Досить
швидко став сотником полковим чернігівським
(1669–1672) і їздив посланцем до Москви від гетьмана
Ігнатовича у 1669 р. Значний військовий товариш (? –
1672). Полковником чернігівським (1672–1687). 28
червня 1672 р. отримав від Самойловича в Понор-
ницькій сотні сс. Авдіївку, Козилівку, Холми з двома
греблями на р. Убеді з руднею і млином, в Чернігів-
ському повіті с. Бобровицю, млин Грицьківський на 
р. Рудні за Седневом і батьківську маєтність с. Бор-
ківку. Пізніше гетьман ще надав йому с. Листвен Го-
родницької сотні з млином і млин в с. Бакланівська
Муравейка, що належала йому здавна. Володів м.
Седневим, сс. Боромиками, Кобилянками, Нові Боро-
вичі (віддав чоловіку племінниці значному козаку Ки-
рилу Давидовичу), Старі Боровичі, Андрушичі,
Петрова Слобода, Камка, Хотуничі, Старою Руднею.
Села Даничі, Свинопухи, огородники сс. Ріпки, Холя-
вин, Камянка, Маслаківка, Петрушин, частина Гукова
були рангові на ранг полковника у його володінні. 28
вересня 1674 р. отримав царську грамоту на маєтності.
Обозний генеральний (1687–1702). 5 жовтня 1687 р.
Василь Борковський отримав універсал з підтверд-
женням на села Орловку і Авдіївку з млинами, Бруси-
лів з перевозом на р. Снові і додав с. Листвен з
млином на Полетичинській греблі, а також село Ту-
пичов в Городницькій сотні. 30 серпня 1689 р. отри-
мав царську грамоту на маєтності. Нові надання
здійснені гетьманським універсалом від 30 квітня
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1692 р. Зосередив значні багатства. Подарував
Єлецькому монастирю млин на р. Білоус у Білоусів-
ській сотні. Д.: 1) N Хомівна Тризна, донька писаря
полкового лубенського. 2) (1702) Марія Степанівна
Шуба (? – 1687 – 1719 – ?), донька сотника вибель-
ського (1659–1661), потім священика чернігівського
(1668). 28 вересня 1702 р. передала млин з хатою Пус-
тинно-Рихлівському монастирю (майбутній хутір Са-
мотуги на Сосненщині).

Дунін-Борковський Василь Михайлович (1762 – ?) –
бунчуковий товариш у Чернігівському полку, ко-
лезький асесор (1788). Мав 771 підданого у 2 селах.
Д.: (1786) Настасія NN, донька полковника.

Дунін-Борковський Іван Андрійович (? – ран. 1781) –
військовий товариш Чернігівського полку (? – 1772 –
?). Д.: (1772) Гафія Дмитрівна N (? – 1755 – 1781 – ?).

Дунін-Борковський Іван Михайлович (1750 – 1790 –
?) – бунчуковий товариш у Чернігівському полку
(1775.28.06. – 1784 – ?), колезький асесор (? – 1787
– 1790 – ?). Мав у Чернігівському і Сосницькому по-
вітах 98 хат підданих (1782), 693 підданих (1787 –
1790): сс. Бобровиця (535), Білоус (75), 2 дєревнях
(Яйцеве (155), Погорілках (7) і хуторі Красному (42).
Д.: (1781) Ганна Яківна Маркович (1754.19.08. – ?),
донька генерального підскарбія.

Дунін-Борковський Михайло Андрійович (? – 1730 –
1782 – ран 1789) – служив з 1744 р. бунчуковим то-
варишем, а в 1752.21.03 на чин отримав універсал
гетьмана Розумовського. У 1754 р. відправлений для
«показания государственной граници с Полщой в
полк Киевский в якой комісії я и понине (1756) на-
хожусь». Мав шинок у Чернігові (1747). За ревізією
Чернігівського полку 1747 р. мав володіння: у Бі-
лоусівськй сотні в с. Бобровиця 16 дворів посполи-
тих і 2 підсусідків, у Любецькій сотні в х.
Борковському 1 двір підсусідків, в д. Коробках 5 дво-
рів підсусідських; у Понорницькій сотні в с. Ховми
мав житловий двір, шинок та найманих людей, 56
(65) дворів посполитих, у д. Радомка 3 двори поспо-
литих та 4 підсусідків, у д. Камка 10 дворів посполи-
тих та 11 підсусідків, х. Олещинський 3 двори
посполитих та 3 підсусідків. У 1750 р. мав у Білоу-
сівській сотні в с. Борківка приїзджий двір, у Во-
линській сотні в с. Козляничі 3 двори посполитих, у
Понорницькій сотні в с. Савинки 53 (62) двори по-
сполитих та 63 двори служителів, в д. Радомка 12
дворів посполитих, в д. Камка 26 дворів посполитих,
в гуті Олешинській 5 дворів посполитих та 1 двір
служителів. У 1754 р. володів млином на р. Стри-
жень у полковій сотні біля с. Певци (збудованим не-
задовго до 1754 р., місцевість навколо млина була
вкрита густим дубовим лісом, річка була широкою і
в ній було багато риби, сліди млина і плотини збе-
рігались ще на початку ХХ ст.), в Любецькій сотні
біля хутора Борковського мав млин над р. Симполе.
Володіння Михайла у 1755 р.: у Білоусівській сотні в
с. Бобровиці житловий двір, 45 дворів служителів та
2 двори посполитих підсусідків; у Любецькій сотні в
с. Мякшуновці приїзджий двір, в с. Коробки 6 дворів
посполитих; у Понорницькій сотні приїзджий двір

та 82 (100 хат) двори посполитих у с. Ховми, при гуті
Олищенковській приїжджий та 6 дворів посполи-
тих, в д. Камка 40 дворів, в с. Радомка 16 дворів. У
1760 р. в Любецькій сот ні в д. Коробках 6 хат; в По-
норницькій сотні в с. Ховмах 100 хат, д. Камка 44
хати, д. Радомці 16 хат, при гуті Олишинській 14 хат.
В румянцевському описі серед його маєтностей за-
писані в сотні Білоусівській: с. Брусилів 14 дворів по-
сполитих, ґрунти і млини куплені і надані за
військову службу ще його дідові генеральному обоз-
ному та с. Бобровиця на р. Немлі 48 посполитських
дворів. Земський суддя чернігівський (1763.22.05. –
1772 – ? ). Шляхтич у Чернігівському повіті, який міг
обирати і обиратися у 1782 р., мав 97 хат в Сосниць-
кому та в Чернігівському повітах. Д.: 1) N Петрівна
Апостол. 2) Лизавета Яківна Скоропадська.

Дунін-Борковський Михайло Васильович (? – 1720)
– бунчуковий товариш у Чернігівському полку (? –
1796 – 1720). Тримав с. Овдіївку Понорницької
сотні. Д.: Параска Данилівна Апостол (? – 1731.2.11.,
Глухів), донька гетьмана. 

Дунін-Борковський Михайло Михайлович (1754 –
1812 – ?) – бунчуковий товариш у Чернігівському
полку (? – 1782 – 1784 – ?), колезький асесор (1788).
Мешканець с. Холмів. Мав у Чернігівському і Сос-
ницькому повітах 97 хат підданих (1782), 780 підда-
них у 1 селі і 2 дєревнях Городницького повіту: 
сс. Холми, Камка, Радомка, д. Олешня, куплені під-
дані в м. Горськ, д. Гасичев. Д.: (після 1788) Настасія
Іванівна Борозна, донька бунчукового товариша.

Дунін-Борковський Павло Михайлович – бунчуко-
вий товариш у Чернігівському полку (? – 1782 –
1784 – ?). Мав у Чернігівському, Сосницькому і Го-
родницькому повіті 25 хат підданих (1782). Д.: Ка-
терина N Саприновська.

Дунін-Борковський Яків (? – ран. 1741) – бунчуковий
товариш у Чернігівському полку (1736). При при ху-
торі в Гельмязівській сотні за ним приїзджий двір
та 3 двори найманих. Д.: Софія Стефанівна Томара
(? – 1726 – ран. 1754). Це її другий шлюб. Після
смерті другого чоловіка залишилася вдовою. Дуні-
новна Софія вдова бунчукового товариша мала у
1750 р. в Переяславі двір житловий та 2 піших під-
сусідка. В лютому 1754 р. ділили її спадщину

Дунін-Борковський Яків Андрійович (? – 1740 – ра-
ніше 1781) – бунчуковий товариш (1747 – 1763 – ?),
почав служити і пожалуваний бунчуковим товари-
шем у 21.03.1752 р., походів в цей час не було – тому
не бував, укази із ГВК виконував, чин отримав за
«безпорочні служби діда і батька». Мав у Город-
ницькій сотні в с. Листвен житловий двір, 2 шинка,
45 дворів посполитих і 40 дворів підсусідків у 1747 –
1750 рр., в д. Пекурівці 13 дворів посполитих і 14
дворів підсусідків. У 1754 р. йому належали: в сотні
Городницькій на р. Руда в половинному володінні з
сотником седневським Іваном Римшею млин Мок-
роусівка на 2 кола мучних і валюшня на 1 коло, при
с. Листвен їх же по половині млин на 3 кола муч-
них, через 3 версти на тій же річці млин Якова на 2
кола мучних та 1 валюшня; на р. Смячі при х. Го-
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рошковому разом з козаками Тимофієм і Василем
Горошками мав млин на 2 кола мучних і валюшню
на 1 коло, на тій же річці млин Горілий на 2 кола
мучних і валюшня на 1 коло, на тій же річці уро-
чищі Красні Горки млин на 2 кола мучних і ва-
люшня на 1 коло. У 1755 р. мав у Городницькій сотні
в с. Листвені житловий та 22 двори, в д. Пекарівці
25 дворів, в рудні Політиченській 6 дворів, в рудні
Гніздинській 4 двори. У 1760 р. мав у Листвені 51
хату, слободі Лиственській – 52 хати, д. Пекурівці –
55 хат, д. Рудні Політиченській – 41 і при хут. Гнез-
динському – 6 хат. Був підкоморієм Чернігівського
повіту (1767–1772). За Румянцевським описом йому
належали в Городницькій сотні с. Листвені при 
р. Рудні 107 селянських дворів, д. Пекурівці 50 се-
лянських дворів, д. Руденці 9 дворів та хутір Гніз-
дище. Депутат від Чернігівського полку «въ
Коммиссію о сочиненіи проекта новаго Уложенія»
(1767). Д.: (1754) Настасія NN.

Дурський Гаврило Георгійович (? – 1740 – 1790 – ?) –
син священика ваганицького, навчався латини до
класу філософії, який закінчив 11 жовтня 1756 р.
Полковий канцелярист (1756–1767). 1761 р. просив
чин значкового товариша, став ним у 1767 р. У с. Ва-

ганичах Городницької / Роїської сотні мав 8 під-
данних (1779).В походах не був, був у відрядженнях.
Мав 22 підданних. Д.: N Василівна Звонкевич,
донька значкового товариша.

Дух N – значковий товариш Миргородського полку.
Дух Іван (1760 – ?) – син значкового товариша, службу

розпочав 2 листопада 1772 р., канцелярист полко-
вий (з 9 жовтня 1778), значковий товариш Мирго-
родського полку (5 вересня 1779 – 1783 – ?). Володів
хутором, а також другим хутором спільно з військо-
вим товаришем Короленком в 2-й полковій сотні.

Дяковський Григорій (1729 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (? – 1788 –
1790 – ?). Д.: Ганна Яківна Молявка, донька знач-
кового товариша.

Дяченко Василь (1735 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Мав 10 підданих у 1 містечку в лохвицькому повіті.
Внесений до ІІ частини родовідної книги Чернігів-
ського намісництва.

Дяченко Іван (? – бл. 1772) – козак, значковий товариш
Київського полку (1736 – 1752.6.09. – ?). 10 грудня
1752 р. отримав універсал гетьмана на відкуп гро-
шових і хлібних зборів. Тестамент 14 липня 1772 р.
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Енско (?) Григорій – значковий товариш Лубенського полку. У 1737 р. був у очаківському поході.

Є
Євдокимов Кіндрат – значковий товариш Чернігів-

ського полку (? – 1741 – 1743 – ?). Мав у Городні 1
двір підсусідський (1741), володів житловим і шин-
ковим двором (1743).

Євдокимов Тит – отаман городовий городницький,
сотник наказний городницький. Значковий това-
риш Чернігівського полку (? – 1741 – 1747 – ?), мав
двір житловий і шинок у Городні (1741), мав жит-
ловий двір і 2 шинка у м. Городні (1747).

Євлашко Іван Юхимович – сотенний хорунжий 2-ї По-
чепської сотні (1751–1763), писар сотенний 2-ї Почеп-
ської сотні (1764). Абшитований значковий товариш
(1764 – 1772 – ?). Мешканець почепський. Д.: N Федо-
рівна Дубина, донька міщанина почепського. Мали
синів Івана, Михайла, Івана 2-го, доньку Єфросинію.

Євлашко Ларіон – сотенний осавул 1-ї Почепської сотні
(6 років), абшитований значковий товариш Старо-
дубському полку. Мав дім в Почепі і хутір з вино-
курнею. Д.: N Іванівна Пузина, донька мешканця 
с. П’яного Рогу. Мали синів Павла, Івана і доньку.

Євреїнов Олексій – військовий товариш у Лубенському
полку (1763). 

Євреїнов Семен Максимович (1730 – 1788 – ?) – «с
иностранной породы еврейской». Службу розпочав
з 1760 р., з 16 вересня 1766 р. військовий товариш
Київського полку. 1771 р. МК розглядала справу про
надання йому рангових земель. 1772 р. призначе-

ний членом «присутствія» Київського гродського
суду. 5 травня 1779 р. пішов у відставку полковим
осавулом (1779 – 1788 – ?). Володів сл. Красилівкою
і хутором. Мав 303 підданих в одному містечку, 2
селах, 1 слободі і 2 хуторах (1787). Проживав у Оли-
шівці. Внесений до ІІ частини родовідної книги
дворян Березенського повіту Чернігівського наміс-
ництва. Д.: 1) (? – 1772 – 1776 – ?) N Василівна N,
донька військового товариша. 2) (1788) Марія Іва-
нівна Лопата, донька значкового товариша, вдова
бунчукового товариша Олександра Шрамченка. 

Євтишевський Данило – гербований шляхтич, знач-
ковий товариш Переяславського полку (? – 1762 –
1767 – ?), військовий товариш (? – 1775 – 1787 – ?).
Житель с. Безпальче Гельм’язівської сотні, де разом
з меншим братом мав 10 підданих (1775). Д.: NNN,
донька козака. Мили синів Михайла (1766 – ?), Се-
вастяна (1768 – ?), Андрія (1771 – ?)

Євтушевський Сава (1758 – 1785 – ?) – служив з 1778 р.
полковим канцеляристом, з 12 травня 1782 р. знач-
ковий товариш Переяславського полку .

Єдикович Іван Романович – військовий товариш
(1787), мешкав у м. Чернігові.

Єзучевський Іван – військовий товариш Ніжинського
полку (? – 1781 – 1783 – ?). Мав у Конотопі і у хуторі
поблизу 30 підданих. Д.: Катерина NN, донька свя-
щеника.



Єзучевський Кіндрат Ничипорович – син значкового
товариша, козак, значковий товариш Ніжинського
полку (1733 – 1751 – ?). У 1738 р. був у кримському
поході при волах, у 1751 р. – доглядач в економії ма-
єтностей гетьмана. Мав двір житловий у Конотопі,

Єзучевський Ничипір – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1736–1738). У 1736 р. жив у Конотопі з
синами Семеном, Павлом і Кіндратом, у 1737 р. жив
у Конотопській сотні з синами Павлом і Кіндратом
мав 2 двори підсусідків і «дворец» у Конотопі.

Єзучевський Павло Ничипорович – син значкового
товариша, козак, значковий товариш Ніжинського
полку (1733 – 1751 – ?). У 1735 р. купував коней у
Прилуцькому полку, У 1737 р. був у команді майора
Шипова по набору обивателів і приводу їх на лінію,
У 1738 р. був у Кримському поході, у 1747 р., мав двір
житловий і 3 шинки у Конотопі, у 1751 р. при ревізії.

Єзучевський Семен – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1781). Військовий товариш, засідатель
в Конотопському нижньому земському суді (? –
1782 – 1783 – ?). Разом з братами полковими кан-
целяристами, Степаном та Іваном мали 93 підданих
у Конотопі та в хуторі поблизу нього. Д.: Марія Лу-
ківна Філонович, донька значкового товариша

Єзучевський Семен Ничипірович (? – 1737) – син знач-
кового товариша, значковий товариш Ніжинського
полку (1736 – 1737). Д.: NNN, у 1739 р. здійснювався
розподіл майна її чоловіка з його братами.

Єлиферьєв Іван – значковий товариш Лубенського
полку. Мав у 1745 р. в Пирятинській сотні при ху-
торі 2 двори підсусідків піших убогих.

Ємець Антін – значковий товариш. 1740 р. через не-
письменність звільнений з посади керуючого
«пакет-пошти» у с. Алтинівці. Рід внесений до І час-
тини родовідної книги дворян Чернігівського на-
місництва у Гадяцькому повіті.

Єнатієнко Степан (1762 – ?) – службу розпочав з 1773 р.,
військовий товариш Переяславського полку (з 1781).

Єнченко Герасим – військовий товариш (1790). Меш-
кав у Чернігівському повіті, підданих не мав. Д.:
Мотря NN, донька священика.

Єнько Андрій Михайлович (1748 – ?) – син бурмістра
ніжинського, військовий товариш (1782), бунчуко-
вий товариш у Чернігівському полку (1789). Мав у
Чернігівському повіті 20 хат підданих (1782). Д.:
(1776) Марфа Юрієва, донька купця.

Єнько Герасим (1743 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Чернігівського полку (1788). Внесений до ІІ
частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: Мотря NN, донька сотника.

Єнько Дмитро Михайлович (1759 – ?) – військовий то-
вариш (1782), бунчуковий товариш у Чернігів-
ському полку (? – 1786 – ?), колезький асесор (1789).
Мав у Чернігівському повіті 20 хат підданих (1782).
В одному селі купив 157 підданих. Д.: Устина Заха-
рівна Ширай, донька бунчукового товариша.

Єнько Іван Михайлович (бл. 1743 – 1789 – ?) – син бур-
містра ніжинського, службу розпочав з 1775 р. бур-
містром, бунчуковий товариш у Чернігівському
полку (з 1781), голова палати громадянських справ

губернського магістрату, надвірний радник. Мав у
Чернігівскому повіті 20 хат підданих (1782). З бра-
тами Миколою і Андрієм мав нерозділених 385 під-
даних (1787). Д.: (1761) Софія Яківна Якимович,
донька бунчукового товариша.

Єнько Микола Михайлович (1746 – ?) – син бурмістра
ніжинського, військовий товариш (1782), бунчуко-
вий товариш у Чернігівському полку (1789). Мав у
Чернігівському і Сосницькому повітах 20 хат підда-
них (1782). Д.: (1771) Євдокія Іванівна Даровська,
донька бунчукового товариша. За нею приданого –
343 підданих в 2 селах і одній слободі.

Єнько Степан Григорович (1764 – ?) – військовий това-
риш Чернігівського полку. Титулярний радник
(1789). Д.: Марія Юріївна Сердюкова, донька на-
двірного радника.

Єремієв Андрій (1727 – ?) – військовий товариш Га-
дяцького полку (? – 1787 – 1790 – ?), мав 97 підда-
них в 2 селах і 1 селі Зіньківського повіту.

Єреміїв Андрій – шляхтич. Військовий товариш (1786).
Єремій Андрій – військовий товариш Чернігівського

полку (1669), гетьманський гонець до Москви (1669).
Єркевич Костянтин (1734 – 1783 – ?) – службу розпо-

чав 9 вересня 1747 р., військовий канцелярист (з
1749), військовий товариш Лубенського полку (з
1757.21.03.). Дворянин.

Єрковський Іван (1727 – ?) – службу розпочав з 1768 р.,
отаман сотенний Березненський Чернігівського
полку (з 1782), абшитований військовий товариш
Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 70 під-
даних в одному місті Березненського повіту. Д.: 1) Гор-
пина NN, донька козака. 2) Мотря NN, донька козака.

Єрохович Іван (1749 – ?) – службу розпочав з 1765 р.,
полковий канцелярист (з 1770), значковий товариш
у Бобровицькій сотні Київського полку (з 1783). 

Єрохович Микита – службу розпочав з 1744 р. отама-
ном жолдацької роти при ГВК, сотенний отаман (з
1757), військовий товариш (з 1765), отаман сотен-
ний бобровицький Київського полку (1774 – 1779 –
?). Д.: NN Новицька, донька військового товариша.

Єрохович Олексій (1753 – ?) – службу розпочав з 1769 р.,
отаман сотенний (з 1776), значковий товариш у
Бобровицькій сотні Київського полку (з 1783).

Єрошевич Юрій – значковий товариш Чернігівського
полку (1732).

Єрусалим Ярема – посланець гетьманський до Москви
(1693), військовий товариш.

Єрченко Макар Михайлович – військовий товариш
Стародубського полку (1680) (сотня Стародубська)

Єсимонтовський Василь Олексійович – разом з бра-
тами і батьком 15 грудня 1732 р. прийнятий на
службу під бунчук. Д.: Горпина Семенівна Славут-
ська (? – 1739 – ?), донька значкового товариша.

Єсимонтовський Іван Опанасович (1716–1767) – син
обозного полкового стародубського, який був в усіх
походах від 1689 до 1736 рр. а після поверненні з
кримського походу помер, сам служив з 1739 р. вій-
ськовим канцеляристрм. 28 січня 1742 р. отримав
звання бунчукового товариша, в полку Миргород-
ському висилав забезпеченя для посла турецького.

125



У 1743 р. був в комісії по розмежуванні великоро-
сійського з малоросійським власників земель, був у
різних слідствах. Разом з генеральним хорунжим
Миколою Ханенком розслідував судову справу між
польським шляхтичем Реутом і бунчуковим това-
ришем Яковом Тернавським. Д.: Настасія Андріївна
Жураковська. В листопаді 1767 р. вона вдова. 

Єсимонтовський Іван Степанович (? – ран. 1781) – вій-
ськовий канцелярист (? – 1765), військовий товариш
Стародубського полку (1765 – 1767 – ?). Д.: (1764)
Марфа Олексіївна N (? – 1750 – 1783 – ?). В 
д. Осиньки мала 9 дворів, с. Дігтярівці 18 хат підда-
них, володіла хут. Будилівським в Мглинській сотні.
Мали синів Федора, Степана, доньок Настю, Олену.

Єсимонтовський Іван Федорович (? – 1636 – бл. 1699) –
шляхтич гербу «Сас» змінений, у 1666 р. полковник
стародубський Лесько Острянин з відома гетьмана
Брюховецького надав фундуш на будівництво млина
на р. Воронусі в Мглинському повіті нище села Шу-
турова власним коштом. У 1669 р. полковник Росла-
вець дозволив побудувати млин під Мглином, з його
дозволу фундував млин на р. Лопазні. Сотник мглин-
ський (? – 1673 – ?), товариш Мглинської сотні (1674).
Полковник Петро Рославець «по злобе» там побуду-
вав рудню, а греблю і млин на р. Воронусі Єсимон-
товського затопив. Сотник мглинський (1680–1681),
сотник наказний мглинський (1687), значний вій-
ськовий товариш (1681, 1690, 1694, 1700), козак і
значний товариш Мглинської сотні (1697). Спочатку
полковник Семен Іванович Самойлович, а потім Ми-
хайло Миклашевський підтвердили за ним воло-
діння млинами ним побудованими. У 1686 р. з
дозволу полковника Якова Івановича Самойловича
разом з Іваном Романовським побудували млин на 
р. Воронусі під с. Ветлівці. Тестамент був написаний
1 квітня 1699 р.Д.: Ірина Кузьмівна N (? – 1655 – 1699
– ?). Чоловік заповів їй 200 талерів. 

Єсимонтовський Михайло Олексійович (? – 1746) –
бунчуковий товариш (1732 – 1746). Д.: (з 1744) Ма-
рина Григорівна Скорупа (? – 1730 – 1767 – ?), донька
полковго писаря. У 1765 р. вдова, рідна сестра полко-
вого стародубського обозного Павла Григоровича
Скорупи, перед смертю згідно «порядку малоросій-
ському» 1 лютого 1765 р. написала заповіт, в якому
все рухому і нерухоме майно відписала Павлу Ско-
рупі (с. Буду, д. Писарівку та мглинський грунт).

Єсимонтовський Олексій Іванович (? – 1744) – за за-
повітом батька отримав два млини (один з яких
мглинський, а інший пополам з сотником Іваном
Романовським). Значний товариш Стародубського
полку (? – 1704 – 1713 – ?). 27 липня 1713 р. полков-
ник Лук’ян Жоравка дозволив йому володіти 8 дво-
рами у с. Єсимонтовці, один з яких раніше належав
до мглинської ратуші, а 12 березня 1718 р. – осадити
слободу на куплених грунтах. 23 серпня 1718 р. за
18 талерів купив ниву в с. Овчинці у жителів душа-
тинських Герасима Гладкого з синами Іллєю, Сер-
гієм, Петром, Іваном. Значний військовий товариш
(1719). Сотник мглинський (1723–1732). Бунчуковий
товариш (з 1732), 15 грудня 1732 р. разом з синами

прийнятий на службу під бунчук, у 1737 р. абшито-
ваний. Д.: Домникія Іванівна Білявська, донька
протопопа почепського.

Єсимонтовський Олексій Олексійович (? – ран. 1779)
– бунчуковий товариш (1735.24.12. – ?). Д.: Тетяна
NN (? – 1779 – ?). В с. Великоселицькому мала 55
дворів підданих.

Єсимонтовський Олексій Степанович (? – ран. 1783) –
військовий товариш (1761.14.12. – 1779 – ?). На-
правлений у військовий похід (1769). Мав 3 двори
підсусідків у с. Дрокові Мглинської сотні, 5 – у 
д. Старому Дрокові, 2 – у с. Красному. Мав 25 під-
даних (1775). Д.: Тетяна Андріївна Лишень, донька
бунчукового товариша, мешкала у с. Високе Се-
лище. Мали синів Федора, Никона, доньок Кате-
рину, Настю, Ганну, Марію, Софію.

Єсимонтовський Опанас Іванович (? – 1736) – службу
розпочав з 1689 р. За заповітом батька отримав два
млини. Значний військовий товариш (1700), знатний
товариш (1701–1704). Значковий товариш (1707). По-
будував млин-вишняк в один кол на р. Білогощі. Був
на будівництві Києво-Печерської фортеці (1708),
знатний військовий товариш (1708.12.), сотник
мглинський (1709–1715), асесор полкових судів старо-
дубських (1725), знатний військовий товариш (1719–
1727), полковий обозний стародубський (1728–1736),
стародубський наказний полковник (1728, 1732). 1
квітня 1704 р. отримав універсал гетьмана Мазепи на
батьківське с. Чешуйки, а 18 червня 1706 – на сл. Дег-
тярівку, 31 жовтня 1707 р. – на сл. Будиську. Гетьман
Скоропадський 17 грудня 1708 р. підтвердив за ним
усі маєтності, 11 січня 1710 р. дозволив осадити сл. По-
лховку. У 1728–1730 рр. разом з Семеном Галецьким
і Степаном Максимовичем керував Стародубським
полком. У 1720 р. заснував Суражицький (Волосо-
вицький) Благовіщенський чоловічій монастир. По-
будував млин в сл. Катковій в один кол,
підтверджений гетьманом Апостолом. Купив млини
в с. Овчинці на р. Вадеревці в два кола у попа Кінд-
рата Трещановича, Петра Рибченка, млинарів Отроха
Веркієнка і Мини Щемеленка; за с. Дроковом на р. Ра-
тонці в одне коло у Ониська Гапуєнка з товаришами;
у родичів священика Тараса. Д.: Марфа Федорівна
Мовчан (? – 1751 – ?) – донька полковника стародуб-
ського. Вона володіла батьківським с. Тетюри.

Єсимонтовський Семен Олексійович (? – 1729) – бун-
чуковий товариш. Д.: Марія Андріївна Гудович (? –
1714 – 1761 – ?), донька бунчукового товариша.
Мали доньку Гафію.

Єсимонтовський Степан Олексійович – син сотника
мглинського, бунчуковий товариш (1735.24.12. – 1755
– ?). Його двір у Стародубі 1768 р.: 1 хата господаря з
прибудованою кімнатою і сіньми, 1 людська, 2 ко-
мори, 1 конюшня. Володів його син Олексій Єси-
монтовський. Жив міщанин. Двір дістався від батька,
а тому за предками і крепостей немає, а якщо є то у
дядька його – бунчукового товариша Івана Єсимон-
товського з іншими батьківськими купчими, з якими
дядько його судилися. Д.: NNN (? – 1779 – ?), три-
мала д. Жастков, де мала 32 двори підданих.
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Єсимонтовський Степан Опанасович (? – ран. 1754) –
кандидат в сотники новгородські (1738), військовий
товариш (1744), бунчуковий товариш (1744–1746).
Д.: (з 1733.16.09.) Ганна Яківна Маркович (? –
1757.7.11.), донька генерального підскарбія.

Єсимонтовський Степан Степанович (? – 1782 – ран.
1787) – службу розпочав з 1754 р., значковий товариш
(1761), військовий товариш (1761.14.12 – 1782). Разом з
братом Олексієм вибив з сілець і захопив їх у полко-
вого обозного Скорупи, суди за які тяглися протягом
1772–1778 рр. Мешкав у с. Овчинці Суразького повіту,
де мав дім в 6 покоїв, 18 дворів і 22 хати підданих. Бун-
чуковий товариш (з 1782). Мав 120 підданих (1775). Д.:
Марія Петрівна Іскрицька (? – 1787.23.03., с. Ов-
чинці), донька бунчукового товариша. 

Єсимонтовський Федір Олексійович – син сотника
мглинського, разом з братами і батьком 15 грудня
1732 р. прийнятий на службу під бунчук. 

Єфімієв Марко (1759 – ?) – військовий товариш Лубен-
ського полку (? – 1787 – 1790 – ?). Мав 14 підданих
у 1 хуторі. Внесений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: Ксенія Михайлівна
Бойко, донька осавула сотенного.

Єфімієв Матвій (1739 – ?) – брат Марка, військовий то-
вариш Лубенського полку (? – 1787 – 1790 – ?). Мав
45 підданих у 1 місті і 1 хуторі в Роменському повіті.
Внесений до ІІ частини родовідної книги Чернігів-
ського намісництва. Д.: Горпина Іванівна Ващенко,
донька сотенного хорунжого.

Єщенко Андрій (1737 – ?) – з козаків. Службу розпочав
22 лютого 1762 р.значковим товаришем Лубенського
полку, військовий товариш (1779.17.07. – 1782 – ?). 

Єщенко Яків (1750 – ?) – з козаків. Службу розпочав
15 вересня 1760 р., військовий канцелярист (з
1765), військовий товариш Лубенського полку (з
1773.30.10.).

Жабокрицький Кіндрат Костянтинович – син писаря
охочекомонного Часника полку, військовий това-
риш (1743).

Жавако Григорій – підвідомчий Полтавській полковій
канцелярії значковий товариш у 1755 р., мав двір у
Царичанці.

Жадан Кирило Данилович – син сотника царичан-
ського, значковий товариш Полтавського полку
після смерті брата (1729.4.06. – 1750 – ?). Мав двір і
підсусідків у Царичанській сотні.

Жадан Яків Данилович – син сотника царичанського,
значковий товариш (? – 1731 – 1738 – ?). Мав ліс з ма-
лими озерами. Знаходиться все літо при комісії князя
Трубецького в Царичанці при команді полкового оса-
вула Івана Сулими для виконання різних справ.

Жаданович Кирило Данилович – значковий товариш
Полтавського полку після смерті свого брата Якова,
котрий був призначений на цю посаду як син по-
мерлого царичанського сотника за служби їх батька
(1729.1.06. – 1742 – ?).

Жаданський Федір – значковий товариш Лубенського
полку (1767).

Жадкевич Влас – атестований в значкові товариші
Стародубського полку (1769), на поштовій станції. 

Жадкевич Іов Федорович – значковий товариш (? – 1768
– 1781 – ?), мешканець стародубський. Д.: (1752) Дарія
Данилівна Зеневич, донька значкового товариша.

Жадкевич Семен Михайлович (1763 – ?) – син возного
Шептаківської сотні, військовий товариш Старо-
дубського полку (1783)

Жадкевич Степан Іовович – військовий товариш
(1787), мешканець новгород-сіверського.

Жадкевич Ярмола – вийшов у Гетьманщину з Речі По-
сполитої, мав маєтність в Стародубі. Військовий то-
вариш.

Жадько Данило Омелянович – значковий товариш (?
– 1736), мешканець зіньківський. Сотник 2-ї Зінь-
ківської сотні (1736 – ?). 

Жадько Михайло (? – 1754.24.04.) – значковий това-
риш, сотник 2-ї Зіньківської сотні (1747–1754).

Жадько Омелян (Мелетій) Жадько (? – 1660 – 1736) – «во
время чигиринской баталии взят бил у полон», зна-
ходился тамо чрез тринадцать лет, а по освобожне-
нию – оттуда бил во многих воинских походах и там
умре». Значний товариш полку Гадяцького (1707). 18
вересня 1707 р. отримав універсал гетьмана Мазепи
на грунти у Черкаській сотні. У 1729 р. ГВК розгля-
дала його справу про образливі вислови стосовно
гетьмана Данила Апостола. Сотник 2-ї Зіньківської
сотні (? – 1723 – 1736). У 1731 р. отримав с. Бобров-
ники. Бунчуковий товариш у Гадяцькому полку.

Жадько Степанович (? – 1640 – 1687 – ?) – полковник
черкаський. Перейшов на Лівобережжя, проживав у
Гадячі, значний військовий товариш (1687.20.10.).
Його син Омелян Жадченко мав чотирьох синів:
значкового товарища Андрія, січовика Лавріна Жо-
лудя, сотника зіньківського Данила, священика Ва-
силя і продовжував володіти батьківськими землями
на Черкащині.

Жадько Федір Миколайович (бл. 1725/1730 – 1788 – ?) –
службу розпочав з 1746 р. в гадяцькій полковій кан-
целярії, отаман городовий зіньківський (1755.12.10.
– 1757), сотник 2-ї Зіньківської сотні (1757.29.10. –
1781). був у походах Пруському, Задніпровському, на
укріпленій лінії. Бунчуковий товариш у Гадяцькому
полку (1783). Прем’єр-майор (з 1786). Володів 42 під-
даними (1788). Д.: Настасія Василівна Велинська,
донька городового отамана стародубського.

Жадько Юхим Федорович (1762 – ?) – значковий това-
риш (1780). .

Жайворонков Василь Антонович – син колезького
асесора, військовий товариш.

Жалко Іван – значковий товариш (1735), після крим-
ського походу, в якому брав участь, виключений з
компуту значкових товаришів (1736), мешканець
роменський.

Ж
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Жаровський Іван – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1743). Володів у сотні Роїській при-
їзджим двором у с. Сибережі.

Ждан Федір – комісар полкових вівчарних заводів
(1747), значковий товариш Лубенського полку (? –
1766 – 1768 – ?). Д.: Ірина Павлівна Прийма.

Жданович Василь Григорович (бл. 1734 – 1796) – службу
розпочав з 1759 р. у ГВК, канцелярист Малоросій-
ської Колегії. Військовий товариш (з 1765.20.12.), бун-
чуковий товариш у Чернігівському полку (1774.14.01.
– 1787), прем’єр-майор у відставку (з 1787). Мав 156
підданих у 1 місті, 1 сільці, 1 хуторі. Д.: Марина Гри-
горівна Кленус, донька полкового осавула.

Жданович Василь Максимович (бл. 1720 – ?) – колезь-
кий канцелярист Малоросійської Колегії (1765), вій-
ськовий товариш (з 1765.22.12). 1768 р. разом з
полковим хорунжим Василем і війсковим товари-
шем Володимиром Ждановичами захопив землю в
дачах с. Хотунич у полкового судді Сенюти. Бунчу-
ковий товариш у Чернігівському полку (з
1774.14.01.), абшитований бунчуковий товариш.

Жданович Василь Якович (1719/1713 – 1790 – ран.
1798) – службу розпочав з 1736 р., значковий това-
риш у Чернігівському полку (1736–1760, без універ-
салу, за універсалом 1760–1768). Мав володіння у
Седнівській сотні (1738), у с. Камці 4 двори підда-
них та житловий (1741), 5 дворів посполитих (1747),
6 дворів (1769). Абшитований полковим хорунжим
(з 1768.31.01.). Абшитований бунчуковий товариш
(? – 1788 – 1790 – ?). Мав 125 підданих (1787). Д.: Те-
тяна Карпівна Маркович (? – 1798 – ?), донька чер-
нігівського бурмістра.

Жданович Володимир Максимович (бл. 1740 – ?) –
службу розпочав з 1759 р. в ГВК, канцелярист Ма-
лоросійської Колегії (1765), військовий товариш (з
1765.20.12.). Бунчуковий товариш у Чернігівському
полку (з 1782.7.12.). Абшитований бунчуковий то-
вариш (? – 1787 – 1790 – ?). Д.: Ганна Павлівна Сах-
новська, донька бунчукового товариша.

Жданович Григорій Якович (? – 1713 – 1748) – службу
розпочав з 1728 р., значковий товариш Чернігів-
ського полку (? – 1737 – 1748). Мав у Городні двір
житловий і шинок, 3 підсусідків (1739) 2 посполи-
тих (1743), 1 двір підсусідків (1747), шинок у Седневі,
у д. Камці 5 дворів посполитих та житловий двір.

Жданович Іван Васильович (? – 1787 – ?) – службу роз-
почав з 1759 р. в ГВК, військовий канцелярист (з
1762) в Малоросійської Колегії, Канцелярії Мало-
російського Скарбу. Військовий товариш (з 1780),
полковий писар (з 1781), в Новгород-Сіверській ка-
зенній палаті. Проживав у Вороніжі, де мав 6 під-
даних. Мав синів Василя, Герасима, Петра. Д.:
Ганна Григорівна Трусевич, донька полкового оса-
вула. Мали синів Василя і Герасима.

Жданович Максим Якович (1714, с. Хомутинець – 1740)
– значковий товариш Чернігівського полку (? – 1738
– 1740 – ?). Учасник кримського походу. Мав поспо-
литих у с. Камці Седнівської сотні 1 двір майстрового
посполитого та власний житловий двір, в цьому селі
двір житловий його брата Василя Ждановича (1740).

Значкові товариші Ждановичі у 1739 р. мали 21 під-
сусідка у 18 дворах в д. Камці, а у 1740 р. – 16 дворів.
Д.: NNN, у 1743 р. мала у с. Камці 5 посполитих, двір
житловий, двір і шинок (1747). Вдова (1740 – 1747 – ?)

Жданович Матвій Васильович (1743 – ?) – службу
розпочав військовим канцеляристом (з 1766), вій-
ськовий товариш (з 1779.16.06.), абшитований бун-
чуковим товаришем у Чернігівському полку (з
1784.1.02.). Д.: Ганна Антінівна Силич.

Жданович Павло Михайлович (? – 1695 – 1725) – шлях-
тич, сотник новосанжарський (? – 1715.08. – 1725). 6
травня 1716 р. отримав гетьманський універсал на 
с. Лелюхівку під Новими Санжарами. 1718 р. купив
грунт у Степана і Яцька Зінченків. Значковий това-
риш Полтавського полку. Д.: Меланія Семенівна N
(? – 1711 – 1740 – ?), за нею 15 вересня 1725 р. за-
тверджене село чоловіка Лелюхівка. Мала двір в
Нових Санжарах і хутір. У 1740 р. склала заповіт.

Жданович Яків Іванович (? – ран. 1727) – шляхтич
гербу «Помян», за сімейною легендою вийшов з
Литви. Службу розпочав з 1694 р. Староста любець-
кий (1695). Став значковим товаришем Чернігів-
ського полку. Був в поході, коли готували плити в
Сорокошицях для Київського монастиря і жили в
Києві до Покрови (1712). Сотник городницький
(1717–1726). Загинув у гілянському поході. Володів
Кам’янкою за універсалом Скоропадського у Сед-
нівській сотні. 1712 р. купив грунт у Дем’яна Мил-
кевича. Д.: N Василівна Дуніна-Борковського,
донька генерального обозного, вдова Федора Па-
вловича Домонтовича, сотника седнівського.

Жданович Яків Максимович (бл. 1738 – 1787 – ?) –
службу розпочав з 1759 р. в ГВК, канцелярист Ма-
лоросійської Колегії (1765), абшитований військо-
вий товариш (з 1765.20.12.) Служив у Генеральному
Суді. Абшитований військовий товариш (? – 1787 –
1790 – ?). Д.: Параска Семенівна Стоїнська, донька
полкового писаря.

Ждановський Іван (1693 – 1735 – ?) – з шляхетського роду,
представник якого Кирило вийшов в Гетьманщину.
Значковий товариш Стародубського полку (? – 1735 –
1737 – ?). У 1735 р. жив у полковій сотні, у 1737 р. був «у
доправке до Ілии в скарб войсковой», але повинен йти
в похід в команді фельдмаршала фон Мініха. Очолю-
вав команду козаків в роз’їздах на лінії у 1737 р.

Ждановський Мартин – значковий товариш Старо-
дубського полку. У 1735 р. жив у полковій сотні.

Железницький Олексій – значковий товариш (1723).
Железняк Микита (? – ран. 1738) – значковий товариш

Ніжинського полку, його вдова мала житловий двір
у Кролевці.

Жеребецький Михайло Остапович (1755 – 1783 – ?) –
служив з 1774 р., з 1776 р. підписок в Золотоні-
ському земському суді, з 1779 р. полковий канцеля-
рист, значковий товариш Переяславського полку (з
1782.26.01.). Мав у 1783 р. 35 підданих.

Жертовський Опанас (1735 – ?) – сотенний хорунжий,
значковий товариш (з 1781.27.11.), абшитований вій-
ськовий товариш Лубенського полку (? – 1788 – 1790
– ?). Мав 6 підданих у 1 місті. Внесений до ІІ частини



родовідної книги Лохвицького повіту Чернігів-
ського намісництва. Д.: Уляна NN, донька козака.

Жидецький Самійло (? – ран. 1693.7.04.) – шляхтич,
військовий товариш (1669), посланець гетьмана Іг-
натовича до Москви. Значний військовий товариш
Стародубського полку (1690.9.02.). Купив пустий
плец в передмісті Стародубі, який його удова у 
1693 р. продала протопопу стародубському Самійлу
Хоминському. Д.: Ксенія NN (? – 1693 – ?). Мали
сина Григорія.

Жила Василь Федорович (1730 – 1789 – ?) – службу роз-
почав з 1752 р., значковий товариш Київського
полку (1768). У 1768 р. його і сім’ю побили свяще-
ники Лемушевський і Яків Вербовський. Абшито-
ваний військовим товаришем (1782.2.07. – ?). У
Березненському повіті у 1 селі і 1 містечку мав 90
підданих. Д.: Ганна Карпівна Шаула (? – 1747 – 1802
– ?), донька бунчукового товариша. 

Жила Йосип – службу розпочав з 1769 р., значковий то-
вариш Прилуцького полку (1772 – 1774 – ?).

Жила Йосип Петрович (1730 – ?) – службу розпочав з 1
грудня 1747 р. в київській полковій канцелярії. Кан-
целярист полковий (з 15 грудня 1747 р.), отаман со-
тенний (з 11 жовтня 1760 р.). Сотник 1-ї Варвинської
сотні (22 лютого 1763 – 1782), одночасно бунчуко-
вий товариш (з 10 серпня 1781 р.), абшитований
бунчуковий товариш. В Прилуцькому і Лохвиць-
кому повітах мав 35 хат підданих (1732). У 1764 р.
поручик Степан Вишневський скаржився на нього
за використання козаків у приватній службі та при-
власненні майна. У 1782 р. мав підданих в Лох-
вицькому повіті: с. Бриси – 62, хут. Стрижевщина –
5, в Прилуцькому повіті: м. Варва – 35, с. Світличне
– 19, в Глинському повіті: с. Остапівка – 6 підданих
чоловічої статі. Д.: Марія Федорівна Костенецька,
донька конотопського сотника.

Жила Йосип Якович (1750 – 1790 – ?) – службу розпо-
чав в Прилуцькій полковій канцелярії. У 1765 р. за
сотенного писаря на лінії, осавул сотенний (1765–
1768), отаман сотенний (1768–1772), значковий то-
вариш (1775) Прилуцького полку, сотник (з 1776),
абшитований сотник (з 1777). Мав 15 спадкових під-
даних (1790). Д.: Євдокія N Лазаревич, донька ко-
зака глущевського.

Жила Пантелеймон – значковий товариш Київського
полку (1741).

Жила Федір Васильович (? – ран. 1747) – житель козе-
лецький. 1 березня 1728 р. разом з своїм швагром
кобижанським священиком Іллею Кременецьким
передав двір з плецом у Козельці Києво-Софій-
ському монастирю. Значковий товариш Київського
полку (1729). Мав млин в с. Козари на р. Острі на
купленій греблі. Д.: Уляна Семенівна Лясковська,
донька протопопа козелецького.

Жила Федір Васильович (1761, с. Медведівка – ?) –
службу розпочав 1777 р., колезький канцелярист (?
– 1782), військовий товариш (1782.29.06. – 1787),
поручик. Д.: Катерина NN.

Жила Федір Йосипович (1762 – ?) – отаман сотенний
(1782), військовий товариш Прилуцького полку (1785).

Жилевський Сидір Васильович – службу розпочав з
1728 р., сотенний хорунжий волинський (з 1738),
значковий товариш Чернігівського полку (1765 –
1773 – ?). Д.: NNN, донька сотника волинського.

Жилипов Іван – значковий товариш Стародубського
полку. У 1737 р. повернувся з Києва після здачі про-
віанту, але повинен йти в похід в команді фель-
дмаршала фон Мініха.

Жилович Іван Якович – син військового товариша,
значковий товариш Ніжинського полку (1781), аб-
шитований значковий товариш (1783), житель 
с. Митченків. Д.: NNN, донька козака. Сини Федір,
Яків, Іван, Антін.

Жилович Яків Юхимович – син шляхтича, вийшов з
Правобережжя. Служитель генерального обозного
Ломиковського. Дворянин гетьмана Скоропад-
ського, який надав йому універсалом «гребельку»
на Білих Вежах. Військовий товариш. Отаман ГВА
(? – 1722 – 1723 – ?). 

Жиляховський Іван – бунчуковий товариш. Його
донька Ганна (? – 1720– 1792 – ?) вийшла заміж
(1742) за носівського сотника Карпа Семеновича
Шаулу (бл. 1703 – ран. 1792).

Житецький Михайло – значковий товариш Ніжин-
ського полку. Мав 2 підсусідки у с. Сиволожі.

Жлоба Артем (? – 1671 – 1708 – ?) – товариш старинний
полковий Чернігівського полку (1691). 7 серпня 1691
р. чернігівський полковник Яків Лизогуб затвердив
за ним «три частки грунту у с. Шибириновці» і 9
біглих людей там же (1691). 1703 р. захопив грунт у
Івана Молявки. 1708 р. продав землю у с. Антоно-
вичах Леську Молявці.

Жлоба Артем Артемович (? – 1690 – 1727 – ?) – продау
13 березня 1710 р. грунти полковнику П.Полуботку.
Бунчуковий товариш у Чернігівському полку (1727).

Жовтобрюх Іван (1750 – ?) – службу розпочав з 1768 р.,
значковий товариш Лубенького полку ( з 1779), абши-
тований значковий товариш (? – 1788 – 1790 – ?), мав
6 підданих в 1 місті. Д.: Варвара NN, донька козака.

Жолнір Василь – значковий товариш (1783). Мешка-
нець новомлинський. Д.: NNN, донька козака. Мали
доньок Уляну і Пелагею.

Жолудь Іван – бунчуковий товариш (1763), житель с.
Нових Млинів.

Жоравка Антін Тимофійович (1730 – 1775 – ран. 1781) –
син бунчукового товариша, бунчуковий товариш
(1746 – 1775 – ?). Мав у 1764 р. в Топальській сотні во-
лодіння у с. Кривці посполитих дворів 4, хат 4, без-
двірних хат 39, людей від 10 до 60 років – 75, старших
60 – 31, молодших 10 – 48. Мав у 1768 р. у Стародубі
двір: 1 хата людська, 1 комора, 1 сіни. Живуть з найму
міщани за 2 карбованці на рік. Двір спадковий від
предків, «крепостей» не було. При дворі пляц пустий.
Володів с. Пустий Кривець Топальської сотні, де у
нього млин і 24 двори підданих (1781). Мав 1332 під-
даних (1775). Д.: Уляна Петрівна Даровська, донька
військового канцеляриста. Їй в спадок від батька пе-
рейшли с. Кулаги (63 двори), хут. Тимченкова Рудня
(2 двори підданих). За дружиною після його смерті за-
лишилося в Стародубському полку у с. Чорноводах 37
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дворів, д. Водвінці 21, д. Діловодці 10, бездвірних хат
2, хут. Княж 5 дворів, 2 бездворні хати, д. Рудні Се-
люцькій 6 дворів, с. Кулагах 63, 14 бездворних хат, 
д. Кажущей 19 дворів підданих, д. Карабовичі 39 дворів.

Жоравка Григорій Лукич (? – 1724.23.04.) (від 1-го
шлюбу) – разом з братом Тимофієм навчалися в ки-
ївських школах, бунчуковий товариш (1723). 12
квітня 1717 р. отримав гетьманський універсал на 
с. Домотканов, яке йому виділив батько з своїх воло-
дінь. 14 серпня 1719 р. гетьманський універсал, яким
він після смерті батька був прийнятий під особливу
гетьманську оборону і захист. Д.: Ганна Павлівна По-
луботок (? – 13.04.1731), донька наказного гетьмана.
В придане за нею – 20 тисяч золотих. 

Жоравка Денис Кирилович – абшитований військовий
товариш (? – 1772 – 1787 – ?), мешканець новгород-
сіверський. Д.: Олена Осипівна Гарбуз, донька мі-
щанина. Мали доньок Горпину, Орину, Ганну,
Катерину, Марію, Варвару.

Жоравка Іван Тимофійович – син бунчукового товариша,
службу розпочав з 1737 р., бунчуковий товариш (1747–
1765), генеральний осавул (1765–1781), член МК (1771–
1782), полковник (1771–1779), статський радник (з
21.05.1779). Мав двір житловий і шинок у с. Сосновка
Конотопської сотні. На ранг генерального осавула во-
лодів в Прилуцькому полку с. Гужовкою. Д.: Євдокія
Герасимівна Демешко-Стрешенцова. 

Жоравка Семен Макарович – син сотенного отамана
новгород-сіверського, козак, абшитований військо-
вий товариш (? – 1772 – 1780 – ?), мешканець нов-
город-сіверський. Д.: N Трохимівна Мазур, донька
козака новгород-сіверського. Мали синів Овсія,
Луку, Власа, доньок Гафію, Параску.

Жоравка Тимофій Лукич (? – ран. 1731.09.) – бунчуко-
вий товариш (1727), брав участь в сулацькому поході,
з Астрахані був відпущений додому в січні 1727 р.
Мав у с. Гудові 13 дворів підданих і 14 хат бобилів, у
д. Коробничах 10 дворів і 14 хат бобилів (1723). 
Д.: Тетяна Андріївна Лизогуб, донька сотника ко-
нотопського. В 2-му шлюбі (1739) за Бальтазаром-
Лонардом Ланкау, капітаном. В 3-му шлюбі (1746)
за Василем Іванович Венюковим, майором.

Жоравка Яків Федорович – канцелярист Стародубської
полкової канцелярії (1752), військовий канцелярист
(1760), військовий товариш (1765–1767). Мав у Старо-
дубі в провулку, що виходив на Чернігівську вулицю,
двір в якому під час Румянцевської ревізії було: 2 хати
людських, комора, 1 сарай, 1 сіни. Жив без найму його
зять Гнат Дубовський 59 років з дружиною Анаста-
сією 35 років. Двір був куплений у 1755 р. у козака Гри-
горія Полежинського за 70 карбованців. Д.: Марфа
Василівна Романович, донька бунчукового товариша. 

Жук Олексій Кіндратович (1713 – 1762 – ?) – службу роз-
почав з 1737 р. при значковому товариші Василі Щу-
паку. Значковий товариш Київського полку (з червня
1759), абшитований значковий товариш (з 1762). 

Жук Семен – значковий товариш Київського полку (? –
1772 – 1775 – ?). Д.: N Петрівна Пасенко, донька
значкового товариша, проживала у с. Булаховоиу
Остерської сотні. 

Жук Степан Андрійович – шляхтич. Товариш полку Ки-
ївського. 2 травня 1660 р. отримав універсал геть-
мана Юрія Хмельницького на володіння островком
під м. Остер названий «Щитєв фольварок». 4 грудня
1660 р. король надав йому маєтності Букачів (Бука-
чів, село Київського повіту) і Григоріїв (Григорівка
Баришівського району, Григорівка Бориспільського
району, Григорівка Яготинський район ?) після смерті
шляхтича Олександра Голоневського. У 1666 р. воло-
дів млином в два кола на р. Остер в Острі.

Жуков Роман – шляхтич гербу «Жуковські». Військо-
вий товариш.

Жуковський (Жданович?) – значковий товариш
(1739), мав двір у Чернігові.

Жуковський Андрій Михайлович (? – 1680 – бл. 1722)
– суддя полковий лубенський (1714–1722). Значко-
вий товариш. Д.: 1) N N N. 2) N N N. 3) Уляна N Тер-
навіот (? – 1700 – 1745 – ?). Чоловік їй заповів 3000
золотих, двір шинковий, млин в одне коло на греблі
Чеберецькій, на греблі Перекопівській півкаменя і
третю частину ступного кола, млин в Погорільці,
гай, хутір пополам з сином Опанасом. Вдова Уляна
мала житловий двір у м. Глинську (1745).

Жуковський Василь (? – ран. 1740) – наказний сотник
глинський (1725), суддя полковий лубенський. По-
мерлий значковий товариш Лубенського полку,
його вдова мала житловий двір у м. Глинську. Д.:
Ганна NN (? – 1740 – 1745 – ?).

Жуковський Григорій (1756 – ?) – військовий товариш
Лубенського полку (1788). Мав 428 підданих у
Глинському повіті. Д.: Мавра Степанівна Лук’яно-
вич, донька колезького асесора.

Жуковський Данило (1762 – ?) – службу розпочав з
1773 р., хорунжий сотенний (з 1775.10.10,), отаман
сотенний (з 1777.15.05.), значковий товариш Мир-
городського полку (з 1782.5.02.). прапорщик у від-
ставці (1788). Д.: Євдокія Петрівна Рубан, донька
військового товариша.

Жуковський Дмитро (1733 – ?) – військовий товариш
у Лубенському полку (1760 – 1769 – ?), був присут-
ній у Лубенській полковій рахунковій комісії. На-
правлений у військовий похід (1769).

Жуковський Іван – значковий товариш Полтавського
полку, рекомендувався прапорщиком.

Жуковський Іван – значковий товариш Чернігівського
полку (1784).

Жуковський Іван – у «сказці» 1763 р. вказано, що служив
з 1746 р. в званні військового канцеляриста, був у по-
льській комісії Брацлавського воєводства, купував на
армію коней, за командира над козаками у задніпров-
ських місцях. Звання військового товариша отримав
від гетьмана (1757 – 1767 – ?) у Лубенському полку.

Жуковський Іван (1732 – ?) – хорунжий полковий Лу-
бенського полку, бунчуковий товариш (з 1760). Аб-
шитований бунчуковий товариш (1788). Мав 206
підданих у 1 місті, 2 селах і 2 хуторах. 

Жуковський Іван Іванович (1748 – ?) – навчався у КМА,
військовий канцелярист (з 1764), абшитований вій-
ськовий товариш Лубенського полку (1788). Д.: Па-
раска Іванівна Ставицька, донька земського підсудка.
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Жуковський Іван Опанасович (? – 1720 – 1762 – ран.
1765) – значковий товариш Лубенського полку (? –
1735 – 1741), сотник снітинський (1741 – ?), хорун-
жий полковий лубенський (1746–1753), обозний по-
лковий лубенський (1753 – 1754 – ?). У 1752 р. вів
справу з капралом у відставці Іларіоном Матвієвим
про викуп жуковського двору. 6 квітня 1753 р. про-
дав садибу з лісом і полем капралу Сербського гусар-
ського полку Родіону Тимофієву. В березні 1753 р.
разом з братом – бунчуковим товаришем не спла-
тив податки і побив сотенних зборщиків Семена
Губського і Степана Козиря. Д.: 1) NNN, 2) Ганна
Антінівна Троцина (? – 1730 – 1765 – ?), донька сот-
ника срібрянського, рідна сестра дружини військо-
вого канцеляриста Федора Максимовича (1749). 

Жуковський Максим – розпочав службу полковим
канцеляристом Ніжинського полку (1762–1768),
значковий товариш (1768–1774), сотник синяв-
ський. Був у поході в турецьку війну 1776 р., на фор-
постах 1779 р. 4 місяці. 4 підсусідків у Синявці. Мав
29 підданних у м. Синявці та хут. Вершинському. Д.:
Ксенія Іванівна Харченко, донька абшитованого
отамана сотенного. син Іван малолітній (1780).

Жуковський Максим (1721 – 1784 – ?) – навчався в КМА
(1736), військовий товариш в Лубенському полку, при-
сягнув у (? – 1741 – 1745), бунчуковий товариш (з
1745.25.10.). У 1752 р. був побитий Григорієм Жуков-
ським. У 1747 р. мав житловий двір у Глинську та хутір
в сотні Глинській, у с. Гудими 2 двори найманих
людей, шинок та 7 дворів найманих людей у с. Воло-
шинівка, хутір в Глинській сотні в с. Волошиновці
разом з вдовою Дар’єю Яковихою Жуковською, хо-
рунжим полковим Павлом Жуковським, вдовою Фео-
дорою Олексієвою Жуковською, вдовою Ганною
Василевою Жуковською, вдовою Уляною Андрієвою
суддівною Жуковською підданих посполитих малог-
рунтових 2 двори на 5 хат, убогих 76 дворів на 95 хат,
2 піших підсусідки та 8 ратушних служителів. У 1763 р.
в полковій рахунковй комісії. Мав родовий герб (1784).

Жуковський Опанас Лукич – значковий товариш Лу-
бенського полку (? -1729 – 1735 – ?). Д.: NNN. Захо-
пила у волошинського жителя Шевлека грунт та
волів, а у 1745 р. їх повернула.

Жуковський Опанас Михайлович (? – 1680 – 1736 – ?) –
брав участь у перекопському, паланському, кизекер-
менському, азовському, таванськомку, ліфлянд-
ському, польському походах, під Биховом, у
Полтавській битві. Значний товариш полку Лубен-
ського (1712), 24 серпня 1712 р. отримав гетьман-
ський універсал на військову частину в млині. Був у
переслідуванні «утекших шведов» до Рудної Коси.
Сотник глинський (1715–1736). Знаходився на лінії
під Києвом, під Царицином, на канальних роботах
на Ладозі, в сулацькому поході, на лінії під Нехворо-
щею, в польському поході під Вілією, на лінії під Ца-
ричанкою на Самарі, на лінії під Переволочною, у
кримському поході під Карасевим. Бунчуковий то-
вариш у Лубенському полку. Підбурював підданих
вдови брата Андрія в сс. Волошинівка та Перепо-
нівка Глинської сотні не виконувати повинностей на

її користь. У 1727 р. група козаків і посполитих сотні
на чолі з Григорієм Андрієвим, Микифором Тищен-
ком, Яковом Бувайлом звинуватили його у пияцтві,
невиплаті боргів, розореннях і вимагали замінити
його. В цьому ж році у відповідь побив та ув’язнив
козака с. Артюхівки Ничипора Тищенка, і, мабуть, не
без його підтримки у останнього Василь Нудьга за-
хопив пасіку. У 1728 р. ГВС розглядав скарги на
нього козаків і посполитих Глинської сотні. Д.: Дарія
NN (? – 1749 – ?). У 1748 р. мала суперечку за млин з
козаком глинським Василем Коломійцем.

Жуковський Осип (1758 – ?) – службу розпочав з січня
1772 р., сотенний хорунжий (з 1775.5.09), значковий
товариш Лубенського полку (з 1779.6.05.).

Жуковський Павло Лукич – значковий товариш Лу-
бенського полку (? – 1735 – 1740 – ?).

Жуковський Петро Лукич (? – ран. 1745) – померлий
значковий товариш Лубенського полку, вдова
Ірина мала житловий двір у м. Глинську та двір і 2
шинки у с. Волошинівці у 1745 р.

Жуковський Степан Якович (1735 – ?) – службу розпо-
чав з6 лютого 1756 р., значковий товариш Лубен-
ського полку (з 1763.20.01.) сотник вакансовий
(1773.29.02. – 1783 – ?). Мав підданних у с. Волоши-
нівці Глинської сотні. Абшитований сотник (? – 1788
– ?). У 1780 р. мав 2 синів і 1 доньки. Д.: (1780) Олена
Яківна Мартос, донька військового товариша.

Жуковський Федір – значковий товариш Лубенського
полку (1769).

Жуковський Федір (1712 – 1763 – ?) – військовий това-
риш з 1754 р. у Ніжинському полку (1763)

Жуковський Яків Лукич – значковий товариш у Лубен-
ському полку (1729–1745). У 1735 р. був у кримському
поході, 1736 р. висланий за указом ГВК в Чигриндуб-
ровську сотню в похід до березня 1737 р. 1737 р. був у
очаківському, 1738 р. – кримському, 1739 р. – хотин-
ському походах. Присягнув у 1741 р. Мав двір у Глин-
ську житловий, у с. Перекопівці Глинської сотні
підданих посполитих 2 двори піших убогих, у с. Во-
лошинівці 2 двори тяглих та 4 піших убогих посполи-
тих. Бунчуковий товариш (1745 – ?). У 1745–1749 рр.
Лубенська полкова канцелярія розглядала його
справу з мачухою про розділ спадквих грунтів та під-
даних між ним і невісткою. Мав у Глинську підсусід-
ків 1 двір тяглих та 2 двори піших (1745), у 
с. Перекопівці 2 двори. У 1747 р. його вдова Дар’я во-
лоділа двором у Глинську. Мали синів Івана і Григорія.

Журавський Дмитро Сидорович (1759 – ?) – син сот-
ника мринського, військовий товариш Київського
полку (? – 1779 – 1790 – ?). Ротмістр. Мав володіння
у Мрині і 3 селах, 45 нерозділених з братом, полко-
вим писарем Василем підданих (1790).

Журавський Павло – бунчуковий товариш (1737). Мав
у с. Дякові 7 малогрунтових підсусідків, 4 підсусідки
при городах.

Журавський Сидір Онуфрійович – службу розпочав з
1749 р., значковий товариш, сотник мринський
(1752.4.01. – 1781.10.08.), абшитований бунчуковий
товариш у Київському полку (1781 – 1784 – ?). Шлях-
тич Ніжинського повіту. Мав рангових в Мрині 21 чо-
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ловіка і 23 жінки, власних 7, в с. Селищі власних 29,
в с. Галчині рангових 20, в с. Плоскому рангових 4,
власних 22, в с. Стодолах рангових 6, в д. Перегодовці
рангових 25, сотні Козелецької с. Чемері власних 5
(1779). Д.: Параска Онисимівна Марченко, донька ко-
зака Козелецької сотні. Мали синів Василя і Дмитра.

Журавський Степан – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1781), проживав у с. Бистрину Кроле-
вецької сотні.

Жураковський Андрій Васильович – військовий кан-
целярист ГВК, бунчуковий товариш (1751), патент
не пред’явив. Жив у Ніжинському полку.

Жураковський Андрій Лукич (? – 1700 – 1717 – ран.
1731) – син ніжинського полковника. Значковий то-
вариш в Глухівській сотні, помер молодим. Д.: (1718)
NNN, в другому шлюбі була за Андрієм Михайлови-
чем Миклашевським, бунчуковим товаришем.

Жураковський Василь Андрійович (1718–1767) – слу-
жив з 1739 р. військовим канцеляристом, бунчуковий
товариш (1744–1767). Мав двори у с. Липовому Розі
першої полкової і 16 посполитих та у с. Крупичполе
Ніжинської другої полкової сотні. У 1743 р. жив у
полку Ніжинському, мав 66 дворів, 5 млинових кол,
позика у військовий скарб 4 карбованці. Був за ука-
зами ГВК в комісіях: слідство в Глухові про образи
російських військ місцевим обивателям, освідчував
мости по тракту від Глухова до Ніжині і до Києва,
слідство по доносу сотника цибулівського миргород-
ського полку Давида Звенигородського на полков-
ника миргородського Капніста. Роздавав гроші
біднякам в Прилуцькому полку на «прокорм» через
неврожай на зернові. За наказом полковника ніжин-
ського Семена Кочубея був у Ніжинській полковій
канцелярії у різних справ, виплачував штрафні гроші
обивателям ніжинським від колишнього полковника
Божича, який став полковником чернігівським.

Д.: 1) (з 1743.15.08.) Ганна Петрівна Тернавіот,
донька ніжинського війта. 2) Марія Іванівна Борозна
(? – 1767 – ?), донька генерального судді. 

Жураковський Василь Васильович – правнук сотника
глухівського, службу розпочав з 1764 р. військовим кан-
целяристом ГВК, військовий товариш (1782.29.06. –
1787 – ?). Тримав маєтність у с. Пустогород, де з братом
Григорієм мали 100 підданих, 15 підданих у с. Полков-
ничій Слободі, 46 – у д. Янковій. Д.: Феодосія Василівна
Якимова, донька поручика. Мали доньку Марію.

Жураковський Василь Опанасович (? – ран. 1784) –
військовий товариш.

Жураковський Василь Якович (? – 1656 – 1730.19.06,
Глухів, похований у Михайлівській церкві) – син
полковника ніжинського, янпольський сотник
(1686, 1695), глухівський городовий отаман (1701),
військовий товариш (1704), генеральний осавул
(1710 – 1724). 30 травня 1723 р. йому і генеральному
бунчужному Якову Лизогубу було доручено «прав-
леніе Малороссійское» від наказного гетьмана
Павла Полуботка. В січні 1724 р. був заарештований
бригадиром Румянцевим в справі Полуботка і від-
правлений до Петербурга, де знаходився під ареш-
том цілий рік. Звільнений з наказом жити в

Петербурзі. Мешкав в Москві (з 1727). На початку
1728 р. був відпущений на батьківщину. Д.: 1) (ран.
1686) Федора Петрівна Забіла, донька генерального
обозного. 2) Марія Григорівна Максимович (? –
1729, Глухів, похована у Михайлівській церкві),
донька протопопа переяславського. 

Жураковський Влас – службу розпочав з 1762 р. рядо-
вим лейб-гусарського Гольштинського полку, квар-
тирмейстр, сотенний отаман роменський (1762–1764).
В вересні 1764 р. влаштував п’яний бешкет у сотенній
канцелярії і побив диякона Федора Якимова. Вій-
ськовий товариш (1764–1767), сотник корибутівський
Прилуцького полку (1767–1777). Д.: NNN, донька 
військового товариша.

Жураковський Григорій Васильович – правнук сотника
глухівського, службу розпочав з 21 липня 1767 р. у Ра-
хунковій експедиції, військовий канцелярист
(1770.26.07. – 1782), звільнений 1771 р., військовий
товариш (1784.12.09. – 1787 – ?). Мав маєтність у 
с. Пустогород. Д.: Гафія Семенівна N.

Жураковський Дмитро – абшитований військовий то-
вариш (1756).

Жураковський Дмитро – бунчуковий товариш 1736–
1737 р., жив у Конотопі, мав 2 двори підсусідків у 
с. Вірьовці.

Жураковський Іван Опанасович (? – ран. 1811) – вій-
ськовий товариш.

Жураковський Мартин – значковий товариш Лубен-
ського полку (? – 1726 – ?), мешканець лубенський.
Д.: Федора Степанівна Білецька-Носенко, онука пол -
ковника прилуцького.

Жураковський Матвій Романович – військовий канце-
лярист ГВК (1726), бунчуковий товариш (1735.1.09. –
1748 – ?). Мав посполитих 21 двір у Малій Слободі
Глуховської сотні. Д.: (з 1727.05.) Олена Іванова N. 

Жураковський Нестор – військовий товариш (1669).
Жураковський Петро Якович (1735 – 1788 – ?) – службу

розпочав військовим товаришем (1760–1766), бун-
чуковий товариш (1771–1781), прем’єр-майор у від-
ставці (1787). Власник с. Жовнець спільно з синами
полковника стародубського Максимовича Іваном,
Андрієм і Дмитром, д. Гути Корецької, д. Заводу Ко-
рецького, д. Палана. Мав 2155 підданих (1787). Д.:
Параска Федорівна Корецька, донька бунчукового
товариша. Отримала значне придане.

Жураковський Федір Васильович – шляхтич гербу
«Сас», син сотника глухівського (1667), військовий
товариш.

Жураковський Яків Лукич (? – ран. 1760) – знатний
військовий товариш (1723), бунчуковий товариш
(1725–1751). У 1731 р. відмовився від чину полкового
обозного. 14 жовтня 1727 р. отримав гетьманський
універсал на володіння батька. У 1738 р. мав 10 хат
малогрунтових та 37 убогих посполитих у с. Липо-
вий Ріг, у с. Безуглівка 2-ї полкової сотні 65 хат по-
сполитих, двір житловий у Ніжині та двір і шинок у
с. Безуглівці, в якому він сам жив. У 1743 мав 81
двір, 12 кол млинових, позика у військовий скарб –
6 р. У 1740 р. разом з Василем Жураковським і ко-
лишнім писарем полковим ніжинським Іваном
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Кужчичем мав два млини на р. Острі під Ніжином.
Д.: Гафія N Лизогуб.

Жураковський Яків Михайлович (? – 1639 – жовтень
1704) – шляхтич гербу «Сас». Син сотника сосниць-
кого Чернігівського полку. Сотник глухівський (? –
1669.02. – 09. – ?), (? – 1672.06. – 1676.06. – ?), ніжин-
ський полковник (? – 1678.03. – 1685.02. – ?), 1689 р.
супроводжував гетьмана у поїзді до Москви. У 1681 р.
отримав універсал Самойловича на дві слободи, які
втратив, ідучи у відставку. Значний військовий това-
риш (? – 1687 – 1704). 1 вересня 1687 р. Мазепа повер-
нув йому маєтності: Слободу, Малу Слободу, с. Щебру
в Глухівській сотні. Трійка значних військових това-
ришів у складі його, Захара Шийкевича та Василя Ігу-
менського збирала влітку 1690 р. переяславських
полчан «прислухалися их голосам, кого б они похо-
тіли у себе міти полковником». У 1694 р. ці ж стар-
шини вчинили «розыск» про належність млинів на 
р. Котор і поділили їх між Межигірським і Київським
Братським монастирями. Д.: Марина (Марія) NN (? –
1704 – ?). У 1704 р. отримала універсал Мазепи на сс.
Щерби, Велику Слободу, Малу Слободку.

Жураковський Яків Романович (? – ран. 1737) – бун-
чуковий товариш. Д.: Марія NN (? – 1737 – ?).

Журба N – значковий товариш. У 1767 р. захопив майно
козака Березанської сотні Прокоповича.

Журба Дмитро (1757 – ?) – службу розпочав з 1775 р.,
військовий товариш Переяславського полку (1782
– 1787 – ?), мав підданих на хут. Каврай.

Журба Михайло – військовий товариш (1783), секретар
Сосницького нижнього земського повітового суду.
Разом з братом капітаном Василем Зубрицьким у с.
Волинці мали 95 підданих.

Журба Павло – син абшитованого значковий товариш,
жив з батьком нероздільно. Служив з 1775 р. полко-
вим канцеляристом, значковий товариш (7.02.1777.
– 1780 – ?), одружений з донькою священика

Журман (Турченко) Дмитро Андрійович – шляхтич
гербу Шеліга, полковий осавул (? – 1669.02. – 1672 –
?), сотник полковий (? – 1676 – ?), значний військо-
вий товариш (31 березня 1688), 31 березня 1688 р. от-
римав універсал гетьмана Мазепи на с. Задубення з
млином-вешняком «до ласки нашої». Обозний по-
лковий Стародубський (? – 1688.01. – 1702.06. – ?).

Журман Василь Матвійович (? – бл. 1724) – онук обозного
полкового стародубського, який пережив сина. Това-
риш полку Стародубського (1710), значний військовий
товариш (? – 1718 – 1724). Володів спільно з другою
дружиною діда с. Задубенням з млином-вешняком,
яке тримав ще його дід згідно універсалу І.Мазепи і
царської грамоти. В результаті тяжб з другим чолові-
ком другої дружини діда отримав 1/3 частину дідів-
ського спадку. 24 січня 1718 р. гетьман Скоропадський
підтвердив за ним все с. Задубення. Сам придбав двір
у Стародубі, житловий двір в с. Гарцеві з землями, сі-
нокосами, млином. Тестаментом від 19 травня 1724 р.
призначав с. Задубення дружині і сину малолітньому.
Д.: Єфросинія Іванівна Губчиц, донька сотника по-
чепського. «Идучою мне с отцом своим с похорона,
четыри козака из солдатом меня самую взято под

арешт и повезено в Стародуб». Брати від неї відступи-
лися і полковник Іван Борозна порадив вийти заміж
за його онука Івана Тищенка. Дала згоду, той повер-
нувся з гілянського походу і його батько відкупив ма-
єтності. В другому шлюбі мала сина і донку.

Журман Ілля Васильович (? – 1783) – шляхтич гербу
«Шеліга», син значкового товариша, службу розпо-
чав з 1739 р. військовим канцеляристом. Бунчуко-
вий товариш (1745–1756) в Стародубському полку.
1754 р. йому надано 108 дворів і бездвірних хат у м.
Баришівці та його передмістях. Генеральний суддя
(1756–1782). Помер бездітним. Д.: Гафія Давидівна
Стрешенцова, донька бунчукового товариша.

Жученко Григорій Карпович (1753 – ?) – військовий то-
вариш Полтавського полку (1788). У 1787 р. разом з
канцеляристом Жученком мав 13 підданих в Пол -
тавському повіті, у с. Черняківці разом з вдовою
судді Черняка, сотниками Махновським і Волин-
ським та попадею Оранською 252 підданих. Д.: Єф-
росинія NN, козачка.

Жученко Данило Григорович (1767 – ?) – син свяще-
ника. Значковий товариш (? – 1795 – 1805 – ?). 

Жученко Кирило Якович (1743 – 1791 – ?) – син значко-
вого товариша ГВА, мешканець жукинський. Службу
розпочав 8 липня 1760 р. 1762 р. продав хутір при 
р. Ольховій Голтві генеральному обозному Семену Ко-
чубею за 750 карбованців. Значковий товариш Пол-
тавського полку (5 травня 1766 – 1777). 1768 р. продав
хутір в с. Соколових Байраках козаку Леонтію Богаєв -
ському за 200 карбованців. Прапорщик (? – 1779 –
1791 – ?). 1780 р. рекомендований у поручики зі звіль-
ненням з служби, але цього чину так і не отримав. За
ним 53 спадкових підданих в с. Жуках. Д.: Олена Іва-
нівна N (бл. 1748 – ?), донька шляхтича.

Жученко Осип Григорович (1760 – ?) – син священика.
Значковий товариш (? – 1791 – 1805 – ?). 

Жученко Роман Федорович – син полковника полтав-
ського, значний військовий товариш.

Жученко Федір Іванович – шляхтич гербу «Прус ІІІ»,
козак 1-ї Полтавської сотні (? – 1649 – ?), полковник
полтавський. Товариш полку Полтавського (1665).
Його рідна тітка Хима Зимиха. Д.: Ганна Ясиківна.

Жученко Федір Іванович – шляхтич гербу «Прус ІІІ»,
козак 1-ї сотні полкової Полтавської (? – 1649 – ?),
полковник полтавський (? – 1659.07. – 1661.05.), То-
вариш полку Полтавського (1665). полковник по-
лтавський (? – 1670.05. – ?), (? – 1679 – 1680).
Значний військовий товариш (1683). Разом з Про-
копом Левенцем привели Полтавський полк до
присяги гетьману Мазепі. полковник полтавський
(? – 1686.4.10. -?) (1687.08. – 1691), Його рідна тітка
Хима Зимиха. Д.: Ганна Ясиківна

Жученко Яків – з сотницьких дітей, значковий товариш
Ніжинського полку (1745 – 1751 –?). Мав підсусідків
у с. Петрівці полкової сотні Полтавського полку. 

Жученко Яків – значковий товариш Миргородського
полку (? – 1735 – ?).

Жученко Яків Петрович (? – ран. 1762) – навчався у
КМА, значковий товариш ГВА. Володів хуторами
при р. Ольховій Голтві і в с. Соколовому Байраку. 
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Забарний Григорій (? – ран. 1748) – отаман значкового
товариства Прилуцького полку (1723), наказний
сотник монастирищанський (1728). У 1729 р. ГВК
розглядала справу про його здирства. Значковий
товариш (1734). Полковник Гнат Галаган захопив і
вирубав у нього гай. Проживав у Прилуках. Мав
хутір під с. Рудівкою (1732).

Забережний Іван – брат Павла, бунчуковий товариш.
Забережний Павло (1731 – 1763 – ?) – служив бунчу-

ковим товаришем з 1761 р., звільнений від служби у
1761 р. абшитованим бунчуковим товаришем, Па-
серб бунчукового товариша Якима Троцького. Жив
у Чернігівському полку.

Забитієв Яким Іванович – значковий товариш Гадяць-
кого полку (1739) у похід не пішов, був в поході в
усті Самари.

Забіла Андрій – бунчуковий товариш, мав хутір біля
Коропа (1781).

Забіла Василь Данилович (? – 1716 – 1761 – ?) – бунчу-
ковий товариш (1747.22.07. – 1756 – ?). 

Забіла Василь Степанович (? – 1670 – 1700 – ?) – знач-
ний військовий товариш (1689). У XVII ст. більше
двадцяти років влада в Басанській сотні Переяслав-
ського полку знаходиться в руках Карпа Тимофійо-
вича Яцьковича, який належав до старовинного
козацького роду. В 1689 р. сотник Яськович супро-
воджував Мазепу до Москви і отримав підтвер-
ження на старі маєтності і нові надання від царя. У
сотні Ященку належали с.с. Озеряни і Щаснівка
(пітверджені 1689 р. царями Іваном і Петром Олек-
сійовичами). На час Генерального слідства про ма-
єт ності (1729–1731) с. Озеряни володів полковник
В. Танський, а с. Щаснівка « ...значкового товарища
полку переяславского Михайла Забелы, внука
Карпца з дочки, жена его по смерти его...». Пізніше,
Захар Михайлович Забіла (1728 – 1767 – ?) відсу-
дить собі спадкове, прадідівське володіння. В 
1767 р. компанійський полковник Захар Забіла по-
яснив втрату села малолітством свого батька Ми-
хайла і його братів після смерті прадіда Карпа
Яськовича і діда Василя Забіли, чим і скористався
В.Танський. Д.: 1) N Карпівна Ященко, донька сот-
ника басанського. 2) (1700) Марія Василівна Кочу-
бей, донька судді генерального.

Забіла Володимир Пантелеймонович (бл. 1746 – 1792 –
?) – службу розпочав з 1757 р. Сотник дівицький
(1767–1782, з перервами), бунчуковий товариш
(1784), колезький асесор (1784.5.07.). Борзнянський
повітовий предводитель дворянства (1787–1789),
пошмейстер (1792). Мав 425 підданих в 3 селах. Д.:
Параска Григорівна Костенецька, донька бунчуко-
вого товариша.

Забіла Данило Васильович (? – прожив 50 років – ?) –
після смерті батька залишився малолітнім. 13 квітня
1696 р. продав І.П.Забілі за 2000 золотих млин з
грунтами на р.Реть біля с. Обтове, який свого часу
купив за 1600 золотих у Василя Жураховського.

«Славний продовжувач справи» своїх предків у пи-
танні доносів. У 1699 р. за донос у Москву на Мазепу
присуджений до смертної кари, проте помилуваний.
«я целый год и более держался под караулом за до-
ношение о измене на гетьмана Мазепу», «а когда ос-
вободился, то гетьман...Мазепа по моему челобитию
видячи мене обиженого з женою моею от Федора
Лысенка присудил был лесом Батуринским с двумя
дворами, сеножатью и степом Бахмацким...за неот-
дание приданого жены моей». У 1709 і 1715 рр. на-
правив доноси на гетьмана Скоропадського. Згідно
указу 1718.30.11. засланий до Архангельська, звідки
повернувся близько 1724 р., але поселений був у Мос-
кві. Лише з 1727 р. дозволено повернення на Україну,
гетьманом Апостолом взятий під гетьманську про-
текцію (1732.4.11.), бунчуковий товариш (1735.23.12.).
У 1736 р. вимагав від свого двоюрідного брата І.І.За-
біли зазіхання на його ліси «Мелешківщину», «Би-
хівцювщину», «Черемшенки». В цей час мешкав у 
с. Реутинцях. У відповідь силою захопив млин на
р.Єсмані, порубав ліс, осадив на землях Івана За-
біли слободу, привласнив його коней. Мав двір
приїзжий у с. Невістинці Кролевецькій сотні, двір у
с. Ревутинець Кролевецької сотні, двір у Глухові.
Мав 8 дворів, 5 кіл, позика у військовий скарб 1
карбованець (1743). Ч.: Гафія Іванівна Лисенко,
донька полковника переяславського, осавула гене-
рального.

Забіла Данило Данилович (1703 – 1763 – ?) – бунчуко-
вий товариш (1747.22.07. – 1763 – ?).

Забіла Захар Михайлович (1731 – 1772 – ран. 1788) –
значковий товариш у Переяславському полку
(1735), військовий канцелярист, бунчуковий това-
риш (13.01.1750 – 1761), компанійський полковник
(1761.19.05. – 1769). У 1767 р. він вибраний від шля-
хетства Переяславського полку депутатом в комісію
«по сочинению проєкта нового Уложения». Мав у
с. Озерянах Басанської сотні приїзджий двір, 10
двіорів найманих служителів, посполитих 2 двори
на 3 хати малогрунтоваих, 13 дворів на 17 хат убо-
гих, 31 хату бездвірну, всього 15 дворів, 51 хата, в 
с. Щаснівці житловий двір, хутір, 18 дворів найма-
них служителів, посполитих 3 двори на 5 хати ма-
логрунтоваих, 15 дворів на 21 хату убогих, 51 хат
бездвірну, всього 18 дворів, 61 хата (1750). В 50-60-х
роках З.Забіла продав значну частину родових воло-
дінь в Басані Демешкам (Стрешенцовим). Відсудив у
полковника В.Танського спадкове, прадідівське во-
лодіння с. Щаснівку. У 1767 р. Захар пояснює втрату
села малолітством свого батька Михайла і його бра-
тів після смерті прадіда Карпа Яськовича і діда Ва-
силя Забіли, чим і скористався В.Танський. 30
вересня 1769 р. абшитований. Д.: (після 1766 р.)
Феодосія Костянтинівна Лисаневич, донькою по-
лкового судді. Вдова Михайла Іваненка.

Забіла Іван Васильович (? – 1695 – 1735 – ?) – значко-
вий товариш (? – 1715 – 1735) Переяславського
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полку, мав в 30-х ро ках спільні володіння з вдовою
брата Михайла Уляною Гаврилівною у с. Щаснівці.

Забіла Іван Васильович (? – 1697 – 1748 – прожив
близько 50 років – ран. 1754) – козак Ніжинського
полку. 12 лютого 1709 р. отримав універсал геть-
мана Скоропадського на маєтності. Продав частину
млина у м. Мрині на остерській греблі Чернігів-
ському архирейському дому (1731). Бунчуковий то-
вариш (? – 1737 – 1748 – ?). 1738 р. продав дідизну і
батьківську частину млина на р. Остер на греблі ко-
зелецькій за 400 карбованців. Володів посполи-
тими в с. Обтові 64 двори (73 хати), двором у с.
Ревутинцях, підсусідками у Бахмачі, посполитими
у д. Погорілівка Конотопської сотні. У 1741 р., склав
присягу імператриці Лизаветі в Ніжинському
полку, його син Петро Забіла. Д.: (1732) Ірина Ге-
ронимівна Почека (? – 1718 – 1754 – ?), сестра ні-
жинського протопопа Максима Почеки.

Забіла Іван Данилович (1698 – 1781 – ?) – служив з 
1720 р., був у очаківському, польському та дніпров-
сь кому походах на флоті, бунчуковий товариш
(1747.22.07. – 1763 – ?). Мав 11 дворів у с. Ревутин-
цях (1781). Д.: N Василівна Мовчан.

Забіла Іван Іванович (? – 1670 – 1738 – ?) – навчався у
КМА. Володів «отчизною» с. Обтове (202 двори) 
і с. Погорілівка (44 двори), хут. Горохівщина, 
Остапівщина поблизу Коропа, 2 дворами в Коропі,
пивоварнею (дані 1727 р.). Військовий товариш Чер-
нігівського полку (1689). 22 вересня 1689 р. отримав
царську грамоту на маєтность с. Обтов. Значний вій-
ськовий товариш (? – 1713 – ?), у 1714 р. купив буди-
нок у Коропі у Миколи Івановича Армашенка. У 1714
р. взяв у борг у Рихлівському монастирі 4000 золо-
тих, які повернув лише 17 жовтня 1728 р. борошном
і грошима. Бунчуковий товариш (1724–1730). 8 бе-
резня 1724 р. разом з обер-офіцером Малоросійської
колегії поручиком Мокієм Суковніним відряджався
для розгляду скарг у Прилуцький полк на два мі-
сяці, але провів там всю другу половину 1724 і поча-
ток 1725 р. У 1726 р. проходив службу у Сулаку при
«малоросійському корпусі», дружина посилала
йому припаси на 11 возах. 25 лютого 1728 р. звер-
нувся до царя Петра ІІ з проханням повернути одіб-
ране у його батька с. Клишки. 5 березня 1728 р. у
Москві гетьман Д.Апостол видав йому і бунчуковий
товариш Івану Скоропадському паспорти на проїзд
до України. Як хорунжий ГВА (? – 1730.02. – 1736)
знаходився переважно в Глухові. 24 лютого 1730 р.
товариш Коропської сотні Семен Кукуля продав
йому сіножаті з лісом над річкою Короп за 20 тале-
рів, вже 10 березня 1730 удова Тетяна Кияиха за 20
карбованців продала йому ліс з сіножатями, 22
травня 1730 р. козаки с. Реутинці Дем’ян і Василь
Мартиненки продають за 31 карбованець 1,5 четве-
рика гречки і 0,5 четверика вівса ліс та сіножаті. Але,
мабуть найбільшим надбанням у цей час стала ку-
півля сінокосу «Гребелку в острове» за «готовую
сумму полтора ста золотих» в Бахмацькій сотні у
Ісая Хилченка та Микити Лиденка з братами Оста-
пом, Павлом, Василем і Мартином Хилченками.

Продовжувались і невеликі покупки. 10 жовтня 1730
р. за куфу горілки з носаткою у с. Обтові у Кирея
Безверхого придбав млинок з ставком. Бунчуковий
товариш (1734 – 1738 – ?). У його баченні гетьмани
Брюховецький, Самойлович, Дорошенко, Вигов-
ський, Мазепа «зменики погубили Украину и сами
память потеряли, людей и старшину разорили»,
Меншиков «разоритель Украини главний бил мало
ни пропали», регент Бірон «Украину разорил». Д.:
Параска Василівна Скоропадська, донька обозного
полкового чернігівського, племінниця гетьмана.

Забіла Іван Іванович (1721 – 1763 – ?) – службу розпо-
чав з 1739 р., бунчуковий товариш (1747.22.07. – ?).
Абшитований бунчуковий товариш (з 1761). Влас-
ник сс. Обтова і Погоріловки. 

Забіла Іван Карпович (1758/1755 – 1784 – ?) – служив з
1773 р., бунчуковий товариш (1782 – 1783 – ?), в по-
ходах був. Хотів продовжувати військову службу,
жив у Ніжинському полку.

Забіла Іван Петрович (1665 – 1703) – син від другого
шлюбу генерального обозного, який у своїх запові-
тах постійно застерігав його права перед дітьми від
першого шлюбу. Значний військовий товариш (? –
1689 – 1703), 1689 р. супроводжував гетьмана до
Москви. Займався питаннями господарського ха-
рактеру. 1695 р. осадив під Коропом слобідку. 25
квітня 1696 р. купив у Іллі і Василя Лаврененків та
їх матері Вовди Лавренихи поле під хут. Жихин за
100 золотих. На хут. Остапівщині збудував Іоано-
Предтеченську церкву. Д.: (бл. 1687) Ганна Васи-
лівна Дунін-Борковська (? – 1675 – 1703 – ?).

Забіла Іван Семенович – службу розпочав з 1779 р. в Ні-
жинській полковій канцелярії, військовий товариш
(1780), бунчуковий товариш (1780.16.08. – 1791 – ?)

Забіла Іван Степанович (? – 1710 – 1730 – ?) – військо-
вий товариш (1730).

Забіла Карпо Миколайович (бл. 1737 – 1788 – ?) –
службу розпочав з 1747 р. сотенним компаній-
ським осавулом, сотник компанійський (з 1757)
сотник 2-ї Борзнянської сотні (1773–1774), бунчуко-
вий товариш (1774.10.02. – 1785), колезький асесор
(1785.23.01. – 1788 – ?). Борзнянський повітовий
суддя. Мав 400 підданих в 3 селах. Д.: Дарія Іванівна
Губчиц, донька бунчукового товариша.

Забіла Кирило Васильович (? – 1725 – 1770 – ран. 1781) –
службу розпочав військовим канцеляристом ГВК з
1745 р. Сотник бахмацький (1752 – ?), сотник борз-
нянський (? – 1758 – 1759.20.11.). За кривди генералу
Делатуру відсторонений від сотництва і на 3 години
прикутий до гармати. У 1757 р. захопив грунти Сафо-
новщину з посполитим полкового канцеляриста ні-
жинського Миколи Кленуса Іваном Сафоненком.
Сотник 1-ї полкової сотні Миргордського полку 
(1759 – 1769.16.11.). Бунчуковий товариш. Мав у м. Мир-
городі, сс. Тухах, Федунці, Фалках, Жабокриках, Ки-
бинцях, Єрках, Довгалівці, Поповці, при Злодіївській
плотині, в сл. Маладиковщині на Полтавщині, в м.
Борзні, сс. Кукшині, Колесниках, Красиловці і хуто-
рах 2943 підданих. Д.: NNN (? – ран. 1786). Мали дітей
Андрія, Олександра, Павла, Катерину.



Забіла Микола Карпович (1767 – ?) – військовий това-
риш (? – 1772 – 1784 – ?). Д.: Надія Миколаївна
Риба, донька сотника борзнянського. За нею родо-
вих 100 підданих 400 десятин землі. Їх донька Па-
раска заміжня за абшитованим осавулом полковим
компанійський Іваном Карасевичем.

Забіла Микола Тимофійович (? – ран. 1767) – значко-
вий товариш Ніжинського полку (? – 1735 – 1751 –
?) У 1735 р. був у поході в Орелі на лінії. У 1738 р. був
хворий і у похід не ходив. У Борзні мав 24 підсусід-
ків (1732), 11 підсусідків козацьких (1736), у с. Кра-
силівці – 6, в Ядутах 1, у с. Прачах 1, у с. Адамівці 2
(1736) У 1737 р. управляв сотнею Прохорівською,
мав 42 підсусідки в Борзні, 12 у с. Красилівці, 1 у 
с. Ядутах, 1 у с. Прачах, 2 у с. Адамавці. У 1738 р. хво-
рий, мав 9 підсусдків у с. Красилівці та в інших
селах Борзенської сотні, 29 в Борзні. У 1747 р. мав
двір житловий у Борзні. Д.: N Василівна Часник,
донька компанійського полковника.

Забіла Михайло Васильович (? – 1691 – бл. 1727) –
1724–1725 рр. був наказним сотником басанським, у
реєстрі 1726 р. значковий товариш Переяславського
полку. Заги нув. Д.: Уляна Гаврилівна N (? – 1715 –
1735 – ?). Його вдова Уляна з сином Захаром, знач-
ковим товаришем Переяславського полку, 1735 р.
продали власний дідівський грунт у с. Круполі міс-
цевому козаку.

Забіла Михайло Пантелеймонович (бл. 1747 – 1788 – ?)
– абшитований військовий товариш (? – 1782 –
1788 – ?), жив у Борзнянському повіті. Мав 127
(1782), 268 підданих в 3 селах (1788). Д.: Єфросинія
NN, донька капітана. 

Забіла Михайло Тарасович (? – 1670 – бл. 1740) –
службу розпочав у ГВК (1687–1691), значковий то-
вариш Ніжинського полку (1691–1696), осавул по-
лковий ніжинський (1696–1708), писар полковий
ніжинський (1708–1710), сотник борзнянський
(1710–1727), суддя полковий ніжинський (1727–
1729). Мав 22 підсусідки в Борзні (1732). Д.: N Іл-
лівна Новицька, донька комонного полковника.

Забіла Павло Іванович (бл. 1745 – 1786 – ?) – колезький
канцелярист (? – 1783), абшитований військовий то-
вариш (1783.30.10. – 1786 – ?). Д.: Зіновія Андріївна
Сахновська, донька полкового хорунжого.

Забіла Пантелеймон Михайлович (? – 1700 – 1767 – ?)
– військовий товариш, борзнянський сотник (1729
– 1760). У 1736 р. з сотнею був на роботах на Укра-
їнській лінії. Бунчуковий товариш. Разом з братом
і племінником 22 березня 1752 р. отримав гетьман-
ський універсал на м. Мену (79 дворів) і с. Землянку
(15 дворів) замість Коропа, що відійшов на користь
Генеральної військової артилерії. Мав приїзджий
двір у Плісках, купчі на який і землі згоріли піч ве-
ликих пожеж у Борзні (1755, 1764 рр.).

Забіла Петро Данилович (1703 – 1763 – ?) – служив з 
1736 р., був у Хотинському на р. Омельник, в Київ-
ському полку на форпостах, – бунчуковий товариш
1741 р., склав присягу імператриці Єлизаветі в Ні-
жинському полку. Бунчуковий товариш (універсал
22.07.1747 – 1763), жив у Ніжинському полку, мав двір

у с. Ревутинец. 30 серпня 1735 р. дякував І.І.Забілі «за
прислание...своих детей в наш дом для восприятія но-
ворожденой дочери нашей». Д.: (1734) NNN.

Забіла Прокіп Іванович (? – 1772) – військовий това-
риш. Похований у Фокшанському монастирі.

Забіла Прохір Іванович (? – 1750 – 1808.28.06.) –
службу розпочав з 1763 р., бунчуковий товариш
(1771), колезький асесор (1780), городничий сос-
ницький (1782), надвірний радник (з 1782), колезь-
кий радник (з 1785), статський радник (з 1793).
Директор економії Чернігівського намісництва.
Звільнений у відставку дійсним статським радни-
ком (з 1795). Д.: Єфросинія Іванівна Домонтович,
донька бунчукового товариша.

Забіла Семен Данилович (? – 1735 – 1781 – ?) – військо-
вий канцелярист ГВК (? – 1755 – 1761 – ?). У 1761 р.
разом з братами Іваном, Петром, Данилом, Васи-
лем спустошили бір і ліс військового канцеляриста
Андрія Генваровського. Абшитований військовий
товариш (20 травня 1766 – 1781 – ?).

Забіла Степан Степанович (? – 1685 – 1739 – ран. 1747) –
значний військовий товариш (? – 1705 – 1708 – ?),
бунчуковий товариш (1725–1738). Мав 9 підсусідків в
Борзні (1732). 1736–1738 р., мав у Борзні 9 безгрун-
товних підсусідків, володів посполитими с. Плисках
Борзненської сотні 17 хат. 1737–1738 володів поспо-
литими с. Лучниках Воронізької сотні (86 хат). Д.: (з
1701 р., Гадяч) N Степанівна Трощинська (? – 1685 –
1747 – ?), донька полковника гадяцького.

Забіла Тарас Тарасович (? – 1660 – 1718 – жив 70 років
– ?) – сотник борзнянський (? – 1689.09. – 1709),
значний військовий товариш (? – 1713 – ?). Д.:
Олена Іванівна Ярмолківна (? – 1670 – тестамент
1747.14.02). Отримала всі батьківські володіння. Її
батько Іван Ярмолаєвич – обиватель борзненський
(1705 – 1715 – ран. 1718), мати померла 1707 р. За-
повів частину майна Максаківському монастирю. Її
донька від першого шлюбу Ганна Іванівна Тихівна
(мабуть, донька борзнянського городового отамана
Тихія Івана) (? – 1720 – 1741 – ран. 1747). У 1729–
1741 рр. другим шлюбом була одружена з духовним
писарем Іваном Владимирським.

Забіла Тимофій Костянтинович (? – 1663 – 1715 – ?) –
товариш сотні Борзнянської (? – 1683 – 1687 – ?),
сотник прохорівський (? – 1701 – 1704 – ?), отаман
городовий борзнянський (? – 1712), значний вій-
ськовий товариш (1713 – 1715 – ?). Отримав універ-
сал від гетьмана Скоропадського на володіння
дідівськими і батьківськими грунтами в Борзні.

Забіяка – значковий товариш Ніжинського полку.
Забіяка Дмитро – канцелярист (? – 1779), абшитований

військовий товариш Ніжинського полку (1779.03. –
1783 – ?). Д.: Пелагея Іванівна Руновська, донька
священика дубовицького.

Забіяка Олексій – військовий товариш Ніжинського полку
(1783). Мав у с. Поповці 3 підданих. Д.: Марія Кири-
лівна Захар’євська, донька священика тиницького.

Заборовський Герасим Гапонович – син сотника пиря-
тинського, значний товариш військовий Чернігів-
ського полку (можливо, був сотником пирятинським).
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Заборовський Федір Гнатович (? – бл. 1746) – син на-
казного сотника, у Лубенському полку мав 58 дворів і
9 кол (1744). Бунчуковий товариш (? – 1744 – 1746).
Мав у с. Заїзді Роменської сотні у 1745 р. 1 двір піших
убогих підсусідків, його осиротілим дітям належали
посполитські двори у с. Волковець Роменської сотні
12 малогрунтових, 11 тяглих та 20 піших убогих. У 
1747 р. його дітям належили у с. Будки підданих убо-
гих 19 дворів на 25 хат, шинок та в с. Волковець жит-
ловий двір, 3 двори на 4 хати малогрунтових підданих
та 33 дворина 42 хати убогих підданих та 1 бездвірна
хата, та 2 двори підсусідків, 7 дворів найманих людей
та 2 шинки, хутір в Роменській сотні на 5 дворів.

Забуга Григорій – козак, значковий товариш Полтав-
ського полку (1747.19.03. – 1750 – ?).

Забуха-Огінський Іван – військовий товариш Ніжин-
ського полку.

Забуха-Огінський Максим Іванович (1753 – ?) – син
абшитованого сотника, отаман сотенний кроле-
вецький (? – 1769 – ?), військовий товариш у Ні-
жинському полку (? – 1781 – 1783 – ?). Мешкав у
Кролевці, де мав 1 дім в 6 покоїв, 27 підданих. Д.:
Олена Іванівна Коробка, донька бунчукового това-
риша. Мали синів Григорія, Йосипа.

Завадовський Василь Васильович (1707 – 1761 – ?) – слу-
жив бунчуковим товаришем в Стародубському полку
з 1733 р. за призначенням гетьмана. У 1733 був у по-
ході при обозному генеральному Я.Лизогубі, 1734 р. –
при Ізмайлові, 1735 р. – при Біроні. 13 грудня 1735 р.
отримав патент на звання бунчукового товариша, під-
писаний Шаховським. Мав двір у с. Красновичах, у
Стародубі 1 двір, 2 хати в яких жило 8 найманих
людей. (1764), у 2-й полковій сотні в д. Пихкуровки по-
сполитих дворів 16, хат 16, бездвірних хат 15. Підкомо-
рій. Д.: Пелагея Степанівна Ширай (1709 – 1738 – ?). 

Завадовський Василь Якович (? – 1649 – 1730 – ?) –
значний військовий товариш полку Стародубського
(? – 1679 – 1710). 15 грудня 1708 р. отримав геть-
манський універсал в Лебедині на батьківські с. До-
хновичі і сл. Красновичі з млином. Бунчуковий
товариш (1710 – 1730 – ?). 11 жовтня 1728 р. в Глу-
хові отримав гетьманський універсал на підтверд-
ження маєтностей. Заповіт 15 серпня 1721 р. Д.:
Гафія N Рославець. У 1736 р. продала двір у Старо-
дубі війту Антіну Коменку за 50 карбованців.

Завадовський Іван – бунчуковий товариш (1767). Пле-
мінник Марії Петрівни N, дружини бунчукового то-
вариша Івана Степановича Ширая.

Завадовський Федір Васильович (1725 – 1761 – ?) – слу-
жив з 17 вересня 1751 р. після смерті батька бунчуко-
вого товариша Василя Завадовського значковим
товаришем, 12 грудня 1757 р. отримав від гетьмана
звання бунчукового товариша. Був в комісіях і наря-
дах. Його дід Яків, суддя полковий стародубський, а
батько – бунчуковий товариш. У 1764 р. мав володіння
у 2-й полковій сотні у с. Дахновичах посполитих дво-
рів 20. Д.: Пелагея Андріївна N (бл. 1730 – 1783 – ?).

Завадський Володимир-Владислав – шляхтич, військо-
вий товариш Стародубського полку (1693), господар
полковника стародубського Миклашевського (1703)

Завадський Герасим – військовий товариш Чернігів-
ського полку, бунчуковий товариш. Власник слободи
Ховдіївки (1781). Мав 94 підданих у с. Куковичах, в
Ховдіївці – 73, Бабі – 9, с. Бондарівці Коропського
повіту – 30 підданих. Д.: Варвара Степанівна Слава-
тинська, донька полкового осавула.

Завадський Данило Лукич – син сотника лютенського,
значковий товариш (1747 – 1751 – ?).

Завадський Олександр – писар сотенний воронізький
(? – 1745), значковий товариш Ніжинського полку
(1745 – 1750 – ?). Мав житловий двір у Воронежі.

Завадський Яків Лукич – син сотника лютенського,
значковий товариш (1750 – 1751 – ?).

Завадський-Краснопольський N – значковий това-
риш Чернігівського полку.

Завойко Василь – військовий товариш Переяславського
полку (1688 – 1689). 17 листопада 1688 р. отримав уні-
версал на млин на р. Ірклії поблизу с. Скородистка.
27 липня 1689 р. отримав гетьманський універсал на
с. Мірки. Сотник іркліївський (1689 – 1690). Значний
військовий товариш (1691). Намісник іркліївський (?
– 1700 – 1711 – ?). 17 червня 1700 р. отримав гетьман-
ський універсал на свій млин в одне коло. 

Завойко Павло Петрович (1709–1777) – син священика
іркліївського, службу розпочав з 15 січня 1738 р., знач-
ковий товариш Переяславського полку (1738.01. –
1753), сотник іркліївський (1753–1763, 1771–1777). Брав
участь у хотинському і пруському походах. У 1749 р.
на його хутір Попівщину в Піщанській сотні напав
священик піщанський Іван Чайковський. У 1754 р.
Павло Завойко судився з командиром Псковського
драгунського полку Францом фон Роденом за пись-
мову образу. 17 грудня 1767 р. звинуватив іркліїв-
ського сотника Красовського у захопленні с. Мірок
Іркліївської сотні. 1776 р. захопив коней сотника Кра-
совського. Мав 188 підданних (1774) в Іркліївській
сотні в сс. Шитках, Сомівці, Пищиках, Москаленках,
Котлевій, Краснохижинцях і хуторі Степовому при р.
Ірклії. 1776 р. відбувся розподіл спадкового майна між
ним і дружиною полкового осавула Лукашевича. Д.:
(ран. 1738) N Василівна Грихно, донька священика.

Заворотка Іван – значковий товариш Лубенського
полку (1735). Після кримського походу, в якому
брав участь, виключений з компуту значкових то-
варишів (1736). Мешканець роменський.

Заворотка Іван (1750 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1788). Внесений до ІІ
частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Васса NN, донька козака.

Загальський Іван Іванович (бл. 1727 – 1790 – ?) – з чинов-
ничих дітей, службу розпочав полковим канцелярис-
том у 1747 р., значковий товариш Чернігівського полку
(15.01.1747 – 1779 – ?). 20 років був стольненським со-
тенним писарем. Абшитований за старістю значковим
товаришем (? – 1787 – 1790 – ?). Мав у Столенській сотні
у с. Блистові два двори підсусідків (1750), 8 підданних у
с. Блистові. (1788). Внесений до І частини родовідної
книги Чернігівського намісництва. Д.: Уляна N По-
дольська (? – ран. 1787), донька протопопа березнен-
ського. Мали синів Йосипа, Опанаса і доньку Олену.
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Загоровський Іван – з козачого звання, службу роз-
почав з 1760 р. козаком, значковий товариш (з
1772.30.01.). Сотник київський (1781 – 1782), під-
данних не мав (1776). Д.: Тетяна N Прокопієва,
донька міщанина. Їх син Микола навчався в КМА.

Загоровський Іван Юхимович (? – 1728 – ?) – мешкав
у Чернігові. Значний військовий товариш Черні-
гівського полку. Бунчуковий товариш (1726). В бе-
резні 1726 р. звинуватив бунчукових товаришів
Андрія і Якова Полуботків, Яковлеву Лизогубівну і
чернігівського полкового суддю Василя Томару в
несплаті боргів та його розоренні. В травні 1726 р.
звинуватив пасинків Карпа і Василя Мокрієвичів в
крадіжці речей з його дому. Д.: (1715 – 1727 – ?) Те-
тяна Романівна Лопата (? – 1728), донька чернігів-
ського війта. 1727 р. була увязенена замість свого
чоловіка, але звільнена 8 листопада того ж року.
Написала тестамент.

Загоровський Михайло – значковий товариш При-
луцького полку (1740).

Загородський Іван – значковий товариш Прилуцького
полку (1732).

Загорулько Леонтій – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1750 – 1761 – ?), возний 3-ї полко-
вої сотні (? – 1768 – ?). Мав спадковий житловий
двір у с. Сосновій Яготинскої сотні (1750), де про-
живав з матір’ю (1768).

Загорулько Олексій – козак яготинський, значковий
товариш Переяславського полку (1734 – 1751 – ?). 

Загорулько Тихін Леонтійович (1746 – ?) – значковий
товариш Переяславського полку (1777 – 1782 – ?).
Шляхтич (1782). Д.: Параска Андріївна Ошкал,
донька військового товариша.

Загорулько Яків Іванович (1695 – 1786 – ?) – наказний
сотник березанський у 1725, 1729, 1749 рр. Значко-
вий товариш Переяславського полку, абшитований
значковий товариш (1749.19.12.– 1763 – ?). Мав двір
житловий у с. Вєтово Березанської сотні, у Яготин-
ській сотні в с. Сошникові 1 тяглого і 1 пішого під-
сусідка. Д.: Гафія Яківна Корнієвич (1698–1774),
донька сотника бережанського

Загреба Андрій (1746 – 1782 – ?) – з козачого стану,
службу розпочав з 1760 р., полковий канцелярист
(з 1764), сотенний писар городницький (1769–1779),
значковий товариш (з 1780.20.03.), возний підко-
морний Лубенського повіту (з 1780). Внесений до ІІ
частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: NNN, донька ніжинського грека.

Загубинога-Панюта Василь – значковий товариш
Миргородського полку (? – 1741 – 1743 – ?). Про-
живав в Остап’ї. У 1743 р. його побив абшитований
сотник Ф.Базилевич.

Загурський Дмитро – син священика остерського, аб-
шитований значковий товариш Київського полку
(1779.29.04. – 1782 – ?).

Задемидка Марко – службу розпочав значковим това-
ришем Прилуцького полку (1763 – 1790 – ?). Д.: Ме-
ланія NN, донька значкового товариша.

Задерухін Іван – військовий товариш в Стародуб-
ському полку, його син Іван – полковий хорунжий.

Задирака Іван – шляхтич, значковий товариш (1764 –
1772 – ?). Д.: NNN, донька шляхтича. Мали сина і
двох доньок (1771).

Задирака Максим (? – 1780 – ?) – син значкового това-
риша. Службу розпочав з 1752 р. значковим товари-
шем Гадяцького полку. Мав 4 підсусідків (1780), 9
підданих (1790). Д.: Меланія NN, донька дворянська.

Задирака Федір (? – ран 1788) – значковий товариш Га-
дяцького полку. Д.: Євдокія NN (1733 – 1788 – ?),
після смерті чоловіка мала 8 підданних в одному
селі Зіньківського повіту. 

Заєць Тарас – військовий товариш Стародубського
полку (1689).

Заєць Хома – значковий товариш Миргородського
полку (? – 1779 – 1783 – ?), володів хутором в 2-й по-
лковій сотні. Д.: N Федорівна Василієва, донька пи-
саря потоцького.

Заїка Гаврило Сидорович (1762 – ?) – отаман сотенний
1-ї Пирятинської сотні і одночасно військовий то-
вариш Лубенського полку (1777).

Заїка Петро Іванович – абшитований бунчуковий това-
риш у Ніжинському полку (1787). Д.: Феодосія Па-
влівна N, донька міщанина.

Заїцький Антін – службу розпочав по смерті батька 
1730 р., 1731 р. на лінії, 1735 р. в польському поході,
1736 р. на Чорній долині. Значковий товариш, бунчу-
ковий товариш у Київському полку (1750.17.02.– ?).

Заїцький Тимофій Іванович (1728/1731 – 1790 – ?) –
службу розпочав з 1749 р., бунчуковий товариш у
Київському полку (1750.17.02. – 1781 – ?). У 1766 р.
захопив волів і побив капрала у відставці Угор-
ського полку Івана Павлова. Мав свій дім у с. Нади-
нівці Козелецької сотні. Абшитований бунчуковий
товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 22 підданих у 1
селі (1790). Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва. Д.: Ме-
ланія N Єнько, донька чернігівського священика.

Зайкевич Прокіп Григорович (1735 – 1804 – ?) – кан-
целярист сотенний (1767), отаман сотенний 1-ї Лу-
бенської сотні (1771 – 1775 – ?), військовий товариш
Лубенського полку (1783). Д.: Євдокія Герасимівна
Прийма (1744 – 1800 – ран. 1804), донька значко-
вого товариша.

Зайковський Гаврило – службу розпочав отаманом со-
тенним 1-ї Пирятинської сотні у 1761 р., одночасно з
1776 р. – військовий товариш Лубенського полку. Д.:
N Іванівна Карасевська, донька осавула сотенного.

Зайцев Павло (? – ран 1790) – значковий товариш. Д.:
Євдокія NN. Мала 9 підданих в Роменському повіті.

Закавтобський Петро (1757 – ?) – абшитований знач-
ковий товариш Чернігівського полку (1788). Д.:
Анастасія Павлівна Грин, донька сотенного хорун-
жого.

Закоморний Яків Максимович (? – 1737) – шляхтич
гербу «Гриф». Військовий товариш.

Закорка Семен – серед значного товариства борзнян-
ського Ніжинського полку (1689).

Закревський Антін Іванович (1742 – 1787 – ?) – службу
розпочав з 1756 р., військовий товариш (з 1779).
Проживав у с. Сухосіївці.
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Закревський Григорій (1734 – ?) – товмач на Запо-
різькій Січі, отаман сотенний глинський (з 1773),
військовий товариш (з 1779, одночасно), абшитова-
ний полковий осавул (1788). У 1774 р. ГВС розгля-
дав справу про захоплення його степу козаками
Якимом і Семеном Тищенками. Мав 14 підданих у 1
місті і 1 хуторі. Д.: 1) (1780) N Іванівна Бура, донька
сотенного отамана. 2) (1788) Катерина NN, донька
священника.

Закревський Григорій Осипович – бунчуковий това-
риш (з 1764.3.03.), підкоморій Батуринського повіту
(з 1768.23.12.). Мешкав у с. Березовій Рудні, де за ним
1580 підданих, всього – 2931 підданий. Д.: 1) Ганна
Василівна Лизогуб; 2) Ганна Матвіївна Сулима,
донька бунчукового товариша, вдова Оріховського.

Закревський Іван (? – ран. 1764) – козак, значковий
товариш Переяславського полку (1741 – 1751 – ?),
військовий товариш

Закревський Іван Леонтійович (? – 1730 – 1782 – ?) –
абшитований значковий товариш Переяславського
полку (з 1761). Мешканець с. Обмочева. Д.: Уляна
NN, донька козака.

Закревський Осип Лукич (? – ран. 1769) – бунчуковий
товариш у Київському полку, осавул полковий ки-
ївський (1744–1754), генеральний бунчужний
(1762), абшитований генеральним обозним (1763).
10 жовтня 1752 р. купив дідизні і батьківські маєт-
ності у лейб-гвардії Кінного полку ротмістра Олек-
сандра і поручика Івана Петровичів Толстих у
Ніжинському, Прилуцькому і Лубенському полках.
У 1755 р. мав суперечку за грунти з бунчуковим то-
варишем Петром Горленком. 21 березня 1758 р.
здійснив запис КПЛ на ниву за передмістям Ко-
зельця. 18 квітня 1761 р. купив у остерського козака
Андрія Галушки хутір біля с. Упирі. Д.: (бл. 1741)
Ганна Григорівна Розумовська, сестра гетьмана.

Закревський Федір Іванович – військовий товариш
(1787). Проживав у с. Кирсті Погарського повіту. Д.:
N Федорівна Ольшанська, донька сотника.

Закревський-Демешкевич Іван – значковий това-
риш Стародубського полку, його вдова Катерина у
1759 р. уступила двір у Стародубі зятеві полковому
канцеляристу Михайла Жадкевичу: 1 хата, 2 ко-
мори, при дворі городик.

Закурченко Іван – значковий товариш Ніжинського
полку (1737), мав шинок у Шаповалівці.

Залеський Василь – значковий товариш Полтавського
полку.

Залеський Василь – шляхтич, військовий товариш
Чернігівського полку. 19 травня 1670 р. отримав уні-
версал Ігнатовича про надання у збудованому ним
разом з військовим товаришем Яковом Тищенком
млині, розташованому між Городищем і Оболонню,
четвертої частки з прибутків. 10 червня 1670 р. отри-
мав універсал Ігнатовича з дозволом йому і козаку
Пилипові Шкурі засипати греблю на р. Бистриці на
побудову на ній млина. 4 липня 1672 р. отримав уні-
версал Самойловича про надання йому млинових
часток у трьох млинах. Чернігівський полковник
Борковський 25 липня 1687 р. надав право ставити

млин на р. Бистриці йому як товаришу полковому і
оболонському мешканцю.

Залеський Степан Степанович – покозачений шлях-
тич, син писаря полкового гадяцького і онук по-
лковника полтавського Федора Жученко, значний
військовий товариш Полтавського полку (1701).
Його дід Федір Жученко в м. Біликах при своєму
млині купив грунти і зробив слободу Федорівку, яку
віддав його брату писарю полковому полтавському
Івану Залеському. Двоюрідний брат Ярема Черняк.
Д.: 1) NNN, їй з чоловіком дід Жученко дарував
млин на греблі білицькій з лісом і левадою. 2) NNN.

Заліський Петро – покозачений шляхтич, значний вій-
ськовий товариш. Гетьман Апостол затвердив за
ним батьківські і дідівські ниви і сіножаті. Його на-
щадки мешкали в с. Митченках Коропського повіту.

Залюбовський Іван (? – 1700 – 1752 – ран. 1762) –
шляхтич, службу розпочав з 1718 р. козаком, знач-
ковий товариш Лубенського полку (1718 – 1752 – ?).
У 1736 р. був висланий за указом ГВК в Чигриндуб-
ровську сотню в похід до березня 1737 р., 1737 р.
брав участь в очаківському поході, у 1738 р. був у по-
ході при Дністрі. Комісар заводу (1739), був при бу-
дівництві мостів у Ромнах. Присягнув у 1741 р., з
ним сини Іван і Микола. Проживав у Ромнах (1747).
У 1745 р. володів в Ромнах 1 двором підсусідків
піших убогих, у с. Житньому 1 двором піших убогих,
у Ромнах двом житловим.

Занкевич Іван Григорович – військовий товариш Ні-
жинського полку (з 1767), комісар Батуринського
комісарства (1781), колезький канцелярист, секре-
тар нижнього земського суду Коропського повіту
(1782). Мешканець батуринський. Д.: Єфросинія N
Кленус, донька військового товариша. За нею при-
дане у с. Красилівці Борзнянського повіту.

Занкевич Лаврентій Іванович (1714 – 1762 – ?) – дід,
батько і брат відправляли козацьку службу. Дід в
Ляховичах потрапив у полон в якому перебував 18
років, батько був у Терківському поході, брат проти
турків жодного одного походу не минув. служив спі-
ваком при дворі царівни і герцогині мекленбурзь-
кої Катерини Іванівни вісім років. В 1732 р.
звільнений від тієї посади, отримав абшит. У 1739 р.
прийнятий канцеляристом до Переяславську по-
лкову канцелярію, служив до 1760 р., виконував
різні накази, був у комісіях. За служби предків і
власні отримав звання значкового товариша Пере-
яславського полку (1760. 28.10. – 1762 – ?).

Занкевич Микола Андрійович (1728 – 1767 – ?) –
службу розпочав з 1749 р., військовий канцелярист,
військовий товариш (з 1755), 2-й осавул полковий
ніжинський (1749.15.12. – 1767 – ?).

Занкович Іван Миколайович (1751 – ?) – військовий то-
вариш Ніжинського полку (? – 1781 – 1788 – ?). Мав
хутір з одним двором підданих у 1-й полковій сотні.
Житель с. Красного, мав 143 підданих у с. Красному,
хут. Цибулівському Конотопського і с. Мітченках
Коропського повіту. Д.: Дарія Карпівна Забіла (1770
– 1788 – ?), донька колезького асесора. Мали доньку
Марію.
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Занкович Микола Андрійович – військовий товариш
Ніжинського полку, полковий осавул ніжинський
(1762.7.11. – 1767.06. – ?). 

Занковський Андрій Іванович – син абшитованого по-
лкового осавула у Стародубському полку. Бунчуко-
вий товариш (1782.2.08. – 1784), колезький асесор
(1784). Д.: Марина Андріївна Миклашевська (? –
ран. 1784), донька бунчукового товариша.

Занковський Василь Григорович (? – 1726 – 1756 – ?)
– з 1746 р. розпочав службу у ГВК, військовий кан-
целярист, бунчуковий товариш у Полтавському
полку (з 1748.28.03.).

Занковський Григорій Юрійович (? – 1695 – 1745) –
службу розпочав з 1716 р. в Лубенській полковій
канцелярії, де прослужив три роки полковим кан-
целяристом. Значковий товариш (з 1718). В Чиг-
риндубравській сотні за сотника наказного
«полчварти года». У 1723 р. під керівництвом по-
лковника Марковича знаходився в низовому поході.
Перейшов до Полтавського полку. Полковий комі-
сар (1727). У 1727 р. разом з священиком Іваном Сві-
тайло захопив грунти жителя полтавського Івана
Терентійовича у с. Яківка полкової полтавської
сотні. Був за полкового писаря (1729.07. – 1730.03.),
сотником старосанжарським Полтавського полку
(1732.17.05. – 1745). Мав шинок у Полтаві (1735). За-
гинув у бойовому поході. Д.: (1718) Марія Іванівна
Черняк, донька полковника полтавського (? – 1703
– 1760 – ?). У 1745 р. вела суперечку за с. Гавронці з
вдовою свого брата Григорія, а 1749–1752 рр. – за
слободу Черняківку з генерал-майором князем Кан-
тимиром. У 1755 р. вела суперечку за с. Гавронці та
слободу Черняківку з Ганною Єремієвою, дружи-
ною полкового обозного Михайла Милорадовича.
У 1759 р. вела тяжби за степ і угіддя з товаришем По-
лтавського полку Іваном Богдановичем.

Занковський Іван Савич (1722 – ?) – службу розпочав з
1738 р., військовий канцелярист ГВК (1738–1744), був
полковим комісаром в рахунковій комісії над управи-
телем Почеповської волості. Військовий товариш
(1744.19.03. – 1763 – ?) за універсалом. У 1763 р. в слід-
чій комісії в Чернігівському полку. У 1764 р. мав воло-
діння у 1-й полковій сотні у с. Пятовську посполитих
дворів 2. Абшитований полковий осавул (1787). Меш-
кав у хут. Пузировці (за прізвищем вітчима, бурмістра
стародубського Ісака Яковича Пузиря), мав 56 підда-
них у с. Пятовську. Д.: Єфросинія Андріївна Стука-
ленко, донька бурмістра стародубського. 

Занковський Микита – військовий товариш Старо-
дубського полку, мав у 1764 р. у Стародубі 1 двір, в
якому жило 2 найманих людей

Занковський Олександр Іванович – військовий това-
риш Стародубського полку (1787). Д.: Наталія N
Брезгунова.

Занковський Сава Федорович (? – ран. 1731) – син
шляхтича, значковий товариш Стародубського
полку (? – 1719 – 1723 – ?). Д.: (1730) Гафія Мики-
тівна Трусевич, донька капітана.

Занковський Федір – службу розпочав з 1736 р., знач-
ковий товариш Полтавського полку (з 14 вересня

1736 р.), військовий товариш 1755 р., володіння у 1-
й полковій сотні.

Занковський Федір Григорович (1723/1725 – 1798 – ?) –
службу розпочав з 1736 р., значковий товариш По-
лтавського полку (з 14 вересня 1736 р.), з 1743 р. в лейб-
гвардії Кінного полку, рейтар. У 1747 р. направлений
на місце батька, проте, воно уже було заняте і став бун-
чуковим товаришем (1748.22.03./10.08. – 1771). 1756 р.
вів тяжби за спадкове майно Остроградських з вій-
ськовими товаришами Іваном та Володимиром. Був
присутній у Полтавській рахунковій комісії. У 1755 р.
тримав млин на крутоборезькій греблі під м. Полта-
вою разом з бунчуковим товаришем Іваном Богдано-
вичем. Полковник миргородський (1774.3.05. – 1782).
Брав участь в російсько-турецькій війні: У 1771 р. – при
штурмі перекопської лінії, а у 1773 р. – під Кінбурном
і Азовом. Мав 500 душ підданих чоловічої статі. Д.:
(1756) 1) N Іванівна Остроградська, донька бунчуко-
вого товариша. 2) N Андріївна Руновська, донька по-
лкового обозного полтавського.

Занковський Яків (1719 – ?) – шляхтич. Службу розпо-
чав 1 лютого 1736 р., полковий канцелярист з 1 січня
1738 р., писар сотенний (1740.1.01. – 1758), військо-
вий товариш Лубенського полку (1758 – 1782 – ?). 

Запара Павло – з козаків-запорожців, значковий това-
риш Прилуцького полку (1762 – 1775 – ?). Непись-
менний. Д.: NNN, донька військового товариша.

Запорожевський Іван – військовий товариш Лубен-
ського полку.

Запорожевський Іван – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1781), мав дім з 3 покоїв у передмісті
Глухіва Красній Горці.

Запорожевський Іван Іванович – син військового то-
вариша, значковий товариш Лубенського полку
(1762), проживав у Лубнах.

Запорозький Іван Григорович – канцелярист полко-
вий (? – 1747 – ?), старший полковий канцелярист
лубенський (? – 1766 – ?). Значковий товариш
(1768), військовий товариш Лубенського полку. 6
листопада 1779 р. призначений писарем Лубен-
ського гродського суду. Д.: N Семенівна Мирець.

Запорозький Ілля (1747 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (? – 1787 – 1790 – ?), мав
23 підданих у 1 місті, 1 хуторі в Роменському повіті.
Внесений до ІІ частини родовідної книги Чернігів-
ського намісництва. Д.: Марія NN, донька козака.

Зарубін Лука Маркович (1717 – 1787 – ?) – військовий
товариш Ніжинського полку (? – 1781 – 1787 – ?),
мешканець глухівський, мав 1 двір з 2 хатами у с.
Студенок, хутір поблизу сл. Стара Наумівка, 56 під-
даних. Д.: Тетяна NN, донька козака.

Зарубський Йосип – військовий товариш Гадяцького
полку.

Зарудний Василь Мойсейович – підпрапорний Ізюм-
ського полку (1728–1737), значковий товариш Мир-
городського полку (? – 1738). Сотник полковий
миргородський (1738–1760). Гетьманський пред-
ставник при кошовому отамані. У 1756 р. образив
коменданта ретранжементу секунд-майора Фед-
цова. Осавул полковий миргородський (1760). Во-
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лодів 36 дворами у с. Тухи Яреськівської сотні, в
Крилівській сотні у Чорному лісі пасікою Петраків-
ська (1745). Вів тяжбу за спадок. За ним в Мирго-
роді рангових 34 хати, в с. Єрках 39 хат підданих, в
с. Тухах 61 хата (1760). Д.: Марія NN.

Зарудний Василь Федорович – військовий товариш у Лу-
бенському полку (1760.11.11. – 1790 – ?). Мав 588 під-
даних (1788) в Глинському повіті. Д.: Марфа Іванівна
Жуковська, донька полкового хорунжого. Мали синів
Лева і Ксенофонта, доньок Олександру і Євдокію.

Зарудний Василь Якович (1728 – 1788 – ?) – службу
розпочав з 1748 р. полковим канцеляристом, знач-
ковий товариш Миргородського полку (з 1756), вій-
ськовий товариш (з 1758). Д.: Марфа N Савич,
правнучка генерального судді Сави Прокоповича.
Володіла частинами сс. Кудровки і Довгалівки.

Зарудний Григорій Васильович – засідатель Глин-
ського повітового суду (1786), військовий товариш,
суддя Глинського повітового суду (1791–1794).

Зарудний Григорій Федорович (? – 1643 – 1713) – сот-
ник старосанжарський Полтавського полку (? – 1658
– 1659 – ?). У травні 1663 р. разом з братом Олексієм
перебували у московському полоні. Брав участь в
обороні Чигирина. «Товарищ полку Чигирин-
ського» (1679). Перейшов на Лівобережжя. Став сот-
ником шишацьким (? – 1682 – ?), осавул полковий
миргородський (1688 – 1690). Брав участь в обох
кримських походах. 10 січня 1688 р. отримав геть-
манський універсал, яким Мазепа надав йому
«млин на реце Псле на гребле Уставичней стоячей,
прозиваемой Уканажин о трех колах будучий». 8
травня 1688 р. отримав ще один універсал Мазепи
на с. Слободку і «две доле мучние в млине Клетчи-
ном и в особливой клетце ступи на реце Хороле». 27
лютого 1689 р. отримав гетьманське підтвердження
на с. Слободку і військову частину з млина на Хо-
ролі. У 1690 р. царською грамотою були підтверд-
женні ці надання. Суддя полковий миргородський
(1690 – 1708, 1711). У 1699 р. Петро І послав його до
турецького султана Мустафи ІІ. 29 серпня 1699 р. от-
римав гетьманський універсал, а У 1700 р. отримав
царську грамоту на с. Тух Яресківської сотні. Отри-
мував мазепинські універсали на сс. Худоліївку, Ка-
пітонівку і луку поблизу Медведівки у 1000 коп у
Чигиринському повіті (1704.2.12. і 1707.7.09.). 12
грудні 1708 р. гетьман Скоропадський затвердив за
ним всі його великі володіння: сс. Нещерів, Копачів
(над р. Стурною), Тух, Слободку, Злодіївку. Крім
цього, мав і в «Чигиринському повіті вище Медве-
дівки над Тясмином», луку на 1000 копен. У Худо-
ліївці купив один садок у медведівського жителя
Крупка, а другий – від медведівського жителя Да-
зика. В Медведивці купив великий став від Чепняка,
мав там 2 двори. В кінці життя володів майже усіма
лісами, луками, сіножатями біля р.Голтви, кілька
млинів, винокурень, пасік, багато худоби і іншого
майна (переважно в Шишацькій і Яресківській сот-
нях Миргородського полку). 8 серпня 1703 р. напи-
сав заповіт. Наведемо частину з нього: «Ивану сыну
моему старшому талярей сто и червоний великий в

котором знайдуется червоних десять Петрови си-
нови моему тот талярий сто битик и червоних десять
малих. Так же и маетность купленная дедизная зо-
вемая Нещеров; А Копитановка и Худолеевка нада-
тия зласки монаршой и если будут годны то всем
троим синам моим по половине. Так же и кгрунта
дедизние и отчизние на том боку Днепра зостаючие
в Чигиринке и в Медведовце. Пасеки лесы и стави
сеножати байракы где колвек знайдуючиися и нами
синжучие то всем троим сынам моим по половине.
Ащо тут на сем боку Днепра маю маэтности грамот-
ние чрез заслугу мою сельце Тух и Слободку з мли-
нами то оние вручаю синови моему меншому
Мойсею, Асаулови Полку Миргородскому и веч-
ность; жебы он син мой тимы сельцами владел яко
и я сам; Если будет служити Царскому Величеству
вернее як и я служил; а сини мои Иван и Петро в
оние втручатися жадною мерою неповинни. Еще
тиж и кгрунта що з ним же сином моим през килка
на дцеть лет нажилисмо, якото млины, леси луки,
хуторов два, бровар и солодовен два, винниця ис
семма казаками, кони и бидло рогатое, овцы и
пчелу, сребро и цен, и всю свою субстанцию от мала
и до велика синови моему меньшому отписую… А
синам моим Ивану и Петрови що кому належало
тогож часу подчас веселя кони товар и овцы и пчелу
сколько змгл подавал, и тим оние сыны мои по-
винны контентоватись и на том, переставаты и жад-
них алтеркаций и утисков не чинити…». Д.: (до
переходу на Лівобережжя) Марія Антінівна N.

Зарудний Григорій Федорович (1744 – ?) – службу роз-
почав з 1755 р., значковий товариш Лубенського
полку (? – 1766), військовий товариш (1766.6.02. –
1790– ?). Направлений у військовий похід (1769).
Суддя Глинського повіту. Мав 387 підданих. Д.: Ли-
завета Дмитрівна Буцька, донька полтавського по-
лкового хорунжого.

Зарудний Іван Єлисейович (? – ран. 1779) – син двурі-
чинського сотника Ізюмського полку і онук лох-
вицького сотника Івана Гамалії (за жіночою лінією).
Службу розпочав з 1750 р. Абшитований військовий
товариш Миргородського полку з 1771 р. в зв’язку з
хворобою. Проживав у Яресківській сотні.

Зарудний Іван Федорович – військовий товариш
(1760.11.11. – 1784 – ?). Мешкав у с. Тухах Уцти-
вицької сотні Миргородського полку. Мав 29 хат
підданих в хут. Манадиковщині.

Зарудний Іван Якович (1726 – 1763 – ран. 1779.03.) –
службу розпочав з 1760 р. військовим товаришем
Миргородського полку. Д.: NNN. Вдова (1786). За
нею в сс. Яреськах 27, Федунці 145, хут. Козорезів-
ському 80, Дмитрієвському 23 підданих.

Зарудний Йосип Федорович (? – ран. 1779) – у 1755 р.
разом з братом захопив майно матері. Військовий то-
вариш Миргородського полку (? – 1752 – 1755 – ?). У
1752 р. побив війта глинського Панька Дорошенка,
навесні 1753 р. захопив громадське пасовисько під 
м. Глинськом. Мешкав у с. Злодіївці. Д.: Параска NN. 

Зарудний Левко – військовий товариш Миргородського
полку (1661). В серпні 1661 р. полковник запорізький
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Іван Сірко послав до Г.Г.Ромадановського полоне-
них татар в супроводі його та товаришів Степана
Чернця, Кузьми Дабиша.

Зарудний Мойсей Якович (1743 – ран. 1810) – службу
розпочав з 1762 р. військовим канцеляристом ГВК,
військовий товариш Миргородського полку, хорун-
жий полковий (1768.2.03. – 1772), осавул полковий
(1772.7.03. – 1779), обозний полковий (з 1779.7.06.).
Абшитований обозний полковий (1782). Повітовий
предводитель дворян Миргородського повіту. Мав
30 хат підданих. Д.: Ганна Данилівна Лесевич,
донька судді полкового.

Зарудний Федір Петрович (? – ран. 1756) – мав двір у Ба-
турині (1726). Значковий товариш Лубенського
полку (? – 1736 – 1737 – ?). 1736 р. був в управлінні
Глинським сотенним правлінням, у 1737 р. – у оча-
ківському поході. Мав приїздзжі двори в д. Злодіївці
Устивицької сотні та в Шишацькій сотні. Осавул по-
лковий лубенський (1738.13.04. – 1747). У 1747 р. за-
володів частиною майна вдови абшитованого
глинського сотника Опанаса Жуковського Ксенії. Аб-
шитований осавул полковий (1748). Здійснив напад
на двір значкового товариша Федора Островського.
Д.: (1724) Гафія Опанасівна Жуковська, донька сот-
ника глинського. У 1756 р. вирубала ліс полковника
І компанійського полку Антіна Крижановського.

Зарудний Яків Мойсейович (1716 – ?) – навчався в КМА
(1727). Службу розпочав в Миргородському полку. У
1731 р. разом з полковником миргородським Па-
влом Апостолом був на українській лінії. Військо-
вий канцелярист ГВК (1735), військовий
канцелярист ГВС. У 1735 р. його двоюрідні брати,
сини Івана та Петра, розпочали судову справу, якою
оскаржували достовірність заповіту свого діда Гри-
горія Зарудного. Суд вирішив розділити маєтності
діда на рівні частини, але Яків цього не зробив. У
1737 р. проживав у с. Слобідці. У 1742 р. подарував
платок Троїцькій іркліївській церкві. Значковий (?
– 1737 – 1742), військовий товариш Миргородського
полку «за служби діда його судді полкового мирго-
родського і батька Мойсея Зарудного осавула по-
лкового миргородського також і його самого
бувшого в різних походах як показані в ГВК служби
і по атестату полковника миргородського Капніста»
(1742.13.02. – 1762). Мав підданих в Яреськівській
сотні при хуторі Погрібцях, 28 дворів і шинок у с.
Слобідці полкової Миргородської сотні, двір у Мир-
городі. Полковий хорунжий миргородський (1762 –
1764.13.03.). Підсусідок Остапівського повіту (1764
– 1779), підсудок земський в абшиті (з 1779.20.08.).
Мав хутори в 1-й полковій сотні під Миргородом, на
греблі с. Тухи Яреськівської сотні, в урочищі Бо-
гачка під с. Слобода (1764), хут. Погреби Яресків-
ської сотні, де було 17 хат (1760). Д.: NNN.

Заруцький Григорій Михайлович – шляхтич, бунчу-
ковий товариш у Стародубському полку (1723).

Заруцький Козьма Олексійович – син отамана городо-
вого глухівського. Мешканець глухівський (1680).
Військовий товариш і мешканець янпольський
(1691). Гетьманський староста янпільський. 23

квітня 1691 р. отримав гетьманський універсал на
власний млин на р. Студенці.

Заруцький Михайло (? – ран. 1764) – син бунчукового
товариша, бунчуковий товариш (1741 – 1751), патент
не пред’явив, жив у Ніжинському полку, у 1741 р.
склав присягу імператриці Лизаветі в Ніжинському
полку. Мав двір у м. Янполі, володіння у Шептаків-
ській сотні у с. Прокопівці 8 бездвірних хат.

Заруцький Олексій Богданович (? – 1633 – бл. 1692) –
шляхтич, козак глухівський (1654). Гетьман Іван
Виговський направив його разом з глухівським
мешканцем Семеном Чоноводом до глухівських
ратних людей. Військовий товариш (? – 1667 – 1672
– ?), в посольстві до Москви (1672). Отаман городо-
вий глухівський (? – 1668.12. – ?). 30 грудня 1667 р.
отримав універсал гетьмана Брюховецького на по-
будову млина між с. Студениками і с. Білокопит в
Глухівській сотні. 16 листопада 1672 р. просив нову
охоронну грамоту, яку отримав 18 листопада. 2 лю-
того 1680 р. продав в Глухові двір з броваром, шин-
ком, плецом, коморою на базарі, фільварком і
грунтами гетьману Самойловичу за 2970 золотих.
Військовий товариш (1681). Значний військовий то-
вариш (1685), мешканець глухівський. Протопоп
новгород-сіверський. Д.: (1680) Олена NN.

Заруцький Петро – син значкового товариша, правнук
воронізького сотника Сави Григоровича (за жіно-
чою лінією). Бунчуковий товариш 1736–1737 р., мав
двір і підсусідка у Воронежі.

Заруцький Семен – значковий товариш Лубенського
полку. 1735 р. в управлінні Глинською сотнею.

Заруцький Семен (1705 – 1763 – ?) – син бунчукового
товариша, служив з 1732 р., головний наглядач ма-
лоросійської пошти. Бунчуковий товариш (1741–
1763), патент не пред’явив, жив у Ніжинському
полку. У 1741 р., склав присягу імператриці Єлиза-
веті в Ніжинському полку, обраний від полку у ГВС
(1763), вів слідство про Богдановича (1763). Володів
млином на р. Шостці в с. Локотках.

Засенко Андрій Йосипович – син значкового товариша,
козак, мав разом з братами у с. Слобідка Бубнівської
сотні 12 підданих. Служив з 1755 р., значковий това-
риш Переяславського полку (30.05.1763 – 1780 – ?).
Одружений з донькою жителя домонтівського Се-
мена Супруна, сини Данило і Дмитро. 

Засенко Леонтій Йосипович – служив з 1745 р. коза-
ком, значковий товариш (30.05.1763 – 1780 – ?), по-
ручик (1790). Д.: Наталія Федорівна Деркач (? –
1747 – 1790 – ?), донька значкового товариша

Засенко Микита Йосипович – служив з 1745 р. козаком,
значковий товариш (30.05.1763 – 1777). 

Засенко Осип (1691–1773) – сотенний хорунжий буб-
нівський, отаман городовий бубнівський (1736–
1738), значковий товариш.

Засенко Степан Осипович – син значкового товариша,
козак, мав разом з братам у с. Слобідці Бубнівської
сотні 12 підданих. Служив з 1745 р., значковий то-
вариш Переяславського полку (30.05.1763 – 1780 –
?). Одружений з донькою жителя Слобідки Трохима
Луценка, син Федір.
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Засічний Яків – значковий товариш (1755).
Заславський Захар – значковий товариш Прилуць-

кого полку.
Заславський Микита Захарович (? – 1743 – 1766 – ?) –

син військового товариша, значковий товариш
Прилуцького полку, мешканець с. Галюк.

Заславський Петро (1753 – 1788 – ?) – шляхтич, службу
розпочав з 1770 р., полковий канцелярист (з 1779),
значковий товариш Миргородського полку (з 1780).

Засудний Григорій – значковий товариш Стародубського
полку (1769), у зборі грошей на поштовій станції.

Засульський Андрій Степанович (1750 – ?) – шляхтич,
службу розпочав 1760 р., значковий товариш (з
1768), військовий товариш Лубенського полку (1773
– 1782 – ?). 

Засульський Степан – старший канцелярист Лубен-
ської полкової канцелярії (1774), військовий това-
риш, абшитований військовий товариш Лубенського
полку (1788). Мав 21 підданого в одному місті Лох-
вицького повіту. Д.: Марфа N Парпур, донька знач-
кового товариша.

Засульський Степан (1707 – ?) – дід і батько служили
сотенними старшинами у Лохвицькій сотні, батько
з 1737 р. закуповував провіант для підрозділів, які
вели бойові дії. Службу розпочав з 1739 р. в Ніжин-
ській конвасарії, де прослужив 2 роки. 3 роки був
дозорцем в Гадячі. Значковий товариш (з 1744) Лу-
бенського полку. 1769 р. через старість вдома, а в
поході у другій армії син його Андрій.

Засядько Осип (бл. 1754 – ?) – син абшитованого сот-
ника, служив з 1769 р., значковий товариш Гадяць-
кого полку (1773 – 1780 – ?), військовий товариш в
абшиті (1786). Мав 12 спадкових підданих в Га-
дяцькому повіті. 

Затеса Григорій – канцелярист полкового суду (? – 1751
– ?), значковий товариш Полтавського полку (? –
1769 – 1771 – ?), возний гродський полтавський (? –
1773 – 1779 – ?).

Затиркевич Андрій Йосипович (1701 – 1761 – ?) –
службу розпочав з 1730 р., у 1733–1735 рр. в по-
льському поході у команді генерального обозного
Я.Лизогуба, у 1739 р. – у хотинському поході. Аб-
шитований бунчуковий товариш (з 1760.30.05.).

Затиркевич Дмитро Мойсейович (1703 – 1763 – ран.
1772) – служив ще за життя вже померлого батька
бунчукового товариша Мойсея Затиркевича з 1730 р.,
універсал на бунчукового товариша отримав разом
з батьком і братами у 1733 р. (брати померли до 
1763 р.). Служив з дому батька за одного. Був у пер-
шому польському поході весь 1733 р. і в другому у 1735
р. в команді обозного Якова Лизогуба, у 1737 р. – в
очаківському, у 1739 р. – в хотинському походах, був
у різних комісіях і відрядженнях. Абшитований
бунчуковий товариш (з 30.05.1760). Мав приїзджий
двір і 3 двори підсусідків у с. Євтуховому Білоусі
(1740, 1741), у д. Чарторийках 1 двір підсусідків, у
сотні Роїській у с. Ямищах 3 двори посполитих
(1747), двір житловий у с. Євтуховий Білоус (1750).
На р. Стрижні при с. Холявин мав млин в два кола.
Скаржився на бунчукового товариша Павла Мок-

рієвича за захоплення ямиських грунтів. Мав при-
їзджий двір у Чернігові, на хут. Руті 1 двір, в сл. Рої-
ській 2 двори, хутір під Черніговом, жив у
Ніжинському полку. Д.: Уліта Антінівна Троцина.
17 березня 1774 р. купила у свого племінника Якима
Миколайовича за 2700 рублів с. Юрківці, де мала
16 підданих. Проживала у с. Блотниці Срібнянської
сотні Прилуцького полку, де мала 10 підданих. 

Затиркевич Іван Дмитрович (1754 – ?) – син бунчуко-
вого товариша, військовий товариш Чернігівського
полку (? – 1779 – 1790 – ?). Мав з Павлом і Петром
287 підданих у 2 селах і 2 хуторах. Д.: Єфросинія
Іванівна Безпальчева, донька прем’єр-майора.

Затиркевич Іван Федорович (1750 – ?) – військовий то-
вариш Чернігівського полку (1787), поручик. Володів
У 1783 р. підданими у с. Колесники 13/13, У 1787 р. во-
лодів 20 підданими у 1 місті, 1 селі і 1 хуторі. Д.: Ксе-
нія Павлівна Єзучевська, донька значковий товариш

Затиркевич Прокіп – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1732), мав приїжджий двір у Черні-
гові. Мав грунти у с. Кукарах (1750), які захопив 
у Любецького монастиря. Військовий товариш
(1760). Мав 10 хат в д. Свинипухах (1760).

Затиркевич Роман Мойсейович – син бунчукового то-
вариша, – службу розпочав з 1737 р. військовим
канцеляристом ГВК, бунчуковий товариш у Черні-
гівському полку (1746.8.07. – 1760 – ?). 1751 р. мав
супроводжувати гетьманські клейноди і гетьмана
при вступі його в управління Гетьманщиною. Мав
приїжджий двір у Чернігові, у Роїській сотні у с.
Свинопрухах 10 посполитих дворів та 6 підсусід-
ських, в сл. Роїській 3 двори підсусідків, мав двір
житловий (1747), шинок у с. Роїще, житловий двір у
д. Слободка Роїська, приїзджий – у д. Задеріївці
(1750). Разом з Тимофієм Затиркевичем мали у 
с. Задеріївці 5 дворів підсусідків, в д. Каменской 3
двори посполитих. Жив у Ніжинському полку.

Затиркевич Тимофій Мойсейович – службу розпочав
з 1737 р. військовим канцеляристом ГВК, бунчуко-
вий товариш у Чернігівському полку (1746.8.07. –
1747 – ?). Мав приїжджий двір у Чернігові, в д. Сви-
нопрухах 6 посполитих і 4 підсусідських дворів, в сл.
Роїській 2 двори підсусідків, у с. Роїще 1 підсусідків,
мав двір житловий у д. Слободка Роїська (1747). Д.:
Марія NN, захопила грунти у вдови свекра. 

Затиркевич Яків Мойсейович – син бунчукового това-
риша, службу розпочав з 1733 р., був у польсьму і
очаківському походах. У реєстрі бунчукових това-
ришів Чернігівського полку (1735.12.12. – 1752 – ?).
Мав у д. Шуманах 1 двір посполитський (1739).
Разом з Романом Затиркевичем мали у Чернігів-
ському полку у с. Свинопрухах 1 шинок, бідних по-
сполитих з худобою 10, без худоби 7, підсусідків без
худоби 4, у с. Роїще 2 підсусідки без худоби, в 
сл. Роїській 1 шинок, 3 посполитих без худоби, в 
д. Кам’янці 3 посполитих, в д. Ямищі 4 посполитих,
двір власний, в якому жив, шинок та 14 підсусід-
ських хат у с. Красному, приїжджий двір у с. Паль-
чиках, у с. Морозівці Баришівської сотні 1 двір
середньогрунтових посполитих, 2 двори малогрун-
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тових, 6 дворів убогих, у Березанській сотні в 
с. Недра посполитих 3 двори на 6 хат малогрунто-
вих, 21 двір на 26 хат убогих. Д.: Марія Дмитрівна
Володьковська, донька бунчукового товариша.
Мала довгу суперечку (1740 – 1764) з сестрою На-
стасією, дружиною яготинського сотника, за двір з
млинами і грунти у с. Недра Березанської сотні,
грунт с. Морозівці Баришівської сотні, шинковий
двір в Басані, звинувачуючи її в захопленні батьків-
ської спадщини.

Затиркевич-Нестеренко Мойсей Дмитрович (? – 1687
– 1741) – військовий канцелярист ГВК (1707), знат-
ний товариш полку Чернігівського (? – 1709 – 1716 –
1728), полковий комісар (1723, 1726), бунчуковий то-
вариш у Чернігівському полку (1728.24.10. – 1741). 3
жовтня 1716 р. купив ½ млина на р. Білоус на греблі
у с. Юріївці у Феськи Терещихи Жабчихи. Мав один
камінь у млині в Батурині (1726).Захопив грунт у 1731
р. у вдови полкового судді Марії Тризни. Мав двір в м.
Чернігові, який ще 1748 р. був у спільній власності
його чотирьох сині. Мав 1 підсусідський двір в Чор-
торийцях, в д. Киселівці 4 двори, двір приїзджий у с.
Євтухи, у с. Ямищах 2 двори посполитих (1739), 5 дво-
рів посполитих у Задеревцях (1741). Мав приїзжий
двір у с. Мітченки Батуринської сотні, 6 хат підсусід-
ків у с. Красному. Його зятем був чернігівський війт
Йосип Титович. Рід внесений до І частини родовід-
ної книги Чернігівського намісництва по Чернігів-
ському і Роменському повітах. Д.: (1707) Марія
Юріївна Затиркевич (1690 – 1767 – ран. 1780). Бун-
чукова Мойсеєва Дмитровичева володіла дворами по
селах і при хуторі 3 двори, у с. Свинорухи 21 двір.

Затура Петро – військовий товариш у Стародубському
полку (1762).

Захава Дмитро Іванович – син священика с. Княжичі,
військовий канцелярист (1781). Мав хутір поблизу
с. Княжичі, 7 дворів підданих у с. Княжичі, а також
млин у 1 коло і винокурню в 2 котла на своєму ху-
торі. Абшитований військовий товариш Ніжин-
ського полку (1788). У с. Княжичах мав 48 підданих.
Д.: Марина Федорівна Тарасова, донька військового
товариша.

Захарієвський Федір Захарович – шляхтич, син на-
казного сотника новомлинського, абшитований
значковий товариш Ніжинського полку (1783), жи-
тель с. Нехаївки. Мав 44 підданних. Д.: Катерина
NN, козачка.

Захарович Самійло – військовий товариш Стародуб-
ського полку (1700).

Захарченко N – значковий товариш Ніжинського
полку (1781), мав хутір біля с. Нехаївки з пасікою.

Захарченко Данило (? – ран. 1748) – значковий това-
риш Полтавського полку (? – 1732 – 1735 – ?), мав
двір у Полтаві та хутір (1735), шинок у с. Мачохах
(1732). Мав сина Павла.

Захарченко Пилип – військовий товариш Переяслав-
ського полку (1775), житель с. Самовища Іркліїв-
ської сотні. Д.: NNN, донька козака. Мали синів
Іллю (1756 – ?), Данила (1761 – ?), Матвія (1763 – ?),
Миколу (1765 – ?).

Захарченко Степан – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1767). Військовий товариш. Д.: Уляна
Іванівна Грихно, донька значкового товариша. Їй
перейшли всі володіння Грихнів у Кропивній.

Захарченко Федір (1739 – ?) – службу розпочав з 8
січня 1752 р., підканцелярист (з 1755.17.08.), полко-
вий канцелярист (з 1758.9.01.), писар сотенний ве-
ликобудиський (з 1762.18.03.), значковий товариш
Полтавського полку (1770 – 1771 – ?).

Захарченко Яків – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1767 – 1778 – ?). 1778 р. разом з
військовим товаришем Водарським захопив землі
у козачки Іркліївської сотні Литвиненко.

Збитинський Андрій Якович (? – 1735.21.05.) – знач-
ковий товариш Стародубського полку. У 1735 р. жив
у Почепській сотні, «у 1735 сам умре а син в пер-
вомъ походе». Д.: Марія Луківна Силевич.

Збитинський Михайло – значковий товариш Старо-
дубському полку. Його донька Олена заміжня
(1787) за Григорієм Павичем Савицьким – колезь-
кий асесор (1787), проживав у с. Шаулине.

Звенигородський Василь – військовий товариш Мир-
городського полку (? – 1744 – 1752 – ?), не мав дво-
рів (1744). На хуторі у Цибулівській сотні у нього 12
посполитих (1752).

Звенигородський Василь – з козачого звания. Вій-
ськовий товариш у полку Лубенському «за держа-
ние …. надлежащих до скарбу войскового доходов с
полку … и за оказанние приращения зборной до
скарбу войскового казни» (1742 – 1751 – ?). Мав двір
у м. Єремєєвці Чигриндубравської сотні у 1745 р., в
якому сам жив. Під слідством по секретній комісії в
Києві (1751).

Звенигородський Василь – значковий товариш Мир-
городського полку.

Звенигородський -Левченко-Максимович Семен
Максимович (1703 – 1761 – ?) – шляхтич. служив
будучи ще міщанином з 1730 р., виконував дору-
чення полкової канцелярії. З 1752 р. бурмістр ма-
гістрату полтавського. У 1758 р. по його ж
донесенню в ГВК призначений козаком. У 1759 р.
призначений значковий товариш Полтавського
полку за ордером ГВК. Його сини Семен і Василь
також стали за тим же ордером значковими това-
ришами (2.03.1759). 31 жовтня 1760 р. продав дім у
Полтаві (на священицькому місті) Павлу Кочубею,
який він купив у Ірини Величковської ще 26 бе-
резня 1741 р. за 200 карбованців. Титор полтавської
собоної церкви (1751). Помер без чоловічого потом-
ства. Ч.: (з 1727) Ганна Олексіївна Костенська,
донька протопопа опішнянського і гадяцького.

Звенигородський-Левченко Максим (? – 1679 –
1720) – товариш сотні Будиської (1699), сотник ве-
ликобудиський (1706–1715), знатний полку Пол -
тавського товариш (1716). «Движимие и недвижимие
добра имел»: двір в Старих Млинах, двори підсусідків
– вісімнадцять хат, млин в півтора кола на р. Вор-
склі, дві луки з лісами, луку на Ворсклі Сукошли-
ківську, комору в Великих Будищах, дворище пусте,
дві ниви по цю стору Ворскли, ліси Кривогузів-
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ський, Шаповалівський, Гребінниківський, дво-
рище, яке надав за заслуги Скоропадський, 15 дво-
рів у Старих Млинах та інше. «По престарелім
летам от сотничества отказался». Тестамент 4 лис-
топада 1720 р.. Д.: Настасія Яківна N (? – бл. 1733),
тестамент 1733 р. Можливо, Кратенко, бо близь-
кими до їх роду був козак Панас Кратенко.

Звенигородський-Левченко-Максимович Василь
Іванович (1744 – 1779 – ?) – службу розпочав з 17 ве-
ресня 1763 р. значковим товаришем Полтавського
полку (1763 – 1784 – ?). Військовий товариш. Д,:
Марфа Іванівна N (1765 – 1791 – ?).

Звенигородський-Левченко-Максимович Василь Се-
менович (? – 1763 – ?) – значковий товариш Полтав-
ського полку (з 1758), за ордером від 2 березня 1759 р.

Звенигородський-Левченко-Максимович Іван
Іванович (1746 – 1779 – ?) – службу розпочав з 17 ве-
ресня 1763 р. значковим товаришем Полтавського
полку (1763 – 1784 – ?). Військовий товариш. Д.:
Уляна Григорівна Олефір, донька козака старош-
ликівського. 

Звенигородський-Левченко-Максимович Іван
Максимович (? – 1694 – 1752 – ?) – син великобу-
диського сотника Максима Левченка, служив після
смерті батька з 1718 р., значковий товариш Полтав-
ського полку (1732–1743). На канальних роботах на
Ладозі в наказного полковника Таранухи був за по-
лкового осавула. Полковий комісар полтавський
(1729). В дністровському поході – за полкового оса-
вула полтавського, в хотинському – за полкового
обозного. Був у кримському поході. Мав двір у Ве-
ликих Будищах, разом з Федором – 15 посполитих
дворів. У 1743 р. подав прохання про призначення
його і брата Федора військовими товаришами, на
що і отримали відповідний універсал 3 червня 1
743 р. Мав володіння у с. Комарівці (1732).

Звенигородський-Левченко-Максимович Максим
Семенович (? – 1721 – 1763 – ?) – значковий това-
риш Полтавського полку (1759 – ?), в абшит вій-
ськовим товаришем.

Звенигородський-Левченко-Максимович Матвій
Федорович (1740 – 1780 – ?) – службу розпочав з 16
вересня 1758 р., у 1762 р. склав присягу, значковий то-
вариш Полтавського полку (з 9 серпня 1766 р.). Д.: Те-
тяна Якимівна Леонтієва (1751 – ?), донька капітана.

Звенигородський-Левченко-Максимович Микола
Іванович (1739 – 1814 – ?) – службу розпочав з 17 ве-
ресня 1763 р. значковим товаришем Полтавського
полку (1763 – 1784 – ?). Військовий товариш. Д.:
Марфа Петрівна Оранська (1748 – ?), донька свя-
щеника.

Звенигородський-Левченко-Максимович Прокіп
Іванович (1741 – ?) – у 1762 р. склав присягу, знач-
ковий товариш Полтавського полку. Д.: Мотря Ос-
тапівна Кулик, донька сотника. 

Звенигородський-Левченко-Максимович Семен
Семенович (? – ран. 1763) – значковий товариш По-
лтавського полку (з 1758), за ордером від 2 березня
1759 р. Павло Кочубей купив дім у нього в Полтаві
на попівському дворищі (1760.31.10.).

Звенигородський-Левченко-Максимович Федір Мак-
симович (1696 – 1762 – ран. 1779) – служив з 1728 р. по
нарядам полкової канцелярії, був у походах. Значковий
товариш Полтавського полку (1740–1743), військовий
товариш «служби діда і їх також і отца великобуди-
ського сотника Максима Левченка і його самого з 
1728 р. в походах і ріхних нарядах відправлені» (з
1743.3.07.). Мав підданих у с. Старих Млинах, двір у Ве-
ликих Будищах, разом з Іваном мав 15 посполитських
дворів. Д.: Євдокія NN (? – 1781 – ?), можливо, Міщенко,
бо Михайло Міщенко був родичем їх сина Андрія.

Звіряка Микита – військовий канцелярист (1738.10. –
1741), військовий товариш за служби його у ГВК
(1741.05. – 1743 – ?). Абшитований військовий то-
вариш Полтавського полку (з 7 вересня 1749). Мав
двір у Великих Будищах. Священик великобуди-
ський троїцький (1751). 

Звонкевич Василь – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1732), мав приїзджий двір у Чернігові.

Звонников Василь – значковий товариш Стародуб-
ського полку. У 1737 р. перебував вдома, але мав йти
в похід в команді фельдмаршала фон Мініха.

Звягольський-Мельников Григорій Федорович (1744
– ?) – військовий товариш Гадяцького полку (1782),
мав 20 підданих у Гадяцькому повіті. Рішенням Чер-
нігівського намісницького дворянського зібрання
визнаний дворянином і внесений до ІІ частини ро-
довідної книги. Д.: Горпина Пантелеймонівна Буто-
вич, донька військового товариша.

Згурський-Батрак Григорій Леонтійович (1718 – 1764
– ?) – значковий товариш Переяславського полку
(1764). Д.: Олена Григорівна N.

Згурський-Батрак Іван Леонтійович (1714 – 1777 – ?)
– значковий товариш Переяславського полку
(1764). Д.: Настасія Леонтіївна N (1726 – 1777 – ?).

Згурський-Батрак Петро Федорович (1754 – 1780 – ?)
– з шляхетства, служив з 1771 р, значковий товариш
Переяславського полку (1773.21.03 – 1780 – ?). Д.:
Марія Петрівна Гребінка (1756 – 1780 – ?), донька
бурмістра переяславського, сини Мойсей та Матвій.

Згурський-Батрак Тимофій Леонтійович (1733 – 1777 –
?) – отаман сотенний яготинський (1762–1764), знач-
ковий товариш Переяславського полку, возний со-
тенний яготинський. Д.: Ганна Федорівна Харченко.

Згурський-Батрак Федір Леонтійович (1725 – 1777 –
?) – значковий товариш (1764). Д.: Пелагея Іванівна
N (1734 – 1777 – ?)

Зеленецький Петро – значковий товариш (? – 1762 –
?). Проживав у Великих Будищах. Військовий кан-
целярист (? – 1769 – ?). Городничий решетилівський
(? – 1779). Коморник Полтавського повіту (1779), ре-
комендований в чин бунчукового товариша. 

Зеленський Василь – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1726 – 1750 – ?), 1726 р. в гілян-
ському поході. В с. Харківцях 1-ї полкової сотні мав
житловий двір (1750).

Зеленський Василь – значний військовий товариш,
якому гетьман Скоропадський надав універсал на с.
Брусся на Полтавщині. Суддя полковий прилуць-
кий (? – 1728 – ?).
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Зеленський Григорій (? – ран. 1747) – отаман значко-
вого товариства Прилуцького полку. 1 жовтня 
1723 р. підписав Коломацькі чолобитні. Монасти-
рищанський наказний сотник (1728). Д.: Ганна Іва-
нівна N, в 1748 вдова.

Зеленський Дмитро Михайлович – син полковника
брацлавського, якого він поминав в одному із мо-
настирів. О.Лазаревський вважав: «вероятно, это
был выходец с правого берега Днепра, так как ни-
какого родства на левом берегу у него не видно».
Його появу з Правобережжя засвідчують і латин-
ські букви у його печатці. Мав герб «у щиті вежа,
пробита стрілою, над щитом короноване забрало, з
якого виходить рув, озброєна мечем, обабіч щита
рослинний орнамент». Значний військовий това-
риш (? – 1689 – 1699 – ?), супроводжував гетьмана
Мазепу до Москви (1689). Полковник лубенський (?
– 1700 – 1709).

Зеленський Іван Григорович (1748 – ?) – син сотенного
хорунжого рашівського, службу розпочав з 1765 р.,
отаман сотенний, виконував обов’язки сотників ра-
шівського і 1-ї Гадяцької сотні у кримському похо-
дах. Абшитований військовим товаришем (з
1784.1.04.), поручик у відставці (1788). Д.: Настасія
Леонтіївна Біляк, донька полкового писаря.

Зеленський Іван Лаврінович (1717, м. Зіньків – ?) – син
козачий. Навчався у КМА (1736). Значковий това-
риш Гадяцького полку на місце батька (1746 – 1750
– ?). З 1746 р. в догляді в Гадяцькому полку Боро-
ховицьких маєтностей. Мав двір у Гадячі і підда-
ного при хуторі с. Римарівці.

Зеленський Лаврін (? – 1695 – 1716 – ?) – значковий то-
вариш Гадяцького полку, мешканець зіньківський.

Зеленський Лаврін (1752 – ?) – службу розпочав з 14
квітня 1763 р., значковий товариш (з 16 серпня
1763), військовий товариш (з 7 червня 1779),
прем’єр-майор у відставці (1788). Мав 6 підданих в
одному місті. Д.: (1775) Домникія Степанівна Сало-
губ, донька значкового товариша.

Зеленський Михайло – бунчуковий товариш (1743),
проживав у с. Покошичах. 

Зеленський Опанас – з старшинських дітей, значко-
вий товариш (1720 – 1750 – ?). Мав двір житловий
у Переяславі.

Зеленський Павло Семенович (1733 – 1788 – ?) –
службу розпочав з 1746 р. в Лубенській полковій
канцелярії. У 1752 р. перейшов на Січ, став товари-
шем Уманського куреня. У 1756 р. писар полковий у
Гарді, 1757 р. – Самарської паланки. 23 грудня 1758 р.
вийшов з Січі у Рашівку, отримавши рекомендації
за підписом кошового отамана Григорія Федорова.
Отаман с. Ручки (1759–1760). Крім нього на посаду
рашівського сотника після смерті батька претенду-
вали військові канцеляристи Іван Ставицький та
Іван Ситенський. У 1762 р. змушував козаків шин-
кувати йому горілку, порушуючи право шинку-
вання. У 1767 р. підписав наказ шляхти Гадяцького
повіту до Катерининської комісії. Був у кримському,
задніпровському, на Дону і в битвах. Абшитований
бунчуковий товариш (1783 – 1788 – ?). Мав 100 під-

даних у Гадяцькому повіті. Д.: Гафія NN, донька
шляхтича. Вдова військового товариша Пантелей-
мона Івановича Бутовича.

Зеленський Прокіп Павлович (1762 – ?) – син сотника
рашівського. Колезький канцелярист, возний Га-
дяцького повіту (1782). Військовий товариш
(1782.29.06. – ?), поручик. Д.: Настасія NN. 

Зеленський Федір (? – 1700 – ран. 1728) – шляхтич,
прийшов у Чернігівський полк «через оженення».
Одружився з вдовою роїського сотника Малика і
йому у володіння прейшло с. Осняки, на яке отри-
мав підтвердження від полковника Г.Самойловича
(1686). Мав підтверджуючі універсали полковників
на с. Осянки (Григорія Самойловича (1686.20.08.),
Якова Лизогуба (1687.24.11.), Юхима Лизогуба
(1700.22.12.). Осавул полковий чернігівський (? –
1694.07. – 1699.10. – ?). Значний полку Чернігів-
ського товариш (1700). Д.: Марія NN, вдова Івана
Миколайовича Рашевського.

Зеневич Григорій Данилович (1723 – 1772 – ?) – слу-
жив з 1731 р., з 1744 р. військовий канцелярист ГВК.
військовий товариш у Стародубському полку
(1751.17.10. – 1768), був у турецькому, хотинському
походах, при прикритті кордонів, будівництві мос-
тів, в званні канцелярському при Генеральній кан-
целярії 7 років, і в інших відрядженнях по
призначенню ГВК і полкової Стародубської канце-
лярії, чин отримав від гетьмана, знаходився у ві-
дання Генеральної артилерії. 29 лютого 1768 р.
абшитований бунчуковим товаришем. Мав маєт-
ність в хут. Ушинському Новгородської сотні, три
млини. Д.: Євдокія Яківна Карпека, донька бунчу-
кового товариша. Мали синів Степана, Олександра
і доньку Катерину.

Зеневич Данило Йосипович (? – ран. 1767) – значко-
вий товариш Стародубського полку (1709.21.08. –
1758 – ?), асесор полкового суду стародубського
(1732) організовував передачу провіанту до київ-
ських магазинів (1737). Д.: Марія Григорівна Злот-
ник, донька стародубського війта.

Зеневич Йосип Данилович – козак Новгород-Сівер-
ської сотні (1688). Значковий товариш Стародуб-
ського полку (1709.21.08. – ?).

Зеневич Михайло (? – ран. 1767) – значковий товариш
Чернігівського полку (? – 1737 – 1752 – ?). На фор-
пості любецькому (1737). Мав на р. Розсудівці млин,
пущу під Любечем, посполитих у с. Смолеговці Лю-
бецької сотні 4 двори (1740), там же двір житловий
(1741). Д.: (з 1733) Параска Антінівна Максимович,
донька бунчукового товариша.

Зеневич Яків Йосипович (? – 1706) – значковий това-
риш Стародубського полку. Загинув під Слуцьком.

Зенкович Олексій – значковий товариш Гадяцького
полку (1739), у поході.

Зеньковский Микола (1711 – 1761 – ?) – служив козаком
разом зі старшим братом Іваном у 1742 р., значковий
товариш Чернігівського полку (18.11.1759 – 1761 – ?).

Зимницький Василь Павлович – навчався в латин-
ських училищах, значковий товариш Ніжинського
полку.
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Зимницький Матвій Петрович (1717 – ?) – син знач-
кового товариша, значковий товариш Ніжинського
полку (1776), возний у відставці (1787), мав 24 під-
данних у 1 містечку.

Зимницький Петро Павлович (? – 1700 – 1738) – син
сотника веркіївського, значковий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1736 – 1738). У 1737 р. був у оча-
ківському поході при волах. Д.: Ганна NN, в другому
шлюбі за Іваном Павловичем Армашевським, сот-
ником веркіївським.

Зінкевич Микола (1727 – 1763 – ?) – військовий това-
риш (1755 – 1763 – ?) в Ніжинському полку 

Зінович Леонтій Мануйлович (? – 1767) – значковий
товариш Стародубського полку (? – 1760 – 1767).

Зінович Мануйло Йосипович – значковий товариш
Стародубського полку (1709.21.08. – 1737 – ?), до-
зорця ропський (? – 1733 – 1737 –?). Мав житловий
двір у с. Чорнотичах Волинської сотні. В травні 
1725 р. отримав дозвіл на використання греблі і по-
будову млина на купленому грунті хутірця під с. Ов-
чинець Мглинської сотні у дружини бунчукового
товариша Григорія Жоравки. Д.: (1755) Зіновія Пет-
рівна Демиденко (? – 1703 – 1761 – ран. 1768),
донька сотника волинського. Вдова сотника волин-
ського Карпа Петровича Леневича (? – 1688 – 1734
– ?). Їх син Федір Мануйлович був канцеляристом
ГВсуду, а одружився з вдовою попа новгородського
Андрія Заруцького і жив у Глухові в суді генераль-
ному по своїй справі з бунчуковий товариш Петром
Валкевичем про спірні маєтності та угіддя.

Зінович Михайло Мануйлович (? – ран. 1784) – знач-
ковий товариш Стародубського полку (з 1745). Д.:
Параска Антінівна Максимович, донька Максимо-
вича і Олени Степанівни Отрохович.

Зінович Олександр Григорович – військовий канцеля-
рист, військовий товариш Стародубського полку (з
1781.2.04). Д.: Марфа Василівна Рославець, донька
бунчукового товариша.

Зінович Яків Йосипович (? – 1706) – значковий това-
риш Стародубського полку. Загинув під Слуцьком.

Зінович-Фай Андрій Андрійович (? – 1660 – 1737) –
шляхтич, син козака ніжинського, разом з двою-
рідним братом Йосипом перейшли в Новгород-Сі-
верський (? – 1684 – ?). Козак Новгород-сіверської
сотні. Товариш Стародубського полку (1696). Купив
грунти в Новгородському повіті: у с. Стахорщині 20
дворів з полями, сіножатями над р. Лосткою, вище
Стахорського і нище Константієвого млинів під Ста-
хорщиною над р. Молотечею, 3 млини на р. Моло-
течі: в Стахорщині, вище Стахорського млина, у с.
Бугринівці, на р. Ломанці млин – вишняк, на р.
Смячі у с. Смячі. 11 грудня 1696 р. отримав гетьман-
ський універсал на маєтності, підтверджений уні-
версалом Скоропадського 12 вересня 1709 р. 20
травня 1699 р. купив млин смячський у Івана Бист-
рицького. Значний військовий товариш (? – 1709 –
?). 16 липня 1714 р. уступив три плеци у с. Курень
Пустинно-Рихлівському монастирю. 18 березня
1716 р. отримав гетьманський універсал з дозволом
засипати греблю між власними його млинами

Новим і Багриновським на р. Молотечі. 16 липня
1716 р. продав смячський млин Пустинно-Рихлів-
ському монастирю. 2 листопада 1728 р. отримав
гетьманський універсал з підтвердженням на свої
маєтності. Бунчуковий товариш (1723–1737). Мав у
1737 р. житловий двір у с. Стахорщина Шептаків-
ської сотні. Помер у с. Стахорщина бездітним. Д.:
Устина NN (? – ран. 1741), у 1-му шлюбі була за-
міжня за Марком Васильовичем Фаєм. Її племінни-
ком був бунчуковий товариш Биковський.

Зінченко Василь Силич – син військового товариша,
значковий товариш Стародубського полку (1701 –
1751 – ?), абшитований значковий товариш, мав у
1764 р. в Топальській сотні у с. Людковщині поспо-
литих дворів 2.

Зінченко Григорій Степанович – син значкового това-
риша, значковий товариш Стародубського полку.

Зінченко Дем’ян Степанович – син значкового това-
риша, значковий товариш Стародубського полку
(1769), у другій армії у поході.

Зінченко Євстрат – військовий товариш Ніжинського
полку (1747), мав двір житловий і шинковий у 
м. Олишівці.

Зінченко Іван Васильович – син значкового товариша,
значковий товариш (1768) Стародубського полку
(1769), у другій армії в поході.

Зінченко Леон Опанасович – син військового това-
риша, значковий товариш Стародубського полку
(1701 – 1751 – ?). У серпні 1731 р. всі брати отримали
підтвердження на сл. Людковщина та інші грунти
в полку.

Зінченко Опанас – покозачений шляхтич, за полков-
ництва у Стародубі Дащенка осадив на власних
грунтах і володів до смерті с. Людковщину. Вій-
ськовому товаришу і мешканцю стародубському
Мазепа надав універсал 5 жовтня 1687 р. на послу-
шенство людей на ним поселених грунтах, яким во-
лоділи його діти і онуки. 18 лютого 1690 р. отримав
підтвердження попередніх надань стародубських
полковників на с. Людковщину від полковника Ми-
хайла Миклашевського. 17 липня 1702 р. отримав
універсал гетьмана Мазепи на його дві слобідки
Людковщину і Шеломин.

Зінченко Осип Ничипорович – значковий товариш
Стародубського полку.

Зінченко Роман Тимофійович – син значкового това-
риша, значковий товариш Стародубського полку
(1769), у другій армії в поході.

Зінченко Сава (? – ран. 1761) – значковий товариш Ні-
жинського полку (? – 1742), військовий товариш за
його служби (1742 – 1748 – ?). Надав позику до вій-
ськового скарбу – 50 копійок (1743). 10 червня 
1746 р. купив у вдови олишівського сотника Данила
Шрамченка Марії п’ять на олишівському ринку за
75 карбованців.

Зінченко Сила Опанасович – значний товариш полку
Стародубського (? – 1709 – 1716 – ?). 9 лютого 1709 р.
в Ніжині отримав універсал гетьмана Скоропад-
ського з підтвердженням слободи Людковщини з
млином на р. Карні, сіножать Гречанську під Ону-
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ковичами, «отчину» на болоті Ратові на вічність. 30
січня 1716 р. отримав універсал гетьмана Скоропад-
ського на спірні з онуковськими мешканцями
грунти, отримавши від них в заміну ліс Замішов.

Зінченко Стефан Силич – син військового товариша,
значковий товариш Стародубського полку (1701 –
1768 – ?), з братами мали у 1737 р. володіння у 
с. Людківщина 30 посполитих, з них 19 вийшли без
звістки.

Зінченко Тимофій Силич – значковий товариш Старо-
дубського полку (1701 – 1768 – ?), з братами мали у
Стародубі двір (1768), У 1735 р. супроводжував ро-
сійських втікачів, абшитований значковий това-
риш, у 1737 р. перебував вдома, але мав йти в похід
в команді фельдмаршала фон Мініха, мав у 1764 р.
в Топальській сотні у с. Людковщині посполитих
дворів 2. 

Зінченко Яків Силич – син значкового товариша, знач-
ковий товариш Стародубського полку.

Зіньковський Андрій – військовий товариш (1779).
Мешканець с. П’ятовська 1-ї полкової сотні Старо-
дубського полку.

Зіньковський Олександр – військовий товариш (1779).
Мешканець с. П’ятовська 1-ї полкової сотні Старо-
дубського полку.

Златковський Василь – значковий товариш Ніжин-
ського полку. Д.: N Василівна Лазаревич.

Златковський Василь Минич – військовий товариш
(1787), мешканець стародубський. Д.: Єфросинія
Михайлівна Яворська, донька полкового осавула.
Мали сина Василя, доньок Тетяна і Мар’яну.

Златковський Дмитро Іванович – син абшитованого
значкового товариша, службу розпочав з 17 березня
1772 р., значковий товариш Київського полку (з
1773 – 1779 – ?).

Златковський Іван (? – 1782 – ран. 1787) – шляхтич
гербу «Топор». Значковий товариш Київського
полку. Абшитований значковий товариш (? – 1782 –
?). Д.: Пелагея NN (1707 – 1788 – ?). Підданих не мав.

Златковський Самійло Іванович (1761 – ?) – службу
розпочав з 1773 р. полковим канцеляристом, ота-
ман сотенний (з 1776), значковий товариш Київ-
ського полку (з 1780).

Златковський-Бурий Клим (бл. 1701 – 1772 – ?) –
службу розпочав у вересні 1720 р. козаком с. Ковалі
Бакланської сотні. Хорунжий сотенний баклан-
ський. Значковий товариш (1760 – 1766), абшито-
ваний військовий товариш (1766 – 1772 – ?). Д.:
NNN, донька війта. Мали синів Петра і Федора. 

Злотаржевський Петро – син решетилівського свя-
щенника, військовий товариш Полтавського полку.

Злотаржевський Кирило – син решетилівського свя-
щенника, військовий товариш Полтавського полку.

Злотковський Іван – військовий товариш Чернігів-
ського полку (2-га половина ХVІІІ ст.).

Злотнецький Андрій – значковий товариш Чернігів-
ського полку (? – 1741 – 1743 – ?), мав житловий
двір у с. Кукарях Любецької сотні.

Значко-Яворський Андрій Карпович (1748 – 1783 – ?)
– службу розпочав 5 червня 1763 р. у гродському

суді, полковий канцелярист (з 1764.8.05.). Возний
гродський (з 1768.20.08.), сотник 1-ї Лубенської
сотні (з 1771.10.03.), одночасно бунчуковий товариш
(з 1782). Був у поході під Бендерами та кримському,
у битвах. Проживав у с. Біївці. Д.: Параска N Алек-
сандрович (1761 – 1796 – ?), донька підкоморія.

Значко-Яворський Аполон Максимович (1762–1821)
– син полкового осавула. Осавул сотенний в Лубен-
ському полку (з 1776), значковий товариш Лубен-
ського полку (з 1778.15.10.), вахмістр Лубенського
карабінерського полку (з 1782), унтер-офіцер лейб-
гвардії Ізмайловського полку (з 1785). Д.: Маріанна
Андріївна Мартос (1791 – 1837 – ?).

Значко-Яворський Карпо Ілліч – шляхтич гербу
«Косцеша», службу розпочав з 1726 р., значковий
товариш Лубенського полку, у 1737 р. був полковим
комісаром. Отаман городовий лубенський (1740–
1753), сотник 1-ї полкової сотні (1753.27.11. –
1764.4.10.). Абшитований полковим осавулом через
старість і стан здоров’я (1764 – 1771 – ?). Мав шинок,
двір і 1 бездвірну хату у Лубнах. Батько Михайла
Значко-Яворского, майбутнього ігумена Матро-
нинського монастиря Мелхиседека (1716–1809).

Значко-Яворський Максим Карпович – шляхтич
гербу «Косцеша». Навчався в КМА, значковий то-
вариш Лубенського полку (з 1754.31.05.), військо-
вий товариш Лубенського полку (з 1764.18.10.).
Направлений у військовий похід (1769). Абшитова-
ний полковим осавулом (з 1774.18.09.). Бунчуковий
товариш (з 1782). Д.: Маріанна Михайлівна Скар-
жинська, донька сотника 1-ї Лубенської сотні.

Значко-Яворський Микола Максимович – службу
розпочав з 1769 р., полковий канцелярист, значко-
вий товариш Лубенського полку (1776.11.06. – 1786).
Капрал лейб-гвардії Ізмайловського полку (з 1786).
Д.: 1) N Степанівна Лясовська, донька отамана со-
тенного янишпольського. 2) Олександра Іванівна
(Александрович ?).

Значко-Яворський Михайло Максимович (1762 – ран.
1835) – службу розпочав з 1 січня 1776 р. в Лубен-
ському полку. Отаман сотенний (з 1777.1.05), знач-
ковий товариш (з 1778.3.11.), корнет (з 1785.28.06.).
Д.: Євдокія Наумівна Дергун, дворянка.

Знойко Данило – шляхтич, мешканець вибельський,
«заслужений у Війську Запорозькому товариш», у
лютому 1660 р. отримав універсал Ю.Хмельниць-
кого збирати прибутки з млина на р. Снові під Сед-
невом. 20 квітня 1705 р. гетьман Мазепа надав
частину млина, який раніше належав Знойку вій-
ськовому осавулу Івану Скоропадському.

Знойко Демид Данилович (1758 – ?) – значковий това-
риш Чернігівського полку (1790). Разом з братом
Павлом мав 36 підданих в Городницькому повіті.

Золотар Дмитро (1776) – син значкового товариша,
службу розпочав з 1 березня 1772 р. значковим то-
варишем.

Золотар Федір – козак потоцький (? – 1741 – ?), у 1741 р.
«показал, что имеет на той стороне Днепра на ретце
Омельничку хутор з принадлежащими к нему се-
нокосами и полем пахатним, да по оной же ретце
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гребля и став, занятие отцом его, деется тому более
десяти годов». Значковий товариш Миргород-
ського полку (1757 – ?).

Золотар Яків – значковий товариш Миргородського
полку (1757 – ?).

Золотаревський Антін – службу розпочав значковим
товаришем Миргородського полку (1769 – 1775 – ?).
Д.: NN Лубенець, донька жителя голтв’янського.

Золотаревський Василь – «сказка» 1763 р. засвідчила,
що служив козаком у Запорозькій Січі, був у полоні
в Кримській орді, після звільнення був у крим-
ському, очаківському, дністровському і кримському
походах і в Січі був війським осавулом. Потім слу-
жив у Лубенському полку. Звання військового то-
вариша отримав від гетьмана (1755 – 1763 – ?).

Золотаревський Гаврило Павлович (1725 – ?) –
службу розпочав в Гадяцькій полковій канцелярії
1753 р., полковий канцелярист (з 1754), значковий
товариш Гадяцького полку (з 1758) за універсалом
Розумовського, військовий товариш (з 1767) за па-
тентом МК. Письмові справи, по ордеру полковї
канцелярії справи у компанійських полках. На-
правлений у військовий похід (1769). Сотник ва-
кансовий (з 1774), сотник 2-ї Комишненської сотні
(1779 – 1780 – ?). Мав 5 підданих (1771). Д.: N Рома-
нівна Бобир, донька бунчукового товариша. Мав
синів Григорія, Романа та Івана й доньок Марію,
Ганну та Єфросинію (1780).

Золотаревський Михайло (1758 – ?) – син козака,
службу розпочав з 5 листопада 1769 р., копіїст (з
1771.19.10.), полковий канцелярист (з 1775.30.06.),
значковий товариш Миргородського полку
(1781.26.05. – 1783 – ?).

Золотаревський Олексій – значковий товариш Мир-
городського полку (1767).

Золотаревський Павло Антонович (бл. 1712 – 1780 – ?)
– службу розпочав з 17 жовтня 1737 р. значковим
товаришем, учасник походів 1737 і 1738 рр. був у
кримському поході на Гайман-долині. Наказний
сотник. З трьох кандидатур 30 листопада 1738 р.
(крім нього значкові товариші Роман Марковський
і Яків Махота) затверджений повним сотником ко-
мишненським (1738 – 1780 – ?). У 1751 р. займався
ревізією у Миргородському полку. 14 лютого 1755 р.
отримав дозвіл шинкувати горілку. В листопаді 
1761 р. звільний від служб на форпостах. Д.: NNN
(? – ран. 1780). Вдівець, два сини: Гаврило – сотник
у другій Комишненській сотні і Прокіп – значковий
товариш (1780).

Золотаревський Прокіп Васильович – службу розпочав
з 1773 р., значковий товариш (з 21 серпня 1775). Вій-
ськовий товариш Гадяцького полку (1783). Д.: Уляна
Прокопівна Чарнуцька, донька військового канцеля-
риста. 7 травня 1783 р. помер його однорічний син
Василь. Мав ще сина Петра та доньку Параску.

Золотаревський Федір – службу розпочав з 1746 р.,
значковий товариш Миргородського полку (1754 –
1774 – ?). Мав хутір при р. Курганці у Потоцькій
сотні. Д.: N Остапівна Розсоха, донька значкового
товариша. Мали доньку і сина.

Золотаревський Яків – службу розпочав з 1763 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1764).
Мав хутір у Потоцькій сотні. Д.: NN Шепеленко,
донька священика.

Золотаренко Василь – значковий товариш Лубен-
ського полку (1762) в Роменській сотні.

Золотаренко Іван Ничипірович (? – 1609 – 1655) – у
полковому товаристві Корсунського полку (? – 1649
– ?), полковник Ніжинського полку (? – 1652.07. –
1655.11. – ?). Наказний гетьман під час походу на Бі-
лорусію. «Золотаренка де козаки не любят», «на-
пився пьянъ, убил до смерти судью войскового
Силуяна Мужиловского». Загинув від ран, отрима-
них під час штурму Старого Бихова. Тримав с. Ли-
повий Ріг в Ніжинському полку.

Золотаренко-Кондратенко Герасим Федорович –
значковий товариш.

Золотаренко-Кондратенко Захар Федорович – знач-
ковий товариш в нагороду за багаторічну службу
батька.

Зорич Андрій Васильович (1746 – ?) – в службі з 1761 р.
виборним козаком, значковий товариш Київського
полку (1770 – 1779 – ?). В Олишівці мав 22 підсусід-
ків (1779). Абшитований військовий товариш (? –
1788 – 1790 – ?). Разом з братом Семеном мали 28
підданих в Олишівці (1788). Д.: (1775) Катерина Фе-
дорівна Прутянул, донька військового товариша.
Мали синів Якова, Івана.

Зорич Іван Васильович (1725 – ?) – службу розпочав з
1742 р., сотенний хорунжий олишівський (з 1759),
значковий товариш Київського полку (з 1772), ота-
ман сотенний олишівський (1773 – 1779 – ?), абши-
тований військовий товариш Київського полку (? –
1787 – 1790 – ?). Мав 10 підданих в Олишівці (1779),
76 підданих в Олишівці (1787), володіння в м. Оли-
шівці і с. Хрещатому. Поручик у відставці. Д.: Марія
NN (? – 1779 – ран. 1788), донька козака. Мали синів
Кирила і Юхима, які навчалися писемності при со-
тенному Олишівському правлінні.

Зорич Петро (? – 1739) – син сотника бобровицького,
служив у компанійських полках, значковий това-
риш Київського полку, сотник моровський (? –
1739). Д.: Євдокія Герасимівна N.

Зорич Юхим Іванович (1765 – 1790 – ?) – військовий то-
вариш Київського полку.

Зоц Антін (? – ран. 1772) – абшитований військовий то-
вариш Прилуцького полку. Проживав у хуторі під
м. Іваницею. Д.: Ганна Антінівна Прийма (? – 1757
– 1779 – ?).

Зоц Лука (? – 1710 – 1755 – ?) – козак можний ґрунтовий
іваницький (1734), значковий товариш Прилуць-
кого полку (1735 – 1747), абшитований у 1747 р.

Зоц Петро (? – ран. 1758) – у 1727 р. був кандидатом на
посаду іваницького сотника, можний ґрунтовий
козак іваницький (1730), виборний козак (1740),
значковий товариш Прилуцького полку.

Зощенко Гаврило Іванович – син значкового това-
риша, значковий товариш Переяславського полку
на місце батька (1738 – 1750 – ?). Мав двір житло-
вий у Переяславі. 
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Зощенко Іван (? – ран. 1738) – значковий товариш Пе-
реяславського полку (? – 1726 – 1732 – ?), 1726 р. в
гілянському поході.

Зражевський Василь – військовий товариш.
Зражевський Григорій (1734 – ?) – товмач на Запо-

різькій Січі, отаман сотенний глинський (з 1773),
військовий товариш (з 1779, одночасно), абшитова-
ний полковий осавул (? – 1788 – 1790 – ?). У 1774 р.
ГВС розглядав справу про захоплення його степу
козаками Якимом і Семеном Тищенками. Мав 14
підданих у 1 місті і 1 хуторі Глинського повіту. Д.: 1)
(1780) N Іванівна Бура, донька сотенного отамана.
2) (1788) Катерина Андріївна Варещак, донька свя-
щенника.

Зражевський Данило Кирилович – син сотника бату-
ринського і піхотного запорізького, сотник воронків-
ський Переяславського полку (? – 1662 – ?), наказний
полковник від Сомка, мабуть, переяславський. Захо-
пив гармати у Богуславі, які були перевезені до Пе-
реяслава. Значковий товариш Прилуцького полку
(1695), присутній в березні 1695 р. в Гельмязові як сві-
док при оформленні купчої сотника домонтівського
Стефана Томари на млин значкового товариша Ар-
тема Щуровського на р. Супой в Гельмязові.

Зражевський Іван Леонтійович (? – 1730 – 1782 – ?) –
абшитований значковий товариш Ніжинського
полку (1761 – 1783 – ?). Мешканець с. Обмочева. Д.:
Уляна NN, донька козака.

Зражевський Йосип (1697 – 1751 – ?) – служив з 1725
р., бунчуковий товариш (1728 – 1751 – ?) в Чернігів-
ському полку.

Зражевський Леонтій Онисимович – військовий това-
риш Ніжинського полку. Перейшов до Батурина з
с. Мельни.

Зражевський Мартин Васильович – військовий това-
риш.

Зражевський Онисим Мартинович – шляхтич гербу
«Долива» змінений, військовий товариш Ніжин-
ського полку (1691).

Зразинський – військовий товариш та війт Стародуб-
ського магістрату. У 1764 р. мав у 2-й полковій сотні
у с. Азарівці 18дворів посполитих.

Зуб (Зубов) Захар (1750 – 1783 – ?) – син козака, службу
розпочав з 15 січня 1767 р., полковий канцелярист (з
10 березня 1768), значковий товариш Миргород-
ського полку (з 2 травня 1772). Мав маєтності у с.Тух
і хуторі Бугові, в яких мав 23 підданних.

Зуб Григорій (1742/1746 – ?) – службу розпочав з 1763 р.,
військовий товариш Прилуцького полку (1773 –
1790 – ?). Д.: Марія N Тихонович, донька священика.

Зуб Сидір – значковий товариш Переяславського полку
(1729), мешканець прохорівський.

Зубенко Іван – шляхтич гербу «Правдзич», військовий
товариш (1700).

Зубенко Яків (1748 – ?) – службу розпочав з 1765 р.,
значковий товариш (1773 – 1783 – ?).

Зуб-Золотаренко Василь – значковий товариш (1762)
у Роменській сотні.

Зубко Андрій – значковий товариш Ніжинського полку
(1785).

Зубко Яким – значковий товариш Ніжинського полку
(1729 – 1766 – ?), мешканець івангородський з ря-
дових козаків, у 1751 р. при ревізії, мав двір житло-
вий у Івангородці.

Зубович Олександр – військовий товариш Стародуб-
ського полку (1700).

Зубрицький Андрій – значковий товариш Стародуб-
ського полку (? – 1709 – 1726 – ?). Після Івана Крас-
ного за гетьманським універсалом від 1709 р.
тримав у Мглинській сотні маєтність в д. Семаки,
яке продав 1726 р. описній Почепівській волості
графа Меньшикова та різним власникам зокрема
писарю генеральному Михайлу Турковському і у
1735 р. це вже їх володіння. Відмовився підписувати
указ про вихід у похід через неможливість йти в
нього через убогість. Мглинський городовий ота-
ман (1726).

Зубрицький Дмитро Іванович – військовий товариш
(1787). Д.: N Данилівна Зінович.

Зубрицький Іван Андрійович – син значкового това-
риша, значковий товариш у Стародубському полку
(1735 – 1758 – ?). У 1728 р. розглядалася справа про
небажання козака Андрія Гудовича отримати від
нього гроші і повернути йому універсали і «крі-
пості», які батько Івана передав Гудовичу у забез-
печення займу у 100 карбованців і 12 осьмачок
ржаного борошна. Мав у 1737 р. житловий двір у с.
Семаках. Бунчуковий товариш

Зубрицький Федір Андрійович – син значкового това-
риша, значковий товариш Стародубського полку
(1738 – 1758 – ?). 1737 р. дав підписку про те, що знає
про наказ виступити у похід до місця збору під Пере-
яслав з усіма припасами під страхом смертної кари.

Зубченко Григорій – шляхтич, значковий товариш (? –
1733 – 1735 – ?), наказний сотник леплявський
(1729). Д.: (з 1724) Феодосія Григорівна Тонкошкур
(? – 1724 – 1734), донька сотника леплявського (? –
1721 – ?).

Зуєвич (Зуй) Іван (? – 1688 – 1731 – ?) – отаман городо-
вий березанський (1717 – 1731). Значковий товариш
товариш Переяславського полку (? – 1732 – ?).

Зуєвич Андрій – служив з 1744 р. козаком, значковий
товариш Переяславського полку (1764.10.05 – 1777),
мав в Березані 11 підданих. Одружений з донькою
козака.

Зуєвич Григорій Іванович (1708 – 1767 – ?) – син знач-
кового товариша, значковий товариш Переяслав-
ського полку (1731 – 1767 – ?). Мав двір житловий у
Березані, житловий двір та шинок в с. Черевках Яго-
тинскої сотні. Д.: Єфросинія Яківна Пилипенко (1710
– 1766 – ?). У 1763 р. вона продала з дозволу сестер
Андрію Безбородьку дідизні ґрунти у с. Вєтово.

Зуєвич Олексій Іванович (1726 – 1766 – ?) – син знач-
кового товариша, значковий товариш (1764 – 1780
– ?). Д.: Христина Григорівна N (1728 – 1766 – ?).
Був одружений двічі. Мав сина Леонтія.

Зуєвич Яким – значковий товариш Переяславського
полку. Мав двір житловий у Березані (1750).

Зуйка Яків – значковий товариш Миргородського
полку (1752), мав двір у Хоролі. 
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Іваненко N – возний 2-ї полкової сотні, військовий то-
вариш (1779.27.06. – ?). 

Іваненко Василь Григорович – син полковника пере-
яславського, навчався в сухопутному шляхетському
кадетському корпусі (1761), значковий товариш Пе-
реяславського полку (? – 1774 – 1775 – ?). 

Іваненко Григорій – писар сотенний лубенський (? –
1739 – 1749), значковий товариш (1749 – 1767 – ?), в
утриманні поліції в полковому місті Лубнах.

Іваненко Григорій Григорович (1719/1720 – 1790 – ?) –
з шляхти, син полковника брацлавського. Розпочав
службу військовим канцеляристом ГВК 3 червня
1739 р. За універсалом ГВК отримав звання бунчуко-
вого товариша (1741 – 1756 – ?). В квітні 1746 р. зви-
нуватив баришівського сотника Григорія Лизакевича
у привласнені грошей, зібраних мешканцями сотні
на закупку волів. Показовою його багатства була
купля двору колишнього полковника переяслав-
ського Мировича (у 1754 р. одну частину за 1200 кар-
бованців, а у 1756 р. – за 1500). Чотири роки був за
полковника переяславського (1766–1770). У 1768 р.
звільнений з посади і викликаний до ГВС, обвинува-
чений у тортурах при допитах, потім поновлений. У
1769 р. був в хотинському поході, в якому поранений
в руку. 5 травня 1770 р. став полковником переяс-
лавським. В битві під Кагулом поранений в ногу. 12
травня 1768 р. він, полковий суддя Дараган, осавул
Пилипенко були тимчасово звільнені з посад і ви-
кликані до ГВС у звинуваченні у застосуванні тортур
при допитах заарештованих. 14 липня 1772 р. купив
у вдови баришівського сотника Григорія Лизакевича
Христини Іванівни двір у Баришівці, хутір під с. Се-
личівкою та інші ґрунти за 500 карбованців. Водив
полк у турецький похід. 7 вересня 1772 р. Іван Бах-
чевський направив листа Я.Сулимі про те, що Іва-
ненко не приймав присягу при вступі на посаду, «в
России родился или за отцем его прыведен сюда з
Волощины, справится непочему». Мав у Яготинській
сотні в хуторі посполитих підсусідків 2 двори на 3
хати убогих і 4 хати бездвірних, у с. Остролуччі Ба-
ришівської сотні двір житловий, посполитих 2 двори
малоґрунтових, 76 дворів убогих на 100 хат, 2 без-
двірних, двір житловий у с. Селищі, шинок в с. Руд-
ницькому (1750). У 1774 р. мав 1186 душ підданих: в
Єрківцях 1-ї полкової сотні 206, с. Комарові та інших
місцях 2-ї полкової сотні, м. Переяславі – 7, при
греблі Чирській – 17, в Стовп’ягах – 3, с. Гостролуччя
Баришівської сотні 385, в с. Селищі – 14, в с. Кова-
лівці Яготинської сотні, на ранг в сл. Богданівні 198
та в інших місцях. Д.: Ганна Федорівна Ширай,
донька бунчукового товариша, мали синів Андрія,
Федора, Семена, Петра, Василя і Олександра.

Іваненко Іван – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1736 – 1738 – ?), був у кримському поході.

Іваненко Микола – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1741 – 1747 – ?), присягнув у 1741 р., мав
підсусідків у с. Тарандинці.

Іваненко Михайло – значковий товариш Лубенського
полку, присягнув у 1741 р.

Іваненко Михайло – службу розпочав з 6 лютого 1771 р.
в Лубенському полку, отаман сотенний (з 15 червня
1780), військовий товариш (з 1 січня 1784), поручик
у відставці (з 1785.28.06.). Мешкав у с. Тарандинці.
Д.: Єфросинія NN. 

Іваненко Михайло Григорович (1722–1766) – син по-
лковника брацлавського. Служив з 1747 р. військо-
вий канцелярист ГВК, отримав чин бунчукового
товариша за служби батька і старшого брата (21
січня 1749 – 1756 – ?), працював у Переяславській
полковій рахунковій комісії (1763). Захопив землі
козаків Баришівської сотні Маколуцько і Бори-
сенко. 1753 р. скаржився на переяславського по-
лкового осавула Михайла Лукашевича через
зорання ґрунтів у його хуторах в Золотоніській і
Кропивненській сотнях, знищенні шинку в одному
з хуторів. Мав у с. Остролуччя Баришівської сотні 2
двори посполитих на 7 хат середньоґрунтових по-
сполитих, 4 двори на 8 хат малоґрунтових, 79 дво-
рів на 102 хати убогих, у Золотоніській сотні при
хуторі 4 кінних та 4 піших підсусідків, 4 двори най-
маних людей; при хуторі над Росошкою 5 кінних і
10 піших підсусідків посполитих, мав у Кропивен-
ській сотні при хуторі Лебединському 6 тяглих і 6
піших підсусідків (1750). Д.: Феодосія Костянти-
нівна Лисеневич (бл. 1730 – ?), донька бунчукового
товариша.

Іваненко Олександр Григорович – син полковника пе-
реяславського, значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1774 – 1775 – ?).

Іваненко Олександр Григорович – син полковника, на-
вчався в Сухопутному шляхетському кадетському
корпусі (1761). Службу розпочав з 1770 р. військо-
вим канцеляристом, у 1772 р. отримав чин військо-
вого товариша, а у 1774 р. став 2-м осавулом
полковим переяславським. Брав участь в турець-
кому поході. У 1782 р. був головою палати цивіль-
ного суду Київського намісництва, мав 350 дворів
підданих в сл. Полуботківській Терехтемирівської
сотні і 100 кріпаків в Рильському повіті. 

Іваненко Омелян – значковий товариш Лубенського
полку (1767).

Іваненко Павло (? – 1720 – 1741 – ран. 1745) – значко-
вий товариш Лубенського полку, присягнув у 
1741 р. Мав у Лубенській полковій сотні в с. Таран-
динець у 1745 р. 1 двір піших убогих підсусідків ко-
зацьких, 2 двори у с. Бієвець, в сл. Гонцові 4 двори,
в с. Духовій 2 тяглих та 2 піших двори підсусідків.
Д.: Гафія N Слюз. Як удова мала хутір в Пирятин-
ській сотні на 7 дворів (14 хат), в с. Духовій 1 двір
підсусідків у 1747 р.

Іваненко Павло (? – ран. 1747) – значковий товариш,
мав підсусідків у с. Духовому.

Іваненко Павло (1712 – 1782 – ?) – з козаків. Службу
розпочав з 10 травня 1722 р., полковий канцелярист
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(з 1725), значковий товариш (з 1754), військовий то-
вариш Лубенського полку (з 1772). 

Іваненко Петро (1756 – ?) – службу розпочав з 1770 р., по-
лковий канцелярист (1772–1773), значковий товариш
Прилуцького полку (1773 – 1781 – ?), абшитований
військовий товариш (? – 1787 – 1790 – ?). Д.: Пелагея
NN, донька козака. Мали синів Дмитра, Андрія.

Іваненко Степан Іванович (1751 – 1790 – ?) – син на-
казного срібнянського сотника. Службу розпочав з
1764 р., отаман сотенний, абшитований військовий
товариш Прилуцького полку (з 1 січня 1785 р.).
Мешкав у с. Васьківцях. Рішенням Чернігівського
намісницького дворянського зібрання визнаний
дворянином і внесений до ІІ частини родовідної
книги. Д.: NNN, донька осавула сотенного.

Іванина Петро (1721 – ?) – службу розпочав з 1743 р.,
значковий товариш Чернігівського полку (1762 –
1781 – ?), абшитований військовий товариш (? –
1788 – 1790 – ?). Д.: Пелагея NN, донька козака.

Іваницький Семен (1744 – 1783 – ?) – служив з 1769 р.,
військовий товариш Гадяцького полку (1773 – 1783
– ?), в походах не був.

Іваницький-Василенко Федір – шляхтич гербу «Іва-
ницькі» змінений. Військовий товариш.

Іваниченко Василь – значковий товариш Полтав-
ського полку під відомом полкової канцелярії у 
1755 р., значковий товариш (1762), мав двір у Ста-
рих Санжарах.

Іваниченко Олексій – козак Старосанжарської сотні.
Значковий товариш Полтавського полку (1734.05.
– 1767 – ?). 29 вересня 1738 р. полковником Кочу-
беєм включений в «пятидесятне» число товариства
значкового. Мав двір у Старих Санжарах.

Іваниш Микола Іванович – значковий товариш При-
луцького полку.

Іванкевич – значковий товариш Чернігівського полку.
Іванов Гнат – значковий товариш Миргородського

полку (1741).
Іванов Григорій – значковий товариш Полтавського

полку 1755 р., мав двір у Полтаві.
Іванов Григорій Іванович (бл. 1736 – ?) – абшитований

військовий товариш (? – 1786 – 1788 – ?), не отри-
мав російського чину (1788). Мав 6 підданих в Хо-
ролі і 53 в хуторі при урочищі Лагодіному. Д.:
Устина N Галаган, донька полкового осавула. 

Іванов Данило – козак, значковий товариш Миргород-
ського полку (1741–1752), мав підданних у Хороль-
ській сотні.

Іванов Дмитро – значковий товариш Прилуцького
полку, військовий товариш (1751).

Іванов Карпо – значковий товариш Миргородського
полку (1741–1752), мав підданних у Хорольській сотні.

Іванов Трохим (1717 – 1790 – ?) – писар сотенний борз-
нянський (? – 1753 – 1758 – ?), абшитований знач-
ковий товариш Ніжинського полку (? – 1767 – 1788
– ?), мав 63 підданних в 2 селах. Внесений до ІІ час-
тини родовідної книги дворян Чернігівського на-
місництва. Д.: Гафія NN, донька козака.

Іванович Матвій – значковий товариш Чернігівського
полку (1740), мав двір у с. Старій Рудні житловий.

Іванович Самійло – військовий товариш Домонтів-
ської сотні Черкаського полку (1654), учасник по-
сольства Зарудного-Тетері до Москви.

Іванченко Григорій – значковий товариш Лубенського
полку (1766).

Іванченко Йосип – значковий товариш в Носівській
сотні Київського полку (1725).

Іванченко Олексій – козак Старосанжарської сотні,
значковий товариш Полтавського полку (1734 –
1742 – ?).

Іванчулченко Пилип – товариш полку Полтавського
(1665).

Івасенко Григорій – міщанин конотопський, значко-
вий товариш Ніжинського полку (1741 – 1751 – ?).

Івасенко Федір – значковий товариш Ніжинського
полку (1747), мав двір житловий у Конотопі.

Івасьонок Ничипір – значковий товариш Стародуб-
ського полку (1723).

Івасьонок Яків – значковий товариш Стародубського
полку (1723).

Івахненко Іван – з дворян. Службу розпочав з 15 квітня
1759 р., полковий канцелярист (з 1768.1.04.), знач-
ковий товариш (з 1768.15.01.), військовий товариш
Лубенського полку (з 1782.25.04.).

Івахненко Іван Омелянович – службу розпочав з 1755 р.,
полковий канцелярист (? – 1762 – 1771), значковий
товариш (1771 – 1780 – ?). Д.: N Василівна Божко,
донька пирятинського козака.

Івахненко Іван Павлович – значковий товариш Мир-
городського полку. Військовий товариш.

Івахненко Омелян (1727 – ?) – з козаків, службу роз-
почав 10 січня 1747 р. полковим канцеляристом,
значковий товариш (1762), військовий товариш Лу-
бенського полку (1782), мешканець лубенський.

Івахненко Павло – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1762 – 1769 – ?), мешканець лубенський.
Мав синів Івана, Пилипа, Гаврила. 1769 р. був
вдома, а в поході у другій армії син його Іван.

Івахненко Петро (1712 – 1782 – ?) – з козаків. Службу
розпочав 10 травня 1722 р., полковий канцелярист
(з 1726.5.04.), значковий товариш (з 1741.31.10.),
військовий товариш (1772 – 1782 – ?).

Івашина Іван (1757 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Гадяцького полку (? – 1787 – 1790 – ?). Д.:
Настасія NN, донька значкового товариша.

Іващенко Дем’ян Данилович (? – 1730 – 1783 – ?) – аб-
шитований військовий товариш Ніжинського
полку (1767 – 1783 – ?). Мав у 10 хатах 41 підданого
в сс. Нових Млинах і Пальчиках. Д.: Євдокія Па-
влівна Дроздовська, донька значкового товариша.

Іващенко Петро Дем’янович (? – ран. 1782) – син аб-
шитованого військового товариша, військовий то-
вариш Ніжинського полку.

Іволга Микита Матвійович – військовий товариш
(1687) в Стародубському полку, житель туровський.
23 серпня 1687 р. отримав універсал Стародубського
полковника Тимофія Олексійовича на батьківську
сіножать над р. Туросною біля с. Туровськ.

Ігнатов N – значковий товариш, абшитований військо-
вий товариш Миргородського полку (1776 – ?).
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Ігнатович Назар – військовий товариш Миргород-
ського полку (1782), мав 4 хати підданих.

Ігнатовський-Ясинський Федір (? – ран. 1747) –
значковий товариш Прилуцького полку (1740), про-
живав у с. Липовці. Мав хутір під с. Товкачівкою
(1732). Д.: Ганна Федорівна N.

Ігнатьєв Гаврило (1719 – 1790 – ?) – службу розпочав 7
травня 1739 р., військовий товариш (з 1763.30.08.),
абшитований бунчуковий товариш (? – 1788 – 1790
– ?). Мав 84 підданих в одному місті і двох селах Ро-
менського повіту. Внесений до ІІ частини родовід-
ної книги дворян Чернігівського намісництва. Д.:
Софія Федорівна Слива, донька сотенного отамана.

Ігнатьєв Іван – значковий товариш Лубенського полку
(1747). Мав підсусідків у Лубнах, сс. Хорошках (1
двір), Черевках (1 двір і 7 хат), Вовчках, Олександ-
рівці, у Лубнах двір житловий, хутір при урочищі
Хорольські Колодязі (1747). 

Ілейко Яків – значковий товариш Стародубського
полку (1729). Д.: NNN, вдова Євстафія Тарасевича. З
нею до роду Ілейків перейшла частина с. Валуйок.

Іллєнко Федір – походив з покозаченої шляхти, ко-
зацьку службу розпочав в лютому 1738 р. У 1756 р.
став значковим товаришем, а 1767 р. – сотником ка-
нівським (1767.23.08. – 1777). В м. Канівцях і с. Мель-
никах мав 10 підданних і 3 служителів (1774). Д.:
NNN, донька шляхтича. Мали синів: Івана, військо-
вого товариша, Федора і Якова (у 1774 р. в службі в
російській армії); Павла і Петра (у 1774 р. – навча-
лися латині у Переяславській колегії). У 1777 р. Іван
– військовий товариш, Федір в російській регуляр-
ній службі, Петро в суді генеральному канцелярис-
том, Павло в суді гродському Переяславському. У
1780 р. відомі ще два сина – Опанас і Йосип.

Іллєнов Павло – значковий товариш Лубенського
полку (1769), у другій армії.

Іллінич Іван – військовий товариш (1700).
Іллінський Василь – значковий товариш Київського

полку (? – 1762 – 1766 – ?), мав двір (9 підданних) у
с. Оксанівці.

Ілліч Яків – значковий товариш Чернігівського полку
(1731). У липні 1731 р. скаржився на родичів дружини
за захоплення документів на володіння маєтком.

Ілляшевич Максим – військовий товариш Чернігів-
ського полку (1689). У вересні 1689 р. отримав цар-
ську грамоту на с. Коровинці.

Ілляшевич Павло (1718 – 1767 – ?) – службу розпочав з 1
липня 1733 р. писцем у Гадяцькій полковій канцеля-
рії, полковий канцелярист (1734.1.07. – 1740), писар
Гадяцького замку (1740–1742), значковий товариш (з
1741. 28.08.), писар Гадяцького гродського суду (з 1761.
2.10.). Мав двір у Гадячі. Рід внесений до 6 частини
родовідної книги Чернігівського намісництва. Д.:
Марія N Карпека, донька бунчукового товариша.

Ілляшевський N – писар сотенний уцтавицький, аб-
шитований військовий товариш Миргородського
полку (1777.16.01. – 1781 – ?). Володів хутором в Уц-
тивицькій сотні.

Ілляшенко Гаврило (? – 1690 – 1741 – ?) – 4 квітня 
1706 р. купив у сотника кременчуцького острів Цер-

ковний. Входив до особистого курення полковника
миргородского Данила Апостола, від якого 31
грудня 1710 р. отримав універсал на володіння по-
ловиною лісу в Довжку. Отаман стрілецький (1714),
військовий товариш Миргородського полку (1716),
сотник кременчуцький (? – 1719 – 1737). 29 січня
1716 р. купив у кременчуцького жителя Кирила Ка-
жаненка острів над Днепром і дубину з лозами. 22
лютого 1719 р. продав жителю кременчуцькому,
стрільцю Яремі Плечку «часть стенки отбежской на
Майзуровой вершине». У 1735 р. був хворий і в похід
не ходив, а сотню водив його син Федір Гаврилович.
У 1736 р. очолював сотню в кримському поході.

Ілляшенко Іван – значковий товариш (1763–1770).
Ілляшенко Максим Романович (? – 1649 – 1690 – ран.

1708) – козак с. Коровинець, сотник роменський
(1669–1676). Через шлюб доньки Марії з племінником
Івана Самойловича породичався з гетьманською ро-
диною. Полковник лубенський (1676–1687). Мав пе-
ревіз і млин на Пирятинщині. Його змінив на
Коломаку Григорій Гамалія. Брав участь у Чигирин-
ських і Кримських походах. У 1689 р. отримав універ-
сал на с. Коровинці. Значний військовий товариш
(1689–1690). Його рід поминався в синодиках Києво-
Микольської пустелі та Межигірського Спасо-Преоб-
раженського монастиря. Д.: NNN (? – ран. 1708).

Ілляшенко Марко – значковий товариш (1771), у 1779 р. –
військовий товариш. 

Ілляшенко Петро Степанович (1752 – ран. 1833) – син аб-
шитованого бунчукового товариша, шляхтич, службу
розпочав з 1 березня 1768 р. полковим канцелярис-
том, значковий товариш Переяславського полку (з
червня 1771 р.), сотник 2-ї полкової сотні (1772.08. –
1781). бунчуковий товариш (3 листопада 1781 р. – 1787
– ?). Брав участь в турецькому і польському походах.
Підданих не було і жив з батьком (1774). Мав підда-
них у сс. Войнинцях, Малій Каратулі (1787). Д.: (піз-
ніше 1774) Ганна Павлівна Думитрашко-Райча (? –
1833 – ?), донька компанійського полковника. 

Ілляшенко Степан Іванович (1709 – 1787 – ран. 1804) –
службу розпочав з 1731 р. військовим канцелярис-
том. У 1737–1767 рр. – полковий хорунжий (9 червня
1740 р. отримав універсал на цей уряд). Тримав
шинок в Переяславі. Абшитований бунчуковий то-
вариш (1767 – 1787 – ?). У 1-й полковій сотні у 
с. Скопцях мав 40 підданих, 2-й полкової сотні с.
Хоцьках – 45, Золотоніській хут. Згарському – 12
(1775). Д.: (з 1738) Марія Іванівна Добронизька (1716
– ?), донька сотника 1-ї полкової сотні. Його сини Сте-
пан (1749 – 1775 – ?) і Петро (1752 – ран. 1833) були
сотниками другої полкової відповідно у 1770–1772 і
1772–1782 рр. Крім того, мали синів Григорія, Кос-
тянтина. Степан став капітаном (1775), а Костянтин –
поручиком (1775) Охтирського гусарського полку.

Ілляшенко Федір (1752 – ?) – абшитований військовий
товариш Київського полку (1787). Мав підданих у
Носівці. Д.: Марфа Іванівна Кропивка, донька знач-
кового товариша.

Ілляшенко Федір Гаврилович – син сотника кремен-
чуцького, службу розпочав з 1726 р., значковий то-

153



вариш Миргородського полку, сотник кременчуць-
кий (1737–1747). Брав участь в поході на дпіпровські
форпости, потім на українську лінію, в кримських
походах (1735, 1736). У 1739 р. він з сім’єю був зви-
нувачений у зневазі і побитті квартируючої в Кре-
менчуці дружини полковника Володимирського
драгунського полку Параски Вірьовкіної. Бунчуко-
вий товариш (? – 1752 – 1754 – ?). Мав у с. Тонконо-
гівці Цибулівської сотні 40 підданих (1752),
підданих в сс. Крукові, Білкіцьківці (1748).

Ілляшенко Яків (? – 1727 – 1783 – ?) – значковий това-
рищ (1756 – 1766), у 1774 р. – військовий товариш.
Д.: Євдокія NN (1739 – 1779.1.01.).

Ілляшенко Яків Гаврилович – значковий товариш
Миргородського полку (? – 1747), сотник кремен-
чуцький (1747 – 1750 – ?). 1757 р. бунчуковий това-
риш Петро Галецький захопив у нього хутір під 
м. Омельником.

Ільєнко Антін Федорович – у 1743 і 1746 рр. викупив у
Степана Миклашевського і Григорія та Дем’яна Огі-
євських с. Зазирки і хутір Калашинівку. Козак Глу-
хівської сотні (1766). У нього і його синів захопив
два млини генеральний осавул Миклашевський.
Значковий товариш Ніжинського полку.

Ільєнко Ісак Антонович – значковий товариш Ніжин-
ського полку.

Ільєнко Кирило Ісакович – значковий товариш Ні-
жинського полку, мав у с. Морозівці 7 хат піддан-
них (1781), 3 хати підданих в с. Камень Глухівської
сотні.

Ільєнко Назар (? – ран. 1781) – значковий товариш Ні-
жинського полку. Д.: Єфимія NN, жителька сл. Ка-
лашиновки, де мала дім з 4 кімнат, володіла
греблею з млином, винокурнею в 3 котли, 2 дво-
рами підданних (1781).

Ільїнов-Іллєнко Іван Федорович (1742 – 1786 – ?) –
син сотника канівського, службу розпочав з 1760 р.,
військовий канцелярист (з березня 1764), військо-
вий товариш (з 25.12.1765). З квітня 1767 р. до 1769 р.
здійснював генеральний опис Переяславського
полку. У 1770 р. – член слідчої комісії над сотником
піщанським Жилою. 1778–1779 рр. був у військо-
вому поході. Абшитований військовий товариш
(1786) Д.: (з 1770) Ірина Павлівна Завойко (1746 –
1774 – ?), донька сотника іркліївського. 

Ільницький Гнат Михайлович – син сотника хмелів-
ського. Службу розпочав з 1769 р. у Хмелівському
сотенному правлінні, значковий товариш Лубен-
ського полку (з 1779 р.), командир над Хмелівською
сотнею. Абшитований значковий товариш (1788).
Д.: Тетяна Яківна Балюра, донька козака-шляхтича
Хмелівської сотні.

Ільченко Андрій Микитович (1722 – 1788 – ?) – службу
розпочав з 10 березня 1736 р., писар сотенний
(1736.11.11 – 1751), значковий товариш Лубенського
полку (з 1751.15.01.), возний повітовий (з
1763.25.11.), полковий осавул (з 1766).

Ільченко Кирило Іванович (1758 – ?) – абшитований
військовий товариш Лубенського полку (? – 1788 –
1790 – ?). Мав 7 підданих у 1 місті. Внесений до ІІ

частини родовідної книги Лохвицького повіту Чер-
нігівського намісництва. Д.: Варвара Степанівна За-
сульська, донька військового товариша.

Ільченко Яків (1742 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Київського полку (? – 1787 – 1790 – ?). Мав 4
підданих у Олишівці. Д.: Марфа NN, донька козака.

Ільченков – отаман сотенний Миргородського полку
(? – 1781), значковий товариш (1781.10.05. – ?).

Імшеницький Іван Степанович – шляхтич гербу
«Мсцишевські», військовий товариш (1675), прото-
поп лохвицький і лубенський (? – 1677 – ?). Його
правнук Василь (1729 – ?) був священиком у с. Ло-
котках Кролевецького повіту.

Ісаєвич Михайло Ісайович (1726 – 1784 – ?) – син сот-
ника баришівського, значковий товариш (1760–
1784), наказний сотник яготинський (1759, 1760).
Д.: Ганна Григорівна N (1735 – ?), донька свяще-
ника.

Ісаєвич Пантелеймон Іванович (бл. 1754 – 1779 – ?) – з
шляхетства, старший син полкового переяслав-
ського судді. Студент інфіми Переяславського ко-
легіуму (1767). Службу розпочав 15 вересня 1769 р.
полковим канцеляристом у Переяславському
полку. Значковий товариш (з 1772.12.03.), військо-
вий товариш (1778 – 1787 – ?). Проживав у с. Ко-
зинцях Терехтемирівської сотні, мав 3 підданих на
хут. Максимівському (1787). Д.: (1777) Гафія Іва-
нівна Дмитрашко-Райча (1758 – ?), донька бунчу-
кового товариша. Мали сина Якова.

Ісаєвич Прокіп – значковий товариш Чернігівського
полку (1732), мав 2 підсусідків в д. Кукарях Лю-
бецької сотні.

Ісаєнко Дмитро (1734 – ?) – службу розпочав 1751 р. в
Переяславському полку, був у польському поході,
військовий товариш (1781 – 1787 – ?). Мав підданих
у с. Чехівці. 

Ісаєнко Іван (1759 – 1785 – ?) – служив з 1776 р., з 1777 р.
полковий канцелярист, з 29 травня 1779 р. значко-
вий товариш Переяславського полку.

Ісаєнко Степан – значковий товариш Лубенського
полку, мав у 1745 р. в Пирятинській сотні при хуторі
4 двори підсусідків піших убогих.

Іскра Григорій Іванович – син сотника компанійського,
значковий товариш.

Іскра Захар Юрійович (? – 1662 – ран. 1730) – полков-
ник ЙКМ (1692–1699). У 1708 р. заарештований в
Батурині разом з сином Климом за донос на Ма-
зепу. Сотник погарський Стародубського полку
(1709–1712), значний військовий товариш (1713),
обозний полковий стародубський (1714–1721). У
1709 р. отримав гетьманський універсал на сс. По-
судичі і Перегон. У 1722 р. маєтності у нього були ві-
дібрані.

Іскра Іван Іванович (? – 1640 – 1708.3.06.) – козак пол -
тавський (1678), осавул полковий полтавський
(1683), військовий товариш (1691), посланець геть-
мана до Москви, полковник полтавський (1696–
1700). І.Мазепа своє рішення аргументував тим, що
відставник «с татары ссылатца было почал, и татар
имел и принимал в присылках, у которых татар и
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писмо нашли, писанное от него к некоторому аге, о
чем старшина полковая, судья, обозной и иное
знатное товариство свидетелство чинили, что не
точию пересылался, но и подарки посылал, кото-
рые преступления помянутая старшина доносила
господину гетману, не хотя иметь его полковни-
ком». Значний військовий товариш (1700–1708).
Втік до Красного Кута, а його дім у Полтаві зруйну-
вали. Д.: Параска Федорівна Жученко, донька по-
лтавського полковника.

Іскра Кузьма Іванович (? – ран. 1774) – син сотника
компанійського Спочатку був старостою решети-
лівськім (ран. 1743 р.), потім служником у полков-
ника полтавського Василя Кочубея (? – 1743 – ?),
значковий товариш Полтавського полку (1755), мав
двір у Решетилівці, згодом став сотенним отаманом
новосанжарським (? – 1762 – ?).

Іскра Федор Петрович – значний полку Полтавського
товариш (йому з чоловіком двоюрідної сестри
Дем’яном дядько залишив навпіл батьківський ліс). 

Іскра Яків Климович (1715/1721 – 1798) – його прапра-
дід Іван Якович, син гетьмана Остряниці і сам кан-
дидат на гетьманство (1659) мав сина Юрія, який
помер чи загинув у молодості. Син Юрія Захарій, ві-
домий полковник козацький на Правобережжі (? –
1692 – 1699 – ?), перейшовши на Лівобережжя став
сотником погарським (1709–1712), потім обозним
полковим стародубським (1714–1721). Батько – пол -
ковий хорунжий Клим Захарович – після повер-
нення з шведського полону став сотником у
Терехтемирові, а згодом – знову полковим хорун-
жим. 10 січня 1708 р. отримав гетьманський уні-
версал на с. Городище за збитки через шведську
неволю, 4 жовтня 1709 р. – універсал на с. Грушів у
Канівській сотні та став у Капустяній долині, 1 лю-
того 1716 р. отримав універсал на маєтності, у
1717 р. – на с. В’юнище. Після смерті батька в 1721
р., його мати 1730 р. вдруге вийшла заміж за капі-
тана Переяславського гарнізону фон-Вальдека. Ма-
лолітній Яків виховувався в Борзні у тітки Олени,
дружини компанійського полковника Карпа Час-
ника. Службу розпочав військовим канцеляристом
ГВК (1738–1751). 28 листопада 1751 р. став бунчуко-
вим товаришем. Розпочинаючи з 1751 р. вів супе-
речки за ґрунти у с. В’юнищах з сотником
терехтемирівським Савою Гриневичем. У 1752 р.
отаман і козаки Терехтемирівської сотні скаржи-
лись на нього за привласнення сіножатей і рибних
ловів. 7 листопада 1765 р. став підкоморієм Переяс-
лавського полку, а 11 жовтня 1779 р. отримав чин
надвірного радника. Проживав у с. В’юнищах. Д.: 1)
N Іванівна Добронизька, донька сотника 1-ї полко-
вої. 2) NN Огронович, донька обозного полкового
прилуцького (померла раніше 1772 р.), мали синів
Андрія (1751 – ?), Захара (1753 – ?), Григорія (1757 –
?), Якова (1760 – ?), (два останні навчались у Пере-
яславській колегії, два старші служили в Брян-
ському полку сержантами з 1771 р.). 3) (з 1773)
Єлизавета фон Бретшнейдер, донька коменданта
переяславського. 

Іскрицький Андрій Петрович (1738.1.07. – 1789.20.02.) –
бунчуковий товариш (1774.4.04. – 1782.20.01.). Мав 15
дворів у с. Дрокові, 9 дворів підданих в с. Овчинець,
30 дворів в сл. Слище, 3 двори у с. Красному. Мешка-
нець с. Дрокова Мглинської сотні – 300 підданих
(1775). Д.: Марія Іванівна Забіла (? – 1800.7.02.).

Іскрицький Василь Михайлович (? – 1629 – 1696) –
племінник Павла Тетері. Заслужений у Війську За-
порізькому товариш (1659). Нобілітований 28
травня 1659 р. Мав у Переяславі як «отчизну», так і
«дідизну». 5 травня 1659 р. разом з шляхтичем Пе-
кулицьким і братом Кирилом отримав королів-
ський привілей на сс. Ташань і Єрківці в
Переяславському повіту до живота і другий приві-
лей разом з братом на два млини в Переяслав-
ському старостві ленним правом. 24 червня 1676 р.
продав за 1000 золотих 6 плеців у Переяславі під
опіку Межигорського монастиря. Полковник ди-
мерський. Резидент королівський при гетьмані Ма-
зепі. Ротмістр королевський. Д.: 1) Катерина N
Вольська. 2) (1690) N Павлівна Герцик, донька по-
лковника полтавського.

Іскрицький Криштоф Михайлович – племінник Павла
Тетері. Заслужений у Війську Запорізькому това-
риш (1659). Нобілітований 28 травня 1659 р. 

Іскрицький Петро Григорович (1704.21.12. – 1771.6.07.,
с. Новий Дроків) – навчався в КМА. Службу розпо-
чав з 1721 р. військовим канцеляристом, бунчуковий
товариш (1724/1732.29.12. – 1771) у Стародубському
полку. Займався розмежуванням сіл і ґрунтів По-
чепської волості від Трубчевського і Брянського по-
вітів (1763). Мав двір у с. Новому Дрокові, з його
володінь у 1737 р. для відряджень взято 5 посполи-
тих, мав у володінні у Мглинській сотні с. Овчинець
1 малоґрунтовий не тяглий, 1 убогий при городі, 1
безґрунтовий підсусідок, 1 житловий двір у с. Но-
вому Дрокові (1737). Мав у 1764 р. у Стародубі 1 двір
з 1 хатою, в якій жило 2 найманих людей. Д.: (з 1731)
Олена Григорівна Скорупа (? – 1760.14.04.), донька
писаря полкового стародубського. 

Іскрицький Яків (1720 – ?) – у «сказці» 1756 р. вказав,
що служив з 18 років з 1738 р. і був у походах серед
старшинських дітей при полку Переяславському в
хотинському поході, а в 1740–1751 рр. при ГВК на
канцелярській посаді, 28 листопада 1751 р. отримав
чин бунчукового товариша., у 1752 р. в слідчій ко-
місії про втечу з переяславського острогу гайдамак,
по донесенню сотника київського про образи від по-
мерлого генерал-губернатора Леонтієва, в 1754 р. у
справі про скупівлю вільних дворів посполитьских
в Полтавському полку у м. Великих Будищах та в
Лубенському полку, в 1754 р. в Переяславській по-
лковій рахунковій комісії, у слідстві по донесенню
козаків Яготинської сотні на сотника Лукомського,
потім в полковій канцелярії у справі сотника Коп-
цевича.

Іцев Григорій – шляхтич, значний військовий товариш
(1669).

Іцков Григорій – військовий товариш (1783). В хут.
Ржавці мав 7 підданих.



Кабанченко Іван – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1732 – ?).

Каврайський Василь – військовий товариш в Старо-
дубському повіті. Мав сина Степана (? – 1738 – 1779
– ?), отамана сотенного. Мешкали в с. П’яний Ріг
Мглинського повіту.

Кадигроб Василь Тимофійович (1723, Ромни – 1784 –
ран. 1787) – розпочав службу з 1736 р. сотенним ро-
менським канцеляристом, військовим канцелярис-
том ГВК (з 1745), проживав у Сенчі Лубенського
полку. Полковий хорунжий ніжинський (1761.31.12.
– 1777.5.07.), обозний полковий ніжинський
(1771.5.07. – 1782.14.11.). Абшитований бунчуковий
товариш (1782 – 1784 – ?). Мав 3 (1781), 7 (1790) під-
даних в Ніжинському повіті. Д.: Катерина N Ман-
товна (бл. 1717 – 1790 – ?), донька грека. Мали сина
Дмитра, доньок Лизавету і Настасію.

Кадигроб Кузьма (1718 – ?) – козак роменський (1762),
абшитований значковий товариш Лубенського
полку (? – 1788 – 1790 – ?), мав 60 підданних в од-
ному місті і двох хуторах. Внесений до ІІ частини
родовідної книги Чернігівського намісництва. Д.:
Ірина NN, донька козака.

Кадигроб Олексій – значковий товариш Полтавського
полку.

Кадян Іван – службу розпочав з 1770 р., полковий кан-
целярист, значковий товариш Лубенського полку
(1776 – 1780 – ?). У с. Чаплинці Чорнуської сотні мав
10 підданних. Д.: N Семенівна Галаган, донька під-
поручика.

Кадян Іван Нестерович (1761 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Лубенського полку (1788), мав 65
підданих в 2 селах і 1 хуторі. Д.: Катерина Макси-
мівна Худолій, донька значкового товариша.

Кадян Нестор Павлович (1717, Чорнухи, підварок Кова-
лів – ?) – служив з 1744 р. в званні військового кан-
целяриста (1744–1751), був полковим комісаром,
збирав у скарб військовий індуктові і евектові
гроші, доправляв комісарські гроші, описував по-
сполитих Биківської волості. Звання військового то-
вариша отримав від гетьмана (1751 – 1764 – ?). У
1763 р. в догляді вільних посполитих в Прилуць-
кому полку. Д.: Олена Опанасівна N (1729 – ?).

Кадян Павло Несторович (1751/1755 – ?) – з дворян.
Службу розпочав 6 травня 1765 р., колезький кан-
целярист (з 5 травня 1769 р.), військовий товариш
Лубенського полку (1778.7.04. – 1790 – ?). Мав 68

підданих у 1 селі і 1 хуторі Лохвицького повіту
(1790), разом з трьома братами володів 26 хатами
підданих (1782). 

Кадян Петро – військовий товариш Лубенського полку
(1769), житель ковалівський. Його мати Катерина
(1721 – 1783 – ?) – вдова бунчукового товариша.

Казанович-Ярославський Василь (? – ран. 1779) –
військовий товариш (1738), мав двір житловий і
двір шинковий у с. Андріївці Кролевецької сотні.
Бунчуковий товариш (1741–1748), склав присягу ім-
ператриці Єлизаветі в Ніжинському полку, з ним
син Петро Казанович. Мав двір і 2 шинки в Кроле-
вецькій сотні.

Казанський Андрій – шляхтич гербу «Лук» змінений.
Військовий товариш (1674).

Казничевський N – козак Іваницької сотні, абшито-
ваний значковим товаришем Прилуцького полку (з
1766).

Каістра Андрій – військовий товариш Лубенського
полку, мешканець лохвицький (1678).

Калатура Гаврило Степанович (1748 – ?) – службу роз-
почав з 1754 р., військовий товариш Гадяцького
полку (з 1764), сотник веприцький (1769.10.03. –
1784). Абшитований сотник (1788). Мав 16 підданих
у Веприку, 20 хат у Зінківському повіті (1782), 139
підданих в Гадяцькому повіті (1790). Рішенням
Чернігівського намісницького дворянського зіб-
рання визнаний дворянином і внесений до ІІ час-
тини родовідної книги. Д.: (1780) Ірина NN, донька
польського шляхтича.

Калатура Кирило Степанович (1740 – ?) – службу роз-
почав з 10.11.1754 р. при полковій гадяцькій канце-
лярії полковим канцеляристом, військовий
канцелярист (з 1762.20.10.), військовий товариш Га-
дяцького полку (з 1765.20.12.) за патентом МК. З
1762 по 1765 р. у ГВК, 1765 р. в комісії по генераль-
ній ревізії в Гадяцькому полку. Направлений у вій-
ськовий похід (1769). Сотник 2-ї Опішнянської сотні
(1772.8.03. – 1782). абшитований сотник (1788). Мав
16 підданих в Зінькові. Д.: Тетяна Іванівна Конова-
лова, донька військового товариша. Дітей не мали.

Калатура Степан (1710 – 1763 – ран. 1790) – службу роз-
почав з 1724 р., військовий товариш Гадяцького
полку (з 1760). Полковий осавул. Д.: Уляна NN, за
нею і Кирилом Степановичем Калатурою 16 підда-
них. Мали доньку Ганну, заміжню за титулярним
радником Петром Круковським (1790).
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Й
Йосипов Григорій – зі старшинських дітей, значко-

вий товариш (1721 – 1752 – ?). Брав участь у
кримських походах (1735, 1738). Отаман городо-
вий миргородський (? – 1741 – 1764 – ?). У 
1751 р. звітував за комісарство по збору в сотнях
недоїмок (грошей), мав приїжджий двір у Соро-

чинській сотні, хутір у 1-й полковій сотні. Абши-
тований сотник (1777). У 1777 р. підданних його і
братів захопив возний Хорольської сотні Ви-
шневський.

Йота Павло – грек, значковий товариш Київського
полку (1751).

К
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Калачинський Дмитро Васильович (? – 1688 – 1732 –
?) – сотник великобудиський (? – 1712 – ?). У 1718 р.
був в царичанському поході, а у 1722 р. на Ладозь-
кому каналі. Бунчуковий товариш у Полтавському
полку (1732). Мав 16 підданих у с. Тахтаулові (1718).
Його рідний брат був господарем двору у племін-
ника Мазепи Войнаровського. Д.: Гафія Іванівна
Черняк, донька полковника полтавського.

Калениченко N – полковий канцелярист миргород-
ський (? – 1777), абшитований значковий товариш
(1777.16.01. – ?).

Калениченко Андрій Богданович – військовий това-
риш Миргородського полку (1709).

Калениченко Кирик – значковий товариш Лубен-
ського полку (1735), після кримського походу, в
якому брав участь, виключений з компуту значко-
вих товаришів. Мешканець роменський.

Калениченко Опанас (? – ран. 1788) – значковий то-
вариш Лубенського полку (? – 1752 – 1762 – ?), про-
живав у Ромнах, абшитований сотник. Д.: Настасія
NN (1737 – ?), мала 40 підданних в 2 хуторах.

Калениченко Роман (1730 – ?) – службу розпочав з
1746 р. в Роменському сотенному правлінні. Знач-
ковий товариш Лубенського полку (1752.30.06. –
1762 – ?), проживав у Ромнах. Абшитований сотник
(1788), мав 36 підданних у 1 місті і 1 хуторі. Д.: Дарія
NN, донька шляхтича.

Калениченко Хома Романович (1759 – ?) – службу роз-
почав 1 червня 1772 р., військовий товариш Лубен-
ського полку (з 1 травня 1782).

Каленовський Захар – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1735–1741), мав двір у Кролевці, під-
сусідків у Кролевецькій сотні (6 хат), у 1735 р. збирав
провіант в полку Гадяцькому, у 1737–1738 рр. заку-
повував коней, абшитований значковий товариш
1748 р.

Каленовський Ничипір – значковий товариш (1741),
склав присягу імператриці Єлизаветі у Ніжин-
ському полку.

Калин Степан Григорович – підканцелярист полковий
гадяцький (з 1737), полковий комісар (1737, 1742,
1743, 1752, 1753), значковий товариш (з 1757.1.09.),
почмейстр гадяцький (1765.1.09. – 1772 – ?). Його рід
рішенням Чернігівського намісницького дворян-
ського зібрання визнаний дворянським і внесений
до ІІ частини родовідної книги. Д.: Настасія Іванівна
Кузьменко, донька козака 1-ї Гадяцької сотні.

Калиновський Григорій Григорович (1764 – ?) – слу-
жив з 1774 р., в званні військового товариша в Ста-
родубському полку з 1783 р., в поході не був, бажав
перейти на цивільну службу. 

Калиновський Григорій Федорович (1747 – ?) – шлях-
тич, службу розпочав з 1756 р., військовий товариш
в Стародубському полку (1777 – 1787 – ?), в походах
не був, бажав перейти у 1783 р. на цивільну службу.
Мав дім в три покої в Стародубі, там же 2 підданих.
Д.: Олена Семенівна Коменко, донька військового
товариша.

Калиновський Захар – значковий товариш Ніжин-
ського полку. Тестамант 1747 р.

Калиш Василь – військовий товариш (1787), мав підда-
них у с. Загородище Городиського повіту.

Калмаз Онуфрій – з запорожців, значковий товариш 
(? – 1740 – 1753). Мав 2 житлових двори у Голтві
(1741). Абшитований значковим товаришем у 1753 р.
Сотник кам’янський (1754).

Калуський Семен – абшитований значковий товариш
Київського полку (? – 1782 – ?).

Кальниболоцький Петро – писар сотенний старосан-
жарський (? – 1741 – 1751 – ?), правив сотнею ста-
росанжарською (1741), значковий товариш
Полтавського полку (? – 1755 – 1762 – ?). Володів
двором у Старих Санжарах. Мав сина Якова.

Кальницький Тихін – шляхтич, козак дворянської
корогви миргородського полковника (1722), ота-
ман городовий сорочинський (? – 1730 – ?), 1-й хо-
рунжий полковий миргородський (? – 1735 –
1738), 2-й осавул полковий миргородський (1738
– 1752 – ?). Мав хутір під с. Аврамівкою в Хороль-
скій сотні. Козак сотні Цибулівської Харко Васи-
ленко продав йому 23 квітня 1749 р. хутір, в якому
останній мав 28 підданних (1752). Проживав у Со-
рочинцях (1738). 

Кальницький Трохим – син козака, значковий това-
риш Чернігівського полку (1746.19.03. – 1751 – ?),
мав житловий двір у м. Березному.

Кальницький-Паниця Роман – отаман с. Вовчок
Снітинської сотні, Значковий товариш Лубен-
ського полку (1733 – 1769 – ?) за служби батька ота-
мана лубенського. У 1735 р. видав з Лубенського
полку порції в Царичанці. У 1736 р. полковий збор-
щик, у 1737 р. був при звіті за відправку грошей у
полковій канцелярії. Учасник кримського походу
(1738), присягнув у 1741 р. Дозорця індуктового
збору в Лубенському і Миргородському полку
(1751). Мав підсусідків у сс. П’ятигорець, Безоточі,
10 сімей у с. Вовчку. Проживав у с. Вовчку Снітин-
ської сотні, де мав шинок. Мав у 1740 р. у 2-й по-
лковій сотні в д. Пятигорці 2 двори піших убогих
козацьких підсусідків, двір житловий у Лубнах, в
якому жила його матір (1745). Мав у полковій сотні
Лубенського полку в д. Пятигорці 2 піших двори
підсусідків козацьких. 2 двори у с. Березоточ, у 
с. Вовчки 1 двір тяглий та 8 піших під сусідських.
Через слабость здоров’я і що верхи їздити не може
знаходився в присутствии по Костянтинівському
сотенному правлінні (1769).

Кальнобродський N – значковий товариш Мирго-
родського полку.

Кальнобродський Гаврило (1756 – ?) – син значко-
вого товариша, службу розпочав з 1770 р., значко-
вий товариш Миргородського полку (з 1780). За
ним з братом Остапом 9 підданних чоловічої статі.

Кальнобродський Остап (1755 – 1783 – ?) – син знач-
кового товариша, службу розпочав з 1767 р., полко-
вий канцелярист (з 1771), значковий товариш
Миргородського полку (з 1781.29.09.).

Кальченко Козьма (1733 – ?) – з шляхти, службу роз-
почав з 1765.8.05, значковий товариш Миргород-
ського полку (з 1768.15.05).



Калюжний Іван – хорунжий сотенний куземинський
(1767–1775), абшитований значковий товариш (1775
– 1790 – ?). Д.: Марфа NN, донька козака.

Калюжний Остап Васильович – син полкового осавула
полтавського. Значний військовий товариш (1721).

Кам’янецький Іван Остапович (1732 – 1767 – ран.
1788) – службу розпочав з 2 червня 1758 р., полко-
вий канцелярист по призначенню Гадяцької по-
лкової канцелярії (з 1758.29.09.), військовий
товариш (з 1766.6.07.) за патентом МК. Рішенням
Чернігівського намісницького дворянського зіб-
рання визнаний дворянином і внесений до ІІ час-
тини родовідної книги. Д.: Євдокія NN (? – 1788 –
?), після смерті чоловіка проживала сама (дітей не
було). Мала 17 підданих у Гадячі.

Каменецький-Скачковський Данило Васильович
(1741 – ?) – службу розпочав з 1765 р. полковим кан-
целяристом, писар сотенний любецький Чернігів-
ського полку (1766 – 1779 – ?), військовий товариш
(? – 1788 – 1790 – ?). Мав 12 підданих в 1 містечку.
Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва. Д.: Уляна NN, донька
козака. Мали дітей Семена, Катерину, Олену.

Каменецький-Скачковський Михайло Максимович
– службу розпочав з 1770 р., військовий товариш
Чернігівського полку (1785 – 1790 – ?).

Каменецький-Скачковський Федір Васильович (бл.
1735 – ?) – службу розпочав з 1756 р. полковим кан-
целяристом, отаман сотенний синявський Черні-
гівського полку (з 1764). Абшитований бунчуковий
товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 2 підсусідків в м.
Березному (1773). Д.: Гафія Опанасівна Котляр,
донька березнинського козака-шляхтича.

Каменський Микола (1716 – 1763 – ?) – службу розпо-
чав з 1746 р., значковий товариш Миргородського
полку, військовий товариш (1757 – 1766 – ?).

Каменський Яків – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1743 – 1767 – ?), найближчий
родич Ф.Черушинського.

Камінський Василь – значковий товариш Ніжин-
ського полку. Мешканець кролевецький, де мав 1
дім в 4 покої (1781), 1 хату підсусідків у с. Андріївці.

Камінський Корній Олексійович – військовий товариш
в Ніжинському полку (1781), мешкав у Кролевці, де
мав один дім в три покої. Мав 52 підданих в с. Анд-
ріївні (1787). Д.: Уляна NN, донька бунчукового то-
вариша. Мали синів Карпа, Івана, Івана, Івана,
Федора, Андрона, доньок Катерину і Степаниду.

Камінський Микола (1716 – 1763 – ?) – службу розпо-
чав з 1746 р., значковий товариш Ніжинського
полк, військовий товариш (з 1757) 

Камскін Мартин – значний військовий товариш (1682).
Мешкав у Почепській сотні Стародубського полку.
11 липня 1682 р. отримав охоронний універсал від
стародубського полковника Тимофія Олексійовича.

Кандиба Андрій Костянтинович – знатний товариш
полку Миргородського (1707). Сотник миргород-
ський (1713–1715).

Кандиба Андронік (Андрій) Федорович (? – 1730.05.) –
син полковника корсунського, військовий товариш

(1698), конотопський сотник (1698–1707), полков-
ник корсунський (1708–1709), богуславський по-
лковник (1709). За доносом корсунського сотника
Павла Ждановича «заподозрен в единомыслии» з
Мазепою і 1710 р. був поселений в Москві, де зали-
шався до 1715 р., коли був відпущений на батьків-
щину без права займати уряди. Знатний товариш
малоросійського війська (1719), знатний бунчуко-
вий товариш (1724). Командир над бунчковими то-
варишами в гилянському поході (1725–1728).
Другий генеральний суддя (1729). У 1729–1730 рр.
знаходився при гетьмані в Москві, де і помер. Д.:
Домникія Яківна Лизогуб (? – 1749), донька по-
лковника чернігівського.

Кандиба Василь Андроникович (? – 1726 – 1736 – ран.
1749) – бунчуковий товариш 1736 – 1737 р., жив у
Конотопі.

Кандиба Данило Андроникович (1708–1780) – син по-
лковника корсунського, службу розпочав з 1733 р.,
бунчуковий товариш (1736–1761), був в команді
князя Рєпніна (1739). Абшитований бунчуковий то-
вариш (з 1761). Жив у Конотопі, у 1743 р. мав 74
двори підданих, 12 мучних кол, позика у військовий
скарб – 6 карбованців, власний двір і шинок. Д.: N
Юріївна фон-Вейсбах, донька генерал-майора, уп-
равляючого з 1739 р. володіннями імператриці
Ганни Петрівни у Малороссії.

Кандиба Петро Семенович (? – 1757) – син сотника пі-
щанського, значковий товариш Переяславсько
полку (1741–1746), військовий товариш за служби
прадіда, діда, батька і його самого (28.03.1746 –
1750), сотник піщанський (1750–1757). Мав шинок, 2
кінних і 3 піших підсусідків у Піщаній, при його ху-
торі було 4 двори найманих людей, у сотні
Гельм’язівській при хуторі палац та 3 піших підсу-
сідки (1750). Д.: (1751) Ганна Ісаївна Ісаєвич (? – 1728
– 1775 – ?), донька сотника баришівського. Мала у 
м. Піщаній 18 підданих, в хуторі при містечку 17 (1775).

Кандиба Федір – запорізький козак, значковий това-
риш Яготинської сотні Переяславського полку (з
1765), сотник яготинський (з 1773.29.06). Володів 5
підданими в Яготині і 11 в хут. Іржавки Яготинської
сотні (1775). Д.: Ганна Давидівна Павлова, донька
значкового товариша.

Кандиба Федір (? – 1639 – бл. 1700) – покозачений
шляхтич. У 1666 р. за службу в війську запорізькому
отримав від короля Яна-Казиміра грамоту на млин
на р. Росі біля м. Корсуня. Полковник корсунський
(1669–1672, 1675). Перейшов на Лівобережжя.
Значний військовий товариш (1679), сотник коно-
топський (1681 – 1689), ніжинський полковий обоз-
ний (1698 – 1700).

Каневецький Семен– значковий товариш Прилуць-
кого полку (1740).

Каневський Іван (? – ран. 1790) – значковий товариш.
Д.: Марія NN, мешкала в с. Липовій Долині Глин-
ського повіту.

Каневський Кузьма – значковий товариш Стародуб-
ського полку, у 1737 р. перебував вдома, але мав йти
в похід в команді фельдмаршала фон Мініха.
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Каневський Федір (1707 – 1761 – ран. 1784) – служив ви-
борним козаком в Гадяцькому полку з 1731 р., з 
1733 р. в званні значкового товариша. Призначений
полковником Грабянкою, будучи в польському по-
ході. Виконував доручення в різних командах, у 1733,
1734 та 1735 рр. був у походах. В Польщі був головним
«малоросійським квартермейстром». У 1736 р. був в
кримському поході, 1739 р. – на українській лінії. У
1743, 1744, 1746 та 1747 р. був полковим комісаром по
збору провіанту і фуражу. У 1756–1759 рр. посилався
від полкової канцелярії в різні сотні щоб прискорити
виконання полкових наказів. 1754 р.трапилась по-
жежа і збитки не дозволяли продовжувати службу, та
й на прожиття засобів не вистачало, тому попросив
відпустку для купецьких справ. Будучи в Криму, от-
римав від колишнього сотника курінського Лубен-
ського полку Івана Стефанова секретні листи і
передав їх генерал-лейтенанту Глібову. Потрапив у
полон до татар, але відкупився. У 1755 р. його від-
правляли з листом до буджацького сераскер-султана,
виконував інші секретні доручення. У 1759 р. просив
через старість, хвороби (зламав ногу), звільнити від
виконання служб і постоїв і нагородити військовим
рангом. Універсал Грабянки на значкового товариша
згорів під час пожежі. Д.: Марія NN (? – 1784 – ?).

Каневський-Оболонський \ван Якимович – службу
розпочав полковим канцеляристом переяслав-
ським (з 1752.15.05.), військовий канцелярист ГВК
(з 1756.12.), переяславський полковий писар (з
1764.04.), бунчуковий товариш у Чернігівському
полку (з 1775.27.03.). Близьким родичем йому по
батькові був Леонтій Петрович Базилевич. 7 ве-
ресня 1772 р. Іван Бахчевський направив листа
Я.Сулимі про те, що Каневський не приймав при-
сягу при вступі на посаду. Колезький асесор (з
1780.13.12.), надвірний радник (з 1783.15.09.). Мав
підданих у Золотоніському і Переяславському пові-
тах у сс. Келеберді, Лепляві, Красіонівці, Комарівці,
Войтівцях, Грачанівці, Згарі, хут. Декачівці і Віт-
рівці – 105 душ (1783). Д.: (1766) НастасVя Фе-
дорVвна Заньковська, донька бригадира.

Каневський-Оболонський Андрій Васильович – бун-
чуковий товариш (1737–1747 р. Мав житловий і
шинковий двори, 12 дворів підсусідків у с. Фасто-
вець Іваногородської сотні. Військовий товариш
(1752–1760). Мав володіння у с. Крисках і при хут.
Жаровському, володів млином на р. Головеньці під
с. Крисками Понорницької сотні.

Каневський-Оболонський Андрій Васильович – син
сотника сосницького Чернігівського полку, вій-
ськовий товариш (? – 1738 – 1762 – ?). Мав двір у 
с. Криски житловий (1741), приїзджий двір у с. Роз-
летах, в Крисках 3 двори подсусідків (1743), у По-
норницькій сотні при хуторі 2 двори підсусідків,
приїзджий двір у с. Крисках, у Сосниці 2 підсусід-
ських дворів (1747). Крім цих володінь мав маєт-
ність і при хуторі Жаровському (2 хати), володів
млином на р. Головеньці під с. Крисками (2 хати)
(1760). 26 серпня 1762 р. продав садибу в Сосниці
сотнику Филимону Шафонському.

Каневський-Оболонський Василь Васильович – 25
січня 1718 р. отримав гетьманський універсал на с.
Купчич, яке належало його батькові. У жовтні 1718 р.
був відправлений кур’єром з провізією на о. Аланд.
У лютому 1727 р. він з посади астраханського по-
шмейстра був призначений чернігівським полко-
вим суддею. Протягом 1728–1732 рр. позивався
значковим товаришем Костянтином Лисеневичем
за спадщину брата дружини Єфросинії Івана Син-
даровського. В ході цих розборок Каневський захо-
пив у Лисеневича ґрунти і не виплатив боргу. У 
1732 р. за «злочин» Василя відправили в заслання,
з якого він повернувся лише за імператорським ука-
зом від 31 липня 1734 р. Бунчуковий товариш (1737),
мав двір у Батурині в якому він сам жив. Д.: (1727)
Єфросинія Миколаївна Синдаровська (? – 1760 –
ран. 1766), донька чернігівського протопопа. В пер-
шому шлюбі була за Олексієм Олексійовичем Ту-
ранським, сином генерального судді. Протягом
1732–1733 рр. вела суперечку за сінокіс із полковим
суддею Іваном Мокрієвичем, а у 1760 р. – за землі з
чернігівським протопопом Максимовичем.

Каневський-Оболонський Василь Іванович (? – 1679
– 1715) – значний військовий товариш (1709), сот-
ник сосницький (1715), 25 лютого 1709 р. отримав
гетьманський універсал на млин і ґрунти в с. Крис-
ках. Д.: Настасія Іванівна Мануйлович (? – 1700 –
1732 – ?). 14 січня 1729 р. отримала гетьманський
універсал на хутір в Івангородській сотні.

Каневський-Оболонський Григорій Лукич (? – 1700
– ран. 1752.3.02.) – значний військовий товариш
(1735), осавул полковий переяславський (1735–1752),
проживав в с. Дем’янцях. Під Переясловом на Вели-
кій Греблі мав млин в 3 кола. Д.: 1) N Яківна Руста-
нович, донька полкового судді. 2) (з 1749) Євдокія
Василівна N, в першому шлюбі за військовим това-
ришем Леонтієм Васильовичем Максимовичем.
Вела суперечку разом з сином від першого шлюбу
військовим канцеляристом Іваном Максимовичем
за спадщину другого чоловіка з його братом полко-
вим хорунжим Михайлом Лукашевичем (1752–1755).

Каневський-Оболонський Данило Дем’янович (? –
ран. 1758) – бунчуковий товариш у Чернігівському
полку (? – 1738 – 1750 – ?). Мав підсусідків і житло-
вий двір у Сосниці (1738), приїзджий двір у с. Крис-
ках Понорницької сотні (1747), в Понорницькій
сотні при хуторі мав 3 двори підсусідків, у с. Куп-
чичі 11 дворів посполитих, 1 двір служителів (1750),
шинок у с. Фастовець (1737).

Каневський-Оболонський Дем’ян Дем’янович (1742
– ?) – бунчуковий товариш у Чернігівському полку
(1767), прем’єр-майор (1780). Д.: Надія Олександ-
рівна Якубович, донька генерал-майора.

Каневський-Оболонський Лука Якимович (1758 –
1812 – ?) – син полкового писаря переяславського,
в службі з 15 червня 1772 р., спочатку значковим то-
варишем при Переяславській полковій канцелярії,
потім став колезьким канцеляристом у Генераль-
ному суді (з жовтня 1775), військовим товаришем (з
12 грудня 1778). У 1781 р. – бунчуковий товариш, у
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1784 р. – колезький асесор. Д.: Марія Семенівна Ка-
теринич.

Каневський-Оболонський Петро Васильович (1728 –
1790 – ?) – син чернігівського полкового судді, вій-
ськовий канцелярист (1750), військовий товариш (з
27 лютого 1750), полковий осавул надвірної корогви
(з 1760), абшитований бунчуковий товариш (з 1774).
Мав 374 підданих в 3 селах, 1 «деревне» і 1 хуторі в
Городницькому повіті. Д.: Настасія NN (?–1776 –
ран. 1786). Мали п’ять синів і чотирьох доньок.

Каневський-Оболонський Петро Якович (1745 –
ран. 1786) – військовий товариш Чернігівського
полку (з 1771), полковий осавул (з 1779). Д.: Кате-
рина Данилівна N (1754 – 1790 – ?), мала 460 під-
даних у Борзнянському повіті (1787).

Каневський-Оболонський Степан Васильович (1731
– 1790 – ?) – службу розпочав з 1748 р. військовим
канцеляристом ГВК, військовий товариш (з 1761),
Чернігівський повітовий земський писар (з
1764.22.05.), абшитований бунчуковий товариш (з
1774.7.07./5.10.). Мав 391 підданих в 2 селах (Город-
ницького повіту сс. Петровій Слободі і Старій Удні).
Д.: Феодосія Антінівна Булавка, донька бунчукового
товариша. Мали двох синів і двох доньок.

Каневський-Оболонський Федір Андрійович –
службу розпочав з 1763 р., сотенний отаман Понор-
ницької сотні (1772 – 1782), військовий товариш
Чернігівського полку (з 1782.19.06.), абшитований
полковий осавул (з 1784.30.03.). Мав 27 підданих у
сс. Фастовцях і Крисках. Д.: Дарія Олексіївна Пе-
черська, донька сотенного осавула.

Каневський-Оболонський Яків Васильович (1709 –
1763 – ран. 1766) – син сотника сосницького, службу
розпочав канцеляристом ГВК (з 1725), військовий то-
вариш (з квітня 1731). У 1739 р. привернув 33 козаки
у Прохорівській сотні Ніжинського полку в своє під-
данство і захопив їх ґрунти. В цьому ж році звинува-
тив прохорівського сотника Семена Григоровича в
обтяженні загальнонародними податками його по-
сполитих с. Сиволож. Бунчуковий товариш (з
1746.15.04.). Проживав в Сосниці, де мав 19 дворів пі-
даних (1741), 20 підсусідків у Сосницькій сотні, жит-
ловий двір у Сосниці (1743), житловий двір і шинок
у Сосниці з найманими людьми, приїзджий двір у 
с. Малому Усті Сосницької сотні, в Сосниці 7, у с.
Лавах 1 підсусідських дворів. Володів посполитими
у с. Сиволожі Прохорської сотні 21 хатою, 23 хатами
підсусідків на куплених ним ґрунтах та 15 хатами
служителів, двома приїзджими і шинковим дворами
у с. Сиволожі (1747), в Сосниці 4 підсусідськими дво-
рами та 15 служителів (1750). Володів млином на сос-
ницькій греблі на р. Убеді. Д.: (1753) Ірина
Григорівна Кулябка, донька бунчукового товариша.

Канівець Василь (1739 – 1790 – ?) – службу розпочав з
1758 р. в Прилуцькій полковій канцелярії, обраний
возним Журавської сотні (з 1768), абшитований вій-
ськовий товариш (з 8 лютого 1781 р.). В Журавці
мав 44 підданих (1782), 100 підданих у 1 місті в При-
луцькому повіті (1788). Д.: Настасія Андріївна Ку-
риленко, донька значкового товариша.

Канівець Василь Федорович (1748 – 1781 – ?) – вій-
ськовий товариш Прилуцького полку. Д.: Ганна NN.
Проживала у м. Журавка.

Канівець Ничипір (? – 1740) – значковий товариш у
Журавській сотні Прилуцького полку.

Канівець Семен – значковий товариш (1759) у Прилуках.
Канівець Федір Ничипорович – значковий товариш

(1725 – 1765). Мав 4 посполитих у м. Журавці. Аб-
шитований військовий товариш Прилуцького
полку (1765.16.09. – 1772 – ?). Д.: Ганна Іванівна Бі-
лецька, донька значкового товариша.

Капинос Іван – шляхтич, військовий товариш Старо-
дубського полку (1700), мав пасинка Феська Юхимо-
вича, який теж був військовим товаришем (1700).

Капітаненко Степан – лавник Полтавського магістрату,
військовий товариш Полтавського полку (1779).

Каплуновський (Каплонський) Степан (? – 1779 –
?) – службу розпочав значковим товаришем По-
лтавського полку з 1766 р.

Капля Карпо – значковий товариш.
Капля Федір – був одним із найбагатших міщан при-

луцьких. В реєстрі 1729 р. стоїть третім після Ма-
нуйла Канівця. В цьому ж році серед міщан
фіксуються Герасим і Остап Каплі. Був сборщиком
полковим прилуцьким (1731). Значковий товариш
Прилуцького полку (1743 – 1758 – ?). Полковий від-
купщик. Мав хутір під Прилуками (1732). Продов-
жував активні торговельні операції і у 1748 р. ГВК
вимушена була стягувати з нього і лохвицького
купця Івана Касяновича 3771 карбованців 32 копійки
на користь їх кредиторів: російських купців Петра
Клубокова і Василя Коробова, польських – Самійла
Дегтяревича, Германа Ботвинки, Якова Карабанця,
Петра Сухозагніта, грецьких – Статія Іванова, Сте-
фана Кромиди, Юрія Дмитрієва, Івана Карамалієва.
В липні 1749 р. прилуцький міщанин Микола Соло-
маха стягнув з нього судовий штраф. У 1754 р. з нього
ГВК стягувало недоїмки за 1746–1748 рр. Мав 4 по-
сполитих у с. Рудавці полкової сотні.

Капніст Ананій Васильович (? – ран. 1802) – син по-
лковника миргородського, бунчуковий товариш
Миргородського полку. Його донька Олександра
володіла двома хуторами поблизу с. Ламані Омель-
ницької сотні (1764).

Капніст Данило Васильович (? – ран. 1759) – син по-
лковника миргородського, навчався в КМА. Бунчу-
ковий товариш Миргородського полку (1746.24.09.
– 1751 – ?). У 1751 р. його кандидатуру було висунуто
на посаду полковника миргородського, але призна-
чення не відбулось внаслідок протиріч його батька
з гетьманом.

Капустенко-Шкурат Йосип (1729 – 1788 – ?) – «з древне
предков Шкуратов». Службу розпочав з 1752 р. коза-
ком, абшитований значковим товаришем Прилуць-
кого полку. Мав 9 підданних на хуторі Пустирці
(1782), у 1787 р. – 28 підданних у 1 хуторі. Д.: Настасія
Іванівна Древаця, донька сотенного отамана.

Капустянський Константій (1732 – 1767 – ?) – син свя-
щеника, військовий товариш, служив з 23 травня
1766 р., значковий товариш Гадяцького полку
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згідно указу МК, з 13 жовтня 1766 р. військовий то-
вариш згідно указу МК. 

Карагод Григорій Васильович – шляхтич, значковий
товариш Чернігівського полку (1781), житель с. Бу-
жанки.

Каракаш Кирило (? – ран. 1774) – значковий товариш
(? – 1749), сотник Уцтавицький (1749 – 1764 – ?).
Мав хутір поблизу Уцтавиці. Племінник Василя
Капніста. 1751 р. на зміну білоцерківському сотнику
командирований на лінію. Д.: Ганна NN (? – 1779 –
?), проживала в Устивиці.

Каранда Йосип Михайлович (1764 – 1790 – ?) – абши-
тований військовий товариш Чернігівського полку
(1788). Д.: Марина Іванівна Городиська, донька ти-
тулярного радника. 

Каранда Михайло Овсійович (1705/1710 – ?) – служив
з 1737 р., був у походах очаківському і хотинському
і комісіях. Значковий товариш Чернігівського
полку. З 1755 р. хворів, 19 вересня 1761 р. пішов у
відставку у званні абшитованого військовий това-
риш (1761 – 1774 –?). У 1774 р. абшитований знач-
ковий товариш Іван Мороз захопив його млин.
Мав житловий двір в м. Березні, 2 шинкових
двори. 

Каранда Овсій – козак березненський, отримав за
службу у 1740 р. чин значкового товариша в Черні-
гівському полку. Потім хворів і за нього служив син
Михайло серед значкових товаришів.

Каранда Юхим – міщанин, козак Березненської сотні,
значковий товариш Чернігівського полку (1740.3.07.
– 1751 – ?). Володів у Березненській сотні 2 шинко-
вими і 1 житловим дворами (1743).

Каранджа Овсій – шляхтич, військовий товариш (1693).
Висланий полковником переяславським Мирови-
чем, щоб вручити корогву Бубнівської сотні.

Карасевич Леонтій (? – ран. 1747) – козак монастири-
щанський. Підполковник Новотроїцького полку
Шнак захопив у нього двір з будівлями і садом.
Значковий товариш Прилуцького полку Д.: Ганна
Юріївна N (? – 1747 – ?).

Карасевич Павло Левкович (? – 1700 – 1732 – ?) – онук
і син сотника монастирищанського, сотник наказ-
ний монастирищанський (1725, 1727), значковий то-
вариш Прилуцького полку (? – 1731 – 1732 – ?). У
1731 р. мав 39 підсусідків і 13 дворів. Був найбіль-
шим власником у Монастирищанській сотні.

Карасевський Олексій (1752 – ?) – з чиновничих дітей.
Службу розпочав 2 квітня 1780 р. військовим това-
ришем в Лубенському полку.

Карасенко Павло – значковий товариш Прилуцького
полку, вільними голосами обраний наказним сот-
ником монастирищанським (1728). За ревізією 
1728 р. у с. Грабів 12 хат підсусідків належали Анд-
рію Горленко, Павлу Карасю і «попадді Суханскій».
За ревізією 1731 р. тіж підсусідки показані в кіль-
кості 10 хат, з них 4 – «попа Петра Суханського» і 6
– значкового Павла Карася, при чому додано, що
підсусідки «на куплених их землях поселены».

Карбовський N – значковий товариш Київського
полку (1787).

Кардашевський Григорій – козак, служив з 1762 р., з
1763 р. полковий канцелярист, значковий товариш
Переяславського полку (1773 – 1780 – ?). Мав у 
с. Войтівці 4 підданих. Одружений з донькою козака,
потім священика, мали синів Івана та Михайла.

Каревський (?) Григорій – служив з 1739 р., писар со-
тенний, значковий товариш Стародубського полку
(1760 – 1781 – ?). Був в поході у 1757 р.

Карлицький Нестор Васильович (бл. 1692 – 1756 – ран.
1763) – компанієць (1738), абшитований значковий
товариш Переяславського полку (? – 1746 – 1756 –
?). Мав володіння у с. Слободці, двір житловий у сл.
Томарівці Бубнівської сотні. Д.: Уляна Денисівна
Деркач (бл. 1688 – 1746 – ?), донька сотника буб-
нівського.

Карлицький СамVйло Нестерович (1741 – ?) – син аб-
шитованого значкового товариша, значковий това-
риш (1763), возний бубнівський (1765–1766),
житель с. Слобідки Бубнівської.

Карловський Іван – військовий товариш Ніжинського
полку. Його донька Марфа була дружиною Гаврила
Денисовича Залеського (1747 – ?) і мешкала у с. Міт-
ченках.

Кармаз Захар (1759 – ?) – службу розпочав з 1776 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1782).

Кармаз Іван Григорович (1768 – 1788 – ?) – службу роз-
почав з 1776 р., значковий товариш Миргород-
ського полку (з 1781).

Кармаз Онуфрій – значковий товариш Миргород-
ського полку (? – 1741 – 1752 – ?).

Кармаз Пилип Григорович (1766 – 1788 – ?) – службу
розпочав з 1779 р., значковий товариш Миргород-
ського полку (з 1780).

Карнаух Костянтин Мартинович – отаман городовий
новгородський (? – 1679.07. – ?), сотник новгород-
ський (1680.26.05. – 1685.09. – ?), (1691.07., нак.), ота-
ман городовий новгородський (? – 1690.07. – 1694.08.
– ?). Значний військовий товариш (? – 1698 – ?).

Карнович Андрій Григорович – значковий товариш Ста-
родубського полку (1759–1784), військовийі товариш.
За ним у с. Мала Деременка 13 підданих. Д.: Софія
Іванівна Зубрицька, донька значкового товариша.

Карнович Андрій Лукич – службу розпочав з 1748 р.,
значковий товариш Стародубського полку (1749–
1769), у другій армії в поході. Абшитований значко-
вий товариш (1769.10.08. – 1772 – ?). Д.: Катерина
Іванівна Семека, донька возного земського старо-
дубського. Мали синів Тимофія і Максима, доньок
Марфу і Ганну.

Карнович Антін Петрович – нащадок шляхетьсої ро-
дини з угорського міста Карнова. Військовий това-
риш і мешканець почепський (1677), писар
сотенний почепський (1678–1696), значний вій-
ськовий товариш (? – 1690), отаман городовий по-
чепський (? – 1690.03. – 1691.07. – ?), (? – 1694.12. –
?), (1695.06. – ран. 1695.10.), наказний сотник по-
чепський (1693), значний військовий товариш (? –
1704 – ?). Отримав універсали Мазепи (1694) і Ско-
ропадського (1709) на сл. Мала Черешка. Отаман
городовий почепський. Військовий товариш.
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Карнович Василь Леонович – значковий товариш Ста-
родубського полку.

Карнович Григорій Терентійови (? – ран. 1778) – син
отамана сотенного, значковий товариш. Д.: (1747)
NNN.

Карнович Григорій Юхимович – абшитований знач-
ковий товариш (1746 – 1753).

Карнович Данило Трохимович (? – 1723 – 1746 – ?) –
син значкового товариша, козак почепський (1733),
значковий товариш Стародубського полку (1746).

Карнович Іван Данилович – значковий товариш Ста-
родубського полку (1766 – 1778 – ?). Д.: Євдокія Ми-
колаївна Карнович, донька виборного козака. Мали
синів Павла, доньку Олену.

Карнович Йосип Карпович (1714 – ?) – значковий то-
вариш Стародубського полку (? – 1735 – 1737 – ?). У
1737 р. перебував вдома, але мав йти в похід в ко-
манді фельдмаршала фон Мініха.

Карнович Леон Антонович (? – ран. 1744) – бурмістр по-
чепський (1715), знатний товариш Почепської сотні
(1723), значковий товариш Стародубського полку.

Карнович Павло Трохимович (? – 1723 – ран. 1756) –
син значкового товариша, значковий товариш Ста-
родубського полку.

Карнович Степан Григорович – службу розпочав з 1765
р., значковий товариш Стародубського полку (1770
– 1787 – ?), був у турецькому поході у другій армії
(1771 – 1777 – ?). За ним у с. Мала Деременка 7 під-
даних. Д.: Ірина Іванівна Оршава-Ораговська,
донька значкового товариша.

Карнович Терентій – отаман сотенний, військовий то-
вариш.

Карнович Трохим – значковий товариш Стародуб-
ського полку (1769), був у другій армії в поході.

Карнович Юхим Антонович – військовий товариш
(1689), «зацний» в Почепі (1711), отаман городовий
почепський (? – 1723 – 1735.07. – ?).

Карпаткос N – значковий товариш Миргородського
полку (1781), володів хутором в Сорочинській сотні.

Карпаткос Андрій (1754 – ?) – службу розпочав з 1764 р.,
військовий товариш (з 1774), абшитований бунчуко-
вим товаришем Миргородського полку у 1785 р.

Карпека Данило Семенович (? – 1692 – 1729 – ?) –
значний товариш (1712), знатний військовий това-
риш (1722), бунчуковий товариш (1725–1729), брав
участь у гілянському поході. Мав чисельні майнові
суперечки. Д.: Параска Іванівна N, онука київського
полковника Григорія Карповича Коровки-Воль-
ського (1690).

Карпека Дмитро Степанович – син бунчукового това-
риша, службу розпочав з 1752 р., бунчуковий това-
риш (1768.2.01.), секретар при Малоросійській
Колегії (1769–1771), колезький асесор (з 1772).

Карпека Іван Данилович – син бунчукового товариша,
військовий товариш Ніжинського полку (1783).
Проживав у хуторі поблизу с. Ображіївці. Д.: NNN (?
– ран. 1783). Мали сина Якова, доньок Гафію,
Марію, Марину.

Карпека Максим Якович (1733 – ?) – син бунчукового
товариша, служив з 1746 р., звання отримав за

службу померлого батька. Військовий товариш в Ні-
жинському полку (1754 – 1781 – ?), мав 23 підданого
в Глухівському і Батуринському повітах. Д.: Ганна
Костянтинівна Острозька, донька бунчукового това-
риша. Діти у 1777 р.: Іван (1757 – ?) – військовий кан-
целярист, Катерина (1756 – ?), Євдокія (1758 – ?),
Мотря (1761 – ?). Жили у с. Уську Янпольської сотні.

Карпека Матвій Данилович – син бунчукового това-
риша, бунчуковий товариш (1741–1764). Склав при-
сягу імператриці Лизаветі в Ніжинському полку
(1741). 15 березня 1764 р. звільнений з служби.

Карпека Семен Данилович (? – 1783) – син бунчукового
товариша, бунчуковий товариш (1751), патент не
пред’явив, жив у Ніжинському полку.

Карпека Семен Семенович – син глухівського городо-
вого отамана, бунчуковий товариш (1725–1728),
осавул генеральної військової артилерії (1733), бун-
чуковий товариш (1744). Д.: (1732) Домна Опана-
сівна Єсимонтовська, донька стародубського
полкового обозного (1728 – 1736).

Карпека Степан Семенович – син глухівського городо-
вого отамана, бунчуковий товариш (1725–1755), був
в гілянському, іжорському, очаківському, дністрян-
ських походах та під Дербентом. Д.: Ганна NN (? –
1751 – ?).

Карпека Федір Семенович (? – ран. 1732) – син глухів-
ського городового отамана, військовий товариш
(1722), бунчуковий товариш (1725–1730), був в гі-
лянському поході. Д.: N Олександрівна Лефорович
(? – 1730), донька війта.

Карпека Яків Семенович – син глухівського городового
отамана, бунчуковий товариш (? – 1737 – 1748 – ?).
Мав у 1737 р. маєтність в Новгородській сотні в сл.
Боровичі 2 посполитих малоґрунтових, 3 убогих, 6
дуже убогих; у с. Кривоносівці 1 двір підсусідків,
всього за Карпекою 15 дворів. Жив у Ніжинському
полку, позика у військовий скарб – 60 коп., у 1748 р.
мав двір у с. Уска Янпольської сотні. Д.: N Луківна
Жоравка, донька полковника стародубського.

Карпенко Григорій (1738 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Гадяцького полку (? – 1788 – 1790 –
?). Мав 11 підданих у 1 хуторі в Зіньківському повіті.
Д.: Марина NN, донька значкового товариша.

Карпенко Кіндрат – шляхтич, значковий товариш
(1772).

Карпенко Максим Семенович – військовий товариш
Чернігівського полку (1788). Житель с. Радичева.
Д.: Меланія NN, донька козака.

Карпенко Михайло – отаман сотенний (1781), володів
хутором в Хорольській сотні, значковий товариш
Миргородського полку, не отримав російського
чину (1788).

Карпенко Михайло – сотник старосанжарський (ран.
1713), козак кінний старосанжарський (1718). Про-
тягом 1725–1729 рр. мав суперечки із значковим то-
варишем Іваном Віблим. Козак старосанжарський,
мав ґрунт лісовий з рибними ловлями і пасікою
(1731), хутір біля великого болота на кучугурі (1732).
Наказний сотник старосанжарський, бунчуковий
товариш у Полтавському полку.
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Карпенко Павло – значковий товариш Ніжинського
полку.

Карпенський Петро Іванович (1724 – ран. 1789) – син
священика ніжинського, студент КМА (1740 – ?),
військовий товариш Ніжинського полку, священик
с. Красного Конотопської сотні.

Карпенський Степан Степанович (1742 – ?) – син про-
топопа прилуцького, службу розпочав в червні 
1760 р. в ГВК, секретар Канцелярії Малоросійського
скарбу (1769–1782). Полковий писар (1772.11.12.),
бунчуковий товариш (з 1779), колезький асесор (з
1781), надвірний радник (з 1785). Д.: Меланія Федо-
рівна Псьол (? – ран. 1809).

Карпич Іван (1753 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Прилуцького полку (? – 1788 – 1790 – ?). Мав
25 підданих у 1 селі. Рішенням Чернігівського на-
місницького дворянського зібрання визнаний дво-
рянином і внесений до ІІ частини родовідної книги.
Д.: Олександра N Минецька, донька військового
канцеляриста. Мали синів Павла, Федора, Івана.

Карпич Петро – син козака. Значковий товариш При-
луцького полку (1715 – 1740 – ?). Мав хутір під с. Ру-
дівкою (1732). Проживав у Прилуках.

Карпич Федір – козак, у 1727 р. ГВС розглядав справу
про захоплення у нього хутора у с. Турівці бунчуко-
вим товаришем Федором Маркевичем. Значковий
товариш Прилуцького полку (1732). Проживав у
Прилуках.

Карпов Прокіп (1741 – 1783 – ?) – служив з 1769 р., з
1770 р. сотенний хорунжий, значковий товариш Пе-
реяславського полку (10 травня 1782 – 1783 – ?).

Карпович Леон – значковий товариш Стародубського
полку. У 1735 р. жив у Почепській сотні.

Карповський Денис Іванович – військовий товариш
Ніжинського полку (1788). Д.: Пелагея Денисівна N,
донька шляхтича

Карташевський Захар Іванович – син священика, онук
шляхтича, який вийшов у Гетьманщину з Речі По-
сполитої. Депутат, абшитований військовий товариш
Ніжинського полку (? – 1782 – 1787 – ?), мав 34 під-
даних у м. Батурині, с. Мітченках, хуторі Ципкіні за
Сеймом. Д.: Ірина NN, донька священика. Мали синів
Івана, Григорія, Володимира, доньок Олену і Марфу.

Католей Василь (? – ран. 1784) – значковий товариш.
Д.: Уляна Євстафіївна Шрамченко (? – 1755 – 1790 –
?), донька значкового товариша, володіла у с. Плос-
кому підданими 26/33 (1783), 50 (1787), 59 (1790).

Католей Іван (1729 – ?) – військовий товариш. У 1759 р.
призначений комісаром Київського полку на місце
отамана бобровицького Рубана. Абшитований вій-
ськовий товариш (? – 1765 – 1788 – ?). Мав 39 під-
даних в Мрині. У 1765 р. наніс побої та заарештував
козака Мринської сотні грека Юрієва, якого лише
цього року записали в козаки. Володів у містечку
Мрині 39 підданими (1787).

Католей Михайло – закінчив КМА, службу розпочав з
1761 р., військовий товариш Київського полку
(1780). Д.: NNN, донька козака Козелецької сотні. 

Католей Пантелеймон Юрійович (? – ран. 1784) – вий-
шов з Македонії, значковий товариш Ніжинського

полку (1763). У с. Плоскому на р. Остер купив 12 се-
лянських дворів. Д.: N Федорівна Тарасович (? –
1755 – 1787 – ?), донька сотника мринського. 

Катрич Іван – військовий товариш Київського полку
(1772). Д.: N Яківна Шаула, донька бунчукового то-
вариша. Сини Іван, Павло, Федір. 

Кахна Данило – значковий товариш Миргородського
полку (? – 1737 – ?).

Кахначевський Федір – військовий товариш (1790).
Мав 9 підданих в Роменському повіті. Д.: Марія Анд-
ріївна Петровська, донька значкового товариша.

Каценко N – козак м. Сорочинець, абшитований значко-
вим товаришем Миргородського полку (1777.01. – ?).

Качурев Герасим – військовий товариш (1790). Підда-
них не мав, мешкав у Роменському повіті. 

Кашпуровський Семен (1747 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Лубенського полку (? – 1787 –
1790 – ?), мав 9 підданих у 1 місті в Роменському по-
віті. Внесений до ІІ частини родовідної книги Чер-
нігівського намісництва. Д.: Марфа Романівна
Калениченко, донька сотника.

Квасенко Михайло – осавул сотенний, значковий то-
вариш Чернігівського полку (1779).

Квачевський Федір (1739 – ?) – козак, значковий то-
вариш Прилуцького полку (1766.3.08. – 1775 – ?),
священик (1788). Д.: Марина NN, донька значко-
вого товариша.

Квітницький N – осавул сотенний лукомський Лубен-
ського полку (? – 1776), абшитований значковим то-
варишем (з 1776.31.10.).

Квітницький Гнат – військовий товариш, вийшов з
Правобережжя у Стародубський полк. 

Квітницький Дмитро Гнатович – військовий товариш,
дяк. Його син Федір і онук Григорій (1742 – ?) були
військовими канцеляристами, останній мав 5 під-
даних у с. Шептаках (1787).

Кеба Іван – абшитований військовий товариш Ніжин-
ського полку (1781), житель с. Курень.

Кеда Іван Андрійович – абшитований значковий това-
риш (1777 – 1783 – ?). Мешкав у с. Камінь. Мав 11
підданних. Д.: Тетяна NN, донька козака. Мали до-
ньок Євдокія і Пелагея.

Кедрина Степан – службу розпочав у Київській полковій
канцелярії, у 1763–1768 рр. був у Бобровицькому со-
тенному правлінні, полковий канцелярист (з 1768),
старший полковий канцелярист (з 1771), військовий
товариш (1774 –1776 – ?). Д.: NNN, донька козака.

Кеза Максим (1749 – ?) – службу розпочав 1766 р. по-
лковим канцеляристом, писар сотенний полкової
сотні (1777 – 1779 – ?), абшитований військовий то-
вариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва. Д.: Олена N Рознятов-
ська, донька священика.

Келеберда Григорій (? – 1779 – ?) – службу розпочав
значковим товаришем Полтавського полку з 1766 р.

Келеберда Іван – названий батьком Василя Висоць-
кого і дядьком Стефана. Міщанин полтавський, ку-
пець. Військовий товариш Полтавського полку (? –
1756 – ?). Війт полтавський. 
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Келеберда Іван Андрійович (1723 – 1763 – ?) – син ко-
зака можного кременчуцького, службу розпочав з
1736 р., значковий товариш (1741 – 1763 – ?). Стар-
ший над косарями, супроводжував турецького
посла, двічі знищував сарану у Хорольській сотні і
омельницькому степу, боровся з гайдамаками, роз -
слідував зловживання управителя маєтностей бун-
чукового товариша Оболонського, був командиром
над командою на фортифікаційних роботах у Новій
Сербії, організовував пошук садових дерев для садів
гетьмана. У 1774 р. був вдівцем і дітей не мав.

Келеберда Йосип Дем’янович (1700 – 1761 – ?) – слу-
жив з 1730 р. будучи в званні міщанському. Козак з
1740 р. У 1746 р. від ГВК отримав чин військового
товариша у Полтавському полку «за служби його в
різних нарадах отправление також за содержание
на от купе Полтавського полку зборов надлежащих
в скарб войсковой и за варение и постачание в кан-
целярію Главной Артилерии и фортификацій се-
літри». Мав двір у Полтаві.

Келеберда Стефан (Висоцький) (1716 – 1762 – ?) –
службу розпочав з 1730 р. Був при Полтавській по-
лковій канцелярії, виконував різні доручення. З по-
чатком турецької війни 1735 р. збирав провіант у
Царичанський магазин в сотнях Великобудиській
та Решетилівській. У 1746 р. жалуваний від ГВК вій-
ськовим канцеляристом. У 1751 р. пожалуваний
гетьманом в чин військового товариша Полтав-
ського полку. В універсалі на чин військового тов-
риша згадувався його прадід Карпо Висоцький,
шляхтич, який вийшов з Польщі, осів у Полтав-
ському полку і служив козацьку службу. З 1751 р. уп-
равитель Почеповської гетьманської волості. 

Келеберда Федір – значковий товариш (1742).
Келембет Гаврило (? – 1690 – 1740 – ?) – значковий то-

вариш Лубенського полку (? – 1732 – 1740 – ?), мав
три підсусідки. 

Келембет Іван Гаврилович – значковий товариш При-
луцького полку (1721 – 1751 – ?). Успадкував частину
маєтків судді Лубенського полку Андрія Яковлева.

Келембет Ілля Федорович – значковий товариш Га-
дяцького полку (1723 – 1751 – ?), у 1739 р. був у по-
ході на лінії.

Келембет Кирило Федорович – значковий товариш Га-
дяцького полку (1723 – 1751 – ?). У 1748 р. його
побив на українській лінії командир команди, га-
дяцький полковий хорунжий Петро Клецунов. 

Келембет Леонтій Гаврилович (? – 1711 – 1779 – ?) –
значковий товариш Прилуцького полку (1721 –
1768). Через старість абшитований сотником (7
грудня 1768 – 1779 – ?). Д.: Параска Тимофіївна По-
мазан, донька козака.

Келембет Михайло Леонтійович (1751 – 1779 – ран. 1788)
– син сотника, значковий товариш Прилуцького
полку (1773.6.11. – 1774 – ?). Мав 18 підданних в м. Мо-
настирищі. Д.: Варвара NN (1756 – ?), донька козака.

Келембет Михайло Леонтійович (1751 – 1782 – бл.
1783) – син абшитованого сотника. Значковий то-
вариш (з 1773). Абшитований військовий товариш
(1782). Шляхтич (1782), мав у Ніжинському повіті

20 підданих (м. Монастирище). Д.: Варвара NN
(1756 – ?), донька козака.

Келембет Федір – військовий товариш Прилуцького
полку.

Келембет Федір – значковий товариш.
Келембовський Федір – значковий товариш Гадяць-

кого полку 1738 р., жив у м. Лютеньці. Мав синів
Іллю і Кирила.

Кидрицький Радко Михайлович – військовий това-
риш (1700).

Кидрицький Юрій Михайлович – військовий товариш
(1700).

Кизимович Стефан Герасимович – шляхтич, військо-
вий товариш Стародубського полку (? – 1687.19.04.
– 1689 – ?).

Кизя Григорій Антонович (? – 1720 – 1775 – ?) – службу
розпочав з 1730 р., хорунжий сотенний миргород-
ський (1735–1751). Значковий товариш (25 травня
1772 р. – 1775 – ?). Д.: Наталія Климівна Лобода,
донька козака миргородського.

Кизя Іван Григорович – син значкового товариша, службу
розпочав з 1757 р., значковий товариш Миргород-
ського полку (1772.25.05. – 1781 – ?), володів хутором
в 1-й полковій сотні. Д.: NNN, донька священика.

Килич Опанас – отаман сотенний, абшитований вій-
ськовий товариш Полтавського полку.

Кимбарович Марко Маркович (? – 1632 – ран. 1669) –
полковник наказний ніжинський (1662), посланець
В.Золотаренка до царя. Отаман городовий глухів-
ський (ран. 1663), товариш полку Ніжинського
(1663). 21 вересня 1663 р. у таборі під Лубнами геть-
ман Брюховецький взяв його під свою протекцію.
Військовий товариш (? – 1665 – 1666 – ?). 1 серпня
1665 р. отримав гетьманський універсал на звіль-
нення від податків його млина, побудованого за
власний кошт, на р. Березі в одне коло і одну ступу.
Стверджене ще одним гетьманським універсалом
від 13 січня 1666 р. с. Берези, надане російським
царем. Ігнатович підтвердив також йому с. Березу
на р. Березі. В 1667 р. спорудив Успенську церкву у
с. Березі. Д.: Гафія Юхимівна N, 9 березня 1669 р.
отримала універсал на с. Березу і млин побудова-
ний її чоловіком. В чернецтві Агафія, ігуменія Глу-
хівського монастиря (? – 1671 – ?). В поминальнику
її роду згадані Марко, Ганна, Фотинія, Євдокія,
Роман, Дем’ян, Максим.

Кирей Степан (1752 – ?) – службу розпочав з 1769 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з
1782.8.03.).

Кириєнко Максим (? – 1685 – 1706 – ?) – військовий то-
вариш Чернігівського полку, отаман сосницький. 7
липня 1706 р. купив у Василя Андрійовича Доро-
шенка млин, двір і землі між сс. Волинкою і Лавами.

Кириков Йосип – значковий товариш Миргородського
полку (1741–1752), жив у Омельницькій сотні в Ман-
желівці.

Кириленко Ілля – значковий товариш Київського
полку, житель с. Даничі Козелецької сотні (1740).

Кириленко Петро (1753 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Ніжинського полку (? – 1787 – 1790 –
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?). Внесений до ІІ частини дворянської родовідної
книги Чернігівського намісництва Ніжинського по-
віту. Д.: Наталія Матвіївна Зимницька, донька воз-
ного.

Кирилов Олександр – писар городовий білицький, то-
вариш Полтавського полку (? – 1740 – 1743 – ?).
Мав двір у Біликах.

Кирилович Григорій (1725 – 1782 – ран. 1790) – з
шляхтичів. Службу розпочав з 1 вересня 1747 р.,
значковий товариш Лубенського полку (з 4 жовтня
1749), військовий товариш (з 23 вересня 1779). Був
при Германландському і Борисоглібському драгун-
ських полках полковим комісаром. Мав 20 підда-
них в Глинському повіті. Д.: Євдокія NN.

Кирилович Іван – значковий товариш Миргород-
ського полку (1741–1744).

Кирилович Іван – значковий товариш Миргород-
ського полку (1767).

Кирилович Йосип – значковий товариш Миргород-
ського полку (1741).

Кирилович Опанас – значковий товариш (1741), вій-
ськовий товариш Миргородського полку (1775), не
отримав російського чину (1788).

Кирилович Семен Семенович – син сотника чигрин-
дубравського, значковий товариш Лубенського
полку (1725 – 1751 – ?). У 1735 р. був у кримському
поході, у 1736 р. – на форпостах при Києві, у 1737 р.
– на форпостах, у 1738 р. – при ГВК, був у поході
1739 р. Присягнув у 1741 р. Мав у Чигриндубрав-
ській сотні в с. Гусине в 1747 р. двір житловий та
шинок та підданих малоґрунтових 2 двори на 5 хат,
убогих 11 дворів на 15 хат та 4 бездвірних та 9 ра-
тушних служителів. 1751 р. працював у Чигриндуб-
равській сотенній канцелярії. 

Кирилович Степан – значковий товариш Миргород-
ського полку, не отримав російського чину (1788).

Кирилюк Максим – військовий товариш Ніжинського
полку.

Киричевський Іван (1742 – ?) – службу розпочав писа-
рем сотенним (1766–1775), отаман сотенний курін-
ський Лубенського полку (1775–1781), військовий
товариш (1781.25.05. – ?), абшитований військовий
товариш (? – 1788 – 1790 – ?), мав 28 підданих у од-
ному селі. Рід внесений до І частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва. Д.: (1780)
Марія NN, донька священика.

Кириченко Артем – значний військовий товариш. У
1663 р. продав свій дім у Новгороді-Сіверському мі-
щанинові Артему Осиповичу, 

Кириченко Григорій (? – ран. 1790) – значковий това-
риш Гадяцького полку. Мав 12 підданих в Гадяць-
кому повіті. Д.: Марфа NN.

Кириченко Кирило – військовий товариш Ніжин-
ського полку.

Кириченко Кіндрат (? – 1740 – 1771 – ран. 1788) –
шляхтич, службу розпочав з 20 вересня 1751 р.,
значковий товариш (з 31 січня 1760). Рішенням
Чернігівського намісницького дворянського зіб-
рання визнаний дворянином і внесений до ІІ час-
тини родовідної книги. Д.: Марфа Василівна

Тимофієва (1727 – ?), донька військового товариша,
мала 12 підданних (1788).

Кириченко Козьма – абшитований значковий това-
риш Ніжинського полку (1781). Мав дім з 3 покоїв у
передмісті Глухіва Красній Горці.

Кириченко Самійло Кирилович – син військового то-
вариша, значковий товариш Ніжинського полку. 

Кириченко Тимофій (1745 – ?) – служу розпочав з 1774
р., отаман сотенний (з 1775), значковий товариш
Київського полку (з 1779).

Кириченко Яків – службу розпочав козаком з 1768 р.,
значковий товариш Прилуцького полку (1773 – 1781
– ?), мешканець с. Олексинець 2-ї Варвинської сотні.
Д.: Параска NN, донька козака. Мали синів Федора,
Григорія, Йосипа, Вакулу, Євтуха, доньку Гафію.

Киричков Влас (1748 – ран. 1790) – абшитований вій-
ськовий товариш Лубенського полку (1787). Мав 44
підданих у 1 селі в Роменському повіті. Внесений до
ІІ частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Марія NN, донька козака. Мали сина
Михайла.

Кирияк Андроник Якович (1750 – ?) – абшитований
військовий товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 6 під-
даних в Зіньківському повіті. Д.: NNN (? – ран.
1790), дітей не мали.

Кирияк Василь – службу розпочав з 1763 р. у ГВС, вій-
ськовий канцелярист (з 1765), військовий товариш
(1779 – 1788 – ?), ратман глухівського магістрату (з
1782). Д.: Ксенія Григорівна Александрович, донька
грека.

Кирияк Дмитро – військовий товариш. Д.: (з 1763) Фео-
досія Андріївна Думитрашко-Райча (1738 – 1763 –
?), донька бунчукового товариша.

Кирияк Іван Петрович – значковий товариш (з 1768), в
Малоросійській колегії (1780). Сотник 2-ї Ковалів-
ської сотні (1781–1783).

Кирияк Микола Олексійович – військовий товариш
(1790). Мав 20 підданих в Зіньківському повіті. 

Кирияк Михайло – службу розпочав з 1772 р. військо-
вим товаришем у Полтавському полку.

Кирияк Михайло Іванович (1738 – 1790 – ?) – службу
розпочав з травня 1750 р., військовий товариш Га-
дяцького полку (з 1758.31.12.) за універсалом геть-
мана Розумовського. З 1750 р. при утриманні
селітряного заводу. Прем’єр-майор (1790). Мав 91
підданого (1790). Д.: Гафія Григорівна Корсун,
донька бунчукового товариша. Мав синів Михайла,
Дмитра, Георгія, доньок Марію, Варвару, Марфу.

Кирияк Олексій Матвійович (1712 – 1771 – ?) – службу
розпочав з січня 1731 р., селітряний компанійщик,
військовий товариш Гадяцького полку (з 31 грудня
1758) за універсалом гетьмана К.Розумовського.
Мав 15 підданих. Д.: Ганна Андріївна Коростовець,
донька священика.

Кирияк Петро Іванович (бл. 1730 – 1784 – ?) – шлях-
тич, службу розпочав з 1753 р. військовим канцеля-
ристом ГВК, військовий товариш (з 31 грудня 1758),
сотник новоствореної 2-ї Ковалівської сотні Га-
дяцького полку (1760.12.12. – 1781). Бунчуковий то-
вариш (з серпня 1781). Д.: Ганна Іванівна
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Пустовойтова, донька абшитованого полкового
судді Сумського полку. Син Іван при МК, Петро – в
Харківській академії, Олександр – в ландміліцій-
ному полку (1780).

Кирияк Степан Іванович (1727 – 1767 – ?) – службу роз-
почав з квітня 1739 р. на селітряних заводах, вій-
ськовий товариш Гадяцького полку (з 31 грудня
1758) за універсалом гетьмана, пошмейстер (з
1768.3.01). У 1739 р. вступив «у произвождение» се-
літряного заводу, з 1765 р. в комісії в повіті Гадяць-
кому по збору додаткових грошей з приватних
винокурень. Д.: NNN (? – ран. 1772).

Кирияк Степан Олексійович (1727/1729 – ?) – службу
розпочав з 1739 р., військовий товариш Гадяцького
полку (з 31 грудня 1758).

Кирияков Павло – військовий товариш Чернігівського
полку.

Кирнос Федір (1759 – ?) – службу розпочав з 1770 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з
1781.17.12.).

Кирпич Петро – значковий товариш Прилуцького
полку (1740)

Кирста Григорій – козак Комишненської сотні, знач-
ковий товариш Гадяцького полку (1731). Жив у 
м. Комишна.

Кирста Іван – значковий товариш Гадяцького полку (?
– 1741), військовий товариш «за доброрадетельние
войсковие служби також держание в том Гадяц-
кому полку откупу с приращенной казенной при-
биле» (1741 – 1756 – ?). Не мав дворів підданих
(1744), мав двір і шинок в Комишній та 3 підсусідки. 

Кирста Іван Степанович (?, Хорол – ?) – козак, знач-
ковий товариш Миргородського полку (1732 – 1751
– ?) в Омельницькій сотні. Звільнений значковий
товариш у 1752 р., мав підданних і двір у Хороль-
ській сотні.

Кирста Петро – значковий товариш Миргородського
полку, не отримав російського чину (1788).

Киселівський Григорій Федорович – син сотника 3-ї
полкової сотні та Параски Яківни Дуніної, яка ус-
падкувала ґрунти Дуніних і Томар. Учень грама-
тики в Переяславській колегії (1765). З 1765 р.
полковий канцелярист, з 1769 р. значковий това-
риш, з 1775 р. військовий товариш. Мав 47 підданих
в с. Каратуль 3-ї полкової сотні при хут. Сомкова До-
лина та в Переяславі. Д.: Катерина Костянтинівна
Леон тович, їх діти: Аполон (1772 – 1790 – ?), Василь
(1776 – 1790 – ?). Костянтин (1781 – 1790 – ?), Павло
(1782 – 1790 – ?), Григорій (1785 – 1790 – ?), Олек-
сандра (1779 – 1790 – ?).

Киселівський Іван – службу розпочав значковим то-
варишем Полтавського полку (1768 – 1779 – ?). 

Кисельов N – значковий товариш, абшитований вій-
ськовий товариш Миргородського полку (1776 – ?).

Кисіль Андрій Якович (1758 – ?) – син обозного полко-
вого прилуцького, військовий товариш у Прилуць-
кому полку (1774), сотник срібрянський (? – 1779 –
1781), бунчуковий товариш. (? – 1790 – ?). Мав 125 під-
даних (1788). Д.: Марія N Голенковська, донька по-
лкового обозного. Мали сина Петра і доньку Варвару.

Кисіль Дмитро Іванович – військовий товариш При-
луцького полку (? – 1722 – 1740 – ?), проживав у
Прилуках. 26 вересня 1722 р. призначений полко-
вим комісаром.

Кисіль Дмитро Якович (1763 – ?) – син полкового оса-
вула, військовий товариш Прилуцького полку (? –
1788 – 1790 – ?).

Кисіль Іван Петрович (1743 – ?) – значковий товариш.
Коморник Прилуцького земського суду (з 1764).

Кисіль Тимофій – військовий товариш (1790). Мешкав
у Городницькому повіті, підданих не мав. Д.: Мотря
N Павловська, донька сотенного отамана.

Кисіль Тимофій – службу розпочав з 1764, осавул сотен-
ний городницький (1769–1777), значковий товариш
Чернігівського полку (1777 – 1780 – ?). Був у походах
1769, 1770, 1771, 1772, 1776, 1777 рр. Мав 4 підсусідків
в д. Обтуничах Городницької сотні. Д.: NNN, донька
козака. Мали двох синів: Михайла 14 р. навчався ру-
ській грамоті, та Якова малолітнього (1779).

Кисіль Федір – полковник прилуцький. Товариш полку
Чигиринського (1649).

Кисіль Федір Якович (1760 – ?) – службу розпочав по-
лковим канцеляристом, в закордонному поході
(1774), військовий товариш у Прилуцькому полку
(1782), бунчуковий товариш (1790). Мав 70 підда-
них в Прилуцькому і 40 в Ніжинському повітах
(1782), 250 підданих (1790). Д.: Ганна Іванівна
Яворська, донька священика с. Мокієвки.

Кислий Василь – військовий товариш (1790). Мав 9 під-
даних в Роменському повіті.

Кислий Іван (1759 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Мешканець Березненського повіту, підданих не
мав. Д.: Уляна NN, донька священика.

Кислий Степан (? – ран. 1790) – військовий товариш. Мав
9 підданих в Роменському повіті. Д.: Параска NN.

Кислий Стефан – значковий товариш ГВА Лубенського
полку (? – 1762 – 1767 – ?). Внесений до ІІ частини
родовідної книги Чернігівського намісництва.

Кислович Кузьма – військовий товариш (1790). Разом
з братами і племінниками тримав 121 підданого в
Прилуцькому повіті.

Кислович Сидір – військовий товариш (1790). Разом з
братами і племінниками тримав 121 підданого в
Прилуцькому повіті.

Кишенко Григорій – значковий товариш Ніжинського
полку. У 1738 р. був у кримському поході при волах.

Кияниця Федір – значковий товариш (1723).
Кияшка Іван – значковий товариш (1790). Мешканець

Глинського повіту, підданих не мав. Д.: Параска
NN, донька козака.

Кияшко-Левандовський Василь Михайлович – син
полковника миргородського, військовий товариш
Миргородського полку.

Кияшко-Левандовський Іван Герасимович – сотник
коропський (? – 1687.10. – ?), значковий товариш.
19 січня 1698 р. уступив ґрунти і млин з пасікою і
житнецею Пустинно-Рихлівському монастирю.

Кияшко-Левандовський Трохим (1732 – 1767 – ?) –
мав двір в Полтаві. Службу розпочав з 1 березня
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1755 р., сотенний хорунжий (1756.5.03. – 1762),
значковий товариш (з 6 травня 1762 р.).

Кіндратов Клим – значковий товариш Ніжинського
полку (1781), власник хутора.

Кладинога Гаврило Іванович – у 1780 р. отримав
звання значкового товариша Київського полку. Мав
8 підданних (1782). Дворянин, житель м. Кобижчі.
Д.: Марія Денисівна Мантак, донька значкового то-
вариша.

Кладинога Іван Якимович – син значкового товариша
(1741), службу розпочав з 1766 р., підканцелярист (з
1767), полковий канцелярист (з 1769), значковий
товариш Київського полку (з 1771.21.10.), військо-
вий товариш (з 1781). Абшитований військовий то-
вариш (? – 1782 – ?). У відставку вийшов 1786 р.
поручиком. Мав 10 підданих чоловічої статті (1779)
в Кобищі. Д.: 1) (1772) Гафія NN, донька козака. 2)
(1776) Марія Петрівна Ротмістрова, донька військо-
вого товариша.

Кладинога Яким – у «сказці» 1756 р., яку за його не-
письменного підписав син – військовий канцеля-
рист Роман Кладинога, вказується, що служив
козаком з 13 років, рік не згадав, бо неосвітчений і
був малолітнім. Спочатку був при будівництві Пе-
черської фортеці з полковником Коробкою, в поході
під Кам’яний Затон, в першому і другому дербент-
ських походах, а після того які походи в універсалі
на звання військового товариша все значиться.
27.08.1729 пожалуваний поковником київским Тан-
ським значковим товаришем Київського полку. Аб-
шитований значковий товариш (? – 1737 – 1743),
зборщик Київського полку (1740), військовий това-
риш (1743.23.12. – 1757 – ?). У 1750 р. закуповував
порох для полкової артилерії. Мав шинок у Кобижчі
(1737). 1757 р. Київська полкова канцелярію розгля-
дала справу про захоплення ним коней і саней у дру-
жини значкового товариша Гафії Горошевської,
вирубку гаю у козаків Бобровицької сотні Ященків.

Кладкевич Іван Семенович – військовий товариш Чер-
нігівського полку (1790). Мав 18 підданих в Берез-
ненському повіті. Д.: NNN (? – ран. 1790).

Кладкевич Іван Семенович (1722 – 1788 – ?) – службу
розпочав з 6 квітня 1745 р. виборним козаком, знач-
ковий товариш Чернігівського полку (6 квітня 1750
– 1779 – ?). В походах не був, був у різних відряд-
женнях. Абшитований полковий осавул (1788). Мав
2 підсусідків (1779), 18 підданних у м. Березному
(1788). Внесений до ІІ частини родовідної книги
дворян Чернігівського намісництва, мав родовий
герб. Д.: NNN (? – ран. 1778). 

Кладкевич Федір Іванович (бл. 1758 – ?) – військовий
товариш Чернігівського полку (1790).

Кленус Антін Петрович (1721 – 1763 – ?) – син значкового
товариша, військовий канцелярист ГВК, військовий
товариш Ніжинського полку ( 1757 – 1764 – ?). У с. Оле-
нівці мав спадок від батька землі на 63 дні (1767).

Кленус Григорій Петрович (бл. 1718 – 1790 – ?) – син
значкового товариша, значковий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1756 – ?), військовий товариш (?
– 1763 – ?), полковий осавул в абшиті (? – 1767 –

1790 – ?). Мав спадковий від батька двір з підсусід-
ками у с. Красилівці. Мав 62 спадкові підданих у
двох селах в Борзнянському повіті (1790). Д.: NNN
(? – ран. 1790).

Кленус Іван Григорович – військовий товариш (? –
1790 – ?).

Кленус Петро – міщанин борзнянський (1736). Козак (?
– 1741 – 1749). Значковий товариш Ніжинського
полку (1749 – 1751 – ?). У с. Красилівці мав 6 підсу-
сідків, «має купецький промисел» (1736–1737).

Клименко N – значковий товариш, абшитований через
старість військовим товаришем Миргородського
полку (1776.16.05.).

Клименко Андрій Гаврилович – син військового това-
риша, військовий товариш Ніжинського полку.

Клименко Гаврило – отаман городовий шаповалів-
ський (раніше 1695), військовий товариш Ніжин-
ського полку.

Клименко Іван – військовий товариш (1790). Мав 33
підданих в Зіньківському повіті. Д.: Марія NN,
донька священика.

Клименко Іван – значковий товариш, військовий това-
риш Миргородського полку (1778.7.04. – 1782 – ?).
Мав 10 хат підданих у Голтв’янському повіті (1782).

Клименко Іван Андрійович – син військового това-
риша, значковий товариш Ніжинського полку.

Клименко Макар (1727 – ?) – абшитований військовий
товариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?),
мав 7 підданих в Березненскому повіті. Д.: Уляна
NN, донька священика.

Клименко Павло Макарович – син абшитованого вій-
ськового товариша, значковий товариш Чернігів-
ського полку (1785). Д.: Ірина Степанівна N.

Клименко Петро – значковий товариш Стародубського
полку (? – 1735 – 1737 – ?), у 1735 р. за нього в похід
ходив його наймит. У 1735 р. жив у Новоміській
сотні, 1737 р. перебував вдома, але мав йти в похід в
команді фельдмаршала фон Мініха.

Клименко Тимофій – значний військовий товариш.
Клименко Трохим – служив з 1759 р. козаком, з 1772 р.

призначений в сотню Березненську сотенним хо-
рунжим, з 1779 р. значковий товариш Чернігів-
ського полку, був у походах в турецьку війну, у 
1772 р. знаходився на форпостах, був у командах. 
Д.: NN Подольська, донька померлого протопопа
березненського, дітей не мали.

Клименко Федір – посланець гетьманський до Москви
(1693), військовий товариш Чернігівського полку.

Клименко Федір (1743 – ?) – службу розпочав з 10 січня
1759 р. в полковій судовій канцелярії, полковий кан-
целярист (з 5 грудня 1761 р.), значковий товариш
Миргородського полку (з 5 липня 1768 р.), сотник
шишацький (1772.27.03. – 1783), одночасно – бунчу-
ковий товариш (з 1781 р.). Брав участь в кримському
поході 1772 р. Мав 20 хат (186 чоловічої статті) під-
даних у Голтв’янському повіті (1782). Д.: (1775) Ірина
Семенівна Богаєвська, донька керуючого справами
рублянської сотні Охтирського полку.

Климов Василь Маркович (1748 – ?) – військовий то-
вариш Прилуцького полку (1779).
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Климов Марко – вихрещений єврей, абшитований вій-
ськовий товариш Прилуцького полку (1779). Про-
живав у с. Новій Греблі, де мав 30 підданих. Д.:
NNN, вихрещена єврейка.

Климович Андрій (? – ран. 1766) – двоюрідний брат
Якова, значковий товариш Чернігівського полку
(1743). Разом з Йосипом у с. Рутки Роїської сотні
мали два шинки (1743). Один з братів – значковий
товариш Чернігівського полку (? – 1739 – 1750 – ?),
мав у сл. Олсоховой 7 дворів (1739), 5 дворів поспо-
литих (1741), дім у Чернігові, де жив підсусідок (? –
1739 – 1750 – ?).

Климович Григорій – старшинський син, значковий то-
вариш Переяславського полку (1733 – 1751 – ?). Мав
у Басані приїжджий двір, житловий двір у с. Осівці.

Климович Іван (? – ран. 1747) – значковий товариш
Чернігівського полку (? – 1732 – 1742 – ?). У 1737 р.
при капітані Булгакову, був у поході. Протягом
1734–1751 рр. мав суперечки із значковим товари-
шем Пантелеймоном Мокрієвичем про заволо-
діння ґрунтами Олесовськими, Реп’янськими і
двором Суличівським. Мав з братами млин в два
кола мучні при с. Листвен на р. Білоус. Д.: Зіновія
NN, вдова значкового товариша 1747 р., мала жит-
ловий двір у с. Листвен Білоусівської сотні.

Климович Іван Григорович (? – 1729 – 1774 – ?) – син
значкового товариша, службу розпочав з 14 березня
1764 р., значковий товариш (з 1770.10.03.). Разом з
братом Юхимом у с. Осовці, хут. Гришковому Гає-
вому і Шаповалівському мали 17 дворів підданних
(1774). Д.: N Іванівна Новицька, донька абшитова-
ного військового товариша. Син Пилип.

Климович Йосип – значковий товариш Чернігівського
полку. Разом з Андрієм Климовичем мав маєтність
у с. Ріпках (1743), володіли у сотні у с. Ріпках 2 шин-
камт, 11 посполитими та 9 підсусідками.

Климович Пантелеймон – служив з 1769 р. сотенним
хорунжим, значковий товариш Чернігівського
полку (1774 – 1780 – ?), був у поході 1776 р. Д.: NN
Лисенко, донька сотника киселівського.

Климович Пилип Іванович (1742 – ?) – службу розпо-
чав з 1750 р., військовий товариш (з 1781)

Климович Сидір – військовий товариш Стародуб-
ського полку (1686). 1 листопада 1686 р. продав двір
у Стародубі лавнику Федору Івановичу.

Климович Юхим Григорович (1753 – 1783 – ?) – син
значкового товариша, службу розпочав з 10 березня
1770 р., значковий товариш (з 1770.10.03.), корнет у
відставці. Проживав у с. Старій Басані. Д.: Олена
Іванівна Афендик (1746 – 1763 –?), донька капітана
у відставці.

Климович Яків (? – 1725 – 1767 – ?) – двоюрідний брат
Андрія Климовича. Значковий товариш Чернігів-
ського полку (? – 1739 – 1743 – ?), мав житлові
двори у с. Листвені (1739), д. Пузики Любецької
сотні (? – 1741 – 1743 – ?), с. Суличівці Білоусівської
сотні (1747). 1766 р. захопив спадкові землі у с. Су-
личівці та інше майно у вдови брата Андрія.

Климченко Григорій Васильович – син отамана со-
тенного янпольського, значковий товариш Ніжин-

ського полку (1772) Д.: Параска Іванівна Слабєй,
донька значкового товариша.

Климченко Михайло Васильович (? – 1800) – син ота-
мана сотенного ямпольського, був усиновлений 
рідним дядьком. Осавул сотенний янпольський
(1769–1773), отаман сотенний янпольський, вій-
ськовий товариш Ніжинського полку (з 1782). Д.:
Ірина Федорівна Соколикова.

Клокоценський Данило – значковий товариш Старо-
дубського полку (? – 1734 – 1736 – ?). У 1734 р. про-
дав комору крамну у крамному ряду в Стародубі
Биковському за 20 карбованців. У 1735 р. його син
Матвій Клокоценський в полковій канцелярії при
канцелярських справах. У 1736 р. Тетяна Андріївна
Войникова купила у нього двір.

Клокоценський Петро Данилович – син значкового
товариша. Значковий товариш Стародубського
полку (1733 – 1751 – ?). 23 вересня 1748 р. продав
дворове місце за 25 карбованців обозному полко-
вому Павлу Скорупі.

Клопот Іван Павлович – військовий товариш Старо-
дубського полку (1700).

Клопотовський Артем Леонтійович (1718 – 1788 – ?)
– син писаря сотенного бакланського, комісар со-
тенний бакланський (1748–1761), писар сотенний
бакланський (1762.22.06. – 1768.12.11.), атестований
значковий товариш Стародубського полку (1768 –
1772 – ?). Абшитований сотенний писар (1783), кор-
нет у відставці (1788). Мав підданних у с. Лапине
Стародубського повіту. Мешкав у м. Погар. Д.: Пе-
лагея Петрівна Гутнова, донька курінного отамана
кожем’яцького. Мали синів Василя, Петра, Родіона,
доньок Ганну, Пелагею, Уляну, Марфу, Гафію.

Клоченко Іван Григорович – військовий товариш Ні-
жинського полку (1787). Д.: Мавра NN, донька сот-
ника.

Клоченко Степан Григорович – військовий товариш
Ніжинського полку. Д.: Ірина N Дурова, донька
бригадира. 

Клюка Іван – походив з козацьої родини, службу роз-
почав з 14 лютого 1745 р., значковий товариш
(1762.23.09. – 1780 – ?). Мав 2 підданних. Д.: N Ми-
хайлівна N, донька козака Кропивненської сотні.

Клюка Павло – значковий товариш Лубенського полку
(1767).

Клюков Павло – військовий товариш (1790). Мав 4 під-
даних в Роменському повіті. Д.: Параска Федорівна
Набивайло, донька сотенного отамана.

Клюшник N – військовий товариш Ніжинського
полку, його син – хорунжий сотенний в Кролевець-
кій сотні, онук Іван та його діти (1752 – 1787 – ?)
мешкали в с. Андріївці.

Книша Роман – військовий товариш (1676).
Княгницький Гнат – значковий товариш Чернігів-

ського полку (1730). Д.: (1730) Софія N Максимович
(? – бл. 1755), вдова сотника полкового чернігів-
ського Тимофія Михайловича Булавки.

Княгницький Іван Прокопович (? – 1660 – 1717 – ?) –
покозачений шляхтич. Сотник синявський (? –
1690), значний товариш полку Чернігівського (1690
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– 1709 – ?). Отримав гетьманський універсал 20
червня 1690 р. на с. Низківку. 22 лютого 1709 р. от-
римав гетьманський універсал на маєтності, бунчу-
ковий товариш у Чернігівському полку, володів хут.
Волосковським Синявської сотні. 

Княжиковський Андрій – значковий товариш Черні-
гівського полку.

Княжиковський-Базилевич Василь Федорович –
син наказного сотника седнівського, у службі з 1707
до 1733 рр. сотенним писарем волинським. Кілька
років «держал сотенное правление в небитность
сотника». Був у низовому (1724–1725), сулацькому
(1733), польському (1734–1735), азовському (1738), хо-
тинському (1739) походах. 1748 р. служив в лоївській
дистанії при форпостах. В кримських походах був ко-
мандиром полкової команди. 14 жовтня 1748 р. за
службу призначений значковим товаришем Черні-
гівського полку (указ 1749 р.). 1748 р. збирав кошти
для служителів, полковий зборщик (1749–1750), у
1749–1752 рр. – індуктар, а у 1755–1759 рр. – полко-
вий вівчарних заводів комісар. За старістю отримав
абшит у 1761 р. Тоді ж на його прохання значковим
товаришем призначили його сина Григорія. Про-
живав у с. Чорнотичах, мав шинок у с. Волинці. 

Княжиковський-Базилевич Григорій Васильович
(1726 – 1780 – ?) – син значкового товариша, вивчав
латинську і слов’янську мови. Службу розпочав з
1752 р. в 3-му компанійському полку Часника. Со-
тенний комісар. У 1761 р. – значковий товариш Чер-
нігівського полку на місце батька. Жив на
батьківських «добрах» дружини у с. Кириївці. Д.: N
Йосипівна Харченко, донька козака сосницького.

Княжиковський-Базилевич Данило Григорович –
син значкового товариша, абшитований значковий
товариш Чернігівського полку (1787), мешкав у 
с. Карпатичі. Д.: NNN, донька сотенного осавула.
Мали синів Лева і Івана.

Княжиковський-Базилевич Сидір Васильович – ще
у 1752 р. став сотенним комісаром, а пізніше знач-
ковим товаришем Чернігівського полку (1761 – 1787
– ?). У 1767 р. володів двором в Сосниці. У 1779 р.
мав у Кириївці 6 підданих. Д.: NNN, донька козака

Княжицький Іван Васильович (бл. 1697 – 1739 – ?) – у
1717 р. був у поході з полковником у Лубенському
полку всю зиму за покійного вітчима свого Івана
Княжницького слабкого здоров’ям. У 1719 р. на
форпостах при Дніпрі під м. Лоєвом. У 1720 р.,
йдучи в похід на канальні роботи, захворів і повер-
нувся назад з Калуги. У 1721 р. в поході з полковни-
ком Полуботком. У 1722–1723 рр. полковий
комісар. У 1724 р. посланий в Охтирку для купівлі
на заводі баранів, 1725–1726 рр. посланий до Шлен-
ська для купівлі баранів на заводі у збірні кошари
на власних конях і свій кошт. 1733–1734 рр. в по-
льському поході. Значковий товариш у Чернігів-
ському полку (1720–1735). Полковий комісар (1724,
1731). 14 травня 1731 р. його тесть генеральний оса-
вул Федір Лисенко суплікував про звільнення його
від посади комісара Мекленбургського корпусу.
Став бунчуковим товаришем (1735.24.11. – 1747 – ?).

У 1736 р. постачав провіант в українські магазини,
провіант з Лубенського полку, потім того ж року в
полку Ніжинському купував провіант. 1738 р. вис-
тупив в похід за Мишурин Ріг біля Дністра, 1739 р.
– у хотинський похід, з якого повернувся в грудні
1739 р. Абшитований бунчуковий товариш (1756).
Проживав у с. Куковичах. Д.: (1731) Ганна Федо-
рівна Лисенко (бл. 1707 – 1768 – ?), донька гене-
рального осавула. Володіла с. Бондарівкою.

Княжицький Тимофій (1745 – 1782 – ?) – служив з
1762 р., був у походах турецькому, кримському і за-
дніпровському. Бунчуковий товариш (1782–1783).
Жив у Ніжинському полку.

Кобеляцький Корнилій Іванович (1721, Охтирка – 1764
– ?) – син сотника рублевського Охтирського полку,
проживав у с. Писарівці Рублевської сотні. Розпочав
службу з 1742 р. в тому ж полку і посаду підпрапор-
ного отримав за заслуги діда і батька. Підпрапорний
Охтирського полку (1742–1747), бунчуковий това-
риш у Полтавському полку (з 1747.22.03.) і поселився
у Великих Будищах. З 1745 р. жив у с. Спаському Ве-
ликобудиської сотні. У 1746 – 1747 рр. здійснював ре-
візію Полтавського полку. У 1748 р. в Полтавському
полковому суді присутній при розгляді справи бун-
чукового товариша Богдановича і сотника перево-
лочанського Вовка. У 1749–1750 рр. проводив
слідство в справі бунчукового товариша Петра Па-
вловського за ґрунти, у 1751 р. – над бунчуковим то-
варишем Павловським за скаргами козаків. У
1751–1753 рр. у прикордонній комісії Брацлавського
воєводства. Намагався звільнити свій дім у Лубнах
від постою польової аптеки. У 1754 р. проводив слід-
ство над Полтавським магістратом стосовно пожежі
в місті, 1755–1756 рр. в слідстві за спірні землі між
Миргородським і Полтавським полками. У лютому
1760 р. вів тяжби за землі у передмістях Полтави з
полковою канцелярією, магістратом, військовим
канцеляристом Лоринцем, а в березні того року – з
ними ж за Тагамлицькі сіножаті. 1764 р. мешкав у 
с. Лазорки. Йому перейшла частина маєтків Троць-
ких: у с. Лазорках 18 дворів, 32 хати, 24 бездворні
хати, 206 підданих чоловічої статті. Д.: (1746) Наста-
сія Іванівна Троцька (1734 – 1767.5.04.).

Кобеляцький Яків – значковий товариш Ніжинського
полку (1747), мав двір житловий у Ніжині.

Кобизький N – значковий товариш Ніжинського
полку (1781). Мешканець кролевецький, де мав дім
в 4 покої.

Ковалевський Антін – значковий товариш Переяс-
лавського полку (? – 1741), військовий товариш
(1741 – 1767 – ?). У жовтні 1753 р. був заарештований
козак м. Києва Григорій Чесноков, звинувачений у
купівлі речей, украдених козаками с. Андрушівки
Переяславського полку Іваном Музиченком, Трохи-
мом Бондарем і Григорієм Омельченкем у військо-
вого товариша Ковалевського. Мав у Переяславі
власний житловий двір та 1 тяглого підсусідка, в
першій полковій сотні в с. Войтівці 1 пішого підсу-
сідка, та в д. Мазюнках 1, 3 в с. Пристромах. У його
дружини купив плец в селі Войтівці козак Гнат Па-

169



намаренко. Д.: Анастасія Михайлівна Васютинська,
донька померлого писаря Переяс лавської консис-
торії, походила зі старовинного шляхетського роду.
Її прадід польський шляхтич Пилип Константієв
Васютинський, дід – Сава. 

Ковалевський Василь Іванович (1719 – ?) – користу-
вався гербом «Долега», службу розпочав з 30 січня
1734 р., полковий канцелярист (з 1735), полковий
хорунжий (з 1741.25.03.). Управитель Гадяцького
замку поручик Маслов захопив у нього 300 коп сіна.
Осавул (з 1763), писар полковий (1764–1773). Зем-
ський комісар Гадяцького округу (з 1767). У 1767 р.
підписав наказ шляхти Гадяцького повіту Катерин-
ській комісії. Бунчуковий товариш у Гадяцькому
полку (з 1773.30.06.), підкоморний в абшиті (з
1779.2.08.). Мав підданих: в Гадячі – 30 і при хуто-
рах 32 (1771). Надвірний радник у відставці (? – 1788
– 1790 – ?). Рішенням Чернігівського намісниць-
кого дворянського зібрання визнаний дворянином
і внесений до І частини родовідної книги. Д.: Тетяна
Андріївна Терентенко, донька значкового товариша
Полтавського полку.

Ковалевський Григорій – службу розпочав з 1750 р.
писарем сотенним лукомським, з 1758 р. працював
в ГВК і Малоросійській Колегії, писар полковий лу-
бенський (з 1768), суддя полковий лубенський (з
1773), бунчуковий товариш (з 1779). В Лукомській
сотні в хут. Іржавському і Степному мав 20 підда-
них. У 1780 р. ще не був одружений.

Ковалевський Іван – згідно «сказки» 1763 р. служив
козаком Пирятинської сотні Лубенського полку з
1734 р. У 1735 і 1736 рр. при бунчуковому товаришу
Стефану Бутовичу, купував на армію провіант, був
на придніпровських форпостах, набирав на армію
волів, писар сотенний яблонівський (1740 –
1743.06.), присутній в Полтавській і Лубенській по-
лкових рахункових комісіях, полковий комісар,
писар полкової Лубенської рахункової комісії (? –
1749), військовий товариш Лубенського полку
(1749.4.03. – 1767 – ?), полковий комісар лубен-
ський (1759 – 1760). Д.: Феодосія NN.

Ковалевський Іван (1743 с. Западинці – ?) – службу
розпочав з 3 грудня 1755 р., полковий канцелярист
лубенський (з 1761.8.10.), возний Роменської сотні
(з 1770.10.11.), військовий товариш (з 1778.8.11.), по-
лковий хорунжий (з 1782.29.06), титулярний рад-
ник (1788). Мав 72 підданих в лохвицькому повіті
(1790). Д.: Ганна Корнилівна Кривецька, донька
протопопа лохвицького. У 1787 р. дітей не мала. 

Ковалевський Іван Павлович – значковий товариш,
його онуки були козаками с. Зноб.

Ковалевський Максим – військовий товариш Лубен-
ського полку, мешкав у Лохвицькому повіті.

Ковалевський Матвій (1747 – 1783 – ?) – служив з 1764 р.,
значковий товариш (1780 – 1783 – ?), був на старій
лінії і в кримському поході.

Ковалевський Микола – в Стародубський полк ви-
йшли Ковалевські «шляхетского происхождения»,
з яких військовий товариш Микола у 1699 р. отри-
мав універсального листа полковника стародуб-

ського Миклашевського з дозволом йому зайняти
греблю і побудувати на ній млин на р. Пухарівці.
Його правнуки проживали в Новоміському повіті.

Ковалевський Мойсей (1737 – ?) – абшитований знач-
ковий товариш Ніжинського полку (1787). Д.: Ганна
NN, донька священика.

Ковалевський Ничипір – полковий канцелярист мир-
городський (1741), значковий товариш.

Ковалевський Ничипір (1727 – ?) – абшитований
значковий товариш Ніжинського полку (? – 1787 –
1790 – ?). З братом Мойсеєм мали 81 підданого у од-
ному містечку Ніжинського повіту. Внесений до ІІ
частини дворянської родовідної книги Чернігів-
ського намісництва Ніжинського повіту. Д.: Хрис-
тина N Пивовар, донька козака.

Ковалевський Павло – військовий товариш в Старо-
дубському полку.

Ковалевський Павло Якович (1717 – ?) – значковий то-
вариш Ніжинського полку (? – 1787 – 1790 – ?), Мав
31 підданого у 1 містечку в Ніжинському повіті. Д.:
Олена NN, донька козака.

Ковалевський Яків Васильович (1761 – ?) – військовий
товариш (? – 1782 – 1790 – ?). Д.: Марфа N Косте-
нецька, донька сотника. Мали доньку Василису.

Ковалевський Яків Павлович – значковий товариш,
його онуки козаки с. Зноб.

Коваленко (Ковалевський) Іван – хорунжий Гого-
лівської сотні, абшитований значковим товаришем
Київського полку (1780.27.02. – ?) 

Коваленко Василь Герасимович – значковий товариш
Ніжинського полку (1704).

Коваленко Петро – значковий товариш Прилуцького
полку (1732).

Коваловнич (?) Матвій – служив з 1764 р., сотенний
хорунжий (з 1775), з у 1779 р. отримав звання знач-
кового товариша. Д.: Параска NN, донька козака.
Мали 2 синів.

Коваль Кіндрат Петрович – значковий товариш При-
луцького полку (1721 – 1767 – ?), мав двір у с. Дро-
бівці. Неписьменний.

Коваль Опанас – значковий товариш Прилуцького
полку (1740).

Ковальковський Іван (1744 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (? – 1788 –
1790 – ?). Внесений до ІІ частини родовідної книги
дворян Березненського повіту Чернігівського на-
місництва. Д.: Горпина NN, донька козака.

Ковальов-Шляхтич Давид – значний військовий то-
вариш. Його онук Дмитро Леонтійович (1738 – ?)
був козаком м. Буди (1787).

Ковальчук Іван – значковий товариш Полтавського
полку (1732–1736). Сотник цибулівський.

Кованька Герасим Петрович (? – 1707 – 1735 – ран.
1744) – бунчуковий товариш у Полтавському полку.
У 1724 р. захопив ґрунти козака с. Рибці Олексія Ку-
риленка. Сотник 2-ї полкової сотні (1727–1735). Д.:
Феодосія NN (? – 1732 – 1752 – ?). Мала 33 двори
(1744). Вдова (1752).

Кованька Григорій Герасимович (1739 – 1779 – ?) –
мешканець с. Рибці. Службу розпочав значковим
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товаришем (з 1748), «в числі значкових товаришів
службу відправляє» (1750), військовий товариш По-
лтавського полку (1752 – 1779 – ?). Направлений у
військовий похід (1769).

Кованька Григорій Іванович (1733 – ?) – козак По-
лтавського полку (? – 1780), абшитований значко-
вий товариш (з 1780.18.03.). Д.: Євдокія NN (1763 –
?), дворянка. 

Кованька Іван Герасимович (1727–1792) – службу роз-
почав з 1745 р. значковим товаришем Полтавського
полку, військовий товариш (з 1752), бунчуковий то-
вариш (з 1774). У 1756 р. кредитував військового то-
вариша Василя Могилянського. Правлячий посаду
полковника (1779). Малоросійський полковник. Д.:
1) Марфа Парфентіївна Волховська, донька значко-
вого товариша. 2) Варвара Андріївна Сулима,
донька бунчукового товариша. 3) Єфросинія Кузь-
мівна Іскра, донька значкового товариша.

Кованька Іван Петрович – козак полтавський, значко-
вий товариш (1752), військовий товариш Полтав-
ського полку (? – 1756 – 1769 – ?). Мав у 2-й
полковій сотні 18 дворів і 11 бездвірних хат (1752).

Кованька Матвій Петрович (бл. 1695 – 1768 – ?) – козак,
значковий товариш Полтавського полку (? – 1751 –
1759), абшитований значковий товариш (з 1759).
Мав двір у Полтаві. Його племінники Михайло,
Петро і Григорій Кованки. Д.: Любов Семенівна N.

Кованька Михайло – значковий товариш 1751–1755 рр.,
мав двір у Полтаві.

Кованька Михайло Матвійович – службу розпочав
значковим товаришем Полтавського полку (1762 –
1779 – ?).

Кованька Олехно (Олексій) (? – 1629 – 1677 – ?) – козак
полтавський (1649), сотник старосанжарський
(1659), полковник наказний полтавський (1664),
отаман городовий полтавський (1674–1677), суддя
полковий наказний полтавський (1676). Товариш
полку Полтавського (1677). Д.: N Іванівна Іскра.

Кованька Опанас Матвійович (1735 – 1763 – ран. 1780)
– мешканець полтавський, значковий товариш ГВА
(з 1759).

Кованька Петро Антонович – «в числі значкових това-
ришів службу відправляє» (1750), значковий това-
риш 1751–1755 р., мав двір у Полтаві.

Кованька Федір Остапович (1731 – ?) – абшитований
значковий товариш (1790 – 1795). Д.: Тетяна N Ше-
петьковська, донька священика.

Кованька Яків Остапович (1733, с. Яківці – ?) – знач-
ковий товариш Полтавського полку, пропонувалося
абшитувати в чині військового товариша, але так і
залишався в старому чині ще в 1791 р. Д.: Ганна Іва-
нівна Щитинська (1754 – ?), донька священика.

Ковган Данило (1728 – ?) – абшитований військовий
товариш (? – 1788 – 1790 – ?), мав 20 підданих у 1
селі. Внесений до ІІ частини родовідної книги дво-
рян Глинського повіту Чернігівського намісництва.
Д.: Меланія NN, донька козака.

Ковган Федір (1748 – ?) – значковий товариш При-
луцького полку (1779), житель с. Харитонівки. Аб-
шитований значковий товариш (? – 1788 – 1790 –

?), мав 16 підданних у 1 селі Глинського повіту. Д.:
Феодосія NN, донька козака.

Ковган Юхим Данилович (1758 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш (1788), мав 16 підданих у 1 селі. Д.:
Марія NN, донька сотенного осавула.

Ковендинський Дмитро (? – ран. 1747) – значковий
товариш Чернігівського полку (? – 1741 – 1743 – ?),
мав житловий дім у Сосниці. Маємо згадку про двір
шляхетський, який Ковендинським належить
здавна за предками (1768). Д.: Настасія Луківна N
(1718 – 1768 – ?), 1747 р. вдова, власниця двору жит-
лового у Сосниці, який вона продала у 1749 р. бун-
чуковому товаришу Івану Сангурському. В другому
шлюбі за Петром Охотовським (бл. 1708 – 1768 – ?),
козаком сосницьким, володів двором у Сосниці
(1750), у 1755 р. сотенний канцелярист, у 1768 р.
канцелярист земського суду Менського повіту. 

Ковнацький Андрій (1742 – ?) – з шляхти. Службу роз-
почав з 14 лютого 1759 р. полковим канцеляристом,
військовий канцелярист (з 1763.3.09.), військовий
товариш Лубенського полку (1765.25.11. – 1782 – ?).

Ковтун Мартин (1752 – ?) – значковий товариш Ні-
жинського полку (? – 1785 – 1790 – ?). Мав 25 під-
данних у 1 селі Борзнянського повіту. Внесений до
ІІ частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: Марина NN, донька козака.

Ковтуненко Іван (1763 – ?) – службу розпочав з 12
червня 1773 р., полковий копіїст (з 12 липня 1775),
канцелярист (з 28 лютого 1780), отаман сотенний
(з 4 липня 1782), значковий товариш Миргород-
ського полку (з 28 листопада 1782). 

Ковтунович (Ковтун) Андрій Іванович (бл. 1723 – ?)
– абшитований військовий товариш Чернігівського
полку (1787). Мав 141 підданого у с. Киселівці. Д,:
NNN (? – ран. 1787).

Ковтунович (Ковтун) Мартин (1752 – ?) – значковий
товариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Мав 25 підданних у 1 селі. Д.: Марина NN, донька
козака.

Кодинець N – полковий канцелярист (? – 1776), значко-
вий товариш Миргородського полку (1776.11.06.– ?).

Кодинець Антін Іванович – службу розпочав з 1759 р.,
сотник 2-го компанійського полку (? – 1772), сотник
2-ї Зіньківської сотні (1772.1.03. – 1782), бунчуковий
товариш у Лубенському полку.

Кодинець Іван Кирилович (? – ран. 1772) – значковий
товариш Лубенського полку (1755–1762), 22 квітня
1755 р. отримав гетьманський універсал про на-
дання йому і брату Мойсею у володіння дворів в 
м. Лукомлі, д. Матвіївці і сс. Юськівцях, Миньків-
цях з вільними ґрунтами і угіддями. Сотник горо-
диський (1762.14.02. – 1767 – ?). Д.: Олена NN.

Кодинець Йосип (1750 – ?) – службу розпочав 1 ве-
ресня 1762 р., писар сотенний Лубенського полку
(1763.2.08. – 1771), військовий товариш (1771.16.11.
– 1782 – ?).

Кодинець Кирило – отаман городовий лукомський Лу-
бенського полку (? – 1699 – 1704 – ?), дозорця
Мацьківських млинів (? – 1712 – ?), значний вій-
ськовий товариш (1721).
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Кодинець Мойсей Кирилович (? – ран. 1772) – служ-
ник двору полковника лубенського, значковий то-
вариш Миргородського полку (? – 1734), сотник
городиський (1734.12.03. – 1735, нак.; 1735.21.01. –
1762.14.02). Був на форпостах при команді. При 
с. Стецівці Крилівської сотні мав згідно купчих ліс,
прозваний Страшний байрак (1745). Полковник 1-
го компанійського полку (з 1762.14.02.).

Кодинець Ничипір Іванович – військовий товариш (з
1772), бунчуковий товариш у Лубенському полку (з
1783).

Кодинець Олексій Іванович (1741 – 1783 – ?) – шлях-
тич, службу розпочав з 1 вересня 1758 р., військовий
канцелярист (з 1760.10.04.), військовий товариш (з
1765.25.08.), абшитований бунчуковий товариш у
Лубенському полку (з 1782.24.11.). Д.: Уляна NN.

Кодинець Федір Іванович – військовий канцелярист
(1772), військовий товариш (1778).

Кожуховський Йосип Петрович (? – 1660 – 1692 – ран.
1724) – значний товариш Стародубського полку
(1688), полковий хорунжий (1692). Д.: Марія Тимо-
фіївна Тимошенко, донька стародубського полков-
ника. В 2-му шлюбі за значковим товаришем
Костянтином Ракушкаю-Романовським.

Кожуховський Михайло Степанович – значковий то-
вариш Стародубського полку (? – 1728 – 1741), по-
лковий хорунжий стародубський (1741–1759).
Безвісті пропав. Д.: Настасія Миколаївна Юркевич
(бл. 1720 – ?), донька військового товариша.

Кожуховський-Ференсбах Григорій Петрович (? –
1657 – 1695) – син сердюцького, потім компаній-
ського полковника. Разом з батьком і братом вий-
шов з Правобережжя. Значний військовий товариш
(? – 1688 – 1694), сотник топальський (1694–1695).
Мав двір у Стародубі (1694). Д.: N Степанівна Явор-
ська, донька уманського, а потім сердюцького по-
лковника.

Кожуховський-Ференсбах Юрій Петрович – син сер-
дюцького, потім компанійського полковника. Знач-
ний військовий товариш (? – 1689 – 1692 – ?),
супроводжував гетьмана Мазепу до Москви (1689).
Гонець гетьманський до Москви (1692). Компаній-
ський полковник (? – 1709). Прибічник Мазепи.
Після Полтавської битви здався в полон російським
військам. Д.: NNN, онука гетьманів І.Брюховець-
кого та І.Самойловича.

Кожуховський-Якимович Андрій Степанович (бл.
1729 – ?) – військовий канцелярист ГВК (1747–
1759), військовий товариш (1759.15.04. – 1781 – ?).
Мешкав у с. Душкіне (1763), с. Курилівці Новомі-
ської сотні Стародубського полку (1781), мав 3 двори
підданих у сл. Плавунівці. Д.: (з 1758) Параска Гри-
горівна Скорупа, донька бунчукового товариша.

Кожуховський-Якимович Іван Якович (бл. 1740 – ран.
1792) – військовий канцелярист (? – 1767), військо-
вий товариш (з 1767.21.12.). Направлений у військо-
вий похід (1769). Полковий осавул (з 1779.20.11.). Д.:
Уляна Григорівна Скарлет, донька майора.

Кожуховський-Якимович Семен – з шляхетства, слу-
жив з 1769 р., значковий товариш (1776 – 1780 – ?). 

Кожуховський-Якимович Семен Якимович (1700 –
1735 – ?) – значковий товариш Стародубського
полку (? – 1735 – ?). 5 років був у гілянському по-
ході. У 1735 р. жив у Новоміській сотні. Д.: Марія
Федорівна Улізько (? – між 1735 і 1740), донька
значкового товариша. 

Коза Хома – військовий товариш (1714), за борг у 180 зо-
лотих уступив наказному полковнику стародуському
Петру Корецькому місце дворове шляхетське.

Козаков Олексій (1728 – ?) – службу розпочав з 
1744 р., осавул сотенний (з 1764), абшитований вій-
ськовий товариш Прилуцького полку (? – 1779 –
1790 – ?), мав 10 підданих у 1 місті в Прилуцкому
повіті. Рішенням Чернігівського намісницького
дворянського зібрання визнаний дворянином і
внесений до ІІ частини родовідної книги. Д.: NNN,
донька козака.

Козаченко Григорій (1721 – 1783 – ?) – син священика,
служив у ГВК (1764), бунчуковий товариш Ніжин-
ського полку (1783). Д.: Марія NN, в Івангороді во-
лоділа 36 підданими (1783).

Козаченко Іван (? – ран. 1747) – писар сотенний іван-
городський (1732), значковий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1735 – 1738 – ?). У 1735 р. був у
поході на лінії на Орелі, 1736 р. – у царичанському
поході за писаря, 1737 р. – в очаківському поході.
1738 р. був у команді при Переволочній. Жив у 
м. Івангородка, мав там двір і посполитих. Його
вдова Євдокія мала двір у Івангородці.

Козаченко Семен – значний військовий товариш.
Козачинський Матвій – шляхтич гербу «Вонж», знач-

ний військовий товариш.
Козачинський Семен Григорович (1745 – ?) – бунчу-

ковий товариш Ніжинського полку (1782–1790).
Мав 57 підданих у 1 селі в Борзнянському повіті.
Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва. Д.: Марія Василівна
Кулаковська, донька полкового судді.

Козачкін Іван Пантелеймонович (1731 – 1769 – ?) – слу-
жив з 5 лютого 1763 р. військовим канцеляристом
за призначенням ГВК. З 20 грудня 1765 р. військо-
вий товариш за патентом МК (1765 – 1771 – ?). На-
правлений у військовий похід (1769).

Козачковський Федір – службу розпочав з 1737 р. вій-
ськовим канцеляристом ГВК, у 1737 р. був закріп-
лений за генералом князем Борятинським у
Переволочній, а також при об’їзді української лінії.
У 1738 р. при генералі Румянцеві у Переволочній і
Омельничку, а після повернення – у Переяславі і на
форпостах (у 1739). За рекомендацією і проханням
полковника Капніста призначений генералом Кей-
том писарем полковим миргородським (1741 – 1752
– ?). Мав приїжджий двір і 47 підданих у с. Федор-
ках Цибулівської сотні, а також у с. Степовці цієї ж
сотні 47 підданих (1752). Суддя полковий мирго-
родський (? – 1773). Бунчуковий товариш Мирго-
родського полку (з 1773.17.05.). 10 червня 1779 р.
призначений комісаром у справі розподілу землі
між уцтавицьким сотником Гришковим і священи-
ком уцтавицьким Сокальським. Колезький асесор.
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Козачок Андрій – військовий товариш Ніжинського
полку. Мав маєтність у с. Сліпороді. Його син був на-
казним сотником, правнуки мешкали у с. Сліпороді.

Козачок Мойсей Васильович – військовий товариш
(1787). Разом з братами мав 41 підданого у с. Сліпо-
род. Д.: Дарія NN, донька сотенного отамана. Мали
доньку Уляну.

Козельський Гаврило (1747 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (? – 1788 –
1790 – ?). Мешканець Березненського повіту, підпних
не мав. Внесений до ІІ частини родовідної книги дво-
рян Чернігівського намісництва. Д.: Параска Па-
влівна Малєєва, донька сотенного хорунжого.

Козельський Микита – значковий товариш (? – 1740),
військовий товариш Ніжинського полку за служби
«им оказанние» (1740 – 1748 – ?).

Козельський Микита Павлович – значковий товариш
Полтавського полку (? – 1739 – 1740), сотник келе-
бердинський (1740–1761). У 1746 р. значковий това-
риш Дмитро Могилевський з сином Степаном та
військовий канцелярист Петро Тройницький спа-
лили його дім. Протягом 1748–1749 рр. ГВК розг-
лядала його справу про утиски жителів сотні, серед
яких відзначалась справа про захоплення овець у
бунчукового товариша Івана Богдановича. На нього
скаржились значковий товариш Дмитро Могилев-
ський та його сини Стефан та Федір за побиття і об-
разу. У 1751 р. значкові товариші Дмитро, Степан і
Федір Могилевські, Федір Робота, отаман келебер-
динський Іван Сезченко, військовий товариш
Петро Тройницький і його мати, вдова келебердин-
ського сотника Марія Тройницька підпалили його
дім. у 1751 відсутній в полку, тому не дав документів
(знаходився під слідством у Генеральному суді). У
1757 р. образив начальника келебердинського фор-
посту, капітана Вятського драгунського полку Ла-
ріонова, той же наступного 1758 р. звинуватив його
у намірі дати хабар гетьману Розумовському. 

Козельський Павло Степанович (? – 1699 – 1739 – ?) –
козак кінний кобеляцький (1718), значковий това-
риш Полтавського полку (? – 1719 – 1739 – ?). У 
1719 р. очолював козацьку команду в урочищі Бе-
рестовому. У 1722 р. ходив в ладозький похід, а 
1723 р. – в терекський похід замість себе посилав ко-
зака. Сотник наказний кобеляцький (1723), мав
шинок у Кобеляках (1732). 11 березня 1733 р. висту-
пав свідком при написанні тестаменту вдови Фе-
дора Полюха Євфимії Ярошевни. 25 травня 1739 р.
звільнений від військової служби за віком. Д.: N Са-
вівна Тарануха, донька сотника кобеляцького.

Козельський Яків Павлович (1714 – 1763 – ?) – брав
участь в подністровському і хотинському походах
1738–1739 рр., будучи козаком Полтавського куреня
Запорізької Січі. Значковий товариш Полтавського
полку (1735–1738), 1-й осавул полковий полтав-
ський (1738.31.12. – 1761). У 1747 р. полковник Анд-
рій Горленко тримав його в ножних і ручних
колодках, а його дружину під караулом, взаємні об-
рази продовжувалися і 1749 р. Абшитований суддя
полковий (з 1761). Мав 12 підсусідків і 2 служителів.

Козина Ларіон Мартинович – військовий товариш Ста-
родубського полку. Його батько у 1710 р. отримав
універсал гетьмана Івана Скоропадського про на-
дання маєтностей.

Козина Прохір Ларіонович (? – 1710 – 1726 – ?) – онук
шляхтича Мартина Козини, значковий товариш
Стародубського полку, його син Дмитро Прохоро-
вич (1727 – ?) – козак с. Азарович (1787). Основопо-
лодник Козин-Прохоренків.

Козиненко Григорій Маркович – син осавула полкового,
значковий товариш Миргородського полку (з 1772).

Козиненко Данило – значний військовий товариш
Миргородського полку (1700). 2 вересня 1700 р. от-
римав гетьманський універсал, яким взятий під
гетьманську протекцію.

Козиненко Марко Антонович (1725 – ?) – службу розпо-
чав 7 січня 1739 р. Писар сотенний (з 12 серпня 
1742 р.), полковий канцелярист (1749–1758), осавул
полкової артилерії (1758–1760), старший полковий
канцелярист (1760), полковий хорунжий (1760–1767),
осавул полковий (2-й; 1767.11.07. – 1769.14.12.; 1-й;
1769.14.12. – 1782). У 1769 р. очолив команду в 600 ко-
заків на Старій лінії, був на чолі команди в корпусі ге-
нерала Берга в Бахмуті. У 1771 р. в кримському поході
при ІІ армії при взятті Перекопу і під Кінбургом на
чолі кінної команди організовував «ежечасные пере-
палки». У 1772 р. на чолі команди в 500 козаків Мир-
городського і Гадяцького полків знаходився в Криму
і брав участь в битві проти татар за Кам’яним мостом.
У 1774 р. тримав пост з командою під Кінбургом «з
запорозским Колпаковым полком делали туркам в
крепости вышезгаданой тревогу подъездами под
самые пушечные выстрелы, какие из крепости и из
суден на лимане находящихся неприятель делал».
Мав 41 підданого (1783). Д.: N Андріївна Певневська,
донька козака Янпольської сотні Ніжинського полку.

Козинець Максим Остапович (1754 – ?) – шляхтич,
службу розпочав з 1767 р. в Ніжинській полковій
канцелярії. Отаман сотенний (з 1772), військовий
товариш (1781.21.04. – 1788 – ?). Жив у Ніжин-
ському повіті, мав 5 підданих в Ічні. Д.: Тетяна Пет-
рівна Пашковська, донька отамана курінного.

Козинченко Яків – значковий товариш Переяслав-
ського полку, мав двір житловий у с. Ковтунові Зо-
лотоніської сотні в 1750 р.

Козловський (Козлов) Василь (1712 – 1737 – ?) –
значковий товариш Стародубського полку (? – 1735
– 1737 – ?). У 1737 р. був у конвої.

Козловський Андрій Дмитрович (1726/1719 – 1782 – ?)
– син значкового товариша, службу розпочав з
1742.8.02 р., полковий канцелярист (з 1745.8.02),
значковий товариш (1745.15.07), наказний сотник
яготинський (1761), сотник гельмязівський (з
1770.08 р). У с. Лісняках мав 48 підданних (1774). У
1782 р. мав 28 хат в Гельмязівській сотні. У 1787 р. в
хуторі Лісняківському мав 14 підданних, хуторі Ков-
тунівському Золотоніського повіту – 5. Д.: Марія
Андріївна N (1730 – 1777 – ?), донька перекладача
київської губернської канцелярії. Мали синів Ми-
колу, Дмитра та Якова.
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Козловський Гнат – хорунжий сердюцького полку.
Значковий товариш Стародубського полку (1711 –
1751 – ?). У 1735 р. мешкав у полковій сотні.

Козловський Григорій (? – ран. 1775) – значковий то-
вариш Стародубського полку. У 1735 р. мешкав у
Почепській сотні. 

Козловський Григорій Михайлович (? – ран. 1760) –
безуніверсальний бунчуковий товариш (1737–1738).
Мав двір у с. Мітченки Батуринської сотні, в якому
жив з братом Федором. У 1737 р. в поході, мав 2
двори підсусідків у с. Ксьонзівка Батуринської сотні
та приїзджий двір у с. Красне. Військовий товариш
у Ніжинському полку за служби батька і самого
(1740 – 1756 – ?). У 1743 р. мав 1 коло млинове,
надав позику у військовий скарб – 18 копійок. Жив
у Ніжинському полку, мав двір приїзджий у с. Коз-
ляничах Волинської сотні. Д.: Олена Опанасівна
Петрункевич, донька значкового товариша. У 1760–
1761 рр. – вдова, жила поблизу Батурина.

Козловський Дем’ян (1710 – 1747 – ?) – значковий то-
вариш Стародубського полку (? – 1735 – 1747 – ?), у
1737 р. був при сотнику бакланскому Косачу.

Козловський Дмитро (1763 – ?) – службу розпочав по-
лковим канцеляристом у 1775 р. З 1780 р. – значко-
вий товариш Переяславського полку. Мешкав у
Пирятинському повіті.

Коз ловський Дмитро Феодосійович (1692 – 1760 – ?)
– козак яготинський, значковий товариш Переяс-
лавського полку (1727 – 1760 – ?). 1753 р. сталася
його суперечка з військовим канцеляристом Федо-
ром Киселівським за привласнення половини озера
під с. Лісняками Яготинської сотні, свавільне наси-
пання греблі, потраву хліба і захоплення двох
коней. Мав житловий двір у с. Лісняки Яготинскої
сотні, 3 тяглих і 1 пішого підсусідка (1750). Д.: Уляна
Йосипівна N (1697 – 1760 – ?), жили у с. Лісняках.
Тут же жили їх діти: Андрій (1726 – 1782 – ?) – сот-
ник гельмязівський (1770–1782). Д.: Марія Андрі-
ївна N (1730 – 1777 – ?); Захар (1744 – 1760 – ?);
Семен (1751 – 1760 – ?); Ганна (1727 – 1760 – ?) – Ч.:
Василь NN (1725 – 1760 – ?); Гафія (1739 – 1760 – ?).

Козловський Іван Григорович – службу розпочав 3
лютого 1754 р. полковим канцеляристом, значко-
вий товариш Стародубського полку (з 1757.3.03),
возний 1-ї Почепської сотні (з 1765.20.06). Д.: Ганна
Іванівна Панютіна, донька майора у відставці.

Козловський Іван Михайлович – абшитований знач-
ковий товариш (1782), військовий товариш, житель
с. Митченки. Д.: Уляна N Карась, донька значкового
товариша.

Козловський Михайло Якович (? – ран. 1726) –
шляхтич гербу «Ястржембец», козак батурин-
ський. Гетьман Скоропадський видав універсали
(9.10.1709 р., 26.02.1714 р.) на звільнення від вій-
ськового податку млина на р. Сеймі під Батури-
ном, який належав родині значного військового
товариша. Мав млин в одне коло. мав млин в одне
коло. Значковий товариш. Бунчуковий товариш.
Військовий товариш Ніжинського полку. Д.: NNN
(? – 1726 – ?), володіла одним каменем у млині в

Батурині. Їх онук Корній Григорович (1743 – ?)
мешкав у с. Успліївці.

Козловський Павло (? – 1670 – 1726 – ?) – дворянин
Самойловича і Мазепи. Потрапив у татарську не-
волю. Козак батуринський. Близько 1704 р. за дору-
ченням генерального осавула Івана Скоропадського
домігся звільнення з турецької неволі Павла Скоро-
падського. Продав двір у Батурині колишньому по-
лковнику білоцерківському. Вважаємо, що Павло
Козловський належав до колишньої уманської стар-
шинської верхівки, і тому саме йому була доручена
ця відповідальна місія. Значний військовий това-
риш. Продав один із дворів у Батурині колишньому
білоцерківському полковнику Михайлу. Бунчуко-
вий товариш (? – 1726 – ?). Учасник гілянського по-
ходу. Д.: Олена Андріївна Ребриковська, донька
полковника кальницького, а потім охочепіхотного.
Під час знаходження чоловіка в полоні, сердюцький
полковник Дмитро Чечель насильно відібрав у неї
с. Нехаївку.

Козловський Семен (1753 – ?) – службу розпочав з
1774 р., значковий товариш Київського полку (з
1777), брав участь в турецькому поході.

Козловський Семен Дмитрович (1751 – 1760 – ?) – син
значкового товариша, значковий товариш Переяс-
лавського полку (1777 – 1783 – ?).

Козловський Стефан – осавул сотенний новоміський
(? – 1713 – ?). Наказний сотник новоміський (1723).
Сотенний хорунжий новоміський (? – 1721.9.07. –
1726.26.09. – ?), мав майнові суперечки з жителями
сотні. Значковий товариш Стародубського полку. У
1728 р. захопив Гористівську діброву у козака По-
чепської сотні Василя Яценка.

Козловський Федір – бунчуковий товариш 1737–
1738 рр., мав двір у с. Мітченки Батуринської сотні.
У 1737 р. був у поході.

Козловський Федір – значковий товариш Стародуб-
ського полку. У 1737 р. перебував вдома, але мав йти
в похід в команді фельдмаршала фон Мініха.

Козловський Федір – покозачений шляхтич, військо-
вий товариш у Почепській сотні, житель зеваків-
ський. 16 січня 1680 р. отримав лист стародубського
полковника на батьківські ґрунти у с. Зеваки. 13
січня 1688 р. товариш полку Стародубського Федір
Козел отримав гетьманський універсал на с. Зеваки.

Козловський Федір Михайлович – протоколіст ГВС
(1737), військовий товариш Ніжинського полку за
служби батька і його самого (1740 – 1756 – ?).

Козловський Флор – значковий товариш Стародуб-
ського полку в (? – 1730 – 1737 – ?), жив у Почепській
сотні. 1730 р. під час Генерального слідства про ма-
єтності надав універсал Владислава IV від 12 жовтня
1641 р. своїм предкам Івану, Василю, Вавринцю і Ти-
мофію Опанасовичам Козловим на володіння в Ста-
родубському старостві Почепському повіті дд.
Зеваки, Нова Рогачівка, Садовичі, Мале і Велике се-
лище Дончинське, а також універсал того ж короля
від 1645 р. шляхтичу Івану Козлову на ті ж маєтності.
«12.05.1737 Сказка значкового товариша Флора Коз-
ловського взята у полкову стародубську канцелярію
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про те він указ з полкової стародубської канцелярії в
сотню Почеповську про вислання значкових това-
ришів в тій сотні живучих в тому числі і його в похід
чув і сам він із-за хвороби не виступив а вислав брата
свого двоюрідного Михайла Козловського 24.04.
тому що мав сам в той похід йти того числа але не ви
здоровів а якщо він за себе брата свого не вислав а от
оного впредь ему отм довечно бить то полежать та-
кому штрафу який в указі її імпер. Величності з вій-
ськовой генеральн. канцелярії в похід присланий
повелевает на тому підписався».

Козловський Яків – козак золотоніський, значковий
товариш Переяславського полку (1742 – 1751 – ?).

Козменко Матвій – служив з 1769 р. виборним коза-
ком, значковий товариш Гадяцького полку (1775 –
1780 – ?, одружений з донькою козака.

Козменко Омелян (1723 – ?) – абшитований значковий
товариш (? – 1788 – 1780 – ?). Мав 7 підданих в
Зіньківському повіті. Д.: Пелагея NN, донька сотен-
ного отамана.

Козменко Павло – значковий товариш Полтавського
полку (1738), мав двір у Кобеляках.

Козявка Йосип – значковий товариш Лубенського
полку (1767).

Койниш Яків Трохимович – писар сотенний 1-ї полко-
вої сотні (? – 1744), значковий товариш Полтавського
полку (1744 – 1751 – ?), мав підсусідків у с. Петрівці.

Коленев Степан Григорович – службу розпочав з 1737 р.,
полковий канцелярист при Гадяцькій полковій кан-
целярії (з 1753 р.), значковий товариш (з 1757.1.09.),
почтальйон гадяцький (з 1769). Д.: Настасія Іванівна
Козленко, донька козака 1-ї Гадяцької сотні.

Коленко Андрій Григорович (бл. 1713 – 1787 – ?) –
козак куреня Авраменкового (1755), військовий то-
вариш Чернігівського полку (1787). Мав землі на 50
днів, 9 підданих в м. Сосниці. Д.: Марія Опанасівна
N (бл. 1728 – 1787 – ?), шляхтянка.

Коленко Іван Андрійович (1767 – 1787 – ?) – військо-
вий товариш Чернігівського полку (1787).

Колесников N – значковий товариш Чернігівського
полку (1781).

Колесниченко Ілля Іванович – абшитований військо-
вий товариш Ніжинського полку (1788), мешканець
глухівський. Д.: Ганна NN, донька грека.

Кологривий Іван – військовий товариш Ніжинського
полку, мешканець Глухівської сотні (1726)

Колодєєв Дем’ян – з чиновницьких дітей, служив з 20
березня 1780 р. значковим товаришем Чернігів-
ського полку, в походах не був (1780).

Колодка Аврам Русанович – військовий товариш. У
1670 р. отримав універсал гетьмана Ігнатовича на
млин під с. Конятин.

Колодка Григорій Федорович (1742 – ?) – абшитований
військовий товариш (1787), мав 11 підданих у с. Ко-
нятин. Д.: Настасія NN, донька шляхтича.

Колодка Іван Федорович (1752 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш (1787), мав 5 підданих у с. Коня-
тин. Д.: Лизавета NN, донька значкового товариша.
Мали синів Максима, Данила, доньок Параску,
Марію, Євдокію.

Колодка Федір Васильович (? –1730 – 1768 – ?) – знач-
ковий товариш.

Колодкевич Мойсей – шляхтич. Значний військовий
товариш (ХVII ст.).

Колодкевич Роман Карпович (бл. 1737 – ?) – син свя-
щеника. Службу розпочав з 1762 р., писар сотенний
седнівський (1762.12.11. – 1779 – ?). І.Шраг в авто-
біографії пише, що його «мати – з роду Колодкеви-
чів, яких звали ще Писаренками через те, що один
з Колодкевичів був колись писарем, певне сотен-
ним, бо Седнев в свій час був сотенним містечком».
Військовий товариш Чернігівського полку (1786).
Поручик (1790) Мав 50 підданих в Городницькому
повіті. Д.: Марія N Бутович, донька священика.
Мали сина Кирила і доньку Настасію.

Колодний N – значковий товариш Миргородського
полку.

Колодний Сидір (1750 – 1775 – ?) – син значкового то-
вариша, службу розпочав з березня 1767 р. в полко-
вій канцелярії: копіїст, підканцелярист (з
1768.4.05.). Значковий товариш Миргородського
полку (1772 – 1775 – ?).

Коломієць Іван (1755 – ?) – службу розпочав з 1779 р.,
значковий товариш Переяславського полку (з 1782).

Коломієць Іван Ілліч (? – 1741 – 1775 – ?) – син козака
виборного, значковий товариш Переяславського
полку (1767), військовий товариш (1775). Мешка-
нець с. Ветове Березанської сотні. Д.: Ганна Олек-
сіївна Платон, донька козака. Мали синів Кирила
(1753 – ?), Федора (1760 – ?), Федора (1764 – ?), Да-
нила (1770 – ?), Василя (1772 – ?).

Коломієць Іван Кіндратович (1710–1766) – значковий
товариш Переяславського полку. Д.: Євдокія Яки-
мівна N (1715 – 1763 – ?).

Коломієць Кирило Іванович (1753 – ?) – значковий то-
вариш Переяславського полку (1771 – 1780 – ?). Був
у 1-й армії (1775).

Коломієць Максим Григорович – син козака виборного,
значковий товариш Переяславського полку (1767). 

Коломієць Максим Іванович (1753–1783) – син значко-
вого товариша. Службу розпочав з 1779 р., значковий
товариш Переяславського полку (1782–1783). 

Коломієць Марко Якович – син значкового товариша,
мешканець Бережанської сотні. Значковий товариш
Переяславського полку (1775). Був у 1-й армії (1775).

Коломієць Петро Самійлович (1742 – 1767 – ?) – син
значкового товариша, значковий товариш Переяс-
лавського полку (1767). Володів у 1767 р. двором по-
кійного батька у с. Войтово і плецом в Березані. 

Коломієць Самійло Кіндратович (1706–1766) – войтів-
ський козак (1741), у 1757 р. – значковий товариш
Переяславського полку. Д.: 1) Гафія NN (1708–
1739); 2) Стефанія Павлівна N (1714 – 1763 – ?).

Коломієць Семен – значковий товариш Ніжинського
полку. 

Коломієць Семен Григорович – син виборного козака,
значковий товариш Переяславського полку (1767).

Коломієць Федір – козак кінний і ґрунтовий велико-
будищанський (1721), значковий товариш Полтав-
ського полку (1731), продав свої володіння (ґрунт,
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ліс, млин) сотнику омельницькому Григорію Ост-
роградському.

Коломієць Федір Кіндратович (1726–1766) – значковий
товариш Переяславського полку. Д.: Марія Яківна
N (1725 – 1763 – ?).

Коломієць Яків Григорович – значковий товариш Пе-
реяславського полку. Військовий товариш. 1767 р.
підписав наказ переяславського шляхетства Комісії. 

Коломієць Яків Ілліч (? – 1720 – 1767 – ?) – син козака
виборного, жив на одному дворі з батьком у 1752 р., у
1767 р. – значковий товариш Переяславського полку.

Коломієць Яків Остапович (1701 – 1767 – ?) – козак вє-
товський (1741), з ним племінник Яків, жили одним
двором (1752). Значковий товариш в Березанській
сотні Переяславського полку (? – 1767 – 1775 – ?). Д.:
Ірина Григорівна N (1731 – 1775 – ?), донька козака.

Коломійцев Данило (1763 – 1783 – ?) – син козака,
службу розпочав 24 травня 1776 р., полковий копі-
їст (з 27 липня 1777), підканцелярист (з 17 грудня
1780), канцелярист полковий (з 2 жовтня 1781), со-
тенний отаман (з 28 лютого 1782), значковий това-
риш Миргородського полку (з 24 листопада 1782).

Коломійченко-Лукашевич Григорій Лукич (? – 1700
– ран. 1752.3.02.) – значний військовий товариш
(1735), осавул полковий переяславський (1735–1752),
проживав в с. Дем’янцях. Під Переяславом на Вели-
кій Греблі мав млин з 3 кол. Д.: 1) N Яківна Рустано-
вич, донька полкового судді. 2) (з 1749) Євдокія
Василівна N, в першому шлюбі за військовим това-
ришем Леонтієм Васильовичем Максимовичем. Вела
суперечку разом з сином від першого шлюбу вій-
ськовим канцеляристом Іваном Максимовичем за
спадщину другого чоловіка з його братом полковим
хорунжим Михайлом Лукашевичем (1752–1755).

Коломійченко-Лукашевич Лука Михайлович (1749/
1750 – 1797) – службу розпочав у серпні 1760 р., 1
серпня 1762 р. став полковим канцеляристом, з 10
січня 1763 р. – значковий, з 1 серпня 1764 р. – вій-
ськовий товариш. В серпні 1767 р. став сотником,
потім полковим осавулом (з листопада 1769). 29 ве-
ресня 1773 став полковим обозним переяславським.
За розділом 1773 р. отримав хутір Чумгацький і
млин в с. Дем’янцях. В 1774 р. за ним було в м. Пе-
реяславі 20 підданих, в І полковій сотні в с. Дем’ян-
цях 70, в с. Войтівцях 10, в Скобцях 7, в Гайшині 3,
в ІІІ полковій сотні в Гладишіві 7, в Волчках 7, в
Яготинській сотні поблизу Яготина 10 і в хуторі
Чумгацькому 60, в містечку Липляві 10, в Келеберді
8, в Решотках 30. Всього 239 підданих. Брав участь
в турецькому поході. Полковник київський (з 5
травня 1779 р.). Полковник Тверського карабінер-
ного полку (з 1783.28.06.). Д.: 1) (з 1772) Горпина Єв-
стафіївна Могилянська, через 14 років шлюбу
чернігівський єпископ Феофіл за спробу отруїти чо-
ловіка миш’яком скасував шлюб і заточив її до мо-
настиря. 2) (з 1785) Ольга Яківна Лабат-Девівакс,
донька майора. 

Коломійченко-Лукашевич Яків Михайлович (1751–
1815) – полковий канцелярист переяславський,
значковий товариш (? – 1767), військовий товариш

(1767–1772), сотник золотоніський (1772–1781), бун-
чуковий товариш (з 10 серпня 1781). По розділу 
1773 р. отримав с. Попівку в Кропивнянській сотні,
хутір Морозівщину з млином на р. Згар, а також
двори в Переяславі і Золотоноші. Д.: Тетяна Яківна
Лизогуб, донька бунчукового товариша. 

Коломоєць Іван – абшитований військовий товариш
Київського полку (1782). Дворянин, мав 3 підданих.

Коломоєць Марко – абшитований військовий товариш
Київського полку (1782), дворянин.

Колос Роман Микитович – осавул сотенний новоміський
(? – 1741.02. – 1748.04. – ?), абшитований значковий
товариш Стародубського полку (? – 1756 – 1768 – ?).
Мав двір у Стародубі – 1 хата житлова, 2 комори, 2
сараї, двір влаштований ним на землі, купленій у ко-
зака Івана Писарева 1756 р. за 25 карбованців.

Колосовський Данило – отаман сотенний чигриндуб-
равський (? – 1762 – 1768 – ?), військовий товариш
Лубенського полку (1778.27.09. – ?).

Колотовський Григорій – значковий товариш Лубен-
ського полку (? – 1736 – 1741 – ?), брав участь в по-
льському, очаківському походах. Мешкав в
Янишпольській сотні. Присягнув у 1741 р.

Колотовський-Самойлович Василь Іванович – аб-
шитований військовий товариш (1788).

Колотовський-Самойлович Гаврило (1726 – ?) – з по-
льського дворянства. Службу розпочав з 15 березня
1735 р., військовий товариш Лубенського полку (? –
1782 – ?). Мешкав в Янишпольській сотні.

Колотовський-Самойлович Григорій Іванович (1733
– ?) – значковий товариш Лубенського полку, при-
сягнув у 1741 р., Мав з братами 53 підданих у 1 селі і
хуторі. Рід внесений до ІІ частини родовідної книги
дворян Глинського повіту Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Ганна NN, донька старшини.

Колотовський-Самойлович Іван (? – 1745 – ран.
1747) – значковий товариш Лубенського полку (? –
1724 – 1747 – ?). У 1724 р. купив млин в два кола на
греблі села Ороб’їв у дядька своєї дружини Андрія
Федоровича Хоруженка. Мав двір у Пирятині, 16
підданих у с. Мокіївці (1734). Присягнув у 1741 р. У
1735 р. по приходу з польського походу з реєстру
значкових товаришів виключений. У 1735 р. комі-
сар, у 1736 р. складав ревізію дворів, у 1737 р. був у
команді по набору людей на лінію. 1736 р. був у
кримському, у 1737 р. – очаківському походах. 
1738 р. призначений купувати коней, присягнув у
1741 р. Мав у Чорнухах підсусідків 1 двір піших убо-
гих (1745). Мешканець с. Сухоносівки Чорнуської
сотні, мав хутір у Лохвицькій сотні, у с. Воробйові
двір житловий (1747). Мав у полковій Лубенській
сотні у с. Воробйові 1 хату, в якій жив мірошник
(1745). За ним записаний у Пирятинській сотні
хутір на 6 дворів. Д.: N Яківна Кичкаровська, донька
городового отамана пирятинського. Мав сина Олек-
сія – бунчукового товариша.

Колчевський Костантій – значковий товариш Мирго-
родського полку (1738), жив у Кременчуцькій сотні.

Колчевський Омелян – значковий товариш Мирго-
родського полку (1738).
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Кольчевський Гаврило (бл. 1742 – ?) – син полкового
хорунжого. Службу розпочав 1755 р. полковим кан-
целяристом, писар земський Лубенського повіту
(1767 – 1781 – ?), бунчуковий товариш (1781 – ?).

Кольчевський Григорій Данилович – військовий то-
вариш Чернігівського полку, власник хутора (1781),
земський справник Сосницького повіту (1783). Мав
у с. Данилівці 50 (1783), 66 підданих (1787). Д.: Єв-
докія Романівна Бобир, мали сина Мануйла (1782 –
?) і доньку Марію (1785 – ?).

Кольчевський Данило Федорович (? – між 1704 і 1708)
– покозачений шляхтич, син сотника топальського,
козак топальський (1690), військовий товариш
(1700), значний товариш полковий (1704), полко-
вий хорунжий. 10 квітня 1704 р. отримав гетьман-
ський універсал на с. Нове після смерті батька. Д.:
Євдокія NN. 17 січня 1709 р. отримала в Ніжині
гетьманський універсал з підтвердженням на 
с. Нове. В другому шлюбі за значковим товаришем
Дем’яном Машкевичом.

Кольчевський Данило Якович (1724 – 1769 – ?) – знач-
ковий товариш Чернігівського полку службу розпо-
чав (1749, указ – 1751 – ?) після смерті батька, хоча
службу ніс і раніше. Збирав чиновницькі гроші. Аб-
шитований військовий товариш (з 1767), мав двір
житловий і шинок у с. Данилівці Менській сотні
(1747), там же спочатку 2, а потім – 5 підсусідських хат.

Кольчевський Іван Данилович (? – 1735) – значковий
товариш (? – 1729 – 1735). У лютому 1732 р. отримав
підтвердження на с. Нове полкової сотні, де і мешкав.
Д.: NNN, вдова у 1735 р. мала маєтність Нове село. В
другому шлюбі за Романом Кровницьким, кривець-
ким «господарем» Савича. Пішла в монастир.

Кольчевський Кузьма Данилович (1710 – ?) – син
значкового товариша, значковий товариш (1727 –
1751 – ?). Мешкав у Новоміській сотні. 

Кольчевський Петро Степанович – син сотенного хо-
рунжого, онук сотника топальського, який отримав
універсал Мазепи на с. Нове. Значковий товариш
Ніжинського полку (1723). Проживав в Горчаках.
Мав сина Петра (1766 – ?).

Кольчевський Яків – значковий товариш Чернігів-
ського полку (? – 1737 – 1740 – ?), мав у Мені 5 під-
сусідських дворів. «С прошлого 1704 года служу я
нижеподписавшийся Его Императорскому Вели-
честву верно и бил в разних походах а іменно: 1. Под
Поповою горою, когда швед перебирался через Суж
2. под Каменним Затоном 3. под Белой Церковью.
4. Под Полтавою на шведской баталии. 5 на каналі.
6 в Низовому Гіллянському поході чрез пять лет.
7.на линии. 8. в Польському поході чрез полтрети
года. 9. Под Азовом. 10 под Очаковом. В Кримском
походе под командой генерала фельдмаршала фон
Лесія і прочих многих походах в которих в сраже-
ниях против неприятеля стоял храбро верно и раде-
тельно, ив оном Кримском походе на баталии в
Гаманой (?) Долине от неприятеля.. обе плечи так
сильно что от левой руки раною видите била все
внутренности владети рукою (мабуть для військової
служби не може) и за сими ранами бить мне в войс-

ковой службе никак не возможно а по указу Ея Им-
ператорского Величества из Войсковой Генеральной
походной Вашего превосходительства канцелярии
велено значкових товарищей кой службу за сторос-
тью, дряхлостью, калецтвом и крайнем убожеством
отправлять не могут на усмотрение болезней к
службе неспособности и .. для уволнения отправлять
с полковой Черниговской канцелярии к Вашему ви-
сокопревосходительству в Войсковую Генеральную
походную канцелярию и по силе онного … указу
прибил в Переяславль для освидетельствования
рани моей прошу рани приказать освидетельстовать
а по освидетельствованию мне от войсковой служби
уволить и дать атестат. К сему доношению вместо
значковий товариш Якова Колчевского неумеючого
писать по его прошению житель черниговский Гри-
горий Корнеєв руку приложил». Отрмав атестат 7
березня 1739 р., виданий штаб-лікарем Єленпсом
про рани отримані в поході: служити не здатний,
мав тяжкі рани на лівому і правому плечах і через
них лівою рукою не володів.

Комар Данило – шляхтич, бунчуковий товариш Ні-
жинського полку (1685).

Комарницький Василь Григорович (бл. 1733 – 1790 –
?) – «з польської породи», службу розпочав з 17 бе-
резня 1760 р. військовим товаришем Київського
полку, абшитований у 1781 р. бунчуковим товари-
шем. Мав 26 куплених підданих (1787), 25 (1790).
Внесений до ІІ частини дворянської родовідної
книги Чернігівського намісництва Ніжинського по-
віту. Д.: Феодосія Василівна Жила, донька абшито-
ваного значкового товариша.

Комарницький Петро (? – 1745 – 1782 – ?) – службу
розпочав з 5 жовтня 1755 р., підканцелярист у Київ-
ській полковій канцелярії (з 1759), сотенний осавул
київський (1764 – 1768), отаман городовий київ-
ський (1768 – 1779 – ?). У 1772 р. мав суперечки з ки-
ївським сотником Гудимою. 1777 р. побив разом з
сотенним писарем Язловецьким секретаря Київ-
ської губернської канцелярії Жиловича. Абшитова-
ний через хворобу у 1778 р в званні знакового
товариша. Д.: Мотря NN, вдова Солохи (? – ран.
1776), курінного отамана броварського.

Комаровський Василь Іванович (1720 – 1790 – ?) –
службу розпочав з 1742 р. полковим канцеляристом
чернігівським, значковий товариш (з 1749.28.07.),
хорунжий полковий чернігівський (1749.3.11./
1750.16.08. – 1763). Купив у козака Федора Кулеби ліс
з полем. 1749 р. був підписаний декрет про уступку
маєтків чернігівського судді Василя Томари дружи-
ною Пелагеєю (уродженою Болдаковською) чоло-
віку своєї онуки Катерини Василю Комаровському.
1755 р. скаржився на бунчукових товаришів Павла і
Олександра Мокрієвичів за захоплення його нив.
Тримав один із млинів Васечковських нище с. Юрі-
євки на р. Білоус. Колезький асесор у відставці (? –
1788 – 1790 – ?). Мав 1104 підданних у 7 селах і 1 ху-
торі. Рід внесений до І частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: (1747) 1) Катерина
Григорівна Томара (1730–1749), за нею маєтки в Ро-
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гощі, Сядрищі, Кащовці, Ямищі, Томаровці, Висо-
кінь, двір у Сибережі. 2) (1760) Євдокія Андріївна Ка-
невська-Оболонська, донька значкового товариша.

Комашинський Іван (1729 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Ніжинського полку (1781–1782),
полковий хорунжий (? – 1787 – 1790 – ?), майор.
Власник хут. Малошелівського поблизу с. Смоляж,
де мав 6 підданих. У 1787 р. мав 35 підданих в місті,
1 селі і хуторі Ніжинського повіту. Д.: Катерина
Максимівна Олексієва, донька священика.

Комашинський Олександр Васильович (1737 – ?) –
син правлячого сотнею конотопською, онук сот-
ника Гадяцького полку. Військовий товариш (? –
1782 – 1790 – ?). Житель с. Великої Загорівки, де
мав 8 підданих в придане дружині. Внесений до ІІ
частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: Феодосія Йосипівна Петрова (? –
ран. 1788), донька поручика.

Комендатенко Сидір Федорович (1751 – 1783 – ?) – син
значкового товариша, службу розпочав з січня 1767 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1772). 

Комендатенко Федір (? – 1740 – 1774 – ?) – службу роз-
почав з 1750 р., значковий товариш Миргород-
ського полку (з 17 грудня 1760). Д.: NN Варченко,
донька козака сорочинського.

Комендатенко Федір (? – 1751) – козак, значковий то-
вариш Миргородського полку (1732 – 1751 – ?). Жи-
тель Остап’я, мав хутір.

Коменко Семен Антонович (? – 1733 – 1788 – ?) – шлях-
тич, син райці, потім війта стародубського, який у
1735 р. за універсалом ГВК отримав половину 
с. Азарівка з угіддами. Абшитований військовий то-
вариш (? – 1763 – 1768 – ?), володів у Румянцевську
ревізію двором у Стародубі (2 хати житлових, 2 ко-
мори, 1 сіни, 1 кладова, 1 погріб походний, 1 льо-
довня з ганками). Двір наймала вдова Устина
Каралкевич. Проживав у с. Шептаки. Д.: Тетяна N
Маньковська, донька сотника. Мали синів Осипа,
Степана, Михайла.

Коменський Яків – значковий товариш Стародуб-
ського полку. Мав у 1737 р. володіння у с. Футор 8
посполитих, з них 3 втекли.

Комиш Яків – писар сотенний (? – 1744), значковий то-
вариш (1744.29.09. – 1750 – ?).

Конашевич Тишко Іванович – покозачений шляхтич,
військовий товариш. Від його сина Євлампія вели
родовід Євлановські, які мешкали у Мглинському і
Суразькому повітах. 

Кондзировський Андрій – близько 20 років служитель
дому гетьмана, господар гетьманський, а потім геть-
манші Скоропадської. Швагро гетьмана. 12 грудня
1719 р. отримав гетьманський універсал на с. Світ-
личне. Військовий товариш (? – 1737 – 1751 – ?), упра-
витель в Янпольській волості. Д.: Пелагея Марківна
Маркович, донька орендаря пирятинського.

Кондзировський Петро Андрійович (? – 1702 – ран.
1790) – військовий товариш Прилуцького полку (?
– 1722 – 1772 – ?). Д.: 1) NNN. 2) (після 1760) Марія
Данилівна Тарновська (1735 – 1792 – ?), вдова Петра
Івановича Войцеховича, бунчукового товариша.

Кондзировський Яків Андрійович (? – 1707 – 1780 – ?)
– військовий товариш Прилуцького полку (1727),
управитель Биковської волості (1760).

Кондзяровський N – бунчуковий товариш.
Кондискалов Андрій Антонович (1734 – 1767 – ран.

1788) – його батько Антін (? – ран. 1757) – «гречес-
кой концистории, но польской породы». Перейшов
з Остманської імперії в Україну. Майор Москов-
ського драгунського полку, брав участь у багатьох
походах турецької війни. Був посланцем в інші дер-
жави завдяки знанню багатьох мов. Після смерті
батька іменним указом Розумовського 19 червня
1757 р. призначений військовим товаришем, по-
лковий хорунжий (1761.12.07. – 1770.23.04.), осавул
полковий гадяцький. У 1761–1762 рр. за Дніпром
очолював тисячну команду. У 1763 р. складав реві-
зію Гадяцького полку. У 1766 р. входив до складу ко-
місії по Генеральному перепису у Гадяцькому
полку. Очолював команду в корпусі генерал-пору-
чика Берга в поході в Крим, до Дніпра і Бахмута. Д.:
Уляна NN (1748 – 1788 – ?). Після смерті чоловіка
володіла 129 підданими у 1 селі.

Кондратенко Андрій (1692 – 1790 – ?) – службу розпо-
чав з 1735 р., сотенний хорунжий срібрянський
(1740–1748), значковий товариш Прилуцького
полку (1748 – 1781 – ?). У 1749 р. його брат здійснив
«гвалтовное на его дом с многолюдством нападе-
ние». Мав 4 посполитих у с. Блотниці. Абшитова-
ний значковий товариш (1788). Всього мав 37
підданих в Роменському повіті (1790). Д.: Марія N
Войтенко, донька значкового товариша, потім іва-
ницького сотника.

Кондратенко Герасим Йосипович (1750 – ?) – військо-
вий товариш Прилуцького полку (? – 1788 – 1790 –
?). Мав 126 підданих в Роменському повіті. Д.: Єв-
фимія NN, донька священика.

Кондратенко Йосип (Юсько) (? – 1767 – ран. 1772) –
козак с. Блотниці, значковий товариш Прилуцького
полку (1747.26.10. – 1767 – ?). Мав 9 посполитих у 
с. Блотниці, 2 у с. Дмитрівці Красноколядинської
сотні. Д.: Ганна NN, проживала у с. Блотниці.

Кондратенко Мартин (1745 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Ніжинського полку (? – 1788 –
1790 – ?). Мав 33 підданих в Борзнянському повіті.
Д.: Варвара NN, донька козака.

Кондратенко Михайло (1752 – 1790 – ?) – полковий
канцелярист (? – 1767), значковий товариш При-
луцького полку (1767–1790). Мав 4 підданих в Ро-
менському повіті. Д.: Параска Романівна Білецька,
донька значкового товариша. 

Кондратенко Петро Йосипович (1742 – 1788 – ?) –
службу розпочав після смерті батька з 1770 р. коза-
ком, значковий товариш Прилуцького полку (21
жовтня 1771 – 1775 – ?), абшитований значковий то-
вариш (1788). Мав 16 підданних в одному містечку
Роменського повіту. Д.: Пелагея Василівна Тимо-
шевська, донька значкового товариша

Кондратенко Федір Йосипович (1725 – 1788 – ?) – козак
с. Блотниці, значковий товариш Прилуцького полку
(1747.26.10. – 1772 – ?), абшитований значковий то-
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вариш (? – 1788 – 1790 – ?). Мешканець Роменського
повіту, підданих не мав. Д.: Євдокія Василівна Ком-
панченко, донька сотника компанійського.

Кондратов Кирило – значковий товариш (1739 – 1751 –
?), «значкового полку Миргороцкого товарища Ки-
рила Кондратова лесовая стенка в Западной балки
да дубина лежащая край Криклиной (1745) у Кре-
менчуцькій сотні».

Кондратович Артем – військовий товариш. Його онук Ва-
силь Маркович (1748 – ?) – козак стародубський (1787).

Кондратович Євдоким – значковий товариш Черні-
гівського полку (? – 1732 – 1741 – ?). Мав двір у Го-
родні (1741).

Кондратьєв Клим – абшитований значковий товариш
Ніжинського полку (1781). Мав дім з 3 покоїв у пе-
редмісті Глухова Красній Горці.

Кондратьєв Михайло Андрійович – військовий това-
риш (1723). Д.: Ганна Юріївна N.

Коненко Григорій (1707 – 1768 – ?) – служив з 1739 р.,
був того року за призначенням Березненської со-
тенної канцелярії в очаківському, 1739–1740 рр. хо-
тинському, 1742 р. ліфляндському походах, на
форпостах в Царицині, 1745 р. на кордоні турець-
кому. Того ж року був за сотенного березненського
хорунжого. У 1747 р. був сотенним березненським
комісаром, потім в полковій рахунковій комісії. У
1748–1749 рр. на форпостах, курінний отаман, з 24
грудня 1752 р. по обранню сотенний березненський
осавул до 1756 р. 26 липня 1756 р. отримав чин знач-
кового товариша Чернігівського полку. 14 листо-
пада 1760 р. через хворобу звільнений у відставку і
абшитований військовим товаришем.

Конечевський Семен – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1740).

Коник Петро – значковий товариш Переяславського
полку (? – 1726 – 1732 – ?). 

Коник Іван Петрович – значковий товариш Переяс-
лавського полку (? – 1750 – 1759 – ?). Мав двір жит-
ловий у с. Циблях 2-ї полкової сотні.

Коник Сава Петрович – значковий товариш Переяс-
лавського полку (1724 – 1759 – ?) на місце батька.
Мав двір житловий у с. Циблях 2-ї полкової сотні.

Кониський Йосип Іванович – знатний полковий това-
риш (? – 1715 – ?), ніжинський бурмістр (з 1727).

Кониський Йосип Іванович (? – 1695 – 1727 – ?) – знат-
ний полковий товариш (1715–1719), військовий то-
вариш (з 1720), ніжинський бурмістр (з 1727). Д.:
(1716) Наталія Іоаникіївна Мокрієвич (? – 1700 –
1760 – ?), донька полкового судді чернігівського. 20
листопада 1717 р. в них народився син Григорій, який
став відомим архієпископом Георгієм Кониським.

Кониський Павло Йосипович (? – 1780 – ?) – син вій-
ськового товариша, військовий канцелярист ГВК
(1739 – 1743 – ?), військовий товариш (з 1763.18.06.),
комісар іваницький (? – 1773 – ?), бунчуковий това-
риш (з 1779.18.12.). Мав 6 дворів підданих у с. Кро-
пивній Красноколядинської сотні.

Кониський Петро Романович (1761 – ?) – син протопопа
миргородського. Службу розпочав 25 вересня 1778 р.
полковим канцеляристом в Миргородській полковій

канцелярії, значковий товариш (з 12 грудня 1782 –
1783 – ?). Мав 12 підданих чоловічої статі.

Коновалов Андрій Іванович (1751 – 1784 – ?) – служив
з 1760 р., в походах не був. Бунчуковий товариш у
Гадяцькому полку (1784). Прем’єр-майор (1790). За
ним з братами Іваном, Миколою, Михайлом, Васи-
лем 92 підданих (1790) в Зіньківському повіті.

Коновалов Іван (1726 – 1767 – ?) – служив з 15 жовтня
1744 р. запорізьким козаком, в походах і у письмо-
вих справ, з 1749 р. відповідав за поставки селітри в
Головну артилерію за указом Сенату. 15 жовтня 
1755 р. асигнований у значкові товариші згідно
указу Гадяцької полкової канцелярії. 31 грудня 
1758 р. військовий товариш за універсалом геть-
мана Розумовського. У 1756 р. був полковим комі-
саром організації поставок порцій і рацій з
Гадяцького полку в Ямбурський драгунський.

Коновалов Іван Іванович – значний товариш Гадяць-
кого полку. Військовий товариш.

Коновалов Іван Якович (1762 – ?) – значковий това-
риш (1788).

Коновалов Петро Якович (1758 – ?) – значковий това-
риш (1788).

Коновалов Степан Якович (1764 – ?) – значковий то-
вариш (1788).

Коновалов Яків (1721 – ран. 1771?) – службу розпочав
з 1731 р., військовий товариш (з 1758). У 1760 р. на-
магався отримати підтвердження на володіння се-
літроварнями у підварках м. Полтави – Бурті і
Броварку, а також в сс. Мачухах, Федорках, Нижніх
Млинах, Гайворонцях. Д.: Параска NN (1727 – 1788
– ?). Мала 92 підданих у 1 містечку і 2 хуторах. 

Коновалов Яків Якович (1750 – ?) – значковий това-
риш (1788). Разом з Петром, Іваном, Степаном,
Марфою і Оленою мали 50 підданних у 1 місті і 2 ху-
торах в Зіньківському повіті. 

Кононович Андрій – значковий товариш Полтав-
ського полку(? – 1763 – ?), мешканець полтавський.

Кононович Іван Дем’янович – хорунжий сотенний (? –
1780), абшитований значковий товариш Київського
полку (1780 – ?).

Кононович Конон Васильович – значковий товариш
Полтавського полку(? – 1724 – 1752 – ?). Служив
значковим товаришем більше 20 років, був у похо-
дах до смерті. Мав двір у Полтаві.

Кононович Олексій Йосипович (1750 – 1782 – ?) – син
намісника іркліївського Йосипа Кононовича.
Службу розпочав колезьким канцеляристом 1770 р.,
в земському суді Золотоніського повіту, з 1772 р. у
ГВС, 1774 р. брав участь в поході до Польщі в кор-
пусі генерал-майора Ширкова, в турецькому поході.
Військовий товариш (з 9 лютого 1774 р.), з 1781 р. –
сотник іркліївський Переяславського полку. Мав 10
підданих в Іркліївській і Канівській сотні.

Кононович Остап Кононович (1715 – 1761 – ?) – службу
розпочав з 1743 р., відправляв службу за ордером
полкової канцелярії. З 1744 р. на місці батька слу-
жив за призначенням Полтавської полкової канце-
лярії. Призначений значковим товаришем 31
грудня 1761 р. за ордером гетьмана.
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Конончук Іван Опанасович – син райці стародубського,
козак 1-ї полкової сотні (1767), абшитований знач-
ковий товариш (1787). Мав 8 підданних в хуторі Ко-
нончуковському. Д.: Євдокія NN, донька дворянина.
Мали сина Йосипа – сотенного зорунжого (1787).

Констянтинович Анас тасій Костянтинів (? – 1722 –
1756 – ран. 1767) – шляхтич гербу «Ліс». Грек, в 40-
50-х роках XVIII ст. у Переяславі був індуктарем,
полковим зборщиком і комісаром. У 1747 р. купив
двір в Переяславі у полкового цилюрника Івана Па-
вловського за 90 карбованців. З 1756 р. – значковий
товариш. Д.: Ганна Василівна Лазарєва (бл. 1726 –
1766 – ?), донька ніжинського грека.

Констянтинович Василь Анастасійович (бл. 1756 –
1788 – ?) – службу розпочав 2 травня 1768 р. знач-
ковим товаришем, капрал (з 1772), ротний квартер-
містр (з 1774), вахмістр (з 1777) Молдавського
гусарського полку. У 1783 р. звільнений у відставку
прапорщиком. 

Констянтинович Христофор Анастасійович (1741–
1786) – син значкового товариша, шляхтич, службу
розпочав з 1 травня 1752 р. полковий канцелярист
(з 1756), значковий товариш у Переяславському
полку (з 1763.18.03.), сотник 1-ї полкової сотні
(1770–1781). З 31 серпня 1781 р. бунчуковий това-
риш. Командир 5–го ескадрону Переяславського
карабінерного полку. Брав участь в турецькому по-
ході. У Переяславі мав 28 підданих, у с. Войтівцях –
20, володіння у сс. Любарцях, Скопцях, Дем’янцях.
Прем’єр-майор у відставці (1786). Д.: Софія Семе-
нівна Копцевич, донька сотника 1-ї полкової сотні.

Коншиц N – значковий товариш. Його син Роман з
1736 р. був військовим канцеляристом ГВК.

Копач Корній (1715 – 1772 – ?) – службу розпочав з 1730
р., бунчуковий товариш у Київському полку (з 1743).
Абшитований бунчуковий товариш (1772). Мешкав
у с. Гирявці Ічанської сотні Прилуцького полку. Д.:
N Іванівна Стопановська, донька полкового судді.
Дітей не мали. 

Копцевич Іван – був козацьким старшиною. Одруже-
ний із Сидницькою, брат якої Артем був священиким
на Білоцерківщині. Мав ґрунти у с. Гуляники на Пра-
вобережжі. Мав від першого шлюбу сина Самійла.
Втративши дружину, він уже як значний військовий
товариш (1689) проживав у Переяславі, одружився
вдруге з вдовою Хоменковою (? – 1650 – 1689 – ?). 

Копцевич Іван – староста гетьманського села Підлип-
ного. Після приходу до влади Скоропадського остан-
ній відібрав село. Отримав універсал на с. Чупковичі.
Значковий товариш (1729).

Копцевич Михайло Семенович (1749 – 1798 – ?) – син
сотника 1-ї полкової сотні. Службу розпочав з 
1762 р. полковим канцеляристом, спочатку став
значковим (з 1770), а потім військовим товаришем
(1772.31.08 – 1787 – ?). Пізніше – пошмейстр, пере-
яславський повітовий суддя. 1774 р. його звинува-
тив ГВС у підробці документів у справі з городовим
отаманом переяславським про затоплення млина.
Мав 10 підданих на хут. Безхлібівському та 21 під-
даного на хут. Гребля (1787). Д.: Тетяна Іванівна

Максимович, донька бунчукового товариша. Мали
синів Миколу та Петра.

Копцевич Семен Лаврінович (? – 1720 – 1757 – ран. 1763)
– службу розпочав з 1737 р. військовим канцелярис-
том ГВК. Став військовим товаришем «за отправление
при Генеральной канцелярии служби» (1742.31.01. –
1757 – ?). В липні 1752 р. призначений сотником 1-ї по-
лкової сотні. Володів хутором Гречанівкою в Яготин-
ській сотні під с. Богданівкою. З поминального ряду
знаємо батьків сот ника Лавріна і Анастасію, ієромо-
наха Пахомія (згадується у 1747–1758 рр. як ієромонах
кафедрального переяславського монастиря, можливо,
він і священик Прокіп, брат сотника, одна й та ж
особа), Івана і Якова (у 1746 р., будучи священиком у 
с. Ковран побив бунчукового товариша Стефана То-
мару) – братів Се мена і самого сотника Семена. Олена,
Марина і Тетяна, напевно, невідомі нам сестри сот-
ника. Мав у Переяславі житловий двір при солодовні,
ще 1 власний двір та 6 підсусідків тяглих і 18 піших, в
с. Пристроми 1 двір убогих підсусідків посполитих (5
піших), приїжджий двір у д. Гайшині, в 2-й полковій в
с. Комарівці приїжджий двір, 2 підсусідки тяглих і 2
піших, у с. Стовпяги Терехтемирівської сотні 1 тяглого
підсусідка, в с. Козинці приїзджий двір та 1 піший під-
сусідок, у Яготинській сотні в с. Полежаях двір при-
їзджий, 1 пішого підсусідка, в с. Дениси 2 тяглих і 2
піших, при його хуторі приїзджий двір (1750). Д.: Те-
тяна Яківна N (? – 1734 – 1767 – ?), володіла шинком в
Переяславі і двором у с. Дем’янцях.

Кордишевський Григорій – службу розпочав 4 червня
1762 р., полковий канцелярист переяславський (з
1763). 23 березня 1764 р. купив двір у дячка Ми-
кольської церкви Якова Омелянова. Значковий то-
вариш (з 1773.30.03.), військовий товариш (з
1781.20.02.). Мав 3 підданих у с. Войтівці 1-ї полко-
вої сотні і 6 підданих в Переяславі.

Кордюков-Міщенський Михайло – шляхтич гербу
«Колюмна», військовий товариш Ніжинського полку.

Кореєнко Іван – асигнований значковий товариш, 1752
р. мав двір у Миргороді. 

Кореневський Григорій – службу розпочав писарем
сотенним мгарським (1739–1748), значковий това-
риш Стародубського полку (1760 – 1780 – ?), у ла-
годженні мостів (1769).

Кореневський Павло – атестований в значкові това-
риші Стародубського полку (1769), був в поході.

Коренецький Василь (? – ран. 1747) – значковий това-
риш Лубенського полку (1741). Д.: Ганна NN (? –
1727 – 1747 – ?), мала двір у Лохвиці.

Коренецький Григорій – значковий товариш Черні-
гівського полку (1732).

Коренецький Данило – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1736 – 1751 – ?)

Коренецький Іван (1734 – 1782 – ?) – шляхтич, службу
розпочав з 17 квітня 1760 р., значковий товариш Лу-
бенського полку (з 4 серпня 1763), возний сотенний
лохвицький (з 15 червня 1764). Внесений до ІІ час-
тини родовідної книги Чернігівського намісництва.

Корецький Гнат – значковий товариш Полтавського
полку (1779).
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Корецький Олександр Петрович (? –1726 – 1746 – ран.
1768) – бунчуковий товариш (1746). У 1746 р. купив
місце міщанське в Стародубі у Мойсея Черняка за
200 карбованців. Д.: Марія NN, у другому шлюбі за
полковником лубенським Кулябкаю (1768).

Корецький Петро (? – 1686 – 1737 – ?) – значний вій-
ськовий товариш (1719), значний бунчуковий това-
риш (1723), полковник наказний (1723). Бунчуковий
товариш (1735) у Стародубському полку з синами Фе-
дором та Олександром «вновь написанние». Мав 3
двори куренчиків, 11 дворів ґрунтових і 7 бобилів у д.
Круков, 17 ґрунтових дворів і 3 бобилі в д. Полуляхова
Буда, 2 двори у с. Курковичі, а також 49 дворів і 13 бо-
бильських хат на уряд у с. Картушин полкової сотні.
Мав у 1737 р. у д. Буді Полуляховій полкової сотні 7
малоґрунтових, 1 убогого, 2 втекло, у д. Крукові 6 на
його куплених ґрунтах живучих і 5 убогих підсусід-
ків, у Топальській сотні д. Тишівці 27 посполитих, 
д. Кузнеці 6 підсусідків та огородників, 1 убогого. Д.:
(з 1710.29.01, с. Юдинів) Настасія Михайлівна Мик-
лашевська, вдова Андрія Андрійовича Гамалії (? –
1706.19.03.). Їх правнуки мешкали в с. Атюші (1787).

Корецький Петро Лукич – військовий товариш.
Корецький Петро Петрович – син значного військо-

вого товариша, військовий товариш. Його син Ва-
силь (1721 – ?) мешкав у с. Атюші (1787).

Корецький Федір – син бунчукового товариша, бунчу-
ковий товариш (1750) у Стародубському полку.

Корж Микола (? – ран. 1782) – значковий товариш,
його син Микола мешкав у с. Сибережі.

Корж Омелян (? –1748 – 1780 – ?) – з чиновницьких дітей,
син значкового товариша. Служив з 1758 р. в званні різ-
ночинському, значковий товариш Чернігівського
полку (1764 – 1780 – ?), був в походах 1769, 1770, 1773 рр.
Мав у Чернігівскому повіті 4 хати підданних (1782), 7
підданих чоловічої статті у с. Сибережі Роїської сотні.
Д.: (1764) NNN, козачка сядрицька Білоусівської сотні.
Мав трьох доньок: Тетяну 15 р., Євдокію 8, Марфу 3 р.
та сина Якова малолітній (1780).

Коржевський Антип Миколайович (1718 – ?) – службу
розпочав з 1737 р. в Глинській сотні в кримському
поході. Значковий товариш Лубенського полку на
місце померлого брата Павла (1755 – 1761 – ?).

Коржевський Антін (? – ран. 1790) – значковий това-
риш в Глинській сотні Лубенського полку (1761 –
1775 – ?). Неписьменний. Військовий товариш.Д.: N
Данилівна Дробот, донька козака янишпольського.

Коржевський Григорій Антонович (1751 – ?) – службу
розпочав з 1765 р., значковий товариш (1776 – 1780 –
?), абшитований військовий товариш (? – 1788 – 1790
– ?). Разом з братами Іваном і Григорієм мав 61 підда-
ного в 2 селах і хуторі. Внесений до ІІ частини родо-
відної книги дворян Глинського повіту Чернігівського
намісництва. Д.: Параска NN, донька козака.

Коржевський Іван Антонович (1744 – ?) – службу роз-
почав з 1761 р., значковий товариш Лубенського
полку (з 1776), абшитований значковий товариш (?
– 1788 – 1790 – ?). Внесений до ІІ частини родовід-
ної книги дворян Глинського повіту Чернігівського
намісництва. Д.: Марія NN, донька козака.

Коржевський Іван Антонович (1747 – ?) – значковий
товариш з 1776 р., абшитований значковий товариш
(? – 1788 – 1790 – ?). Внесений до ІІ частини родо-
відної книги дворян Глинського повіту Чернігів-
ського намісництва. Д.: Тетяна NN, донька козака.

Коржевський Павло (? – 1769) – значковий товариш
Лубенського полку. 1769 р. через старість вдома, а в
поході в другій армії племінник його Петро.

Коржевський Павло Миколайович (? – ран. 1755) – со-
тенний писар глинський (? – 1743 – 1747), значко-
вий товариш Лубенського полку (1747 – ран. 1755),
мав у Глинській сотні в с. Гудимах житловий двір та
1 найманий двір у 1747 р.

Коржевський Федір – службу розпочав з 1768 р., знач-
ковий товариш Лубенського полку (1776 – 1780 – ?).

Коржинський Данило (1762 – ?) – абшитований знач-
ковий товариш Чернігівського полку (1788). Мав 6
підданних у 1 селі. Д.: Параска NN, донька купця.

Коржинський Омелян (1737 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (1788), мав 18
підданих в одному селі. Д.: Марія NN, донька козака.

Корицький Григорій (1729 – 1767 – ?) – служив з лютого
1747 р. значковий товариш по ордеру Гадяцької пол -
кової канцелярії, з 26 серпня 1757 р. військовий това-
риш за універсалом гетьмана Розумовського. У 1751 р.
був в поході кримському і при Дніпрі в Келеберді, у
1758 р. вів слідство за скаргою хорунжого полкового
ніжинського Василя Гриви на бунчукового товариша
Йосипа Гамалію про заволодіння останнім землею
до с. Жабок, яка належала Гриві. У 1761 р. був на місці
звільненого військового товариша Андрія Богданов-
ського з бунчуковим товаришем Федором Левенцем
при слідстві про зайняття князем Кантимиром на р.
Ворсклі Куземинських плотини і млина, потім був
при догляді мостів, гатей, доріг в Гадяцькому полку.
До 1765 р. був у догляді за скарбовою канцелярією. У
1763 р. був у Полтавському полку при складанні реві-
зії. У січні 1763 р. отримав дозвіл на 10 років займа-
тися селітроварінням та звільнення від інших служб
та повинностей. У липні 1763 р. побив жительку с.
Батки Опішнянської сотні Єфросинію Гришайко за
відмову продати свої козацькі ґрунти. Бунчуковий то-
вариш Гадяцького полку (1767.30.05. – 1779), у 
1767 р. обраний підсудком земським Зіньковского по-
віту, з того ж року за указом МК доглядав за виноку-
ренними заводами. Колезький асесор (1779.11.19. –
1788 – ?). Зіньківський повітовий предводитель дво-
рянства (1782–1784). Мав підданих: 2-ї Зіньківської
сотні с. Власівка – 225, 1-ї Опішнянської сотні м.
Опішня і с. Зайчинці – 29, с. Попович – 1, 2-ї Опіш-
нянської сотні с. Млини і при хуторах на Грушці і Ко-
ломийцевському байраці – 48, загалом 333 (1771), а у
1788 р. 456 підданих в пяти селах і двох хуторах. Д.:
NNN (? – ран. 1771).

Корицький Іван Данилович – значний товариш Пере-
яславського полку (1726), володів ґрунтами в Хар-
ківцях від свого тестя (чи то Івана Говорушенка чи
Петра Самущенка, двоюрідних братів).

Корицький Матвій – служив з 1765 в ГВС, призначе-
ний в тому ж році там канцеляристом, з 1777 р. вій-
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ськовий товариш Чернігівського полку, з 1779 р.
сотник любецький (1780). Мав 6 підданих чоловічої
статті в м. Городищі Лубенського полку. Сотник
(1789). У 1790 р. ще був неодруженим. 

Коркач Іван – військовий товариш у Переяславськом
полку (? – 1775 – 1787 – ?). Мав підданих у с. Дениси
Яготинської сотні. Д.: NNN, донька козака. Мали
синів Данила (1764 – ?), Галактіона (1767 – ?), доньок
Ганну (1763 – ?), Євдокію (1765 – ?), Ксенію (1766 – ?).

Корницький Григорій – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1717 – 1750 – ?), комісар Роїської сотні
(1718, 1719, 1720). 1723 р. подав супліку на захоп-
лення його ґрунтів сином полкового хорунжого Іва-
ном Чечелем згідно якої відбувся указ МК на його
користь. Був у гілянському поході, де заборгував
харківському полковнику Григорію Квітці. Мав двір
житловий у м. Ріпки Роїської сотні.

Корнієвський Прокіп (? – ран. 1781) – службу розпо-
чав з 1756 р. полковим канцеляристом, сотенний
хорунжий менський (1768–1769), сотенний осавул
менський (1769–1772), значковий товариш Черні-
гівського полку (1772 – 1781 – ?). Д.: NNN (? – 1781 –
?), донька козака, жителька с. Данилівки.

Корнієнко Тимофій – шляхтич. Військовий товариш
(1784).

Коробка Артем Семенович (1741 – 1781 – ?) – значко-
вий товариш Чернігівського полку (1781). 

Коробка Василь – значковий товариш Полтавського
полку.

Коробка Григорій – значковий товариш Гадяцького
полку (1735), був у першому польському поході, по-
вернувся додому з полковником Грабянкою у
1735 р. Жив у Куземці, де мав 1 двір з 1 хатою.

Коробка Іван (? – ран. 1783) – бунчуковий товариш.
Коробка Іван Петрович (? – ран. 1788) – військовий то-

вариш, осавул полковий. Д.: (з 1753.4.07) Пелагея
Костянтинівна Острозька (? – 1740 – 1783 – ?),
донька військового товариша.

Коробка Микита – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1723 – 1726 – ?) Роменської сотні.

Коробка Петро – значковий товариш Гадяцького полку
(1735), в поході був і повернувся у вересні 1735 р. Мав
сина Андрія. Жили в Куземці на 1 дворі з 2 хат.

Коробка Петро Васильович (1714–1763) – значковий то-
вариш (? – 1746), військовий товариш за служби діда,
батька і його самого (1746.22.05. – 1763). Мав двір і
шинок у с. Ясмані Глухівської сотні та двір у Глухові.
Власник слобідки Єреміївської, де мав один дім в 6
кімнат, а другий – в 5, 5 хат посполитих і винокурню
в 5 котлів. Його донька – дружина (1780) абшитова-
ного полкового судді Олексія Дівовича.

Коробка Семен – значковий товариш Чернігівського
полку.

Коробка Степан – значковий товариш (1782). 1782 р.
здійснив обмін своїх сіножатей при с. Романово-
Давидівка на сіножать Чернігівського кафедраль-
ного монастиря в урочищі Іващенці.

Коробка Трохим Іванович – службу розпочав з 1739 р.
виборним козаком Борзнянської сотні, сотенний
канцелярист (1740–1747), сотенний зборщик (1748),

сотенний писар борзнянський (1749–1759), абшито-
ваний значковий товариш Чернігівського полку (з
1759.4.10.), міський голова Борзни (з 1782). Брав
участь в першому польському, очаківському походах. 

Коробов Павло Григорович (1730 – ?) – абшитований
військовий товариш (? – 1787 – 1790 – ?), мав 15 під-
даних у 1 селі. Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Глинського повіту Чернігівського на-
місництва. Д.: Параска N Карпенська, донька при-
луцького протопопа.

Коробовський Максим – отаман сотенний кобизький
(? – 1762 – 1767). У 1765 р. звинувачений разом з
возним Гнатом Мацієвичем у приховуванні засуд-
женного на заслання за крадіжку грошей і речей
Омеляна Кураша. Абшитований військовий това-
риш Київського полку (? – 1782 – ?).

Коровка-Вольський Григорій Карпович (? – 1639 –
1705 – ?) – шляхтич гербу «Сас», батуринський сот-
ник (1669–1672), був посланцем гетьмана Ігнатовича
до Москви, генеральний хорунжий (1672–1677), чи-
гиринський полковник (1677–1678), стародубський
полковник (1678 – 1681), київський полковник (1682
– 1684). У 1683 р. купив два млини в с. Семиполках у
Федора Лошаченка і Романа Степаненка. Вдруге став
полковником київським (1690). Володів с. Шкряби-
нів у полковій сотні, с. Кривець в Топальській сотні,
яке перейшло до нього від Михайла Рубця (мож-
ливо, по шлюбу). Млин на р. Острі надав Київському
Михайлівському Золотоверхому монастирю. Знач-
ний військовий товариш (1702). У серпні 1702 р.
значні військові товариші Яків Солонина, Панте-
леймон Радич, Микола Грембецький приїхали на
Остерщину з «инквизициеи» законності отримання
Григорієм Карповичем дворища у селі Лутаві з
полем і сіножатями. Як видно з подальшої співпраці
гетьмана з Г. Карповичем, останній як значний вій-
ськовий товариш виконував різноманітні доручення
І. Мазепи. Так, у жовтні 1699 р. його делегували з Ба-
турина в якості гетьманського представника на ви-
борах київського війта. Він, як посланець гетьмана,
брав участь у розмежуванні кордону з Оттоманською
Портою у 1705 р.

Короленко Антін Петрович – син сотника миргород-
ського, значковий товариш (? – 1723 – 1738 – ?), на-
казний сотник миргородський. У нього два брати
Стефан і Василь, в них же брат другий Василь,
осібно від них жив у своєму дворі, з діда і батька ко-
заки. Мав двір у Миргороді.

Короленко Василь Петрович (? – ран. 1741) – син сот-
ника миргородського, козак дворянської корогви
миргородського полковника (1722), військовий то-
вариш (1722), козак миргородський (? – 1723 – ?),
козак можний миргородський (1731). Мав шинок у
Миргороді, наказний сотник миргородський. Сот-
ник уцтивицький (? – 1729 – 1735 – ?). Д.: Ганна NN
(? – 1741 – ?). Проживала в Уцтивиці, де мала при-
їзджий дім.

Короленко Георгій (1757 – ?) – службу розпочав з 1769
р. при 1-й Миргородській сотенній канцелярії, вій-
ськовий товариш Миргородського полку (1782).
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Короленко Григорій (1749 – ?) – службу розпочав з
1763 р., військовий товариш Миргородського полку
(1777 – 1783 – ?). 

Короленко Григорій Васильович – значковий товариш
Миргородського полку (1737 – 1752 – ?). Мав в Уц-
тавиці два шинки (1738), а у 1741 р. – один, приїзд-
жий дім. Священик с. Кибинців (1752).

Короленко Іван Васильович – службу розпочав знач-
ковим товаришем Миргородського полку (1739 –
1774 – ?). Мав двір у Миргороді та двір житловий у
Уцтавицькій сотні. Д.: Ганна Василівна Гамалія,
донька козака лубенського.

Короленко Максим – службу розпочав 6 жовтня 1757 р.
значковим товаришем Миргородського полку. Д.:
Феодосія Хомівна Томська, донька сотника новго-
родського.

Короленко Остап – значковий товариш Миргород-
ського полку (1742).

Короленко Семен Степанович – службу розпочав з 
1742 р. в Миргородській полковій канцелярії, комі-
сар полковий (1750). Значковий товариш Миргород-
ського полку. Військовий товариш (? – 1779 – ?). У
1770–1771 рр. ГВК розглядала його справу про звіль-
нення ним козаків від військової служби за хабарі,
привласнення грошей, побиття козаків. У 1771 р. він
образив полкового обозного миргородського Ярему
Родзянку. Абшитований полковий хорунжий (1782).
Мав 10 хат підданих у Миргородському повіті (1782),
хутір у 1-й полковій сотні в урочищі Богачка.

Короленко Федір – значковий товариш Миргород-
ського полку (1742).

Короленко Федір – службу розпочав з 1744 р., значко-
вий товариш Миргородського полку (1757 – 1774 –
?). Мав маєтність в Уцтавиці. Д.: NNN, донька ко-
зака.

Короп Дем’ян – служив з 1739 р., значковий товариш
Переяславського полку (1739.2.05. – 1777). Одруже-
ний з донькою козака. Мали синів Дем’яна, Семена,
Івана, Харитона.

Короп Дем’ян Дем’янович – служив з 1739 р., значко-
вий товариш Переяславського полку (1745.1.02. –
1774 – ?).

Короп Михайло Дем’янович (1737 – 1783 – ?) – службу
розпочав значковим товаришем Переяславського
полку 15 лютого 1769 р. Був при І армії в команді пе-
реяславського полковника Іваненка (1769.1.10. –
1770.1.05.), потім в команді майора Ступишина. З 1
травня 1771 по грудень 1774 рр. в корпусі генерал-
поручика Фунесіна, 1774–1777 рр. в корпусі генерал-
майора Ширкова. Військовий товариш (1774 – 1783
– ?). У с. Старому Іркліївської сотні мав 6 підданих,
одружений з донькою козацькою, дітей чоловічої
статі не мав.

Короп Семен Дем’янович – значковий товариш Пере-
яславського полку (1770.10.03. – 1780 – ?). Одруже-
ний з донькою козака. Мали синів Івана, Самійла,
Онуфрія, доньку Устину.

Коропець Іван – значковий товариш у Київському
полку (? – 1735 – ?), мав сварку з полковим писарем
Іваном Столпановським. Бунчуковий товариш у Ки-

ївському полку (? – 1738 – 1751 – ?). 1740 р. звину-
ватив полкового писаря Покорського у зловжи-
ванні при наборі для поштового стану коней та
нападу на його двір, а у 1743 р. того ж Покорського
разом з полковим суддею Іваном Стопановським у
привласненні волів, коней, грошей і провіанту, зіб-
раних для російської армії. У 1749 р. подав донос на
значкового товариша Івана Савенка і отамана Боб-
ровицької сотні Івана Голуба за приписки при по-
ставках волів для російської армії. Мав володіння у
Лубенській полковій сотні у с. Вищому Булатці 3
двори тяглих та 1 двір піших козацьких підсусідків,
3 двори тяглих підсусідків у хуторі при р. Богачці
(1740), у 1745 р. в полковій сотні у с. Вищому Бу-
латці приїжджий двір. Д.: Любов N Бутович, онука
генерального осавула Степана Бутовича, двоюрід-
ною племінниця бунчукового товариша Семена
Юхимович Лизогуба, вдова бунчукових товаришів
Михайла Биховця і Дмитра Домонтовича.

Коропчевський Григорій Іванович (? – 1775) – шлях-
тич гербу «Остоя», мешканець м. Сміли Лубенського
полку (1763), значковий товариш Ніжинського
полку (? – 1770 – 1775).

Коропчевський Омелян – військовий товариш (1783).
Мав 12 підданих. Д.: N Опанасівна Острянська,
донька козака Івангородської сотні.

Коропчевський Павло Григорович – службу розпочав
з 1759 р. в Миргородській полковій канцелярії, з
1760 р. в ГВК, військовий товариш (з 1761), регіст-
ратор МК (з 1769), полковий писар (з 1773), хорун-
жий ГВА (з 1775), бунчуковий товариш (з 1777.3.11.),
колезький асесор (з 1779), надвірний радник (з
1783.7.04.). Внесений до І частини родовідної книги
дворян Новгород-Сіверського намісництва за лис-
том Г.Потьомкіна. Д.: Настасія Іванівна Миненко,
донька значкового товариша.

Короставець Василь Григорович (1740 – ?) – значковий
товариш ГВА (1782), військовий товариш Гадяцького
полку (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 96 підданих у 1 селі і
1 хуторі в Зіньківському повіті. Д.: NNN (? – ран.
1790). Мали синів Миколу, Михайла, доньок Марію,
Олександру, Тетяну, Василису, Пелагею, Катерину.

Короставець Яків (1733 – ?) – значковий товариш ГВА
(1782), значковий товариш (1788). Мав 22 піддан-
них у 1 містечку. Д.: Марфа NN, донька дворянина.

Короткевич Григорій Іванович – шляхтич гербу «Рад-
ван», службу розпочав з 1754 р. військовим канце-
ляристом ГВК, потім МК, військовий товариш (1765
– ?), касир Новгород-Сіверського комісарства (1768–
1779), бунчуковий товариш (1779 – 1781 – ?). Воло-
дів с. Дробишевим Новгородської сотні, де мав 12
дворів підсусідків і вапняний завод. Колезький асе-
сор (1787). Д.: Ганна Григорівна Юркевич, донька
полкового обозного. Мали синів Василя, Дениса.

Короткий Пилип Іванович – товариш полку Чернігів-
ського (ран. 1681). Продав 1/4 ґрунту Мишуковщина
в Любецькому ключі Леонтію Полуботку «з сель-
цями, и з людми, и з млинами о двох колах на речце
Свишне стоячими, з полями и з сеножатми, з ле-
сами, и з борами, и з деревом бортним и до бортей
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згодним; положеніе свое маючи з одное сторони над
речкою Ховхлею, з другое над речкою Белоус».

Корсак Максим Михайлович – син бунчукового това-
риша, онук генерала смоленської шляхти, правнук
гетьмана Самойловича (по жіночій лінії). Бунчуко-
вий товариш (? – 1629 – 1735) у Стародубському
полку. За ним записаний 1 підсусідок у с. Чауси, 1 в
Дар’ївському, 4 убогих двори в д. Мурав’ї Погарської
сотні. 16 вересня 1729 р. гетьман Апостол підтвердив
його купчі, того ж дня отримав гетьманський уні-
версал на хутір Вара Стара на Погарщині, наданий
затю Семеном Самойловичем. Його сестра Олена
була невісткою гетьмана Данила Апостола.

Корсак Михайло Богданович (? – ран. 1729) – з роду
Корсаків-Сов з Почепа, син генерала смоленської
шляхти. Ротмістр смоленської шляхти, учасник ке-
зикерменського походу. Служив «при боку» геть-
мана Скоропадського. Значний військовий товариш
(? – 1709 – 1723 – ?), значний бунчуковий товариш.
Після своєї тещі Семенової отримав сс. Грем’яч і Се-
менівку за універсалом гетьмана Скоропадського.
Отримав 9 липня 1713 р. царську грамоту на воло-
діння. Д.: 1) N Семенівна Самойлович. Отримав цар-
ську грамоту на всі маєтності тестя. Його онуки
звалися Римськими-Корсаковими. У 1713 р. згадана
його покійна теща пані Марія Сулима. 2) N Андрі-
ївна Кондратьєва, донька сумського полковника

Корсун Антип Іванович (? – 1829, с. Антипівка Ростов-
ського повіту) – службу розпочав з 1743 р., писар со-
тенний в Прилуцькому полку, військовий товариш
(з 1773.16.01.). У 1776 р. був у Новоселиці (Новомос-
ковську).

Корсун Григорій – товариш Миргородського полку
(1693).

Корсун Григорій (бл. 1733 – ?) – військовий канцеля-
рист ГВК (? – 1747 – 1760), військовий товариш Лу-
бенського полку (з 1760). Проживав у с. Слободці.

Корсун Григорій Степанович – син осавула полкового
лубенського, військовий канцелярист (1742–1751),
військовий товариш (з листопада 1751), бунчуковий
товариш (з 1767). Д.: Марфа NN, до неї перейшло 
с. Корсунівка на Лохвищині.

Корсун Григорій Якович – сотник миргородський
(1672, 1678 – 1680, 1682). військовий товариш Мир-
городського полку (1693).

Корсун Григорій Яремович – син бунчукового това-
риша, військовий товариш (1756).

Корсун Іван (1757 – ?) – службу розпочав з 1772 р., знач-
ковий товариш Миргородського полку (з 1782).

Корсун Карпо Іванович – син осавула полкового ком-
панійського, значний військовий товариш в Лубен-
ському полку (? – 1709 – ?).

Корсун Михайло (1728 – 1779 – ?) – службу розпочав з
1735 р., військовий товариш Прилуцького полку
(1753 – 1756 – ?). У 1758 р. полковий комісар, абши-
тований військовий товариш (1779). Д.: Ганна Се-
менівна Шаргородська, донька значкового
товариша Переяславського полку

Корсун Ничипір – значний військовий товариш в Мир-
городському полку.

Корсун Омелян Карпович – абшитований значковий
товариш Лубенського полку (з 1756.22.12.).

Корсун Опанас – значковий товариш Миргородського
полку (? – 1764 – 1768 – ?), мав хутір на Омельничку
в Омельницькій сотні.

Корсун Опанас Тимофійович (? – 1769 – ?) – значковий
товариш Лубенського полку (з 1762), на українській
лінії.

Корсун Петро – військовий товариш у Лубенському
полку (1767).

Корсун Степан – службу розпочав військовим канце-
ляристом у 1742 р., військовий товариш (1751.15.11.
– 1757 – ?) в Лубенському полку.

Корсун Стефан – бунчуковий товариш, у 1764 р. володів
у 1-й полковій Стародубській сотні у с. Ширабині 17
дворами посполитих.

Корсун Тимофій – значковий товариш Лубенського
полку (1762), мешканець жовнинський. У нього
онук Стефан.

Корсун Тимофій Ничипорович – син значного вій-
ськового товариша, значковий товариш Миргород-
ського полку.

Корсун Яків Кіндратович (? – 1777 – ?) – службу розпочав
2 квітня 1740 р., козак с. Новаки (1747). Значковий то-
вариш Лубенського полку (з 13 липня 1756 р. – 1762 –
?), мешканець лубенський. Д.: N Мусіївна Лящовська
(Дмитрієва), донька козака Лубенської сотні.

Корсун Яків Тимофійович – значковий товариш Лу-
бенського полку (з 1762).

Корсун Ярема Степанович (? – ран. 1756) – син осавула
полкового лубенського від першого шлюбу, на-
вчався в Гданську (1732), перекладач Колегії іно-
земних справ (1735–1738), бунчуковий товариш
(1739.7.10. – 1744 – ?). Присягнув у 1741 р. Мав во-
лодіння у Сенчі 3 двори тяглих та 1 піших убогих
підсусідків козацьких, у с. Хитаюсі 2 двори піших
убогих, у с. Гапонові 10 дворів піших убогих підсу-
сідків (1745), у с. Лютеньках – шинок, там і у с. Га-
понівці – приїзджі двори. Д.: (після 1730) Уляна
Федорівна Сулима, донька бунчукового товариша.

Корсунський Павло (1742 – 1784 – ?) – службу розпочав
з 1762 р. у Стародубському полку, бунчуковим товари-
шем призначений у 1783 р., був у турецькому поході.

Корсунський Яків (? – 1763 – ?) – військовий товариш
Прилуцького полку (? – 1763 – ?).

Корчавський Олександр – службу розпочав з 1769 р.
значковим товаришем Полтавського полку.

Корчак Дмитро (1739 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (? – 1787 – 1790 – ?),
мав 5 підданих в одному селі. Внесений до ІІ час-
тини родовідної книги Роменського повіту Черні-
гівського намісництва. Д.: Марфа Іванівна
Біловодська, донька військового товариша.

Корчак Костянтин – наказний сотник городиський
(1734), значковий товариш (? – 1735 – 1752 – ?),
мешканець кременчуцький. У 1741 р. купив у меш-
канця кременчуцького Тишка Гуслистого Калаш-
никової дубини. Мав село на урочищі Біленькому,
де було 20 хат (1748). При тому ж урочищі хутір з 9
хат з гребелькою, ставом, також сіножаті і поле з ду-
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биною в Кучугурах, хутір з 2 хат з гребелькою та ста-
вом, сіножаті і поля.

Корчевський Данило (1717 – 1767 – ?) – службу розпочав
1737 р., асигнований значковий товариш (1737–1757).
1737 р. в команді полкового судді миргородського
Остроградського в Переволочній, конвоював гене-
рал-аншефа Румянцева до Полтави. 1738 р. в дніст-
ровському поході, в 1739 р. між Власівкою і
Городищем воював з татарами, що туди прорвалися.
1748 р. заготовлював сіно за Дніпром, займався ре-
монтом «сотенних Кременчуцкой, Голтвянской, По-
тоцкой і Омелныцкой крепостей». 1749 р. брав участь
«в искоренении в полку Миргородском саранчи».
1750 р. в Крилівській сотні організовував ремонт гре-
бель («Криловской, Андрусовской, Калантаевской,
Булаевской, Семеновой і намісниковой»), з яких
мали військову частину. 1751 р. в заднепрских сотнях
в пошуках співаків до імператорського двору. 1752 р.
в Каневі закуповував вино для гетьмана. З 1753 р. зна-
ходився при головному військовому евектору Антіну
Крижановському в збиранні в Миргородському
полку доходів у військовий скарб. В 1755 р. брав
участь в складані ревізій в Городиській, Власівскій,
Кременчуцькій і Потоцкій сотнях.

Корчевський Костянтин (? – 1729 – 1752 – ?) – знач-
ковий товариш (з 1729), житель кременчуцький
(1737), брав участь в кримських походах (1735, 1737).

Корчевський Олександр (1722 – ?) – службу розпочав
з 1741 р. асигнованим значковим товаришем (1741–
1757). 1751 р. за Дніпром при селі Войтовому тримав
караули «от опасной болезни». 1754 р. «в роздачы в
полку Миргородском присланих з полку Переяс-
лавского за нащетное в Псковский драгун у полку
Миргородского за тот Переяславский полк бывшое
натуралное доволство обывателем денег». 1756 р. «в
освидетелствовании о населенних в сотне Потоцкой
посля ревизии 756 году». 1757 р. за Дніпром в ти-
сячній команді осавула полкового миргородського
Остроградського поблизу р. Буг в урочищі Ли-
пянки. 1759 р. допомогав сотенній кременчуцькій
старшини в збиранні для армії волів. 1759–1760 рр.
на будівництві в Миргородському полку по Дніпру
форпостів і редутів. 1760 р. в задніпровських місцях
в тисячній команді хорунжого полкового мирго-
родського Леонтієва. Значковий товариш (з 1757).

Корчевський Омелян Степанович – писар городовий і
сотенний кременчуцький (? – 1723 – 1725 – ?), знач-
ковий товариш (? – 1740 – 1741 – 1742 – ?). 

Косаревський Микита – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1776).

Косач Андрій (1767 – ?) – службу розпочав з 1781 р.,
значковий товариш (з 1782).

Косач Антін Кіндратович – значковий товариш (? –
1781 – 1787 – ?). 

Косач Василь (1768 – ?) – служити розпочав з 1780 р.,
значковий товариш (з 1782).

Косач Василь Васильович (? – ран. 1780) – значковий
товариш Стародубського полку. Мешкав на хут. Іск-
ринському. Д.: Гафія NN. мали синів Костянтина,
Федора, Петра, Олександра, доньку Євдокію.

Косач Василь Григорович – правнук сотника білоцер-
ківського, козак батуринський (1781). Абшитований
військовий товариш Ніжинського полку (1782). Мав
30 підданих в Батурині і хуторі поблизу. Д.: Любов
NN, донька козака.

Косач Василь Петрович (? – ран. 1759.02.) – дозорця
гетьманських заводів, значковий товариш (? –
1732), асесор полкового суду, сотник бакланський
(1732–1756). Його дім був звільненим від військо-
вих постоїв, отримав підтвердження на куплені
ґрунти у Погарській сотні та надано млин. 30 лис-
топада 1732 р. отримав гетьманський універсал про
надання права на збір розмірового доходу з млина
на бакланській греблі. 

Косач Григорій – 31 січня 1758 р. за ордером ГВК став
військовим товаришем у Лубенському полку.

Косач Григорій (1731 – ?) – службу розпочав з 1758 р.
значковим товаришем Лубенського полку (1758 –
1761 – ?).

Косач Григорій Степанович – службу розпочав з 1755 р.
полковим канцеляристом. У 1760 р. під час походу
виконував обов’язки писаря Стародубського полку.
Сотник бакланський (з 1766.14.03.). Звільнений
через старість. Бунчуковий товариш (з 1769.9.10.).
Д.: Марія Петрівна Віткович, донька підполковника
Сербського гусарського полку.

Косач Дмитро Петрович – значковий товариш.
Косач Максим Йосипович – військовий товариш, аб-

шитований полковий суддя (з 1765).
Косач Олексій – значковий товариш (з 1757)..

Косач Петро (? – 1661 – 1735 – ?) – шляхтич гербу
«Коси». Брав участь в битві під Віднем під час розг-
рому Яном Собеським турок. Значковий товариш
Стародубського полку (? – 1723 – 1735 – ?). У 1735 р.
жив у полковій сотні, «у покупки провіанта».

Косач Петро Степанович – службу розпочав з 1755 р.,
бунчуковий товариш (з 1779), колезький асесор
(1784). Володів і мешкав у хут. Панюшкіному. Д.:
(1768) N Олександрівна Дублянська, донька дійс-
ного статського радника.

Косач Степан Васильович (? – 1720 – ран. 1773.21.09.) –
службу розпочав з 1730 р., писар суду полкового ста-
родубського (? – 1748), осавул полковий стародуб-
ський (1748 – 1750 – ?), бунчуковий товариш (1764).
Разом з полковим осавулом Петром Лишнем та Іва-
ном Пілатовичем у 1764 р. мали володіння у другій
полковій сотні Стародубського полку у с. Озаровці 10
посполитих дворів. Мав у Стародубському полку в
першій полковій сотні володіння у с. П’ятовську 2
бездвірні хати посполитих. Абшитований бунчуко-
вий товариш (1768), мав двір у Стародубі Д.: Тетяна
Леонівна Пілатович, донька бунчукового товариша.

Косач Федір – значковий товариш (з 1757).
Косенко Григорій (? – ран. 1780) – полковий комісар,

абшитований військовий товариш Київського
полку. Д.: Дарія NN (? – 1780 – ?), мешкала в Ко-
бизькій сотні.

Косенко Олексій Григорович (1757 – ?) – службу роз-
почав з 1764 р., отаман сотенний (з 1775), значковий
товариш Київського полку (з 1777).

185



Косий Леонтій (1729 – ?) – шляхтич, службу розпочав з
1 лютого 1767 р., отаман сотенний (з 1769), військо-
вий товариш Миргородського полку (з 1773.30.09.). 

Косинський N – полковий канцелярист, значковий то-
вариш Лубенського полку (1779.3.06. – ?). 

Косинський Андрій Іванович – шляхтич гербу «Ро-
галя» доповнений. Значковий товариш. 5 січня
1732 р. уступив хут. Янків сину Івану. 

Косинський Данило Іванович (1738 – ?) – значковий
товариш Лубенського полку. Д.: Дарія NN, донька
дворянина.

Косинський Михайло – син значкового товариша, знач-
ковий товариш (1732 – 1751 – ?). Житель м. Сміли, мав
підсусідків у с. Пулинцях. Абшитований військовий
товариш (? – 1762 – 1766 – ?), проживав у Лубнах.

Косинський Яким – значковий товариш полкової
сотні Лубенського полку (? – 1735 – 1745 – ?). Був в
польському, кримському походах, у 1736–1737 рр. –
з робітниками при Ізюмі, у 1738 р. був у поході на
Дністрі. Мав двір житловий у с. Пулинець 2-ї Лу-
бенської полкової сотні, в якому сам жив, 2 піших
двори підсусідків козацьких.

Косович Іван Степанович – син полкового хорунжого.
Значковий товариш Стародубського полку

Косович Стефан Георгійович (1680 – 1737 – ?) – знач-
ковий товариш Стародубського полку (? – 1723 –
1737 – ?), «плут». У 1721 – 1730 рр. мав суперечку за
хутір Гримячку і слободу Ладну з державцями Ста-
родубського полку. 1728 р. отимав гетьманський
універсал на куплене ним с. Кучкаричі. У 1735 р. в
поході за обозного полкового стародубського. У
1737 р. за сотника полкового правив, був у комісії
майора Шипова, мав при власному хуторі полкової
сотні 8 малоґрунтових підсусідків. Полковий хо-
рунжий. Д.: Марія Юріївна Новицька.

Косташ Олександр Матвійович (бл. 1744 – ?) – син по-
лкового обозного, службу розпочав з 16 листопада
1769 р., сотник бобровицький Київського полку
(1770.22.08. – 1782), бунчуковий товариш (1786). 14
листопада 1782 р. обмінний запис на обмін між
Лаврою і бобровицьким сотником Косташем в 
м. Бобровиці ґрунти. Д.: 1) (1772) Марія N Дворог-
родська, донька козака Переяславського полку; 
2) (1776) Настасія Давидівна Афендик, донька бун-
чукового товариша. 

Костенецький Григорій Іванович (1720 – ?) – службу
розпочав з 1760 р. військовим товаришем, абшито-
ваний бунчуковий товариш (1773 – 1786 – ?). Д.: 
1) Олена Василівна Величковська (? – 1766 – ран.
1769), донька борзенського протопопа. В придане
отримала в м. Борзні, на хут. Ядутівському, в сс. Ку-
нашівці і Красилівці 128 душ підданих. У 1762 р. ви-
мушена була сплатити Скарлету борг свого батька.
2) Марія Петрівна Аксіотовна (це її 3-тій шлюб).

Костенецький Григорій Назарович (? – 1651 – 1736 – ?)
– за гетьмана Самойловича тримав с. Бакаювку, яке
перейшло полковому хорунжому Тимофію Борсуку.
«Знатний міщанин конотопський» (1700), значний
військовий товариш (1704), військовий товариш
(1707). Сотник конотопський (1707–1716). Скупив

хати в с. Сосновці (2 посполитих), с. Озарич (2 по-
сполитих), с. Семенівці, маєтності Корецького, де
мав в 1711 р. 3 посполитих. Сотник конотопський
(1719–1727). Ніжинський наказний полковник (1721).
Вів довгі майнові суперечки з військовим товаришем
а потім бунчуковим товаришем Андрієм Лизогубом
(1717–1731). Абшитований бунчуковий товариш (? –
1736 – ?). Жив у Конотопі з синами Іваном і Федором
теж бунчуковими товаришами (1736).

Костенецький Іван Григорович (? – 1691 – 1760 – ?) –
син бунчукового товариша, власник с. Веревки
(1711), де мав 20 посполитих і 6 козаків свого ку-
рінця. Знатний військовий канцелярист (1717), був
в сулацькому поході (1725–1729), бунчуковий това-
риш (1725–1732), сотник батуринський (1732–1734),
знову бунчуковий товариш (1734.14.05./ 15.12.1735
– 1760). Мав хутір під Конотопом (1736), один з
трьох шинків у Веревці. Жив у Конотопі, мав 9 під-
сусідків та шинок, 1 двір у с. Соснівці, 2 підсусідків
та посполитські двори (24 хати, 1 протекціанта, 5
посполитих убогих) у с. Веревці, у 1743 р. мав 36
дворів, 2 кола млинові, позика у військовий скарб
– 2,50 карбованці. Д.: Марія N Топольницька.

Костенецький Йосип Іванович (? – 1781) – військовий
товариш (1765), абшитований полковий осавул (1779).
Д.: Марфа Василівна Кулаковська (? – 1786 – ?),
донька ніжинського полкового судді. В придане от-
римала 19 підданих у с. Погребках Глухівського повіту

Костенецький Йосип Осипович (? – 1770 – ран. 1783) –
службу розпочав з 1755 р. військовим канцелярис-
том, абшитований військовий товариш (з 1765). Д.:
Параска Іванівна Сангурська, донька підкоморія. За
нею в придане 17 підданих в хут. Кандибівському.

Костенецький Мойсей Йосипович (1735 – 1763 – ран.
1783) – військовий товариш з 1760 р. в Ніжин-
ському полку. Д.: Ганна NN.

Костенецький Олексій Федорович – службу розпочав
з 1758 р. військовим канцеляристом в ГВК, абшито-
ваний військовий товариш (1765–1784), бунчуковий
товариш (1784–1791). Д.: Варвара Василівна Кова-
левська, донька підкоморія гадяцького. В придане
отримала в с. Ксензівці 7 підданих. 

Костенецький Опанас Іванович (? – 1760) – ніжин-
ський полковий осавул (1745–1754), бунчуковий то-
вариш (? – 1760). Д.: (1746) Євдокія Степанівна
Бутович, донька бунчукового товариша.

Костенецький Павло Степанович (? – 1749 – 1772 –
ран. 1783) – значковий товариш. Спродав нерухоме
майно. Д.: Марія NN. Мешкала в м. Смілій.

Костенецький Степан (1737 – 1782 – ?) – службу роз-
почав з 1754 р., військовий товариш (1781 – ?). 

Костенецький Стефан Матвійович (? – ран. 1751.12.02)
– значковий товариш Ніжинського полку (? – 1735
– 1738). Ніжинський полковий осавул на місце по-
мерлого Борсука (1738–1749). У 1735 р. повернувся
з польського походу. У 1737 р. видав при Лубнах
провіант. У 1738 р. в поході на дніпровських поро-
гах, через хворобу повернувся з походу в полк.
Мешканець конотопський, тримав один із 10 шин-
ків у Конотопі, мав у Конотопі 2 підсусідських двори
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та 1 двір у с. Семенівці, 5 у с. Соснівці, 2 у с. Веревці.
Д.: (1733) Тетяна NN.

Костенецький Федір Григорович (? – 1718 – 1761 – ран.
1784) – військовий канцелярист ГВК (1731–1732), вій-
ськовий канцелярист канцелярії Генерального суду
(1732–1733), значковий товариш Ніжинського полку
(з 1733), бунчуковий товариш (14.05.1734/1735.15.12. –
1761 – ?). У 1737 р. мав 6 дворів, у 1738 р. – 12 підсусід-
ків у Конотопі, у 1743 р. – 28 дворів, 1 коло млинове,
позика у військовий скарб – 1,50 карбованців, у 1747 р.
– двір і 2 шинки у Конотопі. У 1751 р. працював у Глу-
хові в комісії «про 300 тис. за воли».

Костенко Аврам – козак, значковий товариш Переяс-
лавського полку (1711 – 1751 – ?). Мав двір житло-
вий у с. Ковтунові Золотоніської сотні.

Костенко Данило – значковий товариш Ніжинського
полку (1727).

Костенко Матвій – значковий товариш Гадяцького полку
(? – 1732 – 1736 – ?), служив у 1-й полковій сотні, меш-
канець гадяцький. Мав хутір під с. Крутьками, на
якому проживав його підсусідок Яким Булюбаш. 

Костенко Сидір – значковий товариш (1713), входив до
куріня Лісницького.

Костенко Степан – службу розпочав з 1772 р. значко-
вим товаришем. Мав 4 підсусідків у м. Богачці. Д.:
Ганна NN, донька священика.

Костенко Тимофій (1735 – ?) – службу розпочав з 1760 р.,
писар сотенний переволочанський (1766 – 1779 – ?),
військовий товариш Прилуцького полку (? – 1788 –
1790 – ?). Разом з Семеном мав 51 підданого у 1 селі
в Прилуцькому повіті. Рішенням Чернігівського на-
місницького дворянського зібрання визнаний дво-
рянином і внесений до ІІ частини родовідної книги.
Д.: Гафія NN, донька священика. Мали синів Ми-
колу і Тимофія.

Костенко Трохим – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1779 – 1780 – ?). Д.: Ганна N Товбич,
донька полковника компанійського. 

Костенко Федір – значковий товариш Переяславського
полку (1732).

Костерович Павло – значковий товариш Ніжинського
полку. У 1738 р. був у кримському поході.

Костирка Леонтій – військовий товариш (1680), по-
сланець гетьмана Самойловича до Москви.

Костирко-Стоцький Дмитро Якович – значковий то-
вариш (? – 1735 – 1742), військовий товариш Лу-
бенського полку за багаторічну його службу
(1742.30.04. – 1751 – ?), проживав у Ромнах (? – 1735
– 1747 – ?). У 1736 р. складав ревізію. Учасник оча-
ківського походу (1737). У 1735 р. складав ревізію
дворів, у 1736 р. був висланий за указом ГВК в Чиг-
риндубровську сотню в похід до березня 1737 р., у
1738 р. був у поході при Дністрі. Мав у 1745 р. в Ро-
менській сотні у с. Біловодах 2 двори підсусідків 1
тяглий та 1 піших убогих, у Ромнах житловий двір. 

Костирко-Стоцький Микита Дмитрович (1708 – ?) –
служив з 1737 р., був у «висилке на полон работни-
ков», висилці під Очаків волів, в наборі волів на
армію, у розмежуванні земель з Портою. Лубен-
ський полковий канцелярист (1748), 1748 р. побив

виборних козаків Роменської сотні Клима Дави-
денка та Івана Борсука, у 1750 р. вбив священика ро-
менського Семена Січкарівського. Військовий
товариш (1761 – 1765 – ?). 1770 р. утік з-під арешту,
звинувачений у хабарництві під час збору провіанту
для армії у Роменській окрузі. У 1765 р. заволодів
ґрунтами під с. Біловодом, які належали пушкарю
ГВА Тарасу Павловському. Абшитований військо-
вий товариш Лубенського полку (? – 1788 – 1790 –
?). Підданих не мав. Внесений до ІІ частини родо-
відної книги Чернігівського намісництва. Д.: Ганна
Яківна Лук’янович, донька сотника.

Костич Антін – значковий товариш Переяславського
полку (1726).

Костовський Петро (? – 1738) – значковий товариш
Ніжинського полку (? – 1735 – 1738). У 1735 р. зві-
тував за комісарство в Макленбурзькому корпусі. У
1736 р., мав у Борзні 4 підсусідків, у с. Оленівці – 5.
У 1737 р. був у команді майора Шипова по набору
обивателів і приводу їх на лінію.

Костовський Петро (? – ран. 1780) – війт остерський
(1760), військовий товариш. Д.: (1754) Гафія NN (? –
1780 – ?).Мали сина Івана.

Костомаха Петро – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1726 – 1750 – ?). Мав двох підсу-
сідків у с. Любарцях, у с. Морозівці Баришівської
сотні 3 кінних і 2 піших підсусідків, також і в 
с. Малій Стариці.

Коструба Степан Дмитрович – службу розпочав з 1765 р.,
осавул сотенний понорницький (1772 – 1779 – ?),
військовий товариш Чернігівського полку. Мав 3
підданих у с. Радичів (1788). Д.: (1776) Ірина NN,
донька козака.

Костюченко Йосип Мартинович – шляхтич. Сотник
почепський (? – 1693 – ?), Значний військовий то-
вариш (1697).

Костюченко Костянтин Мартинович – син полкового
осавула, покозачений шляхтич, отаман городовий,
сотник, значний товариш полку Стародубського
(1687). Отримав 30 вересня 1687 р. універсал Ма-
зепи на млин в три кола під Стахорщиною на р. Мо-
лотечі, шинок в Новгороді. Значний військовий
товариш (? – 1689 – 1698 – ?). 6 січня 1698 р. отри-
мав лист полковника стародубського М.Миклашев-
ського про взяття його до полковничої протекції.

Костянтинів Костянтин – військовий товариш По-
лтавського полку (? – 1759 – 1763 – ?). Мешканець
полтавський.

Костянтинович Василь (1737 – ?) – службу розпочав з
1761 р. значковим товаришем Чернігівського полку,
возний слабинський (з 1764), возний у відставці
(1788), мав 22 підданних у 1 хуторі. Д.: Параска Іва-
нівна Маркович, донька військового товариша.

Костянтинович Данило – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1725).

Костянтинович Іван – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1769).

Костянтинович Іван Анастасійович (1748/1746 – 1781
– ?) – син значкового товариша, службу розпочав
полковим канцеляристом з 17 березня 1767 р., со-
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тенний отаман (з 1773.8.05), військовий товариш (з
1782.20.05), корнет Переяславського карабінерного
полку (1786).

Костянтинович Микола (1709 – 1790 – ?) – службу роз-
почав з січня 1738 р., значковий товариш і городни-
чий чернігівський (1750 – 1766 – ?). Гвалтовно вибив
з двору і захопив майно у Івана Добровського. Мав
дерев’яний дім в Чернігові (1781). Абшитований вій-
ськовий товариш (? – 1782 – 1790 – ?). Мав у Черні-
гівскому повіті 31 хату підданих (1782), 200 підданих
у 1 місті, 4 селах і 2 «деревнях» Чернігівського повіту
(1788). Внесений до ІІ частини родовідної книги дво-
рян Чернігівського намісництва. Д.: NNN (? – ран.
1790). Їх донька Уляна (1787) заміжня за прем’єр-
майором Григорієм Троцьким.

Костянтинович Тихоній – мав родовий герб (1753),
службу розпочав з 1713 р., сотник наказний лю-
бецький (1734, 1735, 1737, 1739, 1740, 1742), значко-
вий товариш Чернігівського полку (? – 1743),
абшитований військовий товариш «за отправлен-
ную им во многих походах службу пожалован в от
ставку» (1743 – 1756 – ?). Мав житловий двір і
шинок у Любечі (1747). Д.: Марія Іванівна Савич,
донька сотника любецького. 

Косяровський Григорій – служив з 1745 р. в званні вій-
ськового канцеляриста 11 років, був у комісіях судових
від ГВС, військовий товариш (1757 – 1763 – ?), у 1763 р.
в складі комісії у справі Гамаліївського монастиря.

Косяровський Григорій Васильович (1731 – ?) – на-
вчався в КМА (1742), службу розпочав з 1745 р. у
ГВК, військовий товариш (з 1757), писар Ромен-
ського повіту (1764), писар полковий (з 1765), аб-
шитований полковим суддею (з 31 серпня 1765),
бунчуковий товариш у Лубенському полку (з 14
квітня 1783), абшитований бунчуковий товариш (?
– 1787 – 1790 – ?). Мав 77 підданих у 1 селі і 1 хуторі.
Д.: Ганна Яківна Пилипенко, донька осавула по-
лкового переяславського. Дітей не мали.

Косяровський Леонтій Васильович – син священика,
значний військовий товариш Лубенського полку (?
– 1710 – 1716 – ?), намісник хмелівський.

Косяровський Матвій (1727 – ?) – згідно «сказки» 1763 р.
служив з 1738 р. писарем сотенним хмелівським, в
званні військового канцеляриста 11 років (1740–
1751), був у перевезенні казенного провіанту з внут-
рішніх магазинів в лінійні, у розмежуванні земель
великоросійських з малоросійськими, у переставці
верст по головному тракту від рубежа до Києва.
Звання військового товариша Лубенському полку
отримав від гетьмана у 1751 р., у 1763 р. в догляді
вільних посполитих в Миргородському полку.
Писар земський (1779). Д.: N Андріївна Щербак,
донька військового товариша.

Косяровський Остап Якимович (1731 – ?) – полковий
канцелярист, возний, абшитований військовий то-
вариш Лубенського полку (? – 1787 – 1790 – ?). Мав
165 підданих в 3 селах і 4 хуторах. Д.: N Яківна Ла-
заревич, донька військового товариша.

Косяровський Степан Якимович (1752 – ?) – службу
розпочав з 15 липня 1770 р., значковий товариш Лу-

бенського полку (з 19 лютого 1777), абшитований
значковий товариш (? – 1787 – 1790 – ?), мав 49 під-
данних в 2 селах і 2 хуторах. Д.: Єфросинія Михай-
лівна Жуковська, донька значкового товариша
Гадяцького полку.

Косяровський Федір Якимович (1733 – ?) – службу
розпочав з 1765 р., значковий товариш Лубенського
полку (з 21 червня 1780), військовий товариш (з 1
лютого 1784), абшитований військовий товариш (?
– 1788 – 1790 – ?), мав 11 підданих у 1 селі в Ромен-
ському повіті. Д.: Ганна N Чорнуцька, донька свя-
щеника.

Кот Василь Юхимович (? – 1687 – 1751 – ран. 1761) – сот-
ник білицький (1709), (? – 1718 – ?), (? – 1725 – ?) (?
– 1732 – 1739). Мав шинок. Абшитований сотник
(1739 – ?). Неписьменний. Військовий товариш По-
лтавського полку (? – 1743 – 1751 – ?), 1751 р. патенту
не пред’явив.

Кот Влас Якович (1737 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (? – 1787 – 1790 – ?),
мав 2 підданих у 1 селі. Внесений до ІІ частини ро-
довідної книги Чернігівського намісництва. Д.:
Мотря NN, донька козака.

Кот Давид Якович (1732 – ?) – абшитований військовий
товариш (? – 1787 – 1790 – ?). Мав 4 підданих у 1
селі. Внесений до ІІ частини родовідної книги Ро-
менського повіту Чернігівського намісництва. Д.:
Мотря NN, донька козака.

Кот Іван – шляхтич, козак білицький, значковий това-
риш Полтавського полку (? – 1748 – 1755 – ?). 7 лис-
топада 1748 р. у козака білицького Федора Козирода
та його синів Харка, Василя і Семена купив луку в
урочищі Вовчому. Мав двір у Біликах. У грудні 
1753 р. купив у білицького козака хутір.

Кот Іван Леонтійович (бл. 1728 – 1762 – ?) – службу роз-
почав з 1756 р., при полковій канцелярії виконував
доручення. Син значкового товариша Леонтія Юхи-
менка (дід померлий сотник білицький Василь
Юхименко. Обидва були в походах). Після смерті
батька подав прохання про службу значковим то-
варишем. У 1761 р. призначений із зятями своїми
Власом і Леонтієм відбувати «єдно» служби в знач-
кових товаришах, на що отримали ордер полкової
канцелярії. Значковий товариш (1761 – 1762 – ?).

Кот Леонтій Васильович (? – 1717 – 1760) – син сотника
білицького, служив з 1732 р., сотник наказний бі-
лицький (1737, 1738), значковий товариш Полтав-
ського полку (1743 – 1759 – ?). Мав двір у Біликах,
підсусідків і хутір у Біликах.

Кот Павло Юхимович – значковий товариш Полтав-
ського полку (? – 1732 – 1739), мав шинок і двір у
Старосанжарівській сотні, у 1736 р., наказний сот-
ник при сотні, висланий на головний тракт. Брав
участь у ладозькому в команді полтавського по-
лковника Черняка (1722), кримському, очаків-
ському (1737) походах. У 1735 р. в команді
генерал-лейтенанта Дукласа за Оріллю, восени в
команді генерал-аншефа Леонтьєва на ногайську
орду і під Білозерку. Полковий комісар (1738). Сот-
ник білицький (1739.17.04. – 1751 – ?). Протягом
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1750–1752 рр. ГВК розглядала скаргу сотнян на
нього за зловживання. 19 червня 1735 р. його
швагро старосанжарський мешканець Григорій
Опанасович Коваленко продав йому половину мли-
нового кола і четверту частину ступ. Гайдамаки у
1751 р. напали на його дім.

Кот Федір Данилович (? – 1670 – 1751 – ?) – козак 2-ї по-
лкової сотні, житель гуджоловський, мав винницю
(1722), лісовий ґрунт з рибними ловлями на р.
Орелі (1731). Першим його бойовим походом був
кримський 1689 р. у команді полкового сотника
Івана Левенця. Потім були бої під Кезикерменом в
команді Левенця, Таванню в команді полтавського
полковника Іскри, на урочище Печери в команді
полкового сотника Нащинського, польський похід і
участь в будівництві Київської фортеці в команді
сотника Кованьки, участь в Полтавській битві, ка-
нальні роботи на Ладозі в команді наказного по-
лковника Сави Таранухи, Терський похід в команді
сотника полкового Дмитра Самарського. Став знач-
ковим товаришем Полтавського полку з рядових
козаків (1729.10.05. – 1751 – ?). У 1736 р. знаходився
все літо при комісії князя Трубецького в Царичанці
при команді полкового осавула Івана Сулими для
виконання різних справ. Мав приїзджий двір у По-
лтаві та двір у Гужулові.

Котелянець Дмитро – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1732). Мав хутір під с. Рудівкою (1732).

Котлас Онуфрій – запорізький козак, значковий това-
риш Миргородського полку (1740 – 1751 – ?).

Котлацький Грицько – значковий товариш Мирго-
родського полку (1766).

Котляр Йосип – значковий товариш Переяславського
полку, мав двір житловий у Переяславі (1750).

Котляр Микола Якович – син військового товариша,
військовий товариш Ніжинського полку (1788),
мешканець глухівський, мав 8 підданих. 

Котляр Федір – значковий товариш Переяславського
полку (1726). Д.: Котляриха Євдокія – вдова знач-
кового товариша Переяславського полку, мала двір
житловий у Переяславі у 1750 р.

Котляр Федір (1717 – 1788 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Чернігівського полку (1788), мав 35
підданих у 1 містечку. Внесений до ІІ частини родо-
відної книги дворян Березненського повіту Черні-
гівського намісництва. Д.: NNN (? – ран. 1788).

Котляр Яків – військовий товариш Ніжинського полку.
Котляревський Василь Федорович (1753 – ?) – абши-

тований військовий товариш Київського полку. Мав
8 підданих в Олишівці. Поручик (1789). Д.: Єфро-
синія NN, донька козака.

Котляревський Данило – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1781), проживав у с. Камінь Глухів-
ської сотні, де мав 1 хату підданих.

Котляревський Данило Федорович (1750 – ?) – службу
розпочав козаком 1769 р., осавул сотенний олишів-
ський Київського полку (1774.21.03. – 1776 – ?), аб-
шитований військовий товариш. Мав 16 підданих в
Олишівці. Поручик (1789). Д.: (1775) Ганна Григо-
рівна Дроздовська (1755 – 1789 – ?), донька возного.

Котляревський Дмитро – службу розпочав з 1749 р.
канцеляристом, писар сотенний голтв’янський
(1768.03. – 1782), володів хутором в Городиській
сотні. Військовий товариш Миргородського полку
(з 1781.5.06). Д.: N Федорівна Городиська, донька
священика с. Пирогова Городиської сотні.

Котляревський Іван Степанович (1750 – 1789 – ?) – аб-
шитований військовий товариш Київського полку.
Мав 3 підданих в Олишівці. Д.: Марина Іванівна
Столиця.

Котляревський Федір – військовий товариш Київ-
ського полку, «умре в походе». 

Котляревський Яків – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1769).

Котляренко Григорій (? – ран. 1741) – значковий това-
риш Лубенського полку. Д.: Марія NN (? – 1747 – ?).
Мала підсусідків у с. Олександрівці (1747) і хутір на
урочищі Солониця.

Котляренко Григорій Іванович (? – 1719 – 1775 – ?) –
службу розпочав з 1729 р. Був у походах за полкового
квартирмейстра (1731, 1734). Квартирмейстр при Лу-
бенському, Миргородському і Переяславському по-
лках (1735). Отаман сотенний золотоніський
(1737–1769), абшитований військовий товариш. Мав
12 підданих на хут. Драбівському. Д.: NNN (? – ран.
1775). Мали сина Івана (1736 – ?), який служив ота-
маном у 2-му компанійського полку (1775), 

Котляренок Яков (1716 – ?) – значковий товариш Ста-
родубського полку (? – 1735 – ?).

Котович – названий поляком. Військовий товариш.
Після Стефана Улізько тримав с. Яцьковичі. Після
нього це село перейшло до Короткевича.

Котович Яків – значковий товариш Стародубського
полку (1742). Мав млин на р. Ворзні.

Котовський Петро – значковий товариш Ніжинського
полку (1736), мав 4 підсусідків у Борзні.

Кохан Дмитро – шляхтич, бунчуковий товариш у Чер-
нігівському полку (1698). Продав частину свого
поля і городу сотнику стольненському Гаврилу
Юсухно.

Коханія Федір Петрович – бунчуковий товариш у Чер-
нігівському полку. Д.: 1) NNN. 2) (1783) Дарія Па-
влівна Сахновська.

Кохановський Станіслав (? – 1613 – бл. 1686) – шлях-
тич. Козак Чернігівського полку (? – 1649 – ?). По-
лковий сотник (? – 1654 – 1662). Мав маєтності у с.
Ляховий Білоус. 22 квітня 1657 р. отримав універ-
сал гетьмана Виговського на слобідку Гучин. 4
липня 1658 р. Станіслав Кохановський записав
хутір Гучин своєму зятю Карпу Мокрієвичу і донці
Ганні, власність Кохановського с. Білоус Євтухов як
придане потрапило до роду Грембецьких, с. Лист-
вин дісталося онуку Самійлу Мокрієвичу, с. Білоус
перейшло згодом до Красовських. «Вони товариші
військові, в нагороду оних їх млин власний на
греблі під Черніговом на р. Стрижні стоячий не ви-
тягаючи належних до скарбу військового двох мі-
рочок, далисмо і традиційно ро перешкоди.
Батурин жовтень 1669», – констатував в універсалі
гетьман Д.Ігнатович. Отаман городовий чернігів-
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ський (? – 1669 – ?). 30 січня 1671 р. Станіслав Ко-
хановський з Стефаном Силичем підписали мирову
у справі вбивства Яна. Старша донька Ганна була
заміжня за Карпом Мокрієвичем. Тестаментом від 4
липня 1686 р., як товариш полку Чернігівського, за-
повів майно своїм донькам: млин на р. Білоус Па-
расці Дворецькій; один двір з будинком між
будинком сотника білоусівського Затиркевича і ко-
зака Тихона Прокоповича, другий будинок між ко-
заком Данилом Купріяновичем і обивателем
чернігівським Соцьким онукам, а дітям Параски
Дворецької. Крім того Параска з чоловіком Костян-
тином отримала кілька займищ, 4 коней, 27 вівців,
11 ягнат, тощо. Свою «отчину» віддав Гафії Грем-
бецькій і Парасці Дворецькій. Бортне дерево запо-
вів зятю Миколі Грембецькому. Посаг вимагав
видати за донькою Уляною, яка стала дружиною
київського міщанина Івана Тадрина.

Кохановський Яків (? – ран. 1747) – значковий товариш
Чернігівського полку (? – 1739 – 1743 – ?). Мав у Лю-
бецькій сотні у с. Табаївці 2 двори (1739), посполитих
4 двори (1740), потім – три (1741), два (1742). Мав
млин на р. Ворзні (1742), володів у сотні Любецькій
біля с. Неданчичі хутором з винокурнею, мав жит-
ловий дім у Чернігові (? – 1740 – 1743 – ?). Д.: Мотря
NN, у 1747 р. мала приїзджий двір у Чернігові.

Коханья Марко – військовий товариш, наказний по-
лковник

Коханья Федір – виходець з Правобережжя. Значковий
товариш Ніжинського полку (з 1752), військовий то-
вариш (з 1764), сотник кролевецький (1767–1781),
кролевецький городничий (з 1781), колезький асе-
сор (з 1783). Д.: 1) (1758) Параска NN. 2) (1771) Па-
раска NN, 3) (1777) Дарія Павлівна Сахновська,
донька надвірного радника.

Кохна Григорій – значковий товариш Лубенського
полку, у 1747 р. його зять мав у с. Кохновці підданих
убогих 1 двір на 2 хати і 13 бездвірних хат та 14 ра-
тушних служителів.

Кохна Іван (? – 1735 – 1736.16.01.) – значковий товариш
Лубенського полку, помер в кримському поході.

Кохна Федір Андрійович (? – 1671 – ран. 1741) – това-
риш полку Лубенського, значковий товариш (? –
1735 – ?). У жителя гайшинського, шляхтича Бойка
купив млинове місце. Скуповував майно у значко-
вого товариша Василя Томари (1720.20.06. ґрунт
Хурсовський за 1400 золотих), Антіна і Мойсея Ко-
ноненків. Отримав універсал Скоропадського на
ґрунт під Чумгаком. Мав млин в два кола мучних і
третє ступне у Пирятинській сотні на р. Удаї, який
продав раніше 1728 р. Антіну Троцині. У 1731 р. зви-
нуватив графиню Марію Кантикузину в захопленні
його ґрунтів, сіножатей, млинів і убивстві сина
Петра. Д.: 1) NNN. 2) Марія Степанівна Самусь (? –
1743 – ?), донька значкового товариша Лубенського
полку і онука гетьмана Самуся.

Коцкевич Дем’ян Васильович – шляхтич, військовий
товариш (1787), мешканець стародубський.

Коцкевич Павло Васильович – шляхтич, військовий
товариш (1787), мешканець стародубський.

Кочановський Гаврило – військовий товариш. Його
онуки були священиками: Павло (1736 – ?) у 
с. Юдинове Погарського повіту, Іван (1738 – ?) у с.
Черемошне Суразького повіту.

Коченевський Іван (1750 – ?) – військовий товариш
(1782). Разом з братом Іваном у Лохвицькому, Зінь-
ківському і Гадяцькому повітах мах 180 хат підда-
них (1782). Абшитований полковий хорунжий
(1788). Мав 475 підданих в 3 селах і 3 хуторах. Д.:
Мотря NN, донька військового товариша.

Кочубей Василь Васильович (1729 – 1763 – ?) – служив
з 1748 р., бунчуковий товариш (29.03.1748 – 1751 –
?), син полковника, жив у Ніжинському полку, У
1748 р. був у Генеральній рахунковій комісії. Ко-
лезький радник. Мав 5245 підданих. Д.: Марфа
Дем’янівна Канівська-Оболонська, донька гене-
рального судді.

Кочубей Василь Васильович (бл.1680 – 1743.21.08.) –
навчався в КМА, значний військовий товариш По-
лтавського полку (1708–1718). 14 грудня 1708 р. от-
римав універсал гетьмана Скоропадського на 
с. Стасівці в Полтавському полку і с. Кунашівку в
Борзнянській сотні Ніжинського полку. У 1709 р.
спільно з братом Федором успадкував від діда Фе-
дора Жученка с. Локовщину. У 1716 р. заволодів ма-
єтностями полковника Івана Іскри. У 1718 р.
отримав царську грамоту на с. Жуки та сл. Локов-
щину. Володів дворами в Полтаві та в Києві. Бунчу-
ковий товариш (1718–1727), у 1723 р. був посланцем
наказного гетьмана Полуботка до Москви, полков-
ник полтавський (1727–1743). 12 серпня 1743 р.
склав тестамент. Поминальник його роду: Василь,
Мавра, ієрей Яків, Павло (записаний після 1726 р.).
Д.: 1) Настасія Данилівна Апостол, донька полков-
ника миргородського, потім гетьмана. 2) Марія N
Янович, сестра глухівського отамана. 

Кочубей Григорій (1746 – ?) – осавул сотенний (1782),
абшитований військовий товариш (? – 1786 – 1790
– ?). Мав 8 підданих у с. Біловодці Глинського по-
віту. Внесений до ІІ частини родовідної книги дво-
рян Чернігівського намісництва. Д.: Єфросинія
Данилівна Дігтяренко, донька військового това-
риша. Мали синів Василя, Григорія, Якова, доньок
Наталію, Параску.

Кочубей Павло Васильович (1736 – ?) – син полковника
полтавського. 1757 р. згідно універсалу за служби діда
(генерального судді) і батька (полтавського пол-
ковника) отримав чин бунчукового товариша
(1751.14.06. – 1762 – ?), підкоморій полтавський.

Кочубей Петро Васильович – бунчуковий товариш у
Полтавському полку (з 1762.5.10).

Кочубей Семен Васильович – бунчуковий товариш у
Полтавському полку (? – 1745 – 1746), полковник
ніжинський (з 1746. 29.03.), генеральний обозний.

Кочубей Федір Васильович (? – 1729) – навчався в КМА,
значковий товариш (з 1718). У 1723 р. – ревізор при
визначенні добр, що залишились після смерті сот-
ника новгород-сіверського Лісовського. Бунчуко-
вий товариш (1724–1727). Володів с. Змітневим в
Чернігівському полку. У Батурині мав млин в три
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камені мучні і четверте ступне. Д.: Параска NN (? –
1727 – ?).

Кошелєв – значковий товариш Ніжинського полку. Його
донька Марина заміжня за Іваном Матвійовичем Ко-
синським (1760 – 1765 – ?). Можливо, це Кирило Ко-
шелєв був одружений з донькою бунчукового
товариша, став сотником (1788) і мав 16 підданних в
м. Нових Млинах. Його ж сім’я мешкала в Коропі. 

Кошель-Лугинець Ничипір (1762 – ?) – службу роз-
почав у червні 1772 р., військовий товариш Черні-
гівського полку (1785.1.01. – 1788 – ?). Служив при
Березненському суді.

Кошель-Лугинець Федір (1742 – ?) – абшитований
військовий товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 20
підданих у 1 селі в Березненському повіті. Д.: На-
стасія Семенівна Семіолівська, донька дворянина.

Кошовий Григорій Дмитрович (1758 – ?) – службу роз-
почав з 1778 р. у Гадяцькій полковій канцелярії.
Значковий товариш ГВА (? – 1781). 7 травня 1781 р.
отримав дозвіл на постриг у ченці. Д.: NN Свідер-
ська, донька михайлівського поповича.

Кошовий Дмитро Єлимович (1711 – 1790 – ?) – служив
з дому батька з 1730 р. після смерті старшого брата
Андрія Кошового. У 1730 р. був на українській лінії
у фортеці Святого Іоана в команді сотника лютен-
ського Онисима Величая сотенним писарем, до 
1732 р. при сотенній канцелярії, потім при полко-
вій канцелярії. У 1733 р. призначений судовим, а
потім полковим канцеляристом, до 1743 р. викону-
вав різні доручення, у комісіях при бунчукових то-
варишах, з 19 березня 1743 р. городовий отаман
гадяцький, (попередній Федір Сердюк був непись-
менним, роботу виконував неналежно, тому замі-
нили), від полковника Петра Галецького. У 1755 р.
полкове правління утримував за відсутності по-
лковника. Хворий на очі, служити більше не міг, у
1755 р. отримав у відставку значкового товариша.
Абшитований значковий товариш Гадяцького
полку (1755 – 1790 – ?). Мав 7 підданих в Гадяць-
кому повіті (1790). Д.: Євдокія Степанівна Компані-
єць, донька значкового товариша.

Кошуба Дмитро Степанович – значковий товариш (? –
1788 – ?). Мешканець погарський. Д.: NNN, донька
шляхтича. Мали сина Петра.

Кощеєв Хома – абшитований значковий товариш Ки-
ївського полку (? – 1782 – ?).

Кравченко Іван (1752 – ?) – дворянин. Службу розпо-
чав з 1770 р., значковий товариш Миргородського
полку (з лютого 1782).

Кравченко Каленик (1757 – ?) – дворянин. Службу роз-
почав з 1772 р., значковий товариш Миргород-
ського полку (з лютого 1782).

Кравченко Леонтій (1740 – ?) – з шляхтичів, службу
розпочав 20 квітня 1758 р., полковий підканцеля-
рист (з 1759.10.09.), полковий канцелярист (з
1765.8.05.), значковий товариш Миргородського
полку (1768.20.08.).

Кравченко Сергій (1747 – ?) – дворянин. Службу роз-
почав з 1760 р., значковий товариш Миргород-
ського полку (з лютого 1782).

Крамар Пилип – значковий товариш Переяславського
полку (1767). Його донька заміжня (1774) за отама-
ном сотенним домонтівським Прокопом Томарою.

Крамаревський Данило – військовий товариш (1790).
Мешканець Борзнянського повіту, підданих не мав.
Д.: Ганна NN, донька значкового товариша.

Крамаревський Іван (1744 – ?) – з різночинців, службу
розпочав 20 червня 1769 р., значковий товариш
(1772.1.03. – 1781), військовий товариш (1781.10.08.
– 1790 – ?). Мав 28 підданих у 1 хуторі. Внесений до
ІІ частини родовідної книги Роменського повіту
Чернігівського намісництва. Д.: Катерина Андріївна
Яновська, донька міщанина смілянського.

Крамаренко Семен – значковий товариш Полтав-
ського полку (? – 1754 – 1767 – ?), мешканець ста-
росанжарський. Мав двір у Старих Санжарах.

Крамаренко Яків Семенович – значковий товариш
Полтавського полку (? – 1750 – 1762 – ?), мав двір в
Старих Санжарах.

Красиловець Лука Тихонович (1728 – ?) – мав підда-
них у с. Мохнатині Білоусівської сотні Чернігів-
ського полку. З 1752 р. розпочав службу полковим
канцеляристом, сотенний писар (1760–1766), ота-
ман сотенний любецький (1766 – 1779 – ?). Абши-
тований військовий товариш (1788). Мав 28
підданих. Внесений до родовідної книги Чернігов-
ського намісництва. Д.: Мотря Михайлівна Безсо-
нова, донька міщанина.

Краско Лука (? – 1775 – ?) – службу розпочав з 1749 р.
канцеляристом Переяславської полкової канцеля-
рії, значковий товариш (з 1757), з 1760 р. одночасно
став сотенним отаманом 2-ї полкової сотні. У с. Су-
дениках мав 13 підданних, а у Переяславі – 1. Д.:
Горпина NN, донька козака.

Красков Денис – сотенний писар, значковий товариш
Миргородського полку (1749 – 1752 – ?), мав двір
житловий у Уцтавицькій сотні, комісар полковий на
1751 р. «в произвождении на компанейцев».

Красник Григорій – полковий канцелярист (1757–1764),
за писаря земського Переяславського повіту
(1764.28.08. – ?), отаман сотенний (1765), військовий
товариш (1768), абшитований полковий осавул
(1775). Проживав у с. Прохоровці Бубнівської сотні.
Д.: 1) (1761) NNN. 2) (1763) NNN. 3) Євдокія Петрівна
Ісаєвич, донька коморника Переяславського повіту.

Красник Йосип – син значкового товариша, службу роз-
почав з 1769 р., значковий товариш Київського полку
(1778.19.06. – 1779 – ?). Мав 4 підданих в д. Сираях
Остерської сотні (1779). Д.: Параска Данилівна Вели-
гурська, донька осавула полкової артилерії.

Красник Кирило – син значкового товариша. Службу
розпочав 3 травня 1763 р., значковий товариш
(1778.19.06. – 1779 – ?). Мав 3 підданих в д. Сираях
Остерської сотні (1779). Д.: Катерина Данилівна Са-
венко, донька козелецького козака.

Красницький Григорій – військовий товариш (1784).
Внесений до дворянської родовідної книги Черні-
гівського намісництва Ніжинського повіту.

Красницький Лукаш (1724 – ?) – шляхтич гербу
«Равич». Військовий товариш Київського полку
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(1784). Абшитований військовий товариш (? – 1787
– 1790 – ?). Підданих не мав. Внесений до ІІ час-
тини дворянської родовідної книги Чернігівського
намісництва Ніжинського повіту. Д.: Гафія Федо-
рівна Бондаревська, донька польського шляхтича.

Краснокуцький Григорій Карпович – службу розпочав
з 1741 р. у Гадяцькій полковій канцелярії, з 1748 р. у
ГВК, військовий канцелярист (з листопада 1748 р.,
Секретар Рахункової палати (з 1766.14.01.), бунчуко-
вий товариш (з 1779), колезький асесор (з 1781.17.09.)
Поминальник роду полковника ізюмського Федора
Краснокутського: Федір, Параска, Хома, Марія,
Олексій, Євдокія, Тетяна, Ганна, Яків, Параска, Яків,
Ірина, Марія, Стефан, Настасія, черниця Діонісія,
Олена, Олександр, Марія, Настасія, Андрій, Меланія,
Іван, Федір, Іван, Федір, Іван, Євдокія, черниця Євп-
раксія, Іван, Мартиніан, Олександр.

Краснокуцький Петро – значковий товариш Гадяць-
кого полку у Грунській сотні (1731–1739). У 1735 р.
повернувся з першого польського походу, жив у 
м. Груні. У 1739 р. у похід не пішов, утримується в
якійсь справі під караулом. Мав двір з 2 хатами, 6
коней і 6 волів.

Краснокуцький Ярофій – бунчуковий товариш (? – 1733).
Красняковський Григорій Карпович – писар полко-

вий, секретар Генеральної рахункової комісії (1779).
Бунчуковий товариш (1781), надвірний радник
(1787). Д.: Ганна Яківна Котлярова, донька військо-
вого товариша.

Красовський Антип – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1737).

Красовський Василь Дмитрович – служив з 1760/1765 р.,
отаман сотенний (1768.8.12. – 1771), значковий това-
риш (1771.31.01. – 1773), сотник білоусівський
(1773.24.01. – 1783). Бунчуковий товариш у Чернігів-
ському полку (1782.26.07. – 1787 – ?). Був у турець-
кому поході, на форпостах. Мав 11 підданих в
Білоусівській сотні при хуторі Слободка Чернича та
в полковій сотні в д. Скоринці – 5. Мав маєтність у 
с. Загородище Городиського повіту. Д.: Ірина Па-
влівна Мокрієвич, донька бунчукового товариша,
мали доньок Лизавету, Євдокію, Софію, Гафію (1780).

Красовський Василь Якович – службу розпочав 1777 р.
полковим канцеляристом в Чернігівській полковій
канцелярії, отаман сотенний (? – 1783), військовий
товариш Чернігівського полку (з 1783.20.09). Мав
маєтність у с. Роїще, 132 підданих. Д.: Марія NN.

Красовський Дмитро Михайлович (1710 – 1779 – ?) –
службу розпочав значковим товаришем Чернігів-
ського полку (1739–1763). 1739 р. був на городових
чернігівських роботах, 1743 р. – на роботах по ре-
моту мостів в Батурині, 1757 р. – при ландміліцій-
ному полку комісаром, 1756–1759 рр. – при
Астраханському гренадерському полку комісаром.
Здійснив обмін з Чернігівським кафедральним мо-
настирем ріллі в урочищі Іваничі на землі в уро-
чищі Грузському. Мешкав у с. Євтуховому Білоусі,
де мав 5 підданних, в хуторі 2, в полковій сотні 11
хат (д. Скоринці). Мав у с. Євтуховому Білоусі 4
двори посполитих (1741). Абшитований з 1763 р. 

Красовський Іван – значковий товариш (1790). Мав 13
підданих в Городницькому повіті. Д.: Параска Се-
менівна Лопутко, донька дворяниа. 

Красовський Іван Дмитрович (? – 1770.11.) – службу роз-
почав значковим товаришем Чернігівського полку
(22 квітня 1763 – 1770), сотник городницький (5 бе-
резня – листопад 1770). Д.: Горпина NN. 1795 р. мала
у с. Новому Білоусі 7 підданних, у с. Скоринець – 14.

Красовський Михайло (1710 – 1766 – ?) – значковий то-
вариш у Чернігівському полку (з 1739), військовий то-
вариш (з 11 липня 1760), бунчуковий товариш (з 1765).

Красовський Остап Семенович – син сотника наказ-
ного іркліївського, козак іркліївський, який у 1739 р.
просив про надання універсалу з підтвердженням
права власності на млин у с. Загородищі. Абшито-
ваний значковий товариш (1774).

Красовський Павло Михайлович – син осавула полко-
вого чернігівського, козак, значковий товариш Чер-
нігівського полку (1724 – 1747 – ?). Тримав 10 дворів
у с. Роїщі і 3 двори у с. Євтухів Білоус (материзна).
1731 р. продав ґрунти у с. Білоусі Миколі Гладкому і
Григорію Волевачу. 5 травня 1740 р. купив з братами
Яковом і Дмитром там же ґрунти у Федора і Василя
Грембецьких. Мав підданних у с. Білоусі Євтуховому
3 малоґрунтових, 3 убогих, в Роїщі шинок (1732), під-
сусідків у с. Велика Весь (1738), у д. Скориках 1 двір
малоґрунтовий, 4 убогих (1739), 4 двори у с. Євтухо-
вому Білоусі, у с. Роїще 5 дворів посполитих, мав двір
житловий у с. Євтуховому Білоусі (1739), 4 посполи-
тих двори у с. Євтуховому Білоусі та житловий свій,
8 дворів посполитих у с. Роїще (1740), 2 двори по-
сполитих та 1 двір підсусідків у с. Євтуховий Білоус
(1743), двір приїжджий у с. Толочках Любецької сотні
(1747). Власник і мешканець с. Скорінець, де 1753 р.
продав 4 двори підданних бунчуковому товаришу
Миколі Тризні. Склав заповiт 1753 р. Д.: 1) NNN, 
2) Настасія NN (? – 1735 – 1780 – ?). 

Красовський Павло Остапович – з шляхетства, син аб-
шитованого значкового товариша. Службу розпо-
чав з березня 1773 р., значковий товариш (березень
1773 – 1783), військовий товариш (1783 – 1784 – ?).
Мав 1781 р. «плотина съ однимъ амбаромъ объ од-
номъ коле» в Роїщі.

Красовський Петро Остапович – син абшитованого
значкового товаиша, службу розпочав в з січня 1771 р.
при Переяславській полковій канцелярії, брав
участь в багатьох закордонних походах. Отаман со-
тенний вакансовий. Абшитований військовий това-
риш (1775). Д.: N Іванівна Забіла, донька козака
Іркліївської сотні. Мали синів Федора, Івана, Якова. 

Красовський Петро Якимович (? – ран. 1781) – з 1734 р.
на місце батька значковий товариш Чернігівського
полку (1740 – 1779 – ?). Мав володіння у сс. Крас-
ковському та Мисах (1753). Д.: Ірина Миколаївна N
(1722 – 1782 – ?).

Красовський Петро Якович (1755 – ?) – з чиновничих
дітей, службу розпочав 10 травня 1777 р. значковим
товаришем Чернігівського полку (1777–1782), вій-
ськовий товариш (1782.19.06. – 1787). За ним людей
не було, бо не розділений з братами (1780), пору-
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чик. Був власником плотини з 1 амбаром у с. Роїще
(1781). Д.: NN Посудевська, донька полкового оса-
вула. 1811 р. дружину звали Варвара.

Красовський Семен – службу розпочав значковим то-
варишем Чернігівського полку (1758.13.01. – 1775 –
?). Д.: N Тимофіївна Рева, донька значкового това-
риша.

Красовський Семен Остапович (1727 – ?) – син абши-
тованого значкового товариша, службу розпочав з
17 березня 1746 р., через рік став військовим канце-
ляристом ГВС. Був сотником іркліївським (1763–
1779), бунчуковий товариш (1779 – ?), абшитований
бунчуковий товариш (? – 1787 – ?). З 30 квітня 
1779 р. предводитель переяславської шляхти. Мав
30 підданих в містечках Ірклієві і Канівцях та сс. За-
городищі і Лихолітках (1780), 25 підданих на хуторі
біля с. Лихолітки (1787). Д.: (бл. 1760) Настасія Кос-
тянтинівна Леонтович (? – 1744 – 1780 – ?), донька
сотника золотоніського. Мали синів Павла, Іллю,
Логвина, Семена, Григорія, Пилипа, доньок Феодо-
сію, Ірину, Софію, Маріанну.

Красовський Яків – військовий товариш в Переяслав-
ському полку (1775). Мав 15 підданих в с. Студени-
ках 3-ї полкової сотні. Д.: Горпина Іванівна
Нагорна, донька мешканця басанського. Мали
синів Андрія (1765 – ?), Степана (1774 – ?), доньку
Марію (1762 – ?).

Красовський Яків Михайлович (1712 – 1769 – ран. 1782)
– після смерті батька (сотника білоусівського) знач-
ковий товариш (1739–1760). Мав житловий двір у 
с. Євтуховий Білоус (? – 1740 – 1741 – ?), у с. Роїще 1
двір посполитих, 4 підсусідків (1747), 6 дворів поспо-
литих у с. Скорики (1743), двір житловий у с. Роїщах
(? – 1740 – 1750 – ?). У 1751 р. атестований сотником
у Білоусівську сотню. 1760 р. атестований сотником у
Роїську сотню (це вже третя атестація на сотника),
але й цього разу місце отримав інший і тому надано
чин військового товариша (1760.11.07./3.10. – 1767).
Абшитований бунчуковий товариш у Чернігівському
полку (з 1767). В родовому маєтку у с. Роїщах у нього
43 підданих (1764). Здійснив надбання у с. Велика
Весь, де мав 32 хати (1769). Д.: Уляна Іванівна Януш-
кевич (Бутенко), донька полкового писаря.

Крачевський Василь Васильович (? – 1745 – 1787 – ?) –
військовий канцелярист, абшитований військовим
товаришем (1765.12.12. – 1787 – ?). Разом з братами
володів двором в Сосниці, винокурнею на 2 котли,
орною землею та сінокосами, за які мав спір з вій-
ськовим товаришем Прокопом Трусевичем. Родина
мала універсали 1710.26.07. і 1717.18.01. рр., якими
було «утверждено за служби деда их отцу разные не-
движимые имения», на хутір Луківець в Менській
сотні Чернігівського полку. В хут. Луківці Короп-
ського повіту мав 7 підданих. Д.: (1769) Марія Яківна
Каневська-Оболонська (1742 – 1787 – ?), донька бун-
чукового товариша. У 1787 р. дітей не мали.

Крачевський Василь Павлович (1710 – 1763 – ран.
1768) – службу розпочав з 1726 р., значковий това-
риш у Чернігівському полку (? – 1732 – 1740). Жи-
телька с. Сосниці Меланія Михайлова і її сини Яків

і Павло захопили у нього частину спадкового
млина, а Максаківський монастир зруйнував у
нього млин на р. Луківці. Бунчуковий товариш у
Чернігівському полку (1740.27.08. – 1763 – ?). У Сос-
ниці мав двори (житловий та шинковий) та підсу-
сідків, які значаться за ревізіями 30-50-х років. Мав
3 підсусідків у Сосниці (1739), у с. Бондарівці Мен-
ської сотні 2 підсусідки, житловий двір у Сосниці з
найманими людьми (1747). Доправляв гроші дру-
жині померлого бунчукового товариша Дорошенка,
розглядав справу про забрання військовим товари-
шем Шишкою волів у волинського отамана Кло-
дієва, в слідстві про заволодіння козачими
ґрунтами у Роїській сотні значковим товаришем
Мокрієвичем. Д.: Євфимія Іванівна Бутенко-Януш-
кевич, вдова у 1768 р. Мали синів Василя, Олексія,
Андрія, за ними 16 підданих (1787).

Крачевський Павло (? – 1650 – 1692 – ?) – шляхтич,
сотник сосницький (? – 1677 – 1685 – ?). 1684.19.01.
купив хутір під Сосницею у городового отамана Ро-
мана Гладуненка. 1684.22.09. купив значні земельні
володіння у жителів с. Мале Устя (їх дідівщину і
батьківщину). Значний військовий товариш і жи-
тель сосницький, 9 жовтня 1692 р. купив у прихо-
жан Успенської церкви місце в Сосниці. Мав
універсал гетьмана Мазепи на ґрунти та млин на
греблі Бондаревській на р. Луковці. Д.: 1) (? – 1679 –
1684 – ?) NNN, вдова Сави Івановича Вороніна, мі-
щанина сосницького 2-ї статті у 1666 р., який мав
млина під Сосницею. 2) Федора (Петрівна Бу-
лавка?), в другому шлюбі за Олексієм Сидоренком,
військовим товаришем.

Кременецький Семен – значковий товариш Мирго-
родського полку (? – 1742 – 1747 – ?), мешканець
миргородський.

Кремський Андрей (1700 – ?) – значковий товариш
Стародубського полку (? – 1735 –1737 – ?). У 1737 р.
купував провіант і коней, але повинен йти в похід в
команді фельдмаршала фон Мініха. У 1737 р. мав 3
убогих підсусідків у с. Дар’ївському Погарської
сотні, жив у Шептаківській сотні. 

Кривкович Василь (? – ран. 1740) – значковий това-
риш Чернігівського полку. З братами мав піддан-
них у с. Церковищах Роїської сотні. Д.: NNN, вдова,
мала двір тут же у с. Церковищах (1740).

Кривкович Григорій Іванович – син значкового това-
риша, значковий товариш Чернігівського полку (?
– 1725 – ?).

Кривкович Іван Іванович (? – 1747) – товариш полку
Чернігівського, отримав гетьманський універсал на
с. Цирковище (1699.21.12.) і лист полковника
Юхима Лизогуба (1699.28.12.). Значковий товариш
Чернігівського полку (1715–1747). У 1721 р. був на
канальних роботах, на Коломаці, з 1725 р. в низо-
вому поході 5 років, 1735 р. в польському поході,
1739 р. займався волами. Мав власний двір у с. Цер-
ковищах, посполитих 3 двори (1741), 3 посполитих
і 2 підсусідських двори (1747). Свої маєки в Церко-
вищах віддав Леонтію Бакуринському і Хомі Мокі-
йовичу за борги в сулацькому поході. Д.: NNN,

193



вдова у 1747 р., мала житловий двір у с. Церкови-
щах Роїської сотні.

Кривкович Іван Михайлович – шляхтич, товариш
полку Чернігівського, отримав гетьманський уні-
версал на с. Церковище (1699.21.12.) і лист полков-
ника Юхима Лизогуба (1699.28.12.). 

Кривкович Лука (? – ран. 1750) – значковий товариш
Чернігівського полку. Д.: Марфа NN.

Кривкович Лука Іванович (бл. 1736 – 1789 – ?) –
службу розпочав з 1750 р. при полковому суді, дво-
рянин, абшитований значковий товариш Чернігів-
ського полку (1756.12.05. – 1789 – ?). Мав житловий
двір в Роїській сотні у с. Церковищах та 55 спадко-
вих підданних. Д.: Меланія NN, донька козака, мала
синів Миколу (бл. 1762 – ?), Павла (бл. 1775 – ?),
Івана (бл. 1779 – ?), доньок Тетяну, Марію, Софію.

Кривкович Михайло – шляхтич. У 1667 р. боярин Ше-
реметєв видав указ на володіння с. Церковище
значному козаку Михайлу Кринкевичу на основі
«привилегій королевских» і «по наследству от
шляхти полской».

Кривкович Федір Іванович (? – 1740) – значковий то-
вариш Чернігівського полку (? – 1732 – 1740), мав
двір у с. Церковищах з 3 підсусідками (1743). Д.:
NNN (? – 1720 – 1741 – ?).

Кривкович Яків Іванович – значковий товариш Чер-
нігівського полку (1737). Мав суперечку за ґрунти у
с. Церковщині Роїської сотні з чернігівським по-
лковим писарем Самійлом Холодовичем.

Кривонос Григорій – син сотенного старшини, службу
розпочав з 1760 р. при Полтавській сотенній канце-
лярії. З 1762 р. при полковій канцелярії, канцеля-
рист Генеральної військової канцелярії. Полковий
канцелярист (з 1766), канцелярист ГВА (з 1770), вій-
ськовий товариш (1771 – 1780 – ?). Мав 18 підданих
у м. Богушковій Слобідці. Д.: Ганна Григорівна
Красник, донька військового товариша. 

Кривошея Пантелеймон – служив з 1764 р. козаком,
значковий товариш Переяславського полку (? –
1767 – ?), мав у с. Богославець Золотоніської сотні 2
підданних. Його називав племін ником суддя зем-
ський Іван Андрієвський. Д.: N Іванівна Синьоок,
донька козака, мали синів Василя – полковий кан-
целярист, Василя, Григорія, Якова і Василя.

Кривошея-Ігнатко Матвій (1727 – ?) – абшитований
військовий товариш Чернігівського полку (? – 1788
– 1790 – ?). Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Чернігівського повіту Чернігівського
намісництва. Д.: Варвара NN, донька козака.

Кривошия Іван (? – ран. 1790) – значковий товариш.
Мав 2 підданих в Роменському повіті.

Кривун Микола Леонтійович – осавул сотенний по-
повський, значковий товариш Ніжинського полку
(1787). Мешкав у с. Поповці Конотопського повіту,
де мав 12 підданних. Д.: Параска NN, донька козака.
Мали сина Йосипа і доньок Марію, Ксенію, Марфу.

Крижанівський Іван (1737 – ?) – абшитований знач-
ковий товариш Ніжинського полку (? – 1787 – 1790
– ?). Внесений до ІІ частини дворянської родовід-
ної книги Чернігівського намісництва Ніжинського

повіту. Д.: Євдокія Павлівна Ковалевська, донька
значкового товариша.

Криницький N – значковий товариш Миргородського
полку (1783).

Криницький N – козак, абшитований значковий то-
вариш Лубенського полку (1774.3.03. – ?).

Криницький Василь Іванович (1732 – 1788 – ?) – син
священика, службу розпочав з 29 листопада 1752 р.,
полковий канцелярист (з 6 лютого 1761 р.), значко-
вий товариш Лубенського полку (з 1762.17.06.), вій-
ськовий товариш (20 квітня 1774 – 1788 – ?). Був в
поході до фортеці Димитрієвської та у другій армії,
бажав перейти у 1783 р. на цивільну службу.

Криницький Каленик Андрійович (1751 – ?) – службу
розпочав з 8 січня 1762 р., полковий канцелярист
лубенський (з 1771.12.03.), отаман сотенний (з
1777.15.01.), військовий товариш.

Криниця Мина – абшитований значковий товариш
Стародубського полку, мав у 1768 р. двір в Старо-
дубі. Його донька Марфа – дружина Овсія Артемо-
вича Рудзинського, писаря сотенного полкової
сотні (1757 – 1780 – ?), абшитованого сотенного пи-
саря (1787), який мав 12 підданних в Стародубі.

Криса Іван – значковий товариш Гадяцького полку
(1736–1739), 2 квітня 1738 р. відправлений у похід, у
1739 у похід не пішов, на ординації при Похідній
ВК. Мешканець с. Капустинець 2-ї полкової сотні.

Крисенко Лаврін Васильович – значковий товариш
Миргородського полку (1722).

Крицький Каленик – шляхтич, отаман сотенний, аб-
шитований військовий товариш.

Кричевський Антін Іванович (бл. 1743 – 1783 – ?) –
син сотника коропського. Службу розпочав з 1761
р., військовий канцелярист, абшитований військо-
вим товаришем Чернігівського полку (1765.12.12.).
Мав хутір поблизу с. Остапівка, де і проживав. Д.: N
Павлівна Кириякова, донька військового товариша.

Кришталевський Іван (1739 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Гадяцького полку (? – 1788 – 1790 –
?). Мав 20 підданих у 1 селі в Зіньківському повіті. Рід
внесений до І частини родовідної книги Чернігів-
ського намісництва. Д.: Любов NN, донька сотника.

Криштоп Семен (? – ран. 1762) – значковий товариш
Переяславського полку (? – 1726 – 1732 – ?). 

Криштопенко Азарій Тимофійович (бл. 1746 – ?) –
службу розпочав з 1765 р., військовий канцелярист (з
1769), сотник роменський (1770.12.05. – 1782.7.05.).
Бунчуковий товариш у Лубенському полку. Прем’єр-
майор у відставку (1787.27.11.). Д.: (1778) Уляна Іл-
лівна Шостак, донька обозного полкового.

Криштопенко Василь – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1737 – 1745 – ?), у 1737 р. був з командою при
усті Самари, у 1738 р. повернувся з Самари.

Криштопенко Іван Кирилович (1689 – 1761 – ?) –
службу розпочав з 1709 р. у компанійському полку,
значковий товариш у Лубенському полку (1724 – ?),
сотник наказний сенчанський (1724–1725). Через
хабарі знятий з уряду. Сотник сенчанський (1727–
1757). Мав хутір, абшитований бунчуковий товариш
у Лубенському полку (з 1757).
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Криштопенко Іван Сергійович – значковий товариш Лу-
бенського полку (? – 1741 – 1745 – ?). Присягнув у 
1741 р. з синами Василем і Петром, мав житловий двір
у м. Сенчі, в якому сам жив у 1745 р. Д.: Ганна Іллівна
Новицька, донька полковника охочекомонного.

Криштопенко Іван Тимофійович 1-й (бл. 1737 – ран.
1811) – службу розпочав з 1761 р., військовий кан-
целярист (з 1763), комісар Роменського округу
(1771.8.03.), писар полковий, бунчуковий товариш
у Лубенському полку (з 1780.8.12.), колезький асе-
сор (з 1781.12.03.), казначей Роменського повіту
(1781.8.10. – 1782.9.12.). Д.: (після 1786) Марія Се-
менівна Лінкова, донька козака.

Криштопенко Михайло Петрович (1725 – 1751 – ?) –
службу розпочав з 1750 р., значковий товариш Лу-
бенського полку (з 1752), військовий товариш (з
1767), полковий осавул вакансовий (1773 – 1780 –
?). Мав підданих в хуторі Романовому в 2-й Сенчан-
ській сотні та в Калинівці Хмелівської сотні. Д.: NN
Салимовська, донька отамана сотенного. 

Криштопенко Петро Іванович – значковий товариш
Лубенського полку (1745), мав житловий двір у 
с. Жданові Сенчанської сотні, 1 двір піших убогих
підсусідків у Сенчі, 1 двір у с. Данові.

Криштопенко Петро Кирилович – значковий това-
риш Лубенського полку (1740). Один з братів чи
Петро, чи Федір – сліпий.

Криштопенко Пилип Тимофійович (бл. 1747 – ран.
1811) – навчався у КМА, службу розпочав з 1768 р. в
Малоросійській колегії, військовий канцелярист (з
1769), сотник 1-ї Сенчанської сотні (1772–1782), бун-
чуковий товариш у Лубенському полку, прем’єр-
майор у відставку (1787.15.04.). Д.: (1776) Олена
Олексіївна Тимченко, донька осавула полкового.

Криштопенко Тимофій Іванович (? – 1717 – 1784 –
ран. 1788) – навчався в КМА (? – 1727 – ?), значко-
вий товариш (? – 1757), сотник 1-ї Сенчанської сотні
(1757–1772). Абшитований бунчуковий товариш у
Лубенському полку з 1772 р. Мав 1261 підданого у 1
місті, 7 селах і 8 хуторах. Д.: 1) NNN. 2) Марія (1757
– 1787 – ?).

Криштопенко Федір Кирилович – значковий товариш
Лубенського полку (? – 1735 – 1740 – ?), учасник
кримського походу 1735 р. 

Кроковський Семен (? – 1772.06.) – значковий това-
риш Стародубського полку. Був у поході в турецьку
кампанію, на форпостах поблизу турецького кор-
дону. З 1767 р. працював у Погарському земському
суді. В ґрунтах погарських за р. Судость в хут. Тоскін
мав 11 підданих, у с. Суворове Погарської сотні 3
хати підсусідків (20 підданих) (1772). Д.: Євдокія
Михайлівна Старосельська, донька абшитованого
полкового хорунжого. Мали синів Петра, Івана, Ва-
силя, Григорія, Юхима, Миколу, Володимира, до-
ньок Уляну, Євдокію, Гафію.

Кронковський Іван (1754 – ?) – військовий товариш
Ніжинського полку (1787). Мав 19 підданих. Внесе-
ний до ІІ частини родовідної книги дворян Черні-
гівського намісництва. Д.: Олена NN, донька
секретаря ГВС.

Кронковський Федір – мешканець Київського полку,
значковий товариш Київського полку (1775.7.11. –
1779 – ?), абшитований військовий товариш (1782)
Д.: Настасія Самойловська, донька померлого вій-
ського товариша (1779).

Кропива (Кропивка) Іван – значковий товариш Ки-
ївського полку.

Кропива (Кропивка) Олександр (1758 – ?) – службу
розпочав з 1770 р., значковий товариш Київського
полку (з 1779), військовий товариш (з 1784). 

Кропива (Кропивка) Яків (1742 – ?) – службу розпо-
чав 1767 р., значковий товариш Київського полку (з
1777), військовий товариш (з 1784).

Кропивенський N – значковий товариш Миргород-
ського полку (1783).

Кропивницький Іван (? – ран. 1721) – значний військо-
вий товариш (? – 1689 – 1703 – ?). 6 вересня 1689 р. у
вдови стародубського полковника Семена Самойло-
вича Марії Сулими за 100 золотих викупив млин на р.
Дреснівці. 18 червня 1699 р. отримав гетьманський
універсал на куплені ґрунти. Мешканець семенів-
ський Стародубського полку. Його млин і угіддя за-
хопив Михайло Корсун. Д.: NNN (? – 1700 – 1721 – ?).
Внаслідок звернення сина до гетьмана, їй повернули
володіння чоловіка (універсал 25 лютого 1721 р.). 

Кропивницький Йосип Васильович – військовий то-
вариш у Стародубському полку (1787). Мав 68 під-
даних в Погарському повіті. Д.: Настасія NN, донька
військового товариша.

Кровницький Роман – був кривецьким «господарем»
Савича. Значковий товариш Стародубського полку
(? – 1735 – 1737 – ?). 2 лютого 1733 р. продав двір в
Стародубі бунчуковому товаришу Федору Савичу за
100 карбованців. У 1735 р. жив у полковій сотні, був
дозорцею в Топалі. У 1735 р. «в услужении» графа
Гаврила Владиславича. «Донесення 20.10.1735 у
Стародубську полкову канцелярію міщанина Йо-
сипа Чечельницького, якого послали в сотню по-
лкову в с. Семенково до значкового товариша
Романа Кровницького щоби забрати його в похід
незважаючи на його отговорки и вимовки а якщо
його самого не буде вдома то взяти жену його і при-
провадити в полкову канцелярію що він і виконав,
бо Романа не застав і де він знаходиться не слихал.
Уляна Кровницька у полковій канцелярії дала роз-
писку, що зі Стародуба не виїде і буде щодня при-
ходити в полкову канцелярію і написала сказку я
нижеподписавшаяся дала в полковую канцелярію
сказку в том что мой муж Роман Кровнецкий где
нине обретается я неизвестна а если б я знала где
нине муж мой имеется и на после от кого небуд в ом
что я мужа свого где обретается ведала изобличена
то поступлено бить со мною так как Указ Ея імпе-
раторського Вел и права малороссийскіе повеле-
вают Буде же я оведомлюся от кого нибуд где муж
мой будет обретатся то я о том мею в оную ж по-
лковою Стародубовскую канцелярію обявить на
чем и подписуюсь. К сей сказки руку приложила
Уляна Кровницкая». У 1737 р. був дозорцею, але по-
винен йти в похід в команді фельдмаршала фон Мі-
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ніха, очолював команду козаків у 1737 р. Кривець-
кий «господар» Савича. Д.: Уляна NN, вдова Івана
Даниловича Кольчевського (? – 1735), значкового
товариша. Пішла до монастиря.

Кропивницький Яків – значковий товариш Старо-
дубського полку, у 1737 р. перебував вдома, але мав
йти в похід в команді фельдмаршала фон Мініха.

Кропивський Павло – значковий товариш Київського
полку (1787).

Кропив’яний Роман – значковий товариш Київського
полку (1784).

Кропковський Іван Васильович – військовий товариш
(1790). Мав 19 підданих в Борзнянському повіті. Д.:
Олена NN, донька секретаря колишнього Гене-
рального суду.

Кропковський Федір Васильович – службу розпочав
значковим товаришем Київського полку (з
1775.3.10.). Абшитований військовий товариш (? –
1782 – 1790 – ?). Мав 29 підданих в Березненському
повіті. Д.: Настасія Семенівна Самойловська, донька
військового товариша. Мали синів Федора і Петра.

Круглик Василь – військовий канцелярист ГВК (? –
1730), значковий товариш Чернігівського полку
(1730–1746), 1738 р. мав володіння у Волинській
сотні Чернігівського полку, за полкового писаря
(1737), абшитований значковий товариш (1746.17.11.
– 1753 – ?). 1731 р. купив млин у священика с. Чор-
нотич Йосипа Лаврентієва, але кошти в уплату за
нього довелося вимагати через гетьманський указ.
Мав у Волинській сотні в Чорнотичах 1 двір підсу-
сідків (1747, 1750). Його герб: «3-х щогловий віт-
рильник». Мав житловий двір в Сосниці (? – 1741 –
1747 – ?) та разом з Волинським Григорієм 2 двори
посполитих у с. Чорнотич (? – 1740 – 1741 – ?). Д.:
Олена Іванівна Дорошенко, донька значного вій-
ськового товариша. Отримала в борг від гоголів-
ського сотника Филимона Шафонського 250
карбованців і передала йому млин під Сосницею за
рахунок боргу (1749 – 1764).

Круглик Семен (бл. 1727 – 1790 – ?) – абшитований со-
тенний писар бахмацький (1758.09.), значковий то-
вариш Ніжинського полку (з лютого 1759),
абшитований значковий товариш (1788). Володів
двором у Борзні, до якого належало 62 дні землі
(1767), мав 24 спадкових підданих в Борзнянському
повіті (1788). Д.: Тетяна Миколаївна Забіла, донька
значкового товариша.

Круковський Іван Михайлович (? – ран. 1735) – до-
зорця в Стародубському полку, значний військовий
товариш. В середині 17 ст. родина відома в козаць-
кому середовищі сотні Кулаги Канівського полку.

Круковський Семен Іванович – у полковій канцелярії
при справах канцелярських (1735), значковий това-
риш Стародубського полку, у 1737 р. був канцеля-
ристом, але повинен йти в похід в команді
фельдмаршала фон Мініха. У 1737 р. в його хуторі в
Погарській сотні 2 підсусідки в одних хатах живучі,
купецький промисел, у с. Суворові тієї ж сотні – 1
підсусідок. Полковий комісар. Його сини мали 46
підданних (1787).

Круп’янський Андрій Олексійович – мав шляхетську
печатку, службу розпочав з 1749 р., полковий кан-
целярист (з 1753), військовий товариш у Київському
полку (1759 – 1782 – ?), бунчуковий товариш (? –
1790 – ?). Мав 4 підданих (1782), дворянин. Д.: На-
стасія Олександрівна Солонина, у неї придане 53
підданих. Мали синів Петра, Федора, Івана, доньок
Уляну, Гафію.

Круп’янський Олексій Андрійович (? – 1714 – ран.
1766) – товариш полку Київського, військовий то-
вариш (з 1744.16.02.) «з откупщиков полку Киевс-
кого надлежащих с оного полку в скарб восковий
доходов за учиненни им в казне приращенни
сумми», абшитований військовий товариш. Д.: Яв-
доха NN (? – 1766 – ?), за нею після смерті чоловіка
4 двори з 21 підданим у с. Берків.

Круп’янський Яків Олексійович (1734 – ?) – службу
розпочав з 1750 р. в Київській полковій канцелярії
підканцеляристом. У 1754 р. перейшов до Чернігів-
ського полку і став полковим канцеляристом. Сот-
ник роїський (з 23 травня 1760). В січні 1769 р. на
нього був накладений полковою канцелярією
штраф і арешт «сидінням на пушці» за нанесення
образ сотнику Сахновському. Другий осавул полко-
вий чернігівський (1771 – 1776 – ?) з окладом 50 кар-
бованців. Бунчуковий товариш (? – 1788 – 1790 – ?).
Мав 69 підданих у 1 містечку, 2 селах і 1 сільці, куп-
лених і в придане дружині даних, в Городницькому
повіті. Д.: 1) Марфа Забережна. 2) Марія Яківна
Миткевич, донька священика. Її брати заволоділи
рухомим і нерухомим майном. Мали доньок Мотрю
(заміжня за прапорщиком (1790) Василем Павло-
вичем Мокрієвичем), Пелагею, Уляну.

Крупицький Дем’ян – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1732).

Крупицький Павло (бл. 1750 – ?) – військовий товариш
Чернігівського полку (1788), поручик (1790). Мали
19 підданих у 1 селі. Д.: Єфросинія Василівна Ли-
сенко, донька сотника. Мали сина Миколу (1782 – ?).

Крут Тарас – значковий товариш Ніжинського полку
(1769).

Крутень Олексій – службу розпочав з 1764 р., полковий
канцелярист (з 1764), значковий товариш Лубен-
ського полку (з 1779). Мав маєтність у с. Перервинці
Яблунівської сотні.

Крутський Дем’ян – військовий товариш Ніжинського
полку (1751), патенту не пред’явив.

Ксензенко Данило – значковий товариш Миргород-
ського полку, абшитований в 1785 р. через хворобу.

Кублицький Костянтин (? – 1629 – 1690 – ?) – козак
Полтавської сотні (1649). Сотник полтавський (? –
1659 – 1667), полковник полтавський (1667 – 1669 –
?). Суддя полковий полтавський (1674–1684). Обоз-
ний полковий (1688–1690). Отримав гетьманський
універсал Самойловича на третину Соколового бай-
раку. Військовий товариш (1693.02.).

Кубраковський Григорій – у другій половині ХVІІ ст.
був співаком при дворі цариці Наталії Кирилівни.
Значковий товариш Ніжинського полку (? – 1735 –
1737 – ?). Отаман сотенний дівицький (? – 1736 –
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1746 – ?), у 1738 р. тримав сотенне правління, знач-
ний товариш Ніжинського полку

Кубраковський Іван (1701 – 1769 – ?) – службу розпо-
чав з 1725 р., сотенний хорунжий березненський
(1752–1766), через старість отримав абшит значко-
вим товаришем Чернігівського полку.

Кубраковський Леонтій Іванович (1746 – 1788 – ?) –
син отамана сотенного, службу розпочав з 4 березня
1764 р. сотенним хорунжим, з 1768 р. – сотенний оса-
вул, з 1770 р. – значковий товариш Чернігівського
полку. Отаман сотенний березненський (з 1772). Вій-
ськовий товариш (1788), за ним у Березному 11 під-
даних. Д.: 1) (1773) N Іванівна Харченко, донька
абшитованого сотенного отамана. 2) Софія Степа-
нівна Петрункевич, донька бунчукового товариша.

Кубраковський Олексій (1746 – ?) – отаман сотенний
(1782), абшитований військовий товариш (1788).
Мав 7 підданих в Березні. Племінник Павла. Д.: На-
стасія NN, донька священика.

Кудиченко Іван – значковий товариш Переяславського
полку, житель баришівський. В квітні 1703 р. продав
свій власний, батьківський та дідівський ґрунти в
Скопцях поблизу греблі Петра Романенка значному
військовому товаришу Івану Сулимі за 400 золотих.
Д.: NNN, його вдова мала двір у с. Скопцях (1732).

Кужель (Кужельний) Іван (1712 – ?) – абшитований
військовий товариш Чернігівського полку (? – 1782
– 1790 – ?). Мав у Чернігівскому повіті 1 хату підда-
них (1782), підданих не мав (1790). Внесений до ІІ
частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: Гафія NN, донька міщанина.

Кужільний Іван – значковий товариш полку Чернігів-
ського (1767), мав двір у с. Холявині як спадок його
дружини.

Кузенко Хома – значковий товариш (1762).
Кузьменко N – значковий товариш Миргородського

полку. Його син Андріан (1764 – ?) був отаманом со-
тенним на посаді сотенного хорунжого білоцерків-
ського (1781 – 1783).

Кузьменко Іван – службу розпочав з 1723 р., козак 
с. Сергіївки полкової сотні Прилуцького полку. У
1725 р. брав участь в поході під керівництвом по-
лкового судді Мовчана (4 роки в сулацькому по-
ході). У 1733–1735 р. під керіництвом полковника
Гагалана в польських походах. Учасник охочої партії
волохів значкового товариша Якова Британовського.
У 1753 р. сотенний хорунжий полкової сотні. У травні
1758 р. абшитований значковим товаришем. 

Кузьменко Йосип Самойлович (1755 – ?) – абшитова-
ний військовий товариш Лубенського полку (? –
1788 – 1790 – ?). Д.: Олена N Кусова, донька козака.

Кузьменко Корній (? – ран. 1764) – значковий товариш
Київського полку.

Кузьменко Мартин Герасимович (1746 – ?) – абшито-
ваний військовий товариш Лубенського полку (? –
1788 – 1790 – ?). Д.: Параска NN, донька козака. 

Кузьменко Матвій – службу розпочав з 1769 р., вибор-
ний козак, значковий товариш (1775 – 1780 – ?).

Кузьменко Михайло (1748 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Лубенського полку (? – 1788 – 1790 –

?). За ним з братами Яремою, Петром 102 спадкових
підданих в Роменському повіті. Д.: Марія Йосипівна
Кондратенко, донька значкового товариша.

Кузьменко Павло – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1761 – 1765 – ?).

Кузьменко Петро Якович (1745 – ?) – козак ромен-
ський, мав родовий герб, абшитований військовий
товариш Лубенського полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Д.: Феодосія N Червякова, донька кононіра.

Кузьменко Сава Артемович – абшитований військовий
товариш Ніжинського полку (1788), мешканець
глухівський. Д.: Пелагея NN, донька козака.

Кузьменко Тихоній – козак, значковий товариш (1746
– 1751 – ?).

Кузьменко Федір Йосипович (1750 – ?) – військовий
товариш Лубенського полку (? – 1788 – 1790 – ?). У
1788 р. володів 20 підданими у 1 місті і 1 селі в Ро-
менському повіті. Д.: Параска Антінівна Зеленська,
донька значкового товариша.

Кузьменко Ярема Іванович – військовий товариш Лу-
бенського полку (? – 1790 – ?). Д.: Марія NN.

Кузьменко Ярош (? – 1711 – 1772 – ?) – значковий то-
вариш Прилуцького полку (1762), абшитований
значковий товариш (1772). Мав 3 посполитих у 
с. Сергіївці полкової сотні. Д.: Мар’яна Савівна N,
донька мірочника.

Кузьминський Григорій Сидорович (? – 1712 – 1753 – ?)
– шляхтич, службу розпочав з 1728 р., військовий то-
вариш (? – 1731 – 1732), отримав право на збір вій-
ськової частини з млина у Мені. Бунчуковий товариш
у Чернігівському полку за гетьманським універсалом
від 7 липня 1732 р. (1732 – 1740 – ?). Мав у Мені скуп-
лених міщан 6 дворів, за уступкою – 4 двори. Сотник
менський (1742–1753). Мав в Мені на р. Мені млин в
три кола мучних, два шинки: в Мені і у с. Бабах, у
Мені 11 дворів підсусідків (1739). Д.: (1743) Гафія Фе-
дорівна Лисенко. Мали синів Петра і Григорія.

Кузьминський Іван (1732 – ?) – службу розпочав з 1761
р. військовим товаришем Чернігівського полку.

Кузьминський Петро Григорович (1734 – ?) – службу
розпочав з 1760 р., абшитований військовий канце-
лярист (1776.7.08.), військовий товариш Чернігів-
ського полку (1787). Мав 5 хат підсусідків в Мені. Д.:
1) N Василівна Половницька, донька військового то-
вариша. 2) (1787) Настасія N Полтарацька, донька
бунчукового товариша.

Кузьминський Федір Федорович – шляхтич гербу
«Ястржембець», хорунжий сотенний понорниць-
кий (1745 – 1761), значковий товариш Чернігів-
ського полку (1761 – 1764 – ?), військовий товариш
(? – 1765 – 1769 – ?).

Кузюра Данило – військовий товариш (1783). Разом з
братом мав 52 підданих у м. Конотопі і хут. Сангур-
ському. Д.: Марфа Іванівна Сангурська, донька під-
коморія.

Кузюра Леонтій – значковий товариш (1764). Його
свояками були Леонтій Дмитрович і Яків Васильо-
вич Парпури. Д.: Олена Яківна Троцька, донька
бунчукового товариша. В другому шлюбі за капіта-
ном Іваном Мацкевичем, до якого перейшля всі ку-
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зюринські маєтності – за ним 91 підданий в м. Ко-
нотопі і хут. Сарповському.

Кузюра Яків – значковий товариш. Його син Петро
служив у Глухівській нижній розправі (1783) і мав
39 підданних в м. Конотопі і в хуторі поблизу.

Кукаран Тарас – військовий товариш Переяславського
полку (1774). 

Куклярський Мартин (1723/1733 – 1783 – ?) – службу
розпочав з 1761 р., отаман сотенний Яготинської
сотні (з 1770), значковий товариш Переяславського
полку (з 1775).

Кукса Василь (1744 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Мав 5 підданих у 1 місті (Березна ?). Внесений до ІІ
частини родовідної книги дворян Березненського
повіту Чернігівського намісництва. Д.: Пелагея NN,
донька козака.

Кулага Іван Матвійович (? – 1723 – ?) – син козака,
значковий товариш Миргородського полку (1734 –
1752 – ?), брав участь в кримському поході (1735,
1737). У 1736 р. продавав у Силезії биків. У 1738 р.
був у Азові. Мав дім у с. Уцтавиці, де і проживав.

Кулага Матвій – козак Уцтавицької сотні (? – 1723 –
1731 – ?) значковий товариш Миргородського полку
(? – 1738 – 1742 – ?).

Кулага Роман – значковий товариш Миргородського
полку (1713), входив до куріня Лісницького.

Кулай Іван Іванович – житель седнівський, військовий
товариш Чернігівського полку (1695). 

Кулаковський Олексій Петрович – товариш полку
Чернігівського, сотні Любецької. 19 березня 1696 р.
продав землі обозному полковому Філону Ращенку.

Кулаковський Яків (1767 – ?) – значковий товариш Ні-
жинського полку (1787). Мав 70 підданних у 1 селі.
Внесений до ІІ частини дворянської родовідної книги
Чернігівського намісництва Ніжинського повіту.

Кулик N – значковий товариш (1787). Мав маєтність по-
близу р. Свинківки (16 осіб), разом з полковим хо-
рунжим і поручиком Куликами тримав д. Куликівку
(224 підданих).

Кулик Гаврило – значний військовий товариш (1695),
купив сіножать у значкового товариша Зенька Фе-
доренка, жителя воронізького. 

Кулик Григорій – козак, значковий товариш Лубен-
ського полку (1732 – 1751 – ?). У 1735 р. після повер-
нення з польського походу виключений із
значкових товаришів, у 1736 р. знов значковий то-
вариш при Царичанці. У 1737 р. був при м. Орлику.
Учасник кримського походу 1738 р. Мав житловий
двір у м. Глинську, 1745 р. одну сім’ю піших убогих
підсусідків в Глинську. Присягнув у 1741 р., 1751 р. –
вдома через старість. Д.: Євдокія Калинівна Оль-
шанська. Мали синів Григорія і Кузьму Куличенка,
зятя полкового обозного Павла Мартоса, за яким
Параска Павлівна Мартос була у першому шлюбі
безпотомно. 

Кулик Григорій – товариш Лубенського полку (ХVІІ
ст.). Тримав двір у Лохвиці, хут. на р. Артополоті,
млин на р. Сулі під с. Скоробагатьками. Сват Павла
Матроса.

Кулик Григорій Григорович – син значкового това-
риша. 8 жовтня 1750 р. подав чолобитну імперат-
риці Єлизаветі про побиття його жителем
глинським Федором Кудченком. Значковий това-
риш у Глинській сотні (1762).

Кулик Опанас Остафійович – абшитований значковий
товариш Полтавського полку (? – 1769 – 1772 – ?).

Кулик Остафій – розпочав службу козаком в кінці ХVII
ст., брав участь у поході на Буг і під Кизикермен,
обох польських походах під командою полтавського
полковника Івана Левенця і Григорія Черняка, По-
лтавській битві, у поході під Кам’яний Затон під ко-
мандою полтавського полкового обозного Дороша,
три роки провів у Терському поході під команду-
ванням миргородського полковника Апостола,
потім пішов у третій польський похід. Значковий то-
вариш Полтавського полку (1 листопада 1734 –
1743). Мав хутір під Полтавою (1735), винницю в По-
лтаві (1722), двір у Полтаві, 3 хутори під Полтавою.
У 1736 р. призначений для збору в полтавський ма-
газин провіанту. Д.: N Климівна Нащинського. 

Кулик Петро (? – ран.1712) – значний військовий това-
риш Ніжинського полку. Д.: Ганна NN, в 1712 р. от-
римала універсал Скоропадського з підтвердженням
на ґрунти..

Кулик Семен Остафійович (1720 – ?) – службу розпочав
з 13 травня 1734 р., значковий товариш (з серпня
1734 р. – 1747.13.12.), у 1747–1748 рр. був сотником
полковим полтавським, по призначенню на цю по-
саду Черняка став сотником вакансовим (1748 –
1751 – ?), потім став сотником городовим полтав-
ським (1752–1773), абшитований полковим обоз-
ним. Мав шинок у с. Мачухах.

Кулик Степан – полковий канцелярист полтавський (?
– 1771), значковий товариш (з 1771), полковий хо-
рунжий полтавський (з 1773).

Куликовський-Воробйов Петро – значний військо-
вий товариш в Ніжинському полку. Д.: Ганна NN,
1712 р. отримала універсал гетьмана Скоропад-
ського на володіння ґрунтами.

Куліш Григорій Андрійович – військовий товариш Ні-
жинського полку (1787). Рід мав 36 нерозділених з
братами підданих в Глухові. Д.: Тетяна NN, мі-
щанка. 

Куліш Леонтій – шляхтич гербу «Сліповрон». Військо-
вий товариш (1702).

Куліш Михайло Леонтійович – син військового това-
риша, військовий товариш (1710), значковий това-
риш Ніжинського полку.

Куліш Павло – значковий товариш Переяславського
полку (1774 – 1780 – ?). Д.: NNN, донька шляхтича,
сини Петро і Андрій.

Куліш Петро – значковий товариш Київського полку
(1787).

Кульбака N – козак Козелецької сотні (? – 1776), знач-
ковий товариш (1776 – ?).

Кульбака Корній Іванович (? – 1721 – 1761 – ран. 1764)
– службу розпочав з 1731 р. козаком Козелецької
сотні, учасник очаківського, кримського, дністров-
ського і хотинського походів, абшитований значко-
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вий товариш (з 1759.23.01). Мешканець с. Сморшок.
Д.: Євдокія Кирилівна N (1712 – 1782 – ?).

Кулябка Андрій Якимович (бл. 1729 – 1776) – навчався
в КМА (1742), військовий канцелярист (з 1745), Мав
підсусідків у с. Нищих Булатцях (1747). У 1754–1767 рр.
намагався звільнитися від постою у його домі по-
льової аптеки. Бунчуковий товариш у Лубенському
полку (з 1761). Д.: 1) Олена Степанівна Тарновська,
донька бунчукового товариша. 2) Мотря Василівна
Часник (? – ран. 1787), донька полковника компа-
нійського. Вдова Василя Петровича Кулаковського,
полкового судді ніжинського.

Кулябка Василь – військовий товариш Лубенського
полку (1769). Направлений у військовий похід (1769).

Кулябка Василь Григорович (бл. 1717 – 1767 – ?) – на-
вчався в КМА (? – 1737 – 1738), військовий канце-
лярист (з 1738), бунчуковий товариш у Лубенському
полку (з 1750.21.03.), полковий обозний лубенський
(1761.2.01. – 1763.12.11.), підкоморій Лубенського
повіту (1763 – 1767 – ?). Д.: Уляна Степанівна Мик-
лашевська. 

Кулябка Василь Петрович (1721, Лубни – ран. 1769) –
син бунчукового товариша, навчався в КМА (? –
1736 – 1737 – ?), військовий канцелярист ГВК
(1740–1748). Мав 137 дворів і 2 кола млинові (1744).
Бунчуковий товариш у Лубенському полку (з
1748.7.12.). Мав двір у Глухові, підданих у Хороль-
ській сотні у с. Шишаки, підданих при хуторі Ка-
гамлик на Сухоні у Хорольській сотні, двір у Лубнах,
в полковій сотні Лубенського полку хутір при уро-
чищі Солониці. 28 жовтня 1763 р. отримав абшит. 

Кулябка Григорій Федорович (? – 1690 – 1736) – писар
полковий лубенський (1710–1714), сотник лубен-
ський (1715–1732). 27 квітня 1710 р. отримав геть-
манський універсал з наданням права користування
війською частиною з млина на лисогоській греблі і
звільненні його від поколювщини і покабанщини.
20 грудня 1713 р. отримав гетьманський універсал з
затвердженням права володіння наданих йому лу-
бенським полковником сс. Клепач і Новаки. 22
червня 1729 р. священик с. Новаки Михайло Федо-
ров подав супліку на нього за переслідування. Аб-
шитований бунчуковим товаришем Лубенського
полку (з 1732.21.04.). Був родичем глухівському сот-
нику Степану Уманцю. Мав двір у сл. Веригінській
Глухівської сотні, в другій полковій сотні у с. Хо-
рошкові 1 двір тяглих підсусідків та 5 дворів піших,
у Снятинській сотні у с. Береготочі 10 дворів підсу-
сідків козацьких, в д. Лучниках 1 двір. Д.: Феодосія
Василівна Жураковська (? – 1737), донька генераль-
ного осавула. У 1731 р. Гаврило Жураковський захо-
пив її спадковий гай.

Кулябка Данило Федорович (? – бл. 1728) – бунчуко-
вий товариш у Лубенському полку.

Кулябка Іван – бунчуковий товариш (1728) Д.: N Воло-
димирівна Максимович.

Кулябка Іван (бл. 1630 – бл. 1694) – козак Лубенської
сотні (Іван Колядка) (? – 1649 – ?), військовий то-
вариш (1661), суддя полковий лубенський (1657–
1670), значний військовий товариш. 17 вересня 

1681 р. отримав універсал гетьмана Самойловича,
яким йому і Лубенському Мгарському монастирю
затверджена гребля на р. Сулі з дозволом їм побу-
дувати на тій греблі чотири клітки по шість кол
кожному. 26 жовтня 1691 р. гетьман Мазепа надав
універсал йому і тому ж монастирю на володіння, в
половинному розмірі, Лисогорськими млинами по-
будованими на р. Сулі поблизу Лубен. Д.: (? – 1663
– 1688 – ?) Ірина NN.

Кулябка Іван Іванович (1729 – ран. 1784) – навчався в
КМА, закінчив Віттенбергський університет (1750),
бунчуковий товариш у Лубенському полку (з 1758),
суддя земський Лубенського повіту (1764.7.04. –
1782 – ?), колезький асесор (1782.9.09). Д.: 1) Євдо-
кія Марківна Маркович, донька бунчукового това-
риша. 2) Уляна Якимівна N (1754 – 1798 – ?).

Кулябка Іван Петрович (? – 1773) – службу розпочав з
1725 р. бунчуковим товаришем Лубенського полку
при генералах Матюшкіну і Шереметьєву в низо-
вому поході. Сотник лубенський (1734–1736). Був в
кримському поході, водив 400 лубенських козаків
до польського кордону на Київщині у Васильків і
Трипілля (1736–1737). Обозний полковий (1737–
1757). Полковник лубенський (1757–1770). 1747 р.
разом з батьком володіли посполитими у с. Ши-
шаки Комишенської сотні 40 дворів і 43 убогі хати,
у с. Радоловка 9 дворів і 22 хати. У 1765 р. захопив
двір, сінокос і озеро у с. Березняках у козака Донця.
У 1769 р. з його спадкоємців стягувалися гроші
через відсутність в полку гармати і зіпсовані мор-
тири. Д.: 1) N Володимирівна Максимович, донька
військового товариша, онука протопопа баришів-
ського. В придане отримала с. Єрківці і млин в уро-
чищі Чирському Переяславського полку. 2) (після
1748 р.) Марія Степанівна Максимович, донька ста-
родубського полкового писаря. В першому шлюбі
(1739–1748) була заміжня за бунчуковий товари-
шем Олександром Петровичем Корецьким.

Кулябка Михайло (? – 1629 – 1676 – ?) – отаман городо-
вий лубенський (? – 1659 – ?), військовий товариш
(Лубенського полку, 1667). У 1676 р. у с. Кононівці
продав луку з лісом за 10 коп Івану Кулябці.

Кулябка Павло Іванович (1737 – 1785.16.08.) – навчався
в КМА, службу розпочав 22 жовтня 1754 р. військо-
вим товаришем Лубенського полку, сотник снітин-
ський (1760.14.11. – 1769). Його звинувачували у
продажу горілки козакам, які перебували при ка-
раулі в Михайлівській фортеці за завищеними ці-
нами. Обозний полковий лубенський (1770.16.03. –
1782), предводитель дворян Лубенського повіту
(1782). Полковий командир Лубенського полку
(1783). Д.: 1) (1765) N Степанівна Піковець, донька
сотника лукомського. 2) (? – 1775 – 1780 – ?) Ольга
Олексіївна Семенова (1742 – 1797 – ?), донька про-
курора Малоросійської колегії.

Кулябка Петро Іванович (? – 1670 – 1745 – ран. 1747) –
обиватель лубенський (1689), значний військовий
товариш (1707–1736), бунчуковий товариш (1735–
1740), абшитований бунчуковий товариш (1741 –
1744 – ?). 29 лютого 1711 р., будучи в Лубнах, його
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тесть – миргородський полковник Апостол – надав
йому с. Клепачі, 25 травня 1712 р. – с. Радилів. У
квітні 1735 р. був призначений свідком при розподілі
майна графа Гаврила Головкіна у Ніжинському і Лу-
бенському полках. 23 лютого 1736 р. отримав жалу-
вану грамоту імператриці Ганни Іванівни на
володіння сс. Шишаками, Ширшневкою, Калайдин-
цями, Клепачами, хут. Матяшівкою, мав у Лубнах у
1740 р. 2 двори тяглих убогих підсусідків козацьких
та 10 дворів піших, в с. Засулля другої полкової сотні
14 дворів підсусідків. М ав у 1740 р. в Лукомлі 5 дво-
рів підсусідків. Мав 116 дворів і 21 коло (1744), у Лу-
комській сотні в с. Малому Селицькому 4 двори
підсусідків козацьких, в с. Шацьковець 1 двір. У 1745 р.
в Лукомлі мав 1 двір тяглих та 9 дворів піших підсу-
сідків, в с. Мацковцях 2 двори підсусідків, в с. Берез-
няках 2 двори тяглих та 3 двори піших. Д.: Ганна
Данилівна (друга) Апостол (? – 1747 – ?), донька геть-
мана. Після смерті чоловіка тримала два шинки у
Лубнах, мала підсусідків у с. Кононівка полкової
сотні. Мала у Лубнах двір житловий, хутір при уро-
чищі Солониці у 1747 р. та в Лубнах козацьких під-
сусідків 5 дворів і 12 хат бездвірних.

Кулябка Петро Петрович (? – ран. 1763) – сотник по-
лковий лубенський (1733), ротмістр надвірної ко-
рогви (1734–1736), бунчуковий товариш у
Лубенському полку (1736–1754). Мав у Лубнах 2
двори тяглих підсусідків козацьких та 2 двори
піших, в 2-й полковій сотні у с. Засуллі 1 двір підсу-
сідків (1740), шинок у с. Тишках (1747), 19 дворів
(1744), двір житловий у Лубнах, в якому сам жив
(1745), 4 найманих людей у с. Чудновець, 1 хату, 1
шинковий двір у с. Засиллі, у с. Шершнівці підда-
них посполитих дворів 2 малоґрунтових не могу-
чих, 11 тяглих убогих та 9 піших убогих (з них 5
дворів «о козачестве челобитствующих»), 182 двори
у с. Шишаки та 73 двори і 3 шинка у с. Радилівці Хо-
рольської сотні, шинковий двір у м. Манжелії
Омельницької сотні, два хутори у Хорольській сотні
(1745), в Лубнах двір житловий, підсусідків 2 двори
та 2 хати бездвірних, в с. Духовій 1 двір підсусід-
ський, підданих, в с. Шершнівці убогих 9 дворів в
них хат 10 та 2 бездвірних хати, шинок у с. Тишках,
хутір при урочищі Хорольські Колодязі (1747). У
1762 р. вів суперечку за ґрунти з дружиною бунчу-
кового товариша Федора Діаковського Марією. Д.:
(з 1725.8.01) Настасія Михайлівна Турковська,
донька генерального писаря. Зберігся синодик її
роду у Преображенській Києво-Подільській церкві. 

Кулябка Семен Васильович – бунчуковий товариш у
Лубенському полку (? – 1745 – 1773 – ?). Мав у 
1745 р. у 2-й Лубенській полковій сотні у с. В’язівці
6 дворів козацьких підсусідків та житловий двір.

Кулябка Степан Григорович (1726 – 1787 – ?) – син бун-
чукового товариша, після смерті батька служив при
ГВК у званні військового канцеляриста 2 роки. Бун-
чуковий товариш (з 1748.30.04.). Жив у Ніжин-
ському полку. У 1749 р. роздавав бідним гроші, в
1751 р. призначений у присутність в створену при
ГВК рахункову комісію на 2 роки, в 1754 р. півтора

роки був директором створеної по Київському
тракту пошти, у 1763 р. розглядав справу за позовом
поляка Реута проти генерального бунчужного Тар-
новського. Предводитель дворянства Глуховського
повіту (з 1782), надвірний радник. Мав двір у с. Сло-
бодка Велика Глуховської сотні. Мав 683 підданих в
с. Полковнича Слободка. Д.: Уляна Федорівна Ост-
роградська, донька полковника миргородського.

Кулябка Федір Данилович (? – 1727 – 1747 – ?) – про-
живав у с. Вищий Булатець полкової Лубенської
сотні. Бунчуковий товариш в Лубенському полку (?
– 1740 – 1747 – ?). Присягнув у 1741 р. Володів хуто-
ром при урочищі Боготус, мав 3 кола млинові
(1744). Мав у 1740 р. в Лубнах 5 дворів піших ко-
зацьких підсусідків, у 1740 р. в 2-й полковій Лубен-
ській сотні у с. Шершневичі 1 двір підсусідків, двір
житловий у Лубнах, в якому сам жив. Мав хутір на
урочищі Бочках з 3 найманими людьми. Д.: Пела-
гея N Горячка. Близько 1757 р. прижила «блудно»
дитину від дячка Миколи Барченка. 

Кулябка Федір Іванович (1664–1735) – у 1699 р. купив у
кононівського жителя Нечипора Сапановича ліс,
ставок з греблею. Бунчуковий товариш у Лубен-
ському полку. Володів хутором при урочищі Бочка,
у Лубнах житловим двором, 3 двори та 2 хати під-
сусідків. В Межигорському монастирі поминався
його рід. Д.: NNN (можливо, Євдокія) (? – ран. 1710).

Кулябка Яким Федорович (? – 1690 – ран. 1738) – слу-
жив у ГВК (з 1708), військовий товариш (1723), по-
лковий комісар лубенський (1724), бунчуковий
товариш у Лубенському полку (1726, 1727). У Луб-
нах його двір приїзджий. Д.: Євдокія Андріївна Ли-
зогуб, донька конотопського сотника. 

Кулябка Яків Петрович (1720 – 1771 – ?) – син бунчу-
кового товариша, бунчуковий товариш у Лубен-
ському полку (1748.7.12. – 1767). 1765 р. брав участь
у слідстві в справі звинувачення хмелівськими ко-
заками Стаховичів у захопленні ріллі і сінокосів.
Працював у полковій рахунковій комісії (1763).
Предводитель дворян Лубенського повіту (1767), з
1768 р. в абшиті. 10 червня 1771 р. батько лишив
його спадку за спробу позбавити його життя. Мав
підданих у Хорольській сотні у с. Шишаки.

Кумиловський Яків (1732 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (? – 1788 –
1790 – ?). Підданих не мав. Внесений до ІІ частини
родовідної книги дворян Березненського повіту
Чернігівського намісництва. Д.: Марія N Ситни-
кова, донька шляхтича.

Кункевич Матвій – з чиновницьких дітей, служив з
1770 р. був у турецькому поході за сотеного стар-
шину при козацькій команді. Значковий товариш
Чернігівського полку (1772 – 1780 – ?). Д.: 1) NNN. 2)
(з 1779) NNN, донька козака.

Купенков Іван Лаврінович – службу розпочав 1772 р.
писарем Ніжинського магістрату. Військовий това-
риш Ніжинського полку (1772 – 1784 – ?). В Ніжині
мав 1 хату, 5 підданих (1790). Титулярний радник
(1790). Д.: Катерина Артемівна Галицька, донька ні-
жинського купця. 
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Купчинський Андрій – шляхтич гербу «Топач», сот-
ник шаповалівський, військовий товариш (1745).

Купчинський Борис Васильович (Гладущенко) – син
військового товариша, значковий товариш. 

Купчинський Василь Андрійович – син сотника ша-
повалівського, військовий товариш Ніжинського
полку (1746 – 1751 – ?). Мав житлові двори у Воро-
нежі та Шаповалівці, надав позику до війського
скарбу – 8 копійок.

Купчинський Василь Григорович (? – ран. 1761) –
значковий товариш Ніжинського полку (? – 1734 –
?), у 1737 р. був отаманом сотенним воронізьким за
служби батька і його самого (? – 1737 – 1741). 29
травня 1735 р. з дружиною продали Костянтину Ли-
сеневичу у с. Гречаниках Терехтемирівської сотні
хутір з дубовим і березовим гаєм і сіножатями. На-
казний сотник воронізький Кирило Слабей у 
1737 р. звинуватив його в здирствах і побитті. Вій-
ськовий товариш (1741.23.10. – 1750 – ?). Сотник на-
казний красноколядинський. Мав у Красному
Колядині 5 підсусідків, після його смерті залиши-
лося 2 посполитих у с. Коренецькому Красноколя-
динської сотні. Д.: Наталія Марківна Ангеліовська,
донька сотника красноколядинського.

Купчинський Йосип Васильович (? – ран. 1779) –
значковий товариш Прилуцького полку (? – 1765),
абшитований військовий товариш (1765.09. – 1768
– ?). Проживав у с. Коренецькому. Мав підсусідків в
Красному Колядині, Понорах, 2 хутори під Красним
Колядином, хутір при с. Коренецькому, якими во-
лодів спільно з своїм швагром, полковим канцеля-
ристом, а потім возним Роменської сотні Остапом
Косяровським, разом з яким тримав 4 посполитих у
м. Красному Колядині. Д.: Марфа Яківна Косяров-
ська (1747 – 1790 – ?), донька священика. Володіла
231 підданим в 3 селах і двох хуторах. 

Купчинський Петро Пи липович (1745 – 1781 – ?) – з
шляхетства, син сотника яготинського, який відомий
своїм доносом на генерального писаря А.Безбо-
родька. Служив з 1762 р. полковим канцеляристом,
значковий товариш (1766.23.01. – 1780 – ?). У 1771 р.
роз ділив із сестрою володіння в трьох сотнях – Яго-
тинській, Березанській і Баришівській. Мав 110 під-
даних в Березанській та Баришівській сотнях.
Військовий товариш (1787). Мав підданих у с. Моро-
зівці Остерського повіту, разом з племінником Вой-
наховським – у с. Недра Козелецького повіту. Д.:
Марія Олексіївна Канаровська (1751 – 1781 – ?),
донька сотника яготинського. 

Купчинський Федір Андрійович – сотник шаповалів-
ський, значковий товариш.

Купюра Андрій – значковий товариш Ніжинського
полку (1755).

Куранда Федір – «зацний славетного товариства» Київ-
ського полку (1686), мав дім «за брамою Киевскою».

Кураховський-Щитков Дмитро – бунчуковий това-
риш Ніжинського полку (? – 1736 – 1738 – ?), у
нього підсусідки у с. Озеричах.

Курган Іван – значковий товариш Полтавського полку
(1730). Згідно рішення гетьмана Д.Апостола всту-

пив у володіння двором і домом вдови Марії Гриш-
нечивої, син Якої Данило Прокопченко не повернув
взятих в борг грошей.

Курика Данило Антонович (1743 – ?) – абшитований
військовий товариш Чернігівського полку (? – 1788 –
1790 – ?). Мав 28 підданих у 1 «деревнє». Внесений
до ІІ частини родовідної книги дворян Городниць-
кого повіту Чернігівського намісництва. Д.: Олена
Ничипорівна Шара, донька бунчукового товариша.

Куриленко Андрій Дмитрович (? – 1700 – 1759 – ?) –
значковий товариш Прилуцького полку (з 1715).
Полковий комісар (1734). Житель с. Рудівки полко-
вої сотні, де мав 1 посполитого.

Куриленко Давид Федорович – військовий товариш
Прилуцького полку.

Куриленко Дмитро (? – 1680 – 1759 – ?) – значковий
товариш Прилуцького полку (з 1715). Житель с. Ру-
дівки полкової сотні.

Куриленко Іван – син значкового товариша, значко-
вий товариш Прилуцького полку (1773 – 1781 – ?).

Куриленко Іван (? – ран. 1759) – значковий товариш
Прилуцького полку (1732). Житель с. Рудівки по-
лкової сотні. 

Куриленко Павло Тимофійович – син отамана городо-
вого пирятинського (? – 1687 – 1697 – ?), який во-
лодів с. Шкуратівкою. Отаман городовий
пирятинський (? – 1703 – ?), значковий товариш
Лубенського полку (? – 1712 – ?).

Куриленко Семен Леонтійович – значний військовий
товариш у Лубенському полку (1724).

Куриленко Стефан – значковий товариш Прилуцького
полку (1731 – 1757 – ?), брат Якова, житель с. Гайво-
рона Красноколядинської сотні, де мав 1 посполитого.

Куриленко Яків – значковий товариш Прилуцького
полку (1731 – 1757 – ?), житель гайворонський, де
мав 2 посполитих.

Курило Давид (1734 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?),
мав 44 підданих. Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Борзнянського повіту Чернігівського
намісництва. Д.: Зіновія NN, донька значкового то-
вариша.

Курило Данило – козак Новосанжарської сотні. Два
роки був у сулацькому поході. Значковий товариш
Полтавського полку (1738.21.09. – 1755 – ?), прожи-
вав у с. Нових Санжарах. Мав двір і хутір у Нових
Санжарах, 2 посполитих.

Курило Кирик – значковий товариш Полтавського
полку (? – 1761 – 1762 – ?), мешканець новосанжар-
ський.

Курило Клим – значковий товариш Полтавського
полку (? – 1763 – 1767 – ?). Мешканець Новосан-
жанської сотні. Наглядачі маєтків генерал-аншефа
Романа Воронцова у 1763 р. мали спробу привер-
нути його у підданство.

Курило Семен (1753 – ?) – абшитований значковий то-
вариш Лубенського полку (? – 1788 – 1790 – ?). Мав
13 підданних у 1 місті. Внесений до ІІ частини родо-
відної книги Лохвицького повіту Чернігівського на-
місництва. Д.: Настасія NN, донька козака.
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Курилов N – військовий товариш Київського полку, у
1677 р. протопоп козелецький Василь Григорович
продав йому свій млин ісайківський.

Курилов Микола – військовий товариш (1790), мешка-
нець Городницького повіту, підданих не мав.

Куриченко Дорофій Якович – абшитований військо-
вий товариш Ніжинського полку (1788).

Куровський (Куровщенко) Хома – військовий това-
риш Стародубського полку (1700).

Курочка (Курський) Іван Якубович – значний вій-
ськовий товариш з Корсунського полку перейшов
на Лівобережжя. Він став сотником менським і Ма-
зепа надав йому с. Домашлин, володів ним 13 років
(тобто щонайменше до 1700 р.). Мазепа забрав у
нього до Батуринського замку. У 1699 р. купив ліс у
кладновських жителів Михайла Кузьменка і 4 ниви
у Тимоша Шетерянова. Його рід Якубовські-Івер-
ські-Курочки.

Курський Дем’ян Герасимович (бл. 1704 – ?) – син сот-
ника менського Чернігівського полку, службу роз-
почав з 1730 р., учасник очаківського походу. Склав
присягу імператриці Єлизаветі в Ніжинському
полку. Військовий товариш Ніжинському полку
(1741 – 1763 – ?).

Куст-Кислович Андрій – службу розпочав з 1 лютого
1762 р. значковим товаришем, військовий товариш
(з 13 листопада 1762 р.), сотник срібнянський
(1777.15.05. – 1781).

Куст-Кислович Георгій Степанович (1745 – ?) – знач-
ковий товариш Прилуцького полку (? – 1775 – 1790
– ?). Разом з братом Ісаком мав 46 підданних в При-
луцькому повіті (1788). Д.: Варвара NN, донька свя-
щеника. Мали сина Трохима і доньку Тетяну.

Куст-Кислович Григорій (1758 – ?) – син значкового
товариша, службу розпочав з 1767 р. полковим кан-
целяристом, значковий товариш Прилуцького
полку (з 1773.2.11.), колезький протоколіст

Куст-Кислович Іван – значковий товариш Прилуць-
кого полку (? – 1757 – ?), мав власний герб.

Куст-Кислович Кузьма (1742 – ?) – військовий това-
риш Прилуцького полку. Разом з Сидором, Григо-
рієм і Тимофієм мали 121 підданого (1788). Д.:
Гафія N Романовська, донька диякона. 

Куст-Кислович Матвій Осипович (? – ран. 1748) –
значковий товариш Прилуцького полку (? – 1716 –
1735 – ?). У 1716 р. отримав гетьманський універсал
на с. Леляки. Мав шинок. Д.: Уляна Василівна Га-
ленковська (? – 1730 – 1747 – ?).

Куст-Кислович Павло – служив з 1740 р. в званні вій-
ськового канцеляриста ГВК, був слідчим про вбив-
ство в Прилуцькому полку. Військовий товариш у
Лубенському полку (1757 – 1763 – ?). У 1763 р. в ко-
місії в м. Срібному.

Куст-Кислович Сидір (1748 – ?) – військовий товариш
Прилуцького полку. Д.: Настасія N Юркевич,
донька військового товариша.

Куст-Кислович Стефан Матвійович (бл. 1711 –
1781.6.06.) – значковий товариш Прилуцького полку
(1731–1781). Полковий комісар (1741). У 1748 р. чо-
тири родини його підданних посполитих с. Леляки

перейшли у козаки, а козак Іван Тарасенко скупо-
вував там ґрунти у його підданних. Мав 4 посполи-
тих у м. Варві. Д.: Настасія N Терлецька, донька
київського бурмістра.

Кустовський Петро (? – 1699 – бл. 1738) – значковий
товариш Ніжинського полку (? – 1736 – 1737 – ?)
Мав 4 підсусідка в Борзні, 5 – у с. Оленівці – 5. Д.:
Ганна NN (бл. 1699 – 1767 – ?), жила в спадковому
за її предками дворі, до якого належало землі на 13
днів. Їх син Семен був економом ніжинського по-
лковника Петра Розумовського (1758), ніжинським
городовим отаманом (1764), священиком с. Веп-
рика Басанської сотні (1782). Одружений з Катери-
ною Петрівною Ракушкою-Романовською.

Кусюра N – військовий товариш.
Кут Василь (? – ран. 1755) – військовий товариш По-

лтавського полку (1743), мав двір та 4 підсусідків у
Кереберді. Д.: Марія NN.

Кутневський Василь Данилович (1709 – 1783 – ?) –
службу розпочав з 1733 р., бунчуковий товариш
(1735.21.12. – 1761), абшитований бунчуковий това-
риш (1761 – 1783 – ?). Проживав на хуторі Машків-
щина, мав двір у Глухові. Д.: Ганна Тимофіївна
Булавка, донька сотника полкового чернігівського.
Мали сина Михайла, доньку заміжню за Ничипо-
ром Пилиповичем Гриневичем (бл. 1767 – ?).

Кутневський Данило Герасимович (? – 1732, 9 квітня.
«Въ Новгородку панъ Данило Кутневскій т. б. (день
Пасхи) по всенощной умре») – глухівський козак
Ніжинського полку. 29 серпня 1699 р. Мазепа надав
йому універсал про прийняття під бунчук. Бунчу-
ковий товариш (1699–1732). 8 березня 1715 р. за
служби військові отримав гетьманський універсал
на с. Кривоносівку, підтверджений царською гра-
мотою 7 червня 1718 р. Побив батька глухівського
священика Матвія Бугая, знищив універсал Скоро-
падського на маєток у с. Локотках Воронізької сотні.
Д.: Марія Савична Савич (? – 1708 – 1742 – ?),
донька генерального писаря. 

Кутневський Іван Данилович (? – 1751 – ран. 1781) –
бунчуковий товариш (1735.21.12. – 1751 – ?) у Ста-
родубському полку. Мав маєтність у с. Кривоносівці
Новгородської сотні у 1737 р. 16 дворів малоґрунто-
вих посполитих, 15 убогих дворів, 10 дуже убогих
огородників та 4 двори підсусідків. Володів хут. Кут-
невським. Мав 7 підсусідків у Воронежі та двір у
Глухові.

Кутневський Михайло Іванович – військовий товариш
Ніжинського полку. (з 1768), бунчуковий товариш
(1783). Д.: Настасія Василівна Драгневич, донька
поручика.

Куцевич N – миргородський полковий городничий (? –
1776), абшитований військовим товаришем Мирго-
родського полку (1776.09. – ?).

Куценко Данило (1727 – ?) – з дворян. Службу розпочав
з 1759 р., значковий товариш Миргородського
полку (з 1782).

Куценко Іван (1759 – ?) – службу розпочав з 1772 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1783).

Куценко Карпо (? – 1713 – 1771 – ?) – службу розпочав
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з 1723 р. значковим товаришем. Д.: N Хомівна
Пащенко, донька зіньківського козака.

Куценко Яким (1757 – ?) – службу розпочав з 1776 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1782).

Кучер Іван – козак, значковий товариш Лубенського
полку (1736 – 1751 – ?), у 1737 р. був полковим
зборщиком, у 1738 р. комісар, присягнув у 1741 р.
Мав у полковій сотні Лубенського полку в д.
Александрівці 1 двір піших підсусідків козацьких, у
с. Засуллі 3 двори, двір житловий у Лубнах, в якому
сам жив, мав у 1745 р. хутір у полковій сотні, в якому
жили наймані люди. 1751 р. збирач «доімочних»
грошей до військового скарбу та під звітом за
комісарство. Мав підсусідків у с. Олександрівці
(1747). Абшитований сотник. 

Кучер Федір (1732 – ?) – шляхтич. Службу розпочав 15
червня 1749 р., полковий канцелярист (з 1750),
значковий товариш (з 1757), возний, військовий
товариш Лубенського полку (1782).

Кушакевич Олександр – значковий товариш
Ніжинського полку (1737–1747), мав посполитих та
двір у м. Прохоріві.

Кушевський Дмитро – значковий товариш Гадяцького
полку (1736), мешканець гадяцький, служив у 1-й
полковій сотні (1736), полковий хорунжий
гадяцький (? – 1739 – ?), абшитований полковий
хорунжий (? – 1744 – 1764 – ?). Мав 13 дворів і 4
млинових кола (1744). Д.: (1725) NNN. Їх донька
Марія заміжня за Федором Олексійовичем
Алфьоровим, підпрапорний Сумського полку.

Кушевський Яків – значковий товариш Гадяцького
полку (1736 – 1739), мешканець гадяцький. Жив у
1-й полковій сотні.

Кущ Іван (бл. 1739 – ?) – службу розпочав з 1766 р.,
отаман сотенний (з 1770), значковий товариш
Київського полку (1775 – 1783 – ?).

Кущинський Дмитро Якович – козак
новосанжарський (1718). У 1731 р. був у ногайському
поході. Значковий товариш Полтавського полку за
служби батька (1736.29.09. – 1755 – ?). Мав двір і
підсусідків у Новому Санжарові.

Кущинський Іван Якович (? – ран. 1766) – козак
новосанжарський (1718), писар сотенний
новосанжарський (1720–1732), писар ратушний
новосанжарський (1730–1732). У 1731 р. був на
українській лінії. Писар при полковому комісарі
(1732–1736). Значковий товариш Полтавського полку
за служби батька (1736.29.09. – 1748). Сотник
царичанський (1748.26.05. – 1757 – ?). У 1757 р. на
нього написав доніс писар сотенний Микола Жадан за
відсутність на молебнях 21 і 25 квітня цього року.
Племінник новосанжарського козака Івана Карпенка
(? – 1752). Мав двір у Нових Санжарах.

Кущинський Олексій Дмитрович – значковий
товариш Полтавського полку (? – 1759 – 1767 – ?),
мешканець новосанжарський. У 1763 р. разом з
козаками Новосанжарської сотні подали скаргу на
управителів маєтків генерал-аншефа Воронцова,
хорунжого Миргородського полку Козиненка та
військового канцеляриста Каневського за
намагання стягти підданські повинності.

Кущинський Петро – шляхтич гербу «Кущ»,
значковий товариш Чернігівського полку (1732).

Кущинський Прокіп Дмитрович – значковий товариш
Полтавського полку (1762), мешканець
новосанжарський.

Кущинський Тимофій – наказний сотник полковий
(1723), за городничого чернігівського (1725),
значковий товариш Чернігівського полку (1732),
мав шинок у Чернігові.

Кущинський Яків Дмитрович – значковий товариш
Полтавського полку (1762), мешканець
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Лабунський-Збуйнара Григорій (1738 – ?) – абшито-
ваний військовий товариш Чернігівського полку
(1788), мав 16 підданих у 1 селі. Д.: Дарія NN, донька
козака.

Лабунченко Тимофій – значковий товариш Київ-
ського полку (1784).

Лаворка Федір (? – ран. 1790) – військовий товариш
(1790). Мешканець Городницького повіту, підданих
не мав. Д.: Тетяна N.

Лаврентієв Данило – військовий товариш Чернігів-
ського полку (1747).

Лаврентієв Данило (в 1761 р. йому «більше шестиде-
сяти років» – 1761 – ?) – дід і батько до смерті слу-
жили. Служив з 1721 р. за нарядами Роменського
сотенного правління, у 1726, 1730, 1736 рр. зборщик
сотенний. У 1737–1738 рр. роменський сотенний ко-
місар. 8 вересня 1752 р. призначений значковим то-
варишем Лубенського полку. Звільнений у 1757 р.
від служб за старістю, в абшит отримав військового
товариша (1761). Письменний. 

Лавриненко Терентій Григорович – службу розпочав з
1758 р., сотенний комісар (1764), осавул сотенний
новгород-сіверський (1765.31.10. – 1769.2.01.), вій-
ськовий товариш (1769.2.01. – 1787 – ?). Мав 7 під-
даних у хут. Араповському. Д.: Катерина NN, донька
священика-шляхтича. Мали сина Василя, доньок
Ганну, Уляну.

Лаврінович Фірс – шляхтич, військовий товариш Ста-
родубського полку (1700).

Лагода Василь Олександрович – полковий комісар ки-
ївський, титор Вознесенської церкви в Козельці
(1750). 

Лагода Григорій (1703 – ?) – службу розпочав з 1737 р.
значковим товаришем Київського полку, абшито-
ваний значковий товариш (1761) .

Лагода Григорій Васильович (бл. 1733 – ?) – службу
розпочав з 1748 р. полковим канцеляристом київ-
ським, військовий канцелярист (з 1763.14.06.),
значковий товариш Київського полку (1764.23.01.),
військовий товариш, за писаря земського козе-
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лецького (1773 – 1782 – ?), абшитований полковий
осавул (? – 1772 – 1782 – ?). Д.: (1772) Гафія Григо-
рівна Паламаренко, донька значкового товариша.

Лагода Іван Григорович (1759 – ?) – козак, значковий
товариш Миргородського полку.

Лагода Матвій Якович (бл. 1743 – ?) – син значкового
товариша, службу розпочав значковим товаришем
Миргородського полку з 7 березня 1768 р., абшито-
ваний сотник (1782), володів хутором в Хорольській
сотні. Разом з братом Семеном проживали у с. Ста-
рій Аврамівці. Д.: N Герасимівна Барабаш, донька
військового товариша.

Лагода Олександр Васильович (? – 1699 – ран. 1764) –
військовий товариш (? – 1719 – 1722 – ?). Полковий
хорунжий миргородський (1723–1732), осавул по-
лковий миргородський (1732–1735). Брав участь в
кримському поході (1735). Значковий товариш
(1736), за полкового осавула в кримському поході
(1737). Проживав у с. Аврамівці – маєтності полко-
вого осавула миргородського Семена Галагана
(1723). Після смерті батька отримав 10 дворів під-
даних у с. Аврамівці, володів хут. Вершина Холодна.

Лагода Семен Якович (бл. 1746 – ?) – син значкового
товариша, службу розпочав з 1774 р., військовий то-
вариш Миргородського полку (з 1778), абшитова-
ний військовий товариш (1782). Володів хутором в
Хорольській сотні. Разом з Матвієм володіли час-
тиною с. Нової Аврамівки. Д.: 1) (1779) Євдокія NN,
донька священика. 2) (1803) Єфросинія NN, донька
шляхтича.

Лагода Яків Олександрович (? – 1731 – 1764 – ?) – знач-
ковий товариш Миргородського полку (1741 – 1752
– ?). У 1742 р. прийняв присягу на вірність імперат-
риці Лизаветі Петрівні. Полковий комісар (1743).
Мав хутір під с. Аврамівкою в Хорольскій сотні.

Лада-Богданович Симон – військовий товариш у Чер-
нігівському повіті (1790). Мав 7 спадкових підданих.
Д.: Настасія Веснянська, донька військового това-
риша.

Ладанович Кирило – значковий товариш Полтав-
ського полку (1751).

Ладинський Антін (1762 – ?) – військовий товариш (?
– 1788 – 1790 – ?), мав 18 підданих в Роменському
повіті в сс. Дмитрівці і Рабухах. Внесений до ІІ час-
тини дворянської родовідної книги Чернігівського
намісництва Ніжинського повіту.

Лазаревич Василь – бунчуковий товариш (15.09.1735
– 1751). У 1737 р. мав двір приїзжий та посполитих в
сл. Гуті, мав двір і шинок у Воронежі, 15 підсусідків
у Воронежській сотні та при хуторі Гути 7 підсусід-
ків володів посполитими д. Жорновки Конотоп-
ської сотні. У 1748 мав житловий та приїзжий двір,
2 найманих у Воронежі.

Лазаревич Василь Романович (бл. 1688 – ран. 1753) – син
судді полкового ніжинського, бунчуковий товариш в
Ніжинському полку (1727–1753). Був у сулацькому по-
ході. Мешкав у Воронежі. Д.: Васа Іванівна Тимо-
шенко (бл. 1695 – ?), донька значкового товариша.

Лазаревич Володимир Васильович (1749.15.07 – 1787
– ран. 1790) – син сотника леплявського, службу

розпочав з 10 вересня 1764 р., значковий товариш
(з 1767.20.06.), сотник піщанський (з 1771.23.04.). У
1781 р. отримав чин бунчукового товариша. мав за
собою 40 підданих, володіння у с. Келеберді. Д.: Єв-
докія Степанівна Ілляшенка, донька бунчукового
товариша. Син Яків.

Лазаревич Володимир Васильович (1749.15.07 – 1787
– ран. 1790) – син сотника леплявського, службу
розпочав з 1764.10.09., значковий товариш (з
1767.20.06.), сотник піщанський (з 1771.23.04.). У
1781 р. отримав чин бунчукового товариша. Мав 40
підданих. Бунчуковий товариш. Мав володіння у с.
Келеберді. Д.: Євдокія Степанівна Ілляшенка,
донька бунчукового товариша. Мали сина Якова.

Лазаревич Данило Григорович – навчався в КМА, вій-
ськовий канцелярист ГВК (1725–1728), значковий
товариш Миргородського полку (1729–1741), «за
службу діда їх бувшого сотником а потім обозним
полковим миргородським і батька і їх самих у
званні значкових товаришів, а що дім їх осиротілий
отягощав полковник Капніст мати їх Ганна Васи-
лієва Родзянковна прийнята під протекцію ГВК а
синів її призначено військовими товаришами»
(1741 – 1744 – ?). Мав хутір під Хоролом, 3 підсусід-
ків (1739). Не мав дворів підданих (1744).

Лазаревич Іван – бунчуковий товариш у Стародуб-
ському полку (1764), мав володіння у 2-й полковій
сотні у с. Тарасовці посполитих дворів 24.

Лазаревич Іван Васильович (бл. 1715 – 1783 – ?) – бун-
чуковий товариш Ніжинського полку (1735.15.09. –
1740), ніжинський полковий суддя (1740 – 1766). Д.:
Настасія Степанівна Родзянко (бл. 1723 – ?). 

Лазаревич Михайло – значковий товариш Лубенського
полку (1762), мешканець чигриндубравський.

Лазаревич Михайло Григорович – навчався в КМА (?
– 1724), значковий товариш Миргородського полку
(? – 1741), військовий товариш (1741 – 1751 – ?). Не
мав дворів підданих (1744). 1751 р. патенту на чин
не пред’явив, працював в польській комісії.

Лазаревич Степан Романович (бл. 1692 – ран. 1765) –
син судді полкового ніжинського, бунчуковий това-
риш в Ніжинському полку (1727 – 1751 – ?, універ-
сал 1735.09.26.), був у сулацькому поході. Мешкав у
Воронежі. 1732 р. мав двір приїжджий та посполи-
тих в сл. Гуті. У 1737 мав двір, 2 шинки у Воронежі,
4 підсусідків у Воронеській сотні та при хуторі Гути
7 підсусідків, у 1738 р. володів посполитими д. Кор-
ковки 9 дворів. У 1741 р. склав присягу імператриці
Єлизаветі в Ніжинському полку, з ним його син
Роман. Мав житловий двір та шинковий у Воро-
нежі. Д.: Наталія Іванівна Заруцька (бл. 1701 – ?).

Лазаревич Яків – абшитований військовий товариш
(1777). Д.: Мотря Григорівна Кущ, донька козака
Глухівської сотні. Діти: Василь (1757 – ?) – канце-
лярист МК, Іван (1771 – ?), Марфа (1759 – ?) заміжня
за військовим канцеляристом Іллєю Городенським.
Жили на хуторі Недбаєвому Янпольської сотні.

Лазаревський Михайло (бл. 1712 – ?) – служив з 1735 р.,
був у наборі на армію волів, у очаківському, дніст-
ровському і хотинському походах, в прикордонних
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архангелогородській і мотовилівській комісіях в
асистенції, військовий товариш у Лубенському
полку (1746 – 1763 – ?).

Лазаренко Ананій – шляхтич гербу «Лески», значний
військовий товариш. Мешканець конотопський. Ро-
доначальник Лазаревських.

Лазарєв Іван – значковий товариш Стародубського
полку (1769), в утриманні різних казенних сум та
речей. Мав двір у Стародубі (1768). 

Лазкевич Андрій Петрович – військовий товариш Лу-
бенського полку. У 1764 р. сотник костянтинівський
побив його підданих в Гадяцькому полку, захопив
майно та спалив млин на р. Сулі, який належав
йому та значковому товаришу Лубенського полку
Андрію Богдановському.

Лазкевич Григорій (? – ран. 1762) – військовий това-
риш Лубенського полку.

Лазкевич Іван (1738 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Лубенського полку (1788). Д.: Катерина NN,
донька козака.

Лазкевич Кирило – абшитований військовий товариш
(1783). Д.: Марфа Григорівна Коропчевська, донька
значкового товариша.

Лазкевич Онисим (1750 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Лубенського полку. Д.: Ірина NN,
донька козака.

Лазкевич Петро Семенович (? – 1717 – 1783 – ?)– на-
вчався у КМА (1727). Працював у кодифікаційній
комісії (з 1735). Військовий товариш (? – 1745), бун-
чуковий товариш (з 1745). У 1756 р. призначений до
Лубенського полкового суду замість хворого бунчу-
кового товариша Володимира Велецького. Мав двір
житловий у Ромнах, у с. Герасимівці Роменської
сотні підданих посполитих дворів 12 малоґрунто-
вих, 10 тяглих та 7 піших убогих, та 3 двори підсу-
сідків (1745), житловий двір у с. Житному. мав у
1747 р. убогих і дуже убогих підданих в Роменській
сотні в с. Гарасимівці 28 дворів в них 46 хат та 2 без-
двірних хати, підсусідків тяглих 1двір, 1 хата та 14
хат піших, мав у Роменській сотні хутір на 7 дворів
та приїзджий двір і 2 шинки у Ромнах, житловий
двір власний та 2 житлові наймані і шинок у с. Ге-
расимівці, шинок у с. Хмельове. Д.: Настасія Федо-
рівна Кандиба, донька бунчукового товариша.

Лазкевич Федір (? – ран. 1745) – військовий товариш. В
Роменській сотні у с. Коровинець під сусідські ко-
зацькі двори ним скуплені 4 малоґрунтових могучих,
10 малоґрунтових не могучих, 1 тяглий убогий та його
ж хутір, в якому живуть підсусідки 1 двір малоґрун-
товий не могучий, 9 тяглих убогих та 2 піших убогих.
Тут же окремо записані підсусідки його вдови 4 двори
тяглих та 1 двір піших убогих підсусідків.

Лазуревський Іван – значковий товариш Лубенського
полку (1750).

Лазько Максим (1746 – ?) – службу розпочав з 1763 р.,
військовий товариш (з 1782), брав участь в турець-
кому поході.

Лайкевич Ілля – значковий товариш.
Лайкевич Кіндрат Павлович – службу розпочав 1755 р.

в Стародубській полковій канцелярії, значковий то-

вариш (1760–1762), військовий товариш і почмейс-
тер (1762–1772), полковий хорунжий стародубський
(1772–1778). Полковий обозний стародубський
(1778–1782).

Лайкевич Петро Романович (1747 – 1787 – ?) – служив
з 1764 р., військовий товариш (1768), колишній
райця магістрату стародубського, бунчуковий това-
риш призначений у 1783 р., у походах не був, бажав
продовжити військову службу у 1783 р. Абшитова-
ний бунчуковий товариш (1787). Мав двір у Старо-
дубі. володів винокурнею пустою і при ній хата 1, 5
комор, саж 1. Винокурню він збудував на місці, куп-
леному у 1761 р. в бурмістра стародубського Григо-
рія Гуриновського за 60 карбованців. Жив у хаті
різночинець Новіков з милостині. Д.: Параска NN,
донька шляхтича.

Лайкевич Роман Васильович – значковий товариш
Стародубського полку (? – 1735 – 1739 – ?). 

Лайкевич Роман Васильович – шляхтич. Військовий
товариш.

Ланчинський Гаврило – військовий товариш Лубен-
ського полку (1702).

Лапенко Яків – військовий товариш Стародубського
полку (? – 1693 – 1695 - ?)

Лапценський Сава – полковий канцелярист (? – 1740),
значковий товариш Чернігівського полку на місце
тестя (з 1740). Д.: N Василівна Вишневецька, донька
значкового товариша.

Лапченко Григорій – козак Китайгородської сотні,
значковий товариш Полтавського полку (1737.17.11.
– 1743 – ?). У 1735 р. в білозерському поході під ко-
мандуванням полкового осавула Левенця, У 1736 р. в
кримському поході за хорунжого полкового полтав-
ського. Мав з братами 2 двори в Китайгороді (1743).

Лапченко Іван – козак Китайгородської сотні, значко-
вий товариш Полтавського полку 1743 р., мав з бра-
тами 2 двори в Китайгороді.

Лапченко Степан – козак Китайгородської сотні, знач-
ковий товариш Полтавського полку 1738–1743 р.,
мав з братами 2 двори в Китайгороді.

Ласкевич Андрій Леонтійович – бунчуковий товариш
у Лубенському полку (1740).

Ласкевич Іван Остапович – онук полковника лубен-
ського Ілляшенка (за жіночою лінією), значковий
товариш у Лубенському полку (1708). 10 січня 
1708 р. отримав гетьманський універсал на всі до-
ходи з дідівського млина в три кола на р. Ромні на
греблі Працювській.

Ласкевич Ілля Романович – військовий товариш Ста-
родубського полку

Ласкевич Микита Ілліч – значковий товариш Старо-
дубського полку (1787), мешканець глухівський.

Ласкевич Павло Семенович (? – 1719 – 1751 – ран. 1763)
– син сотника роменського, праонук полковника
лубенського Ілляшенка (за жіночою лінією), вій-
ськовий канцелярист ГВК (1739–1744), військовий
товариш (1744–1745 ), бунчуковий товариш у Лу-
бенському полку (з 19.01.1745). Мав у 1747 р. убогих
і дуже убогих підданих в Роменській сотні в д. Ба-
совці 17 дворів в них 22 хати та 1 бездвірна хата, під-
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сусідків кінних 3, піших 4, мав шинок у Ромнах,
шинок у с. Волковцях, приїзжджий двір у д. Ба-
совці, шинок в с. Миколаївці, млин на р. Ромні. Д.:
(з 1742) Марія Федорівна Ситіна, донька бригадира.

Ласкевич Петро – значковий товариш Ніжинського
полку. У 1735 р. був у поході в Орелі на лінії.

Ласкевич Петро Леонтійович (1714 – 1762 – ?) – розпо-
чав службу в Ніжинському полку з 1738 р., бунчуко-
вий товариш у Лубенському полку (з 1751). У 1749 р.
розпочалися його суперечки за с. Гирявку з дядьком
Максимом Антоновичем. Абшитований військовий
товариш (1783). Мав 141 підданого у с. Гирявці і ху-
торі Голубовському, 15 – в хут. Понорському.

Ласкевич Петро Петрович – військовий товариш Старо-
дубського полку (1787), мешканець стародубський.

Ласкевич Петро Семенович (? – 1763) – син сотника ро-
менського, праонук полковника лубенського Ілля-
шенка (за жіночою лінією), навчався в класі
риторики КМА (1727), військовий товариш (? – 1745).
1735–1745 рр. Працював у комісії для зведення прав-
ничих книг. Бунчуковий товариш (1745.19.01. –
1763). Мав 20 дворів посполитих і 3 двори підсусідків
у с. Герасимівці Роменської сотні. Д.: Меланія NN.

Ласкевич Родіон Ілліч – військовий товариш Старо-
дубського полку (1787), мешканець глухівський.

Ласкевич Федір (? – ран. 1757) – військовий товариш.
Д.: Параска Якимівна N. У другому шлюбі (? – 1759
– 1760 – ?) за підполковником ландміліцких полків
Олексієм Єршовим. 1759 р. син Федора Андрій з
дружиною Настасією вели суперечку за спадок з
дядьком батька бунчуковим товаришем Петром
Ласкевичем, з полковником Олексієм Єршовим.

Ласкевич Федір Григорович (1756 – ?) – службу розпо-
чав 11 березня 1773 р., колезький канцелярист (з 31
листопада 1773), військовий товариш Лубенського
полку (з 16 березня 1777). Д.: Настасія NN.

Ластовецький Максим Герасимович – шляхтич, аб-
шитований значковий товариш Ніжинського полку
(1782), мешканець батуринський. Мав 6 підданних.
Д. Феодосія NN, донька козака.

Ласферов Федір – значковий товариш Гадяцького
полку (1739), у поході на лінії.

Латошевич-Крамар Пилип – значковий товариш.
Лахневич N (? – ран. 1748) – військовий товариш Ки-

ївського полку. Д.: Ірина NN, 1748 р. прохала указу
про підтвердження охоронного універсалу гетьмана
Д.Апостола про звільнення її двору у Кобижчах від
податків і повинностей.

Лахневич Григорій Іванович (1729 – ?) – службу роз-
почав 1748 р. в ГВК, з 1751 р. миргородський горо-
довий отаман. Сотник 3-ї полкової сотні
Ніжинського полку (1753.15.06. – 1782.19.06.), бун-
чуковий товариш (1782–1790). Мав 13 підданих у 1
селі в Березненському повіті. Внесений до ІІ час-
тини родовідної книги дворян Чернігівського на-
місництва. Д.: Євдокія Яківна Репешка, донька
значкового товариша. Мали синів Петра, Володи-
мира, доньку Тетяну.

Лачковський Григорій – значковий товариш Старо-
дубського полку (1723).

Лашевич Павло – бунчуковий товариш у Гадяцькому
полку (1758–1759).

Лашкевич (Тищенко) Онисифор Семенович (? – ран.
1758) – значковий товариш. Д.: (1725) Уляна Ми-
хайлівна Улізько, донька значкового товариша.

Лашкевич Артем Артемович (1718 – ран. 1784) –
службу розпочав з 1747 р. військовим канцелярис-
том, бунчуковий товариш (1765.21.12.). Д.: (1769) Те-
тяна Григорівна Кулябка (1728 – ?), донька
бунчукового товариша. За іншими даними Параска
Григорівна Галаган.

Лашкевич Артем Семенович (? – 1714 – 1744 – ?) – вій-
ськовий товариш. Його донька Ганна заміжня
(1783) за бунчуковим товаришем Яковом Якимови-
чем, донька Марфа – за Іваном Пісоцьким. 

Лашкевич Іван Семенович (Тищенко, Лашкевич-Руб-
цов, Лашкевич) (1683–1765) – службу розпочав з
1724 р., значковим товаришем (1724–1739), асесор
полкового суду (1731), був у 1733 р. полковим комі-
саром і У 1735 р. ще не здав справи, У 1735 р. жив у
полковій сотні, в комісії Шипова (1737), у 1735 р.
його називає братом Федір Чуйкевич, у 1737 р. во-
лодів с. Старе Задубення Бакланської сотні: 31 двір
(16 малоґрунтових, 12 убогих при городах, 3 підсу-
сідки). Городовий отаман (1740–1746), абшитова-
ний бунчуковий товариш (з 1746.17.12.). Його
пасинок Журман Ілля, суддя генеральний, володів
за ним двором у Стародубі (1750). Мав у 1764 р. у
Стародубі 2 двори, 2 хати в яких жило 4 найманих
людей Д.: Єфросинія Іванівна Губчиць (1696 – ?),
донька сотника почепського. У 1-му шлюбі була за
Василем Матвійовичем Журманом, значковим то-
варишем. З нею до родини Лашкевичів перейшло
12 дворів у с. Гарцево.

Лашкевич Микола Артемович (1745 – 1784 – ?) – син
бунчукового товариша. Службу розпочав з 1764 р. у
ГВС, військовий товариш (з 1765).

Лашкевич Михайло Артемович – син бунчукового то-
вариша. Службу розпочав з 1759 р. військовим кан-
целяристом в ГВК, а потім у ГВС, військовий
товариш (1763–1784).

Лашкевич Опанас Артемович (1749 – 1782 – ?) –
службу розпочав 5 лютого 1765 р. в Малоросійській
Колегії, військовий канцелярист (1769), секретар в
Малоросійській Колегії (1776.28.04.), бунчуковий
товариш (1778), земський суддя Погарського повіту
(з 1779), надвірний радник (1781.13.08.).

Лашкевич Петро Федорович (1734 – 1780 – ран. 1784)
– син полкового хорунжого. Гетьман у 1757 р. надав
чин військового товариша, служив в дійсній службі
з 1760 р. в Стародубському полку і того року був у
слідстві про вільних військових посполитих, був у
рахункових комісіях Стародубського і Погарського
магістратів про прибутки і видатки. Направлений у
військовий похід (1769). Комірник Погарського по-
віту (1780). Разом з братом Семеном володів с. Ост-
роглядовим, де і мешкав. Мав 70 підданих (1775).
Д.: Мотря Ісаківна N (1737 – 1789 – ?).

Лашкевич Степан Іванович (1733–1782) – службу роз-
почав з 1751 р. військовим канцеляристом в ГВК,
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бунчуковий товариш (з 1754), земський суддя По-
гарського повіту (1764–1779), «предводитель» шля-
хетства Погарського повіта (1772–1775), підкоморій
(з 1779), надвірний радник (з 1782). Володів хуто-
ром поблизу с. Карповичі, де на р. Ірні мав плотину
з млином в 3 кола, а також винокурний завод. Д.: (з
1758) Параска Григорівна Галаган (? – 1783 – ?),
донька прилуцького полковника.

Лашкевич Федір (1750 – ?) – службу розпочав з 1770 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1782.
05.).

Лашкевич Федір Семенович (1708/1713 – 1767 – ран.
1781) – купець стародубський (1743), бурмістр Ста-
родубського магістрату (1744.11.), міщанин старо-
дубський (1751.09.). Служив військовим товаришем
за універсалом гетьмана, звання отримав за служби
предків у листопаді 1752 р. В дійсну службу вступив
у 1754 р. Був у комісії бунчукового товариша Терна-
віота, полковим комісаром у 1754 р.. Вів слідства
над військовий товариш Бєларовським за індуто-
вий збір при полковій канцелярії, у 1759 р. – над ко-
заками Ніжинського полку на прикордонних
роботах. Полковий хорунжий (1767). Мав у Старо-
дубі 3 двори, 6 хат, в яких 9 найманих людей (1764).
Д.: Гафія Семенівна Соболевська (1716/1718 – 1787 –
?), донька сотника погарського.

Лашко Іван (1713 – ?) – службу розпочав з 1752 р., оса-
вул сотенний (з 1765), значковий Київського полку
(з 1780).

Лашнюк Василь Семенович – сотенний канцелярист
(1752 – 1764), писар сотенний волинський Чернігів-
ського полку (1764 – 1779 – ?), військовий товариш
(1783), абшитований військовий товариш (1787). У
с. Волинці мав 9 підданих (1783). Д.: (? -1759 – 1783
– ?) Олена Степанівна Богдановська, донька свяще-
ника. Їх діти: Сава (1760 – 1783 – ?) – губернський
канцелярист, Семен (1775 – 1783 – ?), Настасія (1768
– 1783 – ?), Уляна (1769 – 1783 – ?), Мотря (1771 –
1783 – ?) та Ірина (1776 – 1783 – ?).

Лащенко Григорій – козак, служив з 1758 р., з 1764 по-
лковий канцелярист, значковий товариш
(22.04.1774 – 1777). Одружений з донькою козака.

Лащинський Андрій Леонтійович – бунчуковий това-
риш (1740).

Лащинський Артем (1722 – 1799 – ?) – службу розпо-
чав з 1743 р., полковий канцелярист переяслав-
ський (1750.10.11. – 1754), з серпня 1754 р.
абшитований військовий товариш. Мав 6 підданих
у с. Пісках Басанської сотні. Поручик у відставці
(1799). Д.: (з бл. 1761) Настасія N Шепотько (? – 1745
– 1775 – ран. 1780), донька басанського козака. 

Лащинський Іван – козак, значковий товариш По-
лтавського полку (1736.17.05. – 1750 – ?).

Лащинський Іван (1738 – ?) – абшитований військовий
товариш (1788). Д.: Катерина NN, донька козака.

Лащинський Леонтій (? – 1680 – 1719) – шляхтич
гербу «Лярисса», вийшов з Правобережжя, козак
підлипенський, значний військовий товариш, сот-
ник красноколядинський (1710–1717). У 1714 р. на
уряд отримав с. Понори, у 1717 р. після абшиту-

вання за ним затверджене тестеве село Гирявка.
Бунчуковий товариш. Д.: Марія Тимофіївна Радич
(? – 1773), донька Тимофія Радича і онука Івана
Носа, прилуцького полковника.

Лащинський Онисим (1750 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш .

Лащинський Петро Леонтійович (1714 – 1783 – ?) –
син бунчукового товариша, розпочав службу в Ні-
жинському полку з 1738 р., бунчуковий товариш у
Прилуцькому полку за заслуги батька і братів (1750
– 1756 – ?). У 1749 р. розпочалися його суперечки за
с. Гирявку з дядьком Максимом Антоновичем. 1751 р.
мав супроводжувати гетьманські клейноди і геть-
мана при вступі його в управління Гетьманщиною.
Абшитований бунчуковий товариш (1783). Мав 141
підданого у с. Гирявці і хуторі Голубовському, 15 – в
хуторі Понорському. Д.: Настасія Федорівна Кан-
диба (? – ран. 1783), донька бунчукового товариша.

Лащинський Федот (? – 1640 – 1690 – ?) – значний
військовий товариш (1690). Основоположник Фед-
ченків. Його онук Григорій Федорович Федченко
був полковим осавулом ніжинським (1700).

Лебединський Артем – у 1689 р. житель переяслав-
ський, купив дідизні ґрунти Марії Трушенчихи у 
с. Гречаники Терехтемирівської сотні. Значковий
товариш Переяславського полку (1726).

Лебединський Йосип (1750 – ?) – шляхтич, службу
розпочав з 1769 р., полковий канцелярист (з 1770),
освул сотенний (1772–1779), значковий товариш
Миргородського полку (з 1779). 

Лебединський Петро Артемович – значковий това-
риш (1732). 

Лебідь Денис Федорович – син значкового товариша,
значковий товариш ГВА (1781). Мав хутір Ворож-
биковщину і одного підсусідка у с. Ряботині.

Лебідь Дмитро Кіндратович (1723 – 1764 – ран. 1775) –
син абшитованого військового товариша, військо-
вий канцелярист ГВК (з 1744), військовий товариш
(1751 – 1764 – ?). У 1763 р. займався полковим роз-
межуванням прикордоння Київського воєводства.
З 1764 р. підсудок земський Переяславського по-
віту. Мав у Яготинській сотні в хуторі Довженків-
ському приїзджий двір і 4 піших підсусідки. Д.: 
1) Євдокія Іванівна N (1731 – 1760 – ?). 2) (з 1766)
Анастасія Іванівна Булавка, донька бунчукового то-
вариша (1743 – 1775 – ?). За нею після смерті чоло-
віка залишилося 48 підданих: у Баришевці –16, с.
Рудницькому – 16, хут. Журавському – 14. 

Лебідь Карпо Денисович – син значкового товариша ГВА,
отаман сотенний Ніжинського полку. Абшитований
значковий товариш (1779.7.06. – 1783 – ?). Мешкав у
с. Ряботині. Д.: Ганна NN, донька священика.

Лебідь Кіндрат Іванович (1678 – 1756 – ?) – міщанин,
1740 – 1743 – козак 3 статті, з 1743 р. абшитований
військовий товариш Д.: 1) NNN, 2) (до 1726 р.) Єв-
докія Матвіївна N (1694 – 1756 – ?), у 1-му шлюбі за
Сте фаном Коропщенком, міщанином переяслав-
ським, живий у 1709 р. У 1726 р. продала дідизні,
батьківські і частину чоловікових ґрунтів у Переяс-
лаві осавулиній полковій Феодорі Стефановій Іва-
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новій Даниловичевій за борг 500 золотих. Мав у Ба-
ришівці двір житловий і 2 шинка, 3 двори найма-
них служителів, хата в д. Пасічки, в с. Рудницькому
мав житловий двір при пасіках (1750).

Лебідь Олексій Дмитрович (1773 – ?) – службу розпо-
чав у Переяславському полку, значковий товариш
(1796). Мав родовий герб.

Лебідь Федір – значковий товариш Ніжинського полку,
житель с. Ряботина.

Леванжевський Трохим (1732 – 1769 – ?) – мав двір в
Полтаві. Службу розпочав з 1 березня 1755 р., сотен-
ний хорунжий (з 5 березня 1756), значковий това-
риш Полтавського полку (6 травня 1762 – 1769 – ?).

Левашко Федір – служив з 1767 р., з 1768 р. сотенний
хорунжий старозіньківської сотні, значковий това-
риш Гадяцького полку (1775 – 1780 – ?) одружений
з донькою козака, дітей не мали.

Левенець Антін – син значкового товариша, значко-
вий товариш Прилуцького полку (? – 1775 – 1781 –
?), мешканець варвинський.

Левенець Дмитро Іванович (? – 1690 – 1739 – ?) –
службу розпочав з 1706 р., військовий товариш,
бунчуковий товариш у Полтавському полку, сотник
новосанжарський (1729–1739). Був звільнений з
уряда і у 1737 р. полковник Василь Кочубей клопо-
тав про повернення йому цього уряду. Мав шинок у
Нових Санжарах (1732), с. Ольшані, млин на р. Вор-
склі в 4 кола, а також млин в одне коло у с. Ольшані.
Відзначився притягненням козаків до робіт в при-
ватному господарстві, хабарі, захоплення майна,
здирства. Військовий товариш, мав 12 дворів (1744).
Д.: Марія Федорівна Борохович, онука полковника
гадяцького. У 1758 р. організувала напад на хутір
жителя решетилівського Ничипіра Чарниша.

Левенець Іван (? – ран. 1767) – значкового товариш Д.:
Ірина N Пищимуха, вдова 1767 р. мала володіння у
Потоцькій сотні.

Левенець Іван Прокопович (? – 1640 – 1727) – син полко-
вого обозного полтавського, бунчуковий товариш (з 11
травня 1685), полковий сотник полтавський (1687–
1690), осавул полковий (1691–1693), полтавський по-
лковник (1701–1709), значний військовий товариш,
бунчуковий товариш. Один з трьох правителів ГВК
(1724–1727). 24 вересня 1694 р. обміняв свій двір з Ма-
рією Анищихою. 7 серпня 1704 р. купив у полтавського
козака Андрія Локащенка, а 26 серпня того ж року у
козака Опанаса Ващенка двір за 80 талерів. Мав двір
у Полтаві, шинок у другій полковій сотні, піддані в 
с. Милець, та с. Млинах, с. Малишовки. Д.: 1) Марія N
Сухина, розвівся з нею через архієрейське благосла-
віння як своячниці, бо названа колишньою дружиною
1723 р.. О. Меншиков писав царю з Охтирки 19 січня
1709 р., що «при чем полтавский (полковник. – Авт.) в
своей верности великие клятвы приносил и сам про-
сил, дабы для вящаго уверения жену и детей ево
вывесть куды потребно будет, а о детях имянно про-
сил, чтоб им в Харкове для учения в Славенской
школе быть». 2) Марина NN (? – 1732 – ?).

Левенець Йосип – козак, абшитований в травні 1762 р.
значковим товаришем Полтавського полку.

Левенець Олексій Семенович (1762 – ?) – абшитований
військовий товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 430
підданих у одному містечку, 4 селах і одній слободі
Гадяцького повіту (1788). Рішенням Чернігівського
намісницького дворянського зібрання визнаний
дворянином Гадяцького повіту і внесений до І час-
тини родовідної книги.

Левенець Тимофій Йосипович (1727 – 1763 – ?) –
службу розпочав з 1740 р., полковий канцелярист-
полтавський, значковий товариш Ніжинського
полку. У 1749 р. вів суперечку за ліс з військовим то-
варишем Лукою Старицьким. Військовий товариш
(1755 – 1763 – ?) , абшитований бунчуковий това-
риш у Полтавському полку. Мав приїзжий двір у 
с. Гавронцях та 12 сімей підданих у Старих Млинах.
Його теща Параскева мала у с. Комарівці 11 сімей
підданих. Д.: (? – 1749 – 1757 – ?) Марія Іванівна
Цурка, донька значкового товариша.

Левенець Федір Дмитрович (? – 1747 – ран. 1751) – син
військового товариша, полковий писар 3-го компа-
нійського полку (1731–1734). Сотенний писар в но-
вонабранному компанійському полку, абшитований
у 1740 р. У 1747 р. отримав чин військового това-
риша Полтавського полку «за служби діда його по-
лковника полтавського Івана Левенця також батька
його і його самого в походах многих отправление».
Мав двір приїзжий і шинковий у с. Мільчому та у 
с. Ольшаному. Д.: Гафія Дем’янівна N (? – 1757 – ?).
У 1752 р. мала 76 сім’ї підданих у 2-й полковій По-
лтавській сотні. У 1756 р. Чарниш захопив худобу і
здійснив наїзд на її хутір.

Левенець Федір Іванович (1717 – 1788 – ?) – служив з
1735 р. при полку Полтавському між старшинськими
дітьми в числі значкових товаришів, був на посил-
ках у Полтавській полковій канцелярії, у 1737 р. зби-
рав відомості про стрільців у всіх сотнях полку, в
1738 р. на українській лінії « впредострожность по
тревожним ведомостям для отпору неприятеля до
упадения оного в полк Изюмский под командой
умершаго полковника Кочубея». З 1738 служив у
ГВК військовим канцеляристом три роки, був у ко-
місіях і відрядженнях: для збору відомостей про
форпости (від флопосту за Києвом біля Василькова
по Дніпру до Переволочної), про стан по Дніпру
об’єднаної команди різних полків, за інструкцією
ГВК по відправці до Дніпра козаків полку Лубен-
ського не престарілих, не малолітніх з усією вій-
ськовою виправкою, в Чернігівському полку за
інструкцією ГВК описував маєтності і ґрунти по-
мерлого підскарбія Андрія Марковича, 1739 р. сте-
жив за завантаженням на Дніпрі 200 байдаків
провіантом для зустрічі під м. Новгородом-Сівер-
ським Стародубського полку російської армії, з по-
чатку 1740 р. в комісії про небезпечну та
«прилипчиву» хворобу в Полтавському Миргород-
ському та Гадяцькому полках, в комісії в Миргород-
ському полку у м. Потоку при полковнику Сабурову
до завершення хвороби. 1742 р. призначений в По-
лтавський полк до рахункової комісії, де був п’ять
років, в 1744 р. – при зустрічі і проводах у Глухові
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цариці. Військовий товариш (з 10 жовтня 1746).
Гвалтовно наїхав на ліс військового канцеляриста
Данила Писаревського, побив його людей і забрав
скирту сіна. 1746 р. за указом ГВК був у Полтав-
ському полку у доправці недоїмочних грошей на
рації і порції більше 7 тисяч рублів в провіант-майс-
терську канцелярію Суворова, в слідстві по справі
поручика Батуріна з сотником кишенским Григо-
рієм Потоцьким про сварку, побиття і вбивство слу-
жителя Батуринова, на початку 1750 р. за вище
показані служби так і за предківські його прадіда,
діда полковників полтавських і батька служби (за
які у Левенца є дані про царську грамоту прадіду)
підвищений до чину бунчукового товариша і уні-
версалом ГВК (з 21 березня 1750). 1750–1751 рр. зна-
ходився при розслідуванні справ у Полтавському
полку: донесення полкового полтавського асвула
Козельського на сотника кобеляцького Яновича про
млини, по донесенню Козельського на військового
товариша Хвоста з подачі полковника полтавського
Горленка. У 1751 р. згід указу ГВК викликаний в Глу-
хів з полковниками, бунчуковими та іншою стар-
шиною для ради про запровадження магазинів і
хлібних запасів у полках Гетьманщини. 1752 р. за ор-
дером гетьмана був у гетьманській резиденції серед
бунчукових товаришів для використання «в случай-
ним делам». 1754–1755 рр. за ордером ГВК був з
сином полковника миргродського Павлом Остро -
градським у переписі «при Переволочанському пе-
ревозу поромников и принадлежащих к прежнему
гетманскому дворцу рибалок, також от Переволоч-
ной до Каневу і урочища Чорной Луки всех угодий
верст на 50 яко то рибних ловель, плавней, сеноко-
сов, чагарников, дубников и протчего положения
тех мест ширину і должину и растояние мери от Пе-
револочной к с. Ханделеевке и лучок всяких урочи-
щей». З квітня 1756 р. проводив судовий процес у
справі прапорщика грузинского князя Сегедзе з
бунчуковим товаришем Богдановичем, потім зна-
ходився при Полтавській полковій канцелярії з бун-
чуковим товаришем Петром Ломиковським (1756).
У 1761 р. в комісії по відбиранням земель, які нале-
жали до Гадяцького замку. Підкоморій Полтав-
ського повіту. Мав двір і шинок у с. Мільче. 

Левенець Федір Федорович (1744 – 1773 – ?) – службу
розпочав з 16 липня 1761 р. підпрапорним. Військо-
вий канцелярист (з 18 грудня 1762), військовий то-
вариш (з 17 серпня 1765), бунчуковий товариш у
Полтавському полку (з 16 січня 1773).

Левенець Юхим Іванович – військовий товариш По-
лтавського полку.

Левешко Федір Іванович (1735/1739 – 1800 – ?) – з різно-
чинців, службу розпочав з листопада 1753 р., сотенний
канцелярист (з 10 березня 1763 р.), осавул сотенний
снятинський (1768.8.12. – 1772), отаман сотенний сня-
тинський (1772–1777), військовий товариш Лубен-
ського полку (з 20 липня 1779 р.). Проживав у 
с. Юсковець. Д.: Марія Антінівна N (1749 – ?).

Левицький Григорій Опанасович (1745 – ?) – службу роз-
почав з 1766 р., військовий канцелярист (1768.24.09. –

1770), отаман сотенний (1770–1773), військовий това-
риш (1773 – 1790 – ?). Брав участь в турецькому по-
ході. У 1780 р. захопив землю у абшитованого отамана
сотенного Лубенського полку Хорошка. Мав 5 підда-
них у с. Богодухівці Кропивненської сотні. Рішенням
Чернігівського намісницького дворянського зібрання
визнаний дворянином і внесений до ІІ частини родо-
відної книги Прилуцького повіту.

Левицький Іван – військовий товариш, полковий осавул.
Його син Андрій був священиком у с. Есмань (1787).

Левицький Іван – покозачений шляхтич гербу «Ро-
галь», значний військовий товариш (? – 1660 – ?).

Левицький Йосип Костянтинович – значний військо-
вий товариш.

Левицький Костянтин – значний військовий товариш.
Левицький Леонтій (? – 1732 – 1759 – ?) – значковий

товариш Переяславського полку (1759). Мав родо-
вий герб.

Левицький Ми кола Іванович (1753 – 1775 – ?) – з шля-
хетсва, службу розпочав з 1768.18.12. полковим кан-
целяристом переяславським, значковий товариш (з
1771.16.12.) сотник леплявський (1772.24.04. – 1777
– ?). У 1774 р. був у поході в І армії. 

Левицький Михайло (1761 – ?) – службу розпочав з
1776 р., значковий товариш Миргородського полку
(з 1780).

Левицький Олександр (? – ран. 1748) – військовий то-
вариш, мав житловий двір у Воронежі.

Левицький Опанас Федорович (? – 1725 – 1775 – ?) –
службу розпочав з 1741 р. значковим товаришем,
отаман сотений Кропивненської сотні. Абшитований
полковий осавул (з 1735), жив у м. Кропивна, де мав
7 підданних. Д.: (? – 1744 – 1761 – ?) 1) NNN. 2) (? –
1765 – 1775 – ?) Дарія Дмитрівна Дараган (1741 – 1775
– ?), донька абшитованого полкового судді. 

Левицький Осип (1755 – ?) – службу розпочав з 1769 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1779).

Левицький Петро (1723 – 1763 – ?) – військовий това-
риш (1761 – 1763 – ?).

Левицький Семен (1754 – ?) – шляхтич, службу розпо-
чав з8 березня 1775 р., полковий канцелярист (з
1778.1.09.), значковий товариш Київського полку
(1780.12.12. – 1784 –? ).

Левицький Семен Леонтійович (1754 – 1783 –?) – син
значкового товариша, шляхтич, службу розпочав 18
березня 1775 р., полковий канцелярист (з
1778.1.09.), значковий товариш Переяславського
полку (з 1780.12.12. ), мав у 1783 р. 8 підданих.

Левицький Степан Опанасович (1746 – ?) – службу
розпочав з 1758 р. в ГВК, військовий канцелярист (з
1759), сотник 1-ї полкової сотні Ніжинського полку
(з 1761.8.10.), бунчуковий товариш (1770.31.03. –
1790 – ?). Мав 88 підданих у с. Талаліївці і в хут.
Лустовому. 157 підданих (1790). Рід внесений до І
частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва Ніжинського повіту. Не одружений.

Левицький Стефан Григорович (бл. 1723 – ?) – син свя-
щеника рождественського с. Новосілки Гоголів-
ської сотні, студент КМА (1743 – ?). Абшитований
значковий товариш (? – 1782 – ?).
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Левицький-Леоновський Михайло (1747 – ?) – вій-
ськовий товариш у Прилуцькому полку (1781). Ти-
тулярний радник (1788). Мав 140 підданих в 1
містечку. Рішенням Чернігівського намісницького
дворянського зібрання визнаний дворянином і вне-
сений до ІІ частини родовідної книги. Д.: Марія N
Стрешенцова, донька бунчукового товариша.

Левіков Семен – абшитований військовий товариш
(1777). Д.: Марфа Данилівна Котляренко, донька ко-
зака. Діти (1777): Федір (1754 – ?) канцелярист при
ГВС (1777), Василь (1756 – ?), Гафія (1758 – ?). Жили
у с. Черняцькій Янпільської сотні.

Левкович Михайло – товариш Волоського полку, знач-
ковий товариш Київського полку (з 1727). У 1750 р.
полковий комісар збору порцій і рацій для компа-
нійських полків. Мешканець бобровицький.

Левкович Яків Михайлович – син значкового това-
риша, службу розпочав з 1751 р., значковий това-
риш Київського полку (з 1760), військовий товариш
(1770 – 1776 – ?). У 1775 р. звинувачений в захоп-
ленні земель у козаків Бобровицької сотні. Абши-
тований військовий товариш (1782). Д.:NNN,
донька козака. Мали синів Семена, Івана.

Левонович Осип – шляхтич, військовий товариш Ста-
родубського полку (1700).

Левонович Юрко – військовий товариш, у 1718 р. про-
дав за 90 коп міщанину Данилу Івановичу дворове
місце у Стародубі.

Левошка Федір (1743 – ?) – службу розпочав з 1767 р.,
хорунжий сотенний (з лютого 1768), значковий то-
вариш Гадяцького полку (з 1775), абшитований вій-
ськовий товариш (1790). Мав 33 підданих у 1 селі і 2
хуторах Зіньківського повіту. Д.: Марія NN, донька
шляхтича.

Левченко Василь Іванович – значковий товариш
(1787). Д.: Дарія NN, донька священика.

Левченко Григорій Семенович – син полкового оса-
вула прилуцького, значковий товариш Прилуць-
кого полку.

Левченко Іван Іванович – абшитований значковий то-
вариш (1787). Походив із шляхетської родини Мов-
човських гербу «Гриф» чи «Свобода». Його прадід
Іван Левченко вийшов у Гетьманщину. Д.: Гафія
NN, донька шляхтича.

Левченко Петро Іванович – абшитований військовий
товариш (? – 1787). Поручик (з 1787). Д.: Меланія
NN, донька козака.

Легкобит Сидір – шляхтич, сотник полковий ніжинський
(1699, 1701, нак.), значний військовий товариш.

Легович Захар – значковий товариш Чернігівського
полку. Купив 6 дворів у Роїщах посполитих із влас-
ності Клима Бакуринського по його смерті. 

Лежайський Кирило Павлович – значний військовий
товариш. Його онук Павло Миколайович (1757 – ?)
– мешканець глухівський (1788).

Лежайський Михайло – значковий товариш Чернігів-
ського полку.

Лейба Петро Степанович (1752 – ?) – військовий това-
риш Гадяцького полку (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 32
підданих у 1 місті і 1 хуторі в Зіньківському повіті.

Д.: Ганна NN, донька шляхтича. Мали синів Сте-
пана, Олександра і доньку Дарію.

Лейбенко Григорій Стефанович – значковий товариш
Переяславського полку (1731). Священик церкви
Трьох Святителів. 1743 р. продав ліс біля с. Стовпяги,
куплений батьком Стефаном Івановичем Лейбенком.
Мав брата Андрія і сестру Катерину (згадка 1732 р.),
які уступили йому право на млин під Домонтовим. У
1768 р. з ним жили син Максим (25 р.) – Д.: Євдокія
Андріївна Деркач, донька бунчукового товариша (20
р.), їх діти Іван (1 р.) і Уляна (2 р.); онук Григорій Се-
менович Лейбенко (12 р.), племінниця До мна (10 р.),
сирота. У 1768 р. його рVд поминався у Золотоні-
ському Бла говVщенському монастирі. 

Лейбенко Іван – значковий товариш Переяславського
полку (1724–1732). 4 травня 1724 р. продав за 6 та-
лерів ліс при д. Мазюнках Степану Федорову (бур-
містру переяславському). Лейби відомі в полку з
1662–1666 р. – під час перепису в Переяславі запи-
саний міщанин 1-ї статті, гречанин, купець Ян Козь-
мов син Лейба. У 1711 р. Тихін Лейбенко стверджує
відступ від грунтів не біжчика батька своїй сестрі,
дружині Василя Максимовича. Цікаво, що цей лист
під час ревізії 1767 р. надав бубнівський сотник Іван
Максимович, йому ж належала купча 1662 р. пана
Яна Козьмовича Кгре чанина на ху тір під Переясла-
вом. Д.: Лейбиха Олена – вдова значкового това-
риша, мала у 1750 р. в с. Сошникові першої полкової
Переяславської сотні двір приїжджий.

Лемачевський (Ломаневський) – значковий това-
риш Київського полку. 1768 р. київський магістрат
намагався вписати його разом з возним Блажев-
ським і козаком Седневським до міщанського стану.

Лемачевський (Ломаневський) Ісак Якович (1760 –
?) – шляхтич, службу розпочав з 7 травня 1773 р. у
Київському гродському суді копіїстом, підканцеля-
рист (з 1774.13.03.), канцелярист (з 1774.23.10.), вій-
ськовий товариш (з 1779).

Ленгович (Леговець) Захар – значковий товариш Чер-
нігівського полку (1730). Д.: Катерина Павлівна Ус-
тимович, вдова Клима Юрійовича Бакуринського,
військового товариша.

Леневич Матвій Карпович (? – 1767) – військовий кан-
целярист ГВК (? – 1741), бунчуковий товариш
(1741.10.12. – 1767), полковий зборщик Чернігів-
ського полку. Жив у с. Чорнотичах, мав по одному
шинку у Волинці, Чорнотичах, Козляничах, Оль-
шаній. Д.: Параска NN (? – 1740 – 1767 – ?).

Леневич Мойсей Карпович (? – ран. 1747) – військовий
товариш Чернігівського полку (1743). Проживав у
с. Чорнотичах, де мав мав житловий двір. Д.: Тетяна
NN, вдова у 1747 р. у с. Виблі мала 1 двір підсусідків,
жила у с. Виблях у 1767 р.

Леневич Павло Матвійович – в службі з 1772 р., значко-
вий товариш Чернігівського полку (1784), військо-
вий товариш (1784–1787), з 1787 р. абшитований. У
с. Чорнотичах мав 25 підданих. Д.: Марія N Острож-
ська, донька військового товариша, шляхтанка. 

Лень Іван (? – ран. 1787) – гербований шляхтич, писар
сотенний яготинський (1769.8.07. – 1779), військо-
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вий товариш Переяславського полку. Мав сина Ки-
рила. 

Лень Михайло – військовий товариш Полтавського
полку (1779).

Леонідов Дем’ян (1747–1789) – абшитований військовий
товариш Чернігівського полку (1788). Внесений до ІІ
частини родовідної книги дворян Чернігівського по-
віту Чернігівського намісництва. Д.: Марина N Пло-
хута (7 – 1790 – ?), донька значкового товариша.

Леонов Йосип (1749 – ?) – службу розпочав з 15 січня
1761 р., отаман сотенний варвинський (з 1772), вій-
ськовий товариш Прилуцького полку (1773 – 1782 –
?). Мав 5 хат підданих у Варві (22 підданих) При-
луцькому повіті (1782). Абшитований військовий
товариш (? – 1787 – 1790 – ?). Рішенням Чернігів-
ського намісницького дворянського зібрання ви-
знаний дворянином і внесений до ІІ частини
родовідної книги. Д.: Мотря Микитівна Умен,
донька полкового обозного.

Леонович Юрій – військовий товариш. У 1708 р. про-
дав будинок у Стародубі міщанину Данилу Іванову.

Леонтієв Андрій (1748 – ?) – козак, значковий товариш
Прилуцького полку (1773 – 1781 – ?), абшитований
військовий товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Рішенням
Чернігівського намісницького дворянського зіб-
рання визнаний дворянином і внесений до ІІ час-
тини родовідної книги. Д.: Уляна N Калениченко,
донька сотника.

Леонтієв Григорій Леонтійович – син протопопа мир-
городського, значковий товариш (1747), мав двір у
Миргороді.

Леонтієв Данило – полковий канцелярист (? – 1757),
значковий товариш Миргородського полку (1757 – ?).

Леонтієв Іван Леонтійович – син протопопа мирго-
родського, значковий товариш Миргородського
полку (1741).

Леонтієв Іван Максимович (1720 – 1767 – ?) – син аб-
шитованого полкового осавула, мав хутір на Пра-
вобережжі з одним підданим (1753), військовий
товариш Миргородського полку (з 1760). принят в
оной полковой канцелярии во услуженіе для пере-
писки дел, где обретался чрез два года, а от того 736
году по 756 год обретался при отце своему хорун-
жому полковому Миргородскому (что нне [нині] аб-
шетований асаул полковой) Леонтіеву для
писменних дел а именно в 738 году полку Мирго-
родского в сотнях миргородской и хорольской в на-
боре волов к армии, в 739 году на Украинской
линии с мукою в крепости Борисохгебской при ко-
манде шестисотной чрез целий год, в 740 году при
осми сот осми десяти шести члвк [чоловік] Запо-
рожских козаков в произвожденіи им с Кременчуц-
кого магазина провианта и лошадям овса чрез все
зимніе мце [місяці], в 750 году на той стороне
Днепра для искоренения гайдамак з полковником
Миргородским Капністом в городе Архангелску, об
чем [у?] его отца моего абшетованого асаула полко-
вого Леонтіева в данной сказке еснее показанно
будет, а в 756-м и 757-м годех по определению по-
лковой Миргородской канцелярии при Кремен-

чуцкой таможне в приеме денежних сум и отдаче
вкуренной [винокуренной] пошлини в скарб войс-
ковой а [.]еримочной в Киевскую губернскую кан-
целярію, з оной же Кременчуцкой таможне и
атестат дан, в 760-м году от полковника Мирго-
родского гпдна [господина] Остроградского и по-
лковой старшини определен в число значкових
товарищей и откритий орден [ордер] дан, да в том
же 760 году юля 12 д. от его сиятелства графа Ясне
Вельможного високоповелителного гпдна гпдна
Малия России обоих сторон Днепра и войск Запо-
рожских гетмана и разних ординов Кавалера Ки-
рила Григоріевича Разумовского об определении
войсковим товаришем и уневерсал дан, с которих
как с таможенного атестата и от полковника Мир-
городского гпдина Остроградского откритого от-
дера так и от его високографского сиятелства
универсала при сем точніе копии сообщаются Д.:
дочці священика з Табурища Симеона Яковлева,
посвоячившись таким чином з власівським стар-
шинським (сотницьким) родом Майбород

Леонтієв Йосип Леонтійович (? – 1776) – син колиш-
нього протопопа миргородського. У 1715 р. отримав
від полковника Апостола універсальний лист на 
с. Кибинці, який тримав його батько за універсалом
Мазапи 1688 р. Полковий комісар, товариш Мирго-
родського полку (? – 1722 – 1741 – ?). Брав участь в
дербенському поході (1722). Мав в Кибинцях власний
двір, шинок, маєтність 150/100 дворів посполитих і
підсусідків, двір у Миргороді. В 1743 р. перейшов Кре-
менчука до с. Круков. Священик покровський с. Кру-
ков Кременчуцької сотні (1743 – 1776).

Леонтієв Кіндрат – сотник омельницький (1722 – 1723,
1725 – ?), значковий товариш Миргородського полку
(? – 1737 – 1738 – ?), проживав у м. Манжелівці.

Леонтієв Максим – значковий товариш (1737–1738),
житель кременчуцький (1737). Полковий хорунжий
миргородський (1738–1760), мав приїжджий двір у
Кременчуці, дім у с. Круков Кременчуцької сотні, 3
посполитих (1753). «Деревня Косовка при речки Бе-
резовки, вниз оной Березовки хутіри хоружого по-
лкового миргородского Максима Леонтиева».
Абшитований осавул полковий (? – 1762 – ?).

Леонтієв Микита (1752 – ?) – абшитований військовий
товариш Прилуцького полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Д.: NN Симоновська, донька протопопа.

Леонтієв Микола – значковий товариш Миргород-
ського полку (1766). 

Леонтієв Степан – «Стефан Леонтиев по универсалу
гетмана Скоропадского в 1717 году даном, который
и гетманом Апостолом в 1732 году іюле 18: скон-
фирмован былъ войсковымъ товарищемъ и найдо-
вался в протекции оныхъ Гетмановъ». 

Леонтієв Стефан Леонтійович (бл. 1671 – 1745 – ?) – жи-
тель с. Охоньки, бунчуковий товариш (? – 1720 – 1745
– ?). 7 вересня 1720 р. гетьман надав йому з Яковом
Прочаєм універсал, за яким Гаврило Милорадович
мав повернути награбоване у них майно. Бездітний
(1745). Д.: Марія Яремівна (бл. 1671 – 1745 – ?), мож-
ливо, сестра отамана городового срібрянського.
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Леонтійович Іван (1722 – ?) – службу розпочав з 1762
р., отаман сотенний (з 1769), значковий товариш
Київського полку (1772 – 1783 – ?).

Леонтович Василь Костянтинович (1739 – 1786 – ?) –
військовий товариш Переяславського полку (? –
1774). 24 березня 1774 р. отримав чин полкового
судді. У 1775 р. у нього з братами не розділених 180
підданих. Д.: (бл. 1770) Марія Йосипівна Тоцька (бл.
1747), донька полкового судді. 

Леонтович Василь Степанович (? – ран. 1797) – бунчу-
ковий товариш у Чернігівському полку (1791).

Леонтович Іван – військовий товариш Миргород-
ського полку (1782), у Голтв’янському повіті мав 4
хати підданих.

Леонтович Іван Степанович (1727 – 1769 – ран. 1797) –
син значкового товариша, службу розпочав з 1741
р., бунчуковий товариш у Чернігівському полку
(1755 – 1769 – ?).

Леонтович Костянтин Леонтійович (1707 – 1763 – ?) –
онук генерального обозного Івана Ломиковського,
правнук генерального писаря Карпа Мокрієвича. У
1726 р. вже кілька років знаходився для навчанння у
свого двоюрідного брата, старшого військового кан-
целяриста Миколи Ханенки, на проханням якого 29
листопада 1726 р. призначений військовим канце-
ляристом. 12 травня 1731 р. взятий в гетьманську
протекцію, військовий товариш Переяславського
полку (? – 1732), сотник золотоніський на місце тестя
(1732–1763). Д.: Пелагея Антінівна Чарушинська
(1719 – ?), донька сотника золотоніського. 

Леонтович Микита (1737 – ?) – військовий товариш
Київського полку, полковий комісар (1762).

Леонтович Павло – службу розпочав з 1768 р., курін-
ний отаман, значковий товариш Київського полку
(1776.22.03. – 1781). Через хворобу абшитований
військовим товаришем (1781.15.03.). Д.: Феодосія
Василівна Градель, донька сотенного хорунжого ді-
вицького. Шостка Олексій – службу розпочав 6
січня 1760 р., осавул сотенний кобизький (1772.1.05.
– 1774), значковий товариш київського полку (1774
– 1779 – ?). Д.: Гафія Дмитрівна Водоп’ян, донька
козелецького козака

Леонтович Петро Якович (1746 – 1790 – ?) – службу
розпочав з 1768 р., курінний отаман Олишівської
сотні, значковий товариш Київського полку (з
1776.22.03.), абшитований військовий товариш (? –
1785 – 1790 – ?). Мав 5 підсусідків у Олишівці
(1776)., 10 підданих (1790). Д.: Феодосія Василівна
Гридель, донька сотенного хорунжого дівицького.

Леонтович Степан (? – 1748) – студент Києво-Моги-
лянської академії (1726). Службу розпочав з 1722 р.
в ГВК при різних комісіях. Значковий товариш Чер-
нігівського полку (1729–1738), у 1731 і 1733 рр. пе-
ребував на українській лінії, брав участь в першому
польському поході в Литві і в баталіях віленській і
селецькій, в очаківському поході. Мав двір у Седневі
(1732), шинок у с. Смячі (1732). У 1737 р. був за по-
лкового хорунжого, полковий хорунжий чернігів-
ський (1738–1748). Мав підданних у с. Хрипківці 3
грунтових, 6 малогрунтових, 2 убогих, всього дво-

рів 11 у Городницькій сотні (1732). Д.: 1) N Синда-
ровська, сестра значкового товариша Чернігів-
ського полку Івана Синдаровського. Одружився без
квиту. 2) (у с. Коврай) Феодосія Степанівна Томара,
донька переяславського полковника, вдова бунчу-
кового товариша Григорія Фридрикевича.

Лесевич Володимир Данилович – військовий канце-
лярист, військовий товариш Гадяцького полку. Д.:
Катерина Петрівна Лукашевич.

Лесевич Григорій Якович – брат Михайла, значковий
товариш (1753).

Лесевич Костянтин – родом з с. Лесовичів під Тара-
щею. Значковий товариш Лубенського полку
(1724). Д.: Марія N Піковець, вдова Антіна Черу-
шинського, сотника золотоніського.

Лесевич Михайло Гаврилович – гербований шляхтич,
службу розпочав з 14 березня 1736 р., значковий то-
вариш Переяславського полку (з 1748.12.01.). Жи-
тель с. Пологи-Яненки 2-ї полкової сотні, де мав 10
підданних (1774). Д.: N Матвіївна Котляревська,
донька писаря золотоніського. Мали дітей Сергія,
Євдоким, Василя.

Лесевич Олександр Данилович (1750 – 1783 – ?) –
службу розпочав з 15 січня 1764 р. Сотник 1-ї Кова-
лівської сотні (з 18 лютого 1768). В кримському по-
ході. Бунчуковий товариш у Гадяцькому полку (з
1783). Д.: Ганна Василівна Родзянка.

Лесенецький Петро Іванович – абшитований бунчу-
ковий товариш (1787), мав 48 підданих в м. Си-
нявці. Д.: Ганна NN, донька військового товариша.

Лесенко Дмитро – значковий товариш Ніжинського
полку (1781), проживав у хут. Недбайлівка Янполь-
ської сотні.

Лесенко Капро – шляхтич гербу «Наленч», військовий
товариш Ніжинського полку, сотник коропський.

Лесенко Назар – значковий товариш Миргородського
полку (1711), входив до куріня Яралого.

Лесенко Павло – син козака, козак, військовий това-
риш Ніжинського полку. Отримав універсал геть-
мана Скоропадського на млин в Глухівській сотні.

Лескевич Василь – військовий товариш Миргород-
ського полку, абшитований у 1785 р.через хворобу.

Лескевич Павло (? – ран. 1741) – значковий товариш
Миргородського полку, проживав в Уцтавиці (1738).
Д.: Варвара NN (? – 1741 – ?), мешкала в Уцтавиці.

Лескович Павло (? – ран. 1741) – значковий товариш
Миргородського полку (? – 1737 – 1738 – ?), здійс-
нював ревізію Голтвянської сотні. Мав двір в Уцта-
виці. Д.: Варвара NN у 1741 р. вдова.

Лестушевський Матвій – військовий товариш Київ-
ського полку (1782).

Леуський Василь (1728 – ?) – син козака, службу роз-
почав з6 квітня 1764 р., значковий товариш Мирго-
родського полку (з 17 жовтня 1779).

Леуський Григорій (1733 – ?) – службу розпочав 7 бе-
резня 1769 р., брав участь в боях під Бендерами.
Значковий товариш Миргородського полку (17
жовтня 1779 – 1783 – ?).

Леуський Іван (1742 – ?) – службу розпочав 4 січня 1759
р., брав участь в боях за Перекоп у 1770 р. Значко-
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вий товариш Миргородського полку (17 жовтня
1779 – 1783 – ?).

Леуський Максим (1748 – ?) – службу розпочав з 10 бе-
резня 1766 р. у 1769–1770 рр. знаходився під Лиса-
ветградом, у 1771–1772 рр. – на Перекопі, у
1780–1782 рр. – на Дніпровській лінії. Значковий
товариш Миргородського полку (17 жовтня 1779 –
1783 – ?). Всі разом володіли двома хуторами в Го-
родницькій сотні.

Леховецький Михайло – військовий товариш (1689).
Купив грунти боярські у жителів с. Чубковець зятя
небіжчика Липського Лазаря Михайловича та бра-
танича Лавріна Липенка.

Лецик Тимофій (1735 – ?) – служив з 1746 р., осавул со-
тенний 2-ї Лубенської сотні (1777), військовий това-
риш (1782 – 1800). В поході не був, проживав у 
с. Черевках. Д.: 1) Катерина Карпівна N (? – 1797 –
ран. 1800). 2) (1800) Марфа NN (1759 – ?).

Лещенко Іван Ничипорович (1736 – ?) – абшитований
військовий товариш (? – 1788 – 1790 – ?), мав 7 підда-
них у Лохвиці. Д.: Катерина Миколаївна N (1745 – ?).

Лещенко Онисим Ничипорович (1749 – ?) – службу
розпочав 1770 р. при полковій канцелярії, полко-
вий канцелярист (1773–1777), отаман сотенний ва-
кансований (1777 – 1780 – ?), абшитований
військовий товариш Лубенського полку (? – 1788 –
1800 – ?). Підданих не мав. Д.: Ірина Федорівна N
(1750 – ?), донька козака. Дітей не мали.

Лещинський Марко Іванович – козак Новгородської
сотні, 1676 р. отримав фундуш від підскарбія Р.Ра-
кушки на млин на р. Сожі в Новгородському повіті.
Товариш військовий (1678). 1678 р. отримав універ-
сал стародубського полковника Григорія Каповича
Вольського-Коровки на млин на р. Сожі. 1682 р. ста-
родубський полуовник надав універсал на цей млин
новгородському архієпископу Михайлу Лешав-
ському. 1684 р. відбувалася суперечка за цей млин
між Пригарами і Чернігівським кафедральним мо-
настирем. Млин купив у нього купець Костянтин
Пригара, що було підтверджено універсалом по-
лковника стародубського Михайла Миклашев-
ського в 1700 р., що було підтверджено і
гетьманським універсалом 1701 р.

Лизогуб Андрій Юхимович (1673 – 1737) – значний то-
вариш Запорозького товариства (1708 – 1709), в од-
ному із документів 1748 р. зазначено «Андрей
Лизогуб в 1708 году в Высокомонарших грамотах
данных им на владеніе сель и деревень написан знат-
ним войсковым товарищаем». Сотник конотопський
(1716–1719), значний військовий товариш Чернігів-
ського полку (? – 1722 – 1723 – ?), бунчуковий това-
риш (1737). У 1694 р. отримав гетьманський універсал
на с. Старий Почеп, отримане в придане за дружи-
ною. В січні 1709 р. разом з братами Яковом та Семе-
ном отримав підтверджувальний гетьманський
універсал на маєтності. Збудував в Конотопі церкву в
ім’я Різдва Богородиці. Мав протекціантів убогих 4 в
м. Конотоп, 3 «несвободной дачи», та 1 у с. Сосновці
Конотопської сотні і двір приїзжий.У 1737 р. володів
с. Погрібки Воронізької сотні 15 дворів, мав «дворец»

у с. Сосновці, в ревізії записані його 45 підсусідських
дворів у Конотопі. Мав підсусідків у с. Шаповалівка,
жив у Конотопі, мав підсусідків у с. Озаричах Коно-
топської сотні. Купчі і листи про його права воло-
діння на грунти у Почепській сотні 1681–1715 рр.
зберігаються у ЦДІА України в м. Києві. Д.: (1694) Па-
раска Михайлівна Миклашевська, донька полков-
ника стародубського. У 1738 р. мала посполиті 14 хат,
підсусідків 12 хат с. Хижки та д. Рубанівка 8 хат Глу-
хівської сотні. У 1739 р. звинуватила жителів с. Хижки
Глухівської сотні у викошені та захопленні сіна.

Лизогуб Антін Андрійович (? – 1725) – бунчуковий то-
вариш у Чернігівському полку. Мав в Рудні 3 двори,
в Ловині – 5 (1741).

Лизогуб Василь Костянтинович (бл. 1753 – 1790 – ?) –
службу розпочав з 1773 р. військовим товаришем,
бунчуковий товариш у Чернігівському полку (з 1774),
колезький асесор (з 1786). Всього мав 945 підданих.
Мешкав у с. Бобровиці. Д.: (1782) Ганна Іванівна
Маркович (? – 1804), донька бунчукового товариша. 

Лизогуб Василь Семенович (бл. 1712/1715 – 1763 – ?) –
навчався в Києво-Могилянській академії (1727),
бунчуковий товариш у Чернігівському полку (1734
– 1763 – ?). Мешкав у с. Андріївці (1760), мав у 
с. Слободці Яготинської сотні 6 піших підсусідків
посполитих, при хут. Рокитнове двір приїзджий,
при ньому 5 дворі найманих людей (1750). Д.: (1742)
Марфа Василівна Кочубей (бл. 1719 – ран. 1760),
донька полковника полтавського.

Лизогуб Григорій Григорович (? – 1771) – бунчуковий
товариш у Чернігівському полку (1746–1767). Всі
його володіння перейшли до племінниць Тетяни та
Ганни Яківнам. Помер бездітним.

Лизогуб Григорій Якович (? – ран. 1760) – навчався в
Києво-Могилянській академії (1727), бунчуковий то-
вариш у Чернігівському полку (1743–1751). В Пере-
яславського полку мав приїзджий двір, 1 двір убогих
підсусідків в них 2 тяглих і 2 піших у с. Лісняках, при
його хуторі Кононівському приїзджий двір (1750).Д.:
Настасія Степанівна N (бл. 1732 – 1760 – ?).

Лизогуб Іван Іванович (? – ран. 1808) – бунчуковий то-
вариш у Чернігівському полку (1767). 23 травня 1761
р. купив у своєї бабки Ганни Юріївни Кондратьєвої
с. Кровне, 9 червня 1761 р купив в неї ж хут. Лиси-
шин. У 1767 р в своїх володіннях мав 708 підданих.
Д.: Євдокія NN (? – ран. 1808).

Лизогуб Іван Семенович (? – ран. 1754) – навчався в
Києво-Могилянській академії (1727), бунчуковий
товариш у Чернігівському полку (1748). Д.: (1732)
Катерина Михайлівна Кондратьєва (? – 1720 – 1774
– ?), донька полкового обозного.

Лизогуб Іван Семенович (бл. 1734/1735 – ?) – бунчуко-
вий товариш у Чернігівському полку.

Лизогуб Іван Якович – бунчуковий товариш у Черні-
гівському полку. Д.: Ганна Михайлівна Корсак,
донька смоленського шляхтича.

Лизогуб Ілля Якович (1722–1781) – бунчуковий това-
риш у Чернігівському полку (1751–1776), У 1776 р.
отримав чин малоросійського полковника. Мав 516
підданих. Помер бездітним. Д.: 1) Тетяна Іванівна
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Рачинська (бл. 1718 – ран. 1761), донька смолен-
ського шляхтича. 2) (1761) Якубович Катерина
Яківна (? – 1805), донька судді генерального.

Лизогуб Костянтин Семенович (бл. 1717 – 1772) – бунчу-
ковий товариш у Чернігівському полку (з 1746). Меш-
кав у с. Бобровиці (1760). У 1763 р. проводив слідство
про захоплення чернігівськими міщанами козачих
дворів. Всі свої володіння заповідав дружині. Д.:
Гафія Іванівна Новицька (бл. 1726 – 1774 – ?).

Лизогуб Петро Семенович (бл. 1736/1740 – 1780) – бун-
чуковий товариш у Чернігівському полку (1760 –
1773). Д.: NNN.

Лизогуб Семен Семенович (бл. 1708/1709 – 1781 – ?) –
навчався в Києво-Могилянській академії (1727),
бунчуковий товариш у Чернігівському полку (1742–
1760). Мешкав у с. Буровці (1742–1760). Своїм тес-
таменом (25.06.1781) все заповідав доньці Тетяні.
Д.: (1742) Ганна Василівна Танська (бл. 1714/1715 –
?), донька полковника переяславського. У 1-му
шлюбі була за Сулимою Степаном Івановичем (1709
– 1739), значковим товаришем. В 2-му шлюбі за
Степаном Мироновичем, значковим товаришем.

Лизогуб Семен Юхимович (? – 1734) – навчався в КМА
(1699), значний військовий товариш (? – 1704 –
1709 – ?), в одному із документів 1748 р. зазнача-
лося: «Семенъ Лизогубъ в 1704 году по уневерсалу
гетмана Мазепи так и в уневерсале гетмана Скоро-
падского в 1709 году написан знатным войсковым
товарищем». Бунчуковий товариш Чернігівського
полку (? – 1715 – 1734). В березні 1707 р. отримав
гетьманський універсал на рудню, а в квітні 1719 р.
на маєтності. 1720–1729 рр. сперечався за спадок
тестя з його вдовою, вів майнові суперечки з меш-
канцями Лубенського, Київського, Чернігівського,
Переяславського полків. 1731 р. захопив землі у бун-
чукового товариша Якова Полуботка. Помер в по-
льському поході. Д.: Ірина Іванівна Скоропадська
(бл. 1672 – 1760 – ?), донька гетьмана. 18 березня
1730 р. її сестра Уляна Толстая продала їй усі свої
володіння в Чернігівському полку. Мешкала у 
с. Андріївці (1742 – 1760).

Лизогуб Яків Григорович (? – ран. 1760) – бунчуковий
товариш у Чернігівському полку. Д.: (1743) Наста-
сія Василівна Кочубей, донька полтавського по-
лковника.

Лизогуб Яків Іванович (бл. 1720 – ?) – бунчуковий това-
риш у Чернігівському полку (1750 – 1771). Мешкав в
м. Седневі (1763). У 1763 р. займався ремонтом мос-
тів і загат в Гетьманщині. Мав у Яготинській сотні в
с. Пирловці двір приїзджий, 11 дворів найманих
людей та посполитих 18 дворів на 23 хати убогих і 11
хат бездвірних, всього 18 дворів 34 хати, 1 двір слу-
жителів на його хуторі власному та приїзджий двір
(1750). Д.: (1763) Марія (молодша) Семенівна Сулима
(бл. 1737 – ?), донька полковника переяславського.

Лизогуб Яків Юхимович (1675 – 1749.24.01.) – навчався
у КМА (? – 1691 – ?). Гонець гетьманський до Мос-
кви (1694). Наказний полковник чернігівський в
поході наказного гетьмана І.Обидовського до При-
балтики. Значний військовий товариш (? – 1704 –

1708 – ?), був направлений гетьманом до великого
коронного гетьмана А.Синявського (1708). Гене-
ральний бунчужний (1710–1728), генеральний обоз-
ний (з 1728). «Универсал его ж Мазепи 1708 году
августа 12 дня данный знатним войсковим товари-
щам Андрею, Якову и Семену Лизогубам из ут-
верждением во владение их разних грунтов, в
Чигирине дворов, да в лесах Мотренином, Чорном
и на Ингулце пасек и в других местах имеючихся.
Грамота блаженния и вечнодостойния памяти ве-
ликого государя Петра Первого, императора и са-
модержца Всероссийского 1708 году декабря 22 дня
данная знатному войсковому товаришу Якову Ли-
зогубу на разние его маетности, мелницы и грунта,
в том числе и на имеючиеся по той стороне
Днепра». У 1708, 1713 рр. отримував гетьманські
універсали на маєтності. Универсал гетмана госпо-
дина Скоропадского 1709 году генваря 29 дня дан-
ный вышеписанним Андрею, Якову и Семену
Лизогубам на те ж их добра в подтверждение 18
жовтня 1733 р. отримав царську грамоту на дворян-
ство. У 1738 р. вів переговори про куплю с. Кислі
Любецької сотні та млин в с. Райці із значковими
товаришами Єлисеєм Рашевським і Микифором
Шташевським (які між собою були родичами). Мав
суперечки з родичами в Чернігівському і Прилуць-
кому полках (1714–1740). У 1733 р. домігся понов-
лення і підтвердження грамоти на дворянство,
виданої царем Олексієм його діду Якову Лизогубу.
У 1738 р. вів переговори про куплю с. Кислі Лю-
бецької сотні та млин в с. Райці із значковими то-
варишами Єлисеєм Рашевським і Ничипором
Шташевським (які між собою були родичами), су-
перечки з родичами в Чернігівському і Прилуць-
кому полках (1714–1740). Купчий запис від
бунчукового товариша Василя Дорошенка гене-
ральному військовому обозному Якову Лизогубу
«данный 1745 году февраля у 20 дня на проданние
ему Лизогубу по той стороне Днепра в сотне Кри-
ловской имеючиесь грунта, греблю з мелницею на
Лобачевце на реке Тесмине з сеножатми». Д.: (1695
– 1726 – ?) Феодора Іванівна Мирович, донька по-
лковник переяславського. 

Липай Матвій – козак, військовий товариш у полку Лу-
бенському «за держание …. надлежащих до скарбу
войскового доходов с полку Переяславского и за
оказанние приращения зборной до скарбу войско-
вого казни» (1742 – 1748 – ?). Мав двір житловий у
м. Єреміївці Чигриндубравської сотні та 5 підсусід-
ків у його хатах живучих. 

Липявка Касіян – військовий товариш (1700). Від нього
вели родовід Лепявки-Половинці.

Лисаневич Василь Михайлович (бл. 1697 – ?) – службу
розпочав з 1727 р., військовий товариш (1732 – 1739),
23 червня 1734 р. подав супліку генерал-лейтенанту
князю Олексію Шаховському про надання йому
грунтів та підданих з вільних військових сел замість
с. Хомутівки, яка відійшла на користь військового
капелана. У 1737 р. мав у д. Газуні полкової сотні 4
малогрунтових, 3 дуже убогих. Бунчуковий товариш
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(1739–1740), сотник мглинський (1740.15.03. –
1761.20.10.). Абшитований через старість. Д.: Євдо-
кія Федорівна Підгірська (бл. 1713 – ?), донька капе-
лана гетьмана Апостола.

Лисеневич Іван – підпрапорщик слобідських полків (?
– 1749), значковий товариш Миргородського полку
(1749 – 1751 –?). 

Лисеневич Іван Михайлович (1757 – ?) – абшитований
бунчуковий товариш (1787). Володів 403 підданими
у 2 селах та 2 хуторах. Д.: Тетяна Андріївна Туман-
ська, донька протопопа басанського.

Лисеневич Костянтин Олексійович (1694/1701 –
1757.19.10.) – службу розпочав з 1725 р. військовим
канцеляристом ГВК. У 1726 р. у с. Коврайцях одру-
жився з 17-річною Настасією Степанівною Тома-
рою. Наречена при живому першому чоловікові
(значковий товариш Чернігівського полку Іван
Синдаровський) прижила дитину від Лисеневича.
Вона втекла з дому чоловіка, але чоловік помер в
низовому поході. Лисеневич і вдова обвінчалися
без присяги і квиту. ГВК оштрафував Лисеневича
на сто карбованців, а єпископ Ірадіон Журахов-
ський тримав його у архирейскому домі під карау-
лом три тижні і заволодів його двома конями і
майном. Лесеневич втік до Глухова і продовжував
службу військового канцеляриста. Став значковим
товаришем (1728–1735), призначений прилуцьким
полковим комісаром (1730–1731). Гетьманом
Д.Апостолом взятий під бунчук, а у 1735 р. став «по
вибору» переяславським полковим писарем. 25
травня цього року купив у військового товариша Ва-
силя Купчинського та його дружини хутір поблизу
с. Гречаники Терехтемирівської сотні. 24 серпня
купив у значкового товариша Аврама Костенка
грунти в урочищі Седельники. 3 грудня викупив у
нехайківського священика Семена Гороновича
хутір над річкою Золотоношкою. А 14 грудня цього
ж року у козака Нечипора Сененка – хутір в Золо-
тонішській сотні. В наступному році продовжував
скуповувати грунти у с. Жорноклевах, а також
купив три плеца в Переяславі у вдови Марії Херас-
кової, в мешканця переяславського Петра Кондра-
тенка – грунт за Переяславом. 1737 р. приніс родині
млинову клітку на міській греблі гельмязівській з
двох кол, яку викупив у племінника Степана То-
мари. Тоді ж у домонтівського священика Стефана
Добронизького на місцевій греблі викупив млин з
трьох кол, а також два гайки під с. Матвіївкою. У
1738 р. у значкового товариша Євстафія Зеневича
купив два хутори. У 1739–1757 рр. – полковий суддя
переяславський. У 1748 р. розразився сварою з по-
лковим обозним С.Безбородько, в ході якої образив
полковника С.Сулиму та привласнив сіножаті по-
лкової артилерії. У 1749 р. вів тяжби з племінником
бунчуковим товаришем Степаном Томарою через
те, що не повернув йому наданого на 10 років в
аренду с. Нехайки. У 1749 р. він з групою старшини,
очолюваною бунчуковим товаришем Григорієм
Іваненко звинуватили полковника Сулиму і обоз-
ного Безбородька в привласнені полкових сум, при-

верненні в підданство козаків, захопленні їх грун-
тів, використанні козаків у приватних роботахут. 22
травня 1749 р. купив у колишнього управителя
князя Микити Трубецького значкового товариша
Григорія Пароженка шинковий двір. У 1753 р.
напав на хутір полкового хорунжого Григорія Мо-
цока в Золотоніському повіті, захопив людей, ху-
добу, сіно. У 1766 р. канцелярія ГВА доносила про
захоплення ним і його нащадками земель Переяс-
лавської полкової артилерії у Гельмязівській сотні.
Д.: Настасія Степанівна Томара (1709 – 1757.17.07.),
донька переяславського полковника.

Лисеневич Микола Костянтинович (1745–1810) – син
бунчукового товариша, службу розпочав з 13 січня
1766 р. військовим товаришем. 14 серпня 1767 р. став
бунчуковим товаришем. З 10 січня 1769 р. був комі-
саром земським в зібранні з хат «рубльового ок-
ладу». Входив до складу комісії, яка розглядала
земельні тяжби бунчукового товариша Гриневича з
свяшеником переяславським Стеблевським, а також
бунчукового товариша Ілляшенка з козаками с. Хо-
цьок. 1776 р. захопив землі у полковника Мейєра. У
1780 р. в його володіннях було: в Гельмязівській
сотні у с. Жорноклевах 99, с. Горбанях 5, с. Чопилках
15, в хут. Малому 102, в Золотоніській сотні в хуторі
Великому 84, у с. Ковтунах 2, в Домонтівській сотні
49, в м. Переяславі 9, в 2-й полковій сотні у с. Кома-
рівці – 4 підданих. Мав батьківський шинковий двір
у Переяславі. Д.: (1775) Олена Петрівна Стахович
(1751–1817), донька бунчукового товариша.

Лисеневич Яків Васильович (бл. 1732 – ?) – значковий
товариш Стародубського полку (1753–1767). Д.:
(1750) Софія N Максимович.

Лисенко (Лисняченко) Іван (Івашко) Якович (? –
1629 – 1699.25.11.) – козак сотні Лисянської Кор-
сунського полку (? – 1649 – ?), полковник (оче-
видно, запорозький), прибічник Брюховецького
(1663), полковник чернігівський (1669.05. – 1671.02.
– ран. 1671.08.). 3 лютого 1671 р. отримав універсал
Дем’яна Ігнатовича на села Осьмаки і Дягове, знач-
ний військовий товариш. 17 червня 1672 р. обраний
осавулом генеральним. Вже 3 липня 1672 р. гетьман
Самойлович затвердив за ним млин на р. Сперші в
с. Данилівці, куплений у козака Ісая Опанасовича.
Був наказним гетьманом (1674.02.). Полковник пе-
реяславський (1677.07. – 1678.10.). «За його пер-
шого полковництва у 1677–1679 рр., місто
Переяслав зросло і збагатіло». Значний військовий
товариш (1678–1690), 1689 р. супроводжував Мазепу
в поїздці до Москви. Полковник переяславський
(1690.25.06. – 1692.02.). Звільнений Самойловичем,
він був повернутий на полковничу посаду Мазепою
в умовах протистояння проти переяславського уг-
руповання Думитрашки–Райча. 8 лютого 1691 р.
видав універсал келебердинському священику
Павлу Ярмоловичу на підтвердження ставу і греблі
та побудованого на ній млина. В Переяславському
полку його володіння були: села Студеники, По-
моклі, Лецьки, Пологи, Циблі, Ячники, Козинці,
Городище, В’юнище, Старе, Кальне, Капустинці, Де-
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ниси, Сосонова, Ташань. Д.: 1) NNN. 2) Гафія Тро-
химівна Підтереб (? – 1665 – 1725 – ?), донька обоз-
ного полкового київського.

Лисенко Андрій – службу розпочав з 1753 р., осавул со-
тенний (1763–1772), значковий товариш Чернігів-
ського полку (1772 – 1779 – ?). 

Лисенко Василь Іванович (бл. 1720. с. Олександрівка –
1768 – ?) – навчався у КМА (1736). Військовий кан-
целярист ГВК (? – 1744). Сотник киселівський (1744
– 1751 – ?), бунчковий товариш у Чернігівському
полку (1758). Його племінник Кузьма Самойлович
Самойлович був возним Менського повіту. Д.:
Марія Василівна N (1720 – ?).

Лисенко Георгій Васильович (1751 – 1797 – ?) – возний
(1783), військовий товариш Чернігівського полку
(1784), корнет у відставці. Д.: Марфа Василівна
Жданович, донька полкового хорунжого.

Лисенко Іван Васильович (1748 – 1787 – ?) – службу
розпочав з 1767 р. колезьким канцеляристом (1779).
Військовий товариш Чернігівського полку (з
1779.19.02.). Д.: (1774) Параска Хомівна Грановська,
донька полкового хорунжого.

Лисенко Іван Федорович (1698 – бл. 1756) – син генарль-
ного судді, значний військовий товариш Чернігів-
ського полку, сотник киселівський (1723.02. – 1743).
Брав участь у польському поході (1734). Абшитований
сотник (1745). У 1747–1758 рр. вів тяжби з козачкою
Киселівської сотні Марією Яремихою Римаркою До-
вгалюхою (Дергалівкою) за двір і грунт. Проживав в 
с. Олександрівці, де мав дім і шинок (1743), у 1751 р.
мав там хату і вже два шинки. Мав шинок с. Верхо-
ліссі (1740–1751). Поминальник його роду записаний
у КПЛ. Д.: Настасія Іванівна N (1701 – 1768 – ?).

Лисенко Йосип – значковий товариш (1790). Мав 8 під-
даних в Зіньківському повіті. Д.: Євдокія NN,
донька сотенного отамана.

Лисенко Йосип Федорович (бл. 1732 – ран. 1783) (від
2–го шлюбу) – син генерального судді, бунчуковий
товариш (1757–1770). Разом з колезьким асесором
Корбою, генеральним суддею Безбородьком три-
мали плотину на р. Недра, за яку вели суперечку.
Д.: Марія Іванівна Себастьянович (бл. 1740 – 1791 –
?), донька бунчукового товариша.

Лисенко Максим – значковий товариш.
Лисенко Михайло Васильович (1746 – 1787 – ?) –

службу розпочав з 1764 р., з 1769 р. військовий кан-
целярист Малоросійської Колегії, хорунжий полко-
вий Чернігівського полку (1773 – 1779 – ?) з окладом
40 карбованців, бунчуковий товариш у Чернігів-
ському полку (? – 1782 – 1787 – ?). Мав 34 підданих
у с. Олександрівці, 18 у д. Верхоліссі. Д.: Марія Пет-
рівна Борсук, донька сотника. Мали сина Олек-
сандра, доньку Настасію.

Лисенко Олександр Федорович (1733 – ран. 1771) (від 
2–го шлюбу) – син генерального судді. Бунчуковий
товариш (1756 – 1763 – ?). Д.: 1) (з 1754) Катерина Яку-
бович. 2) (1758) Євдокія Костянтинівна Корбе (? –
1751 – 1771 – ?), донька перекладача. Мала суперечку
за батьківський спадок з дядьком, секретарем Київ-
ської губернської канцелярії Михайлом Корбою.

Лисенко Павло (? – 1740 – 1777 – ?) – син значковий
товариш, службу розпочав 3 липня 1750 р., значко-
вий товариш (1763 – 1777 – ?). Мав 2 підданних. Од-
ружений з донькою козака Івана Татарина, мали
сина Гната. 

Лисенко Павло Іванович (бл. 1721. с. Олександрівка –
1768 – ?) – навчався у КМА (1736). Службу розпочав
з 1739 р. Військовий канцелярист ГВК (? – 1751 –
1756). Бунчуковий товариш у Чернігівському полку
(1756 – ?). У с. Верхоліс мав хату і шинок (1751). Д.:
Ганна Степанівна Леонтович, донька чернігівського
полкового хорунжого.

Лисенко Петро Йосипович (1766 – ран. 1829) – вій-
ськовий товариш Чернігівського полку. Д.: Наталія
Іванівна N.

Лисенко Сила – козак, значковий товариш Гадяцького
полку (1731 – 1751 – ?), мав двір і 3 підсусідки у Грун-
ській сотні.

Лисенко Трохим Федорович – бунчуковий товариш у
Чернігівському полку (1747–1750), мав у Менській
сотні у с. Дягові 8 дворів (13 хат) посполитих, мав
шинок у с. Жуковичах Менської сотні (1747). 

Лисенко Федір – військовий товариш (1748). 1748 р.
купив землі в м. Мрин і навколо нього у полкового
хорунжого ніжинського Якова Вільковського.

Лисенко Федір Іванович (? – 1680 – 1751.5.01.) – учасник
кизикерменського походу 1695 – 1697 рр. За Мазепи
займав якийсь старшинський уряд, значний військо-
вий товариш Чернігівського полку (? – 1709 – 1710),
9 квітня 1709 р. отримав гетьманський універсал на
сс. Осьмаки і Дягову. Осавул полковий чернігівський
(1710–1714; 1717–1723), 1713 р. продав ¼ Рубанів-
ського млина шляхтичу Івану Завадовському. Сотник
березинський (1723–1728). 1726 р. разом з мірошни-
ком Іваном Хрипковським захопив у козаків Мен-
ської Корнія та Івана Мельників. 3 вересня 1728 р. був
виданий гетьманський універсал з підтвердженням
рішення ГВК від 13 травня 1725 р.і Малоросійської ко-
легії від 3 травня 1727 р. відносно справи козаків Мен-
ської сотні Корнія та Івана Жусів про млин у с. Дягове
віднятий у них Федором Лисенком. Данило Забіло
звинуватив його у захопленні і продажу лісу, а також
с. Осьмаків та млини з угіддями. Осавул генеральний
(1728–1741), суддя генеральний (1741–1751). Д.: 
1) Феодора NN (? – 1680 – 1707 – ?). 2) (бл. 1731) Єв-
фросинія Опанасівна (Осьмаковська) Прохорова
Миткевич (? – 1711 – 1771 – ?), донька священика с.
Осьмаків Опанаса Яремійовича. В січні 1751 р. її двір
в Чернігові був звільнений від постоїв і повинностей.

Лисенко Федір Федорович (1713 – ран. 1768) (від 1-го
шлюбу) – син генерального судді, службу розпочав
з 1756 р., бунчуковий товариш у Чернігівському
полку (1756 – 1763 – ?). Мав 5 посполитих у с. Дя-
гові Менської сотні (1743), двір житловий, 11 дворів
(14 хат) посполитих і вже 3 шинка у с. Дягові Мен-
ської сотні (1747), шинок у с. Волооківці Синявської
сотні (1747), мав у Менській сотні у с. Дягові 13 дво-
рів посплитих 6 дворів підсусідків та 1 двір служи-
телів (1750). Д.: Ірина NN (? – 1750 – 1768 – ?). Її
племінником був Павло Петрович Сахновський.
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Лисенко Яким Федорович (? – 1760 – ран. 1767) – бунчу-
ковий товариш у Чернігівському полку (? – 1747 –
1760 – ?). Мав приїзджий двір у с. Жуковичах, шинок
у с. Дягові, житловий двір, 4 двори (8 хат) посполитих
та 2 двори підсусідків у с. Данилівка Менської сотні,
мав у Мені 3 двори підсусідків (1747). Поминальник
його роду: Федір, Федора, Яким, Уляна, Андрій, Геор-
гій, Яків, Ганна, Гафія, Феодосія. Д.: Уляна NN.

Лисенко Яків Федорович (? – ран. 1767) (від 1–го шлюбу)
– син генерального судді, полковий канцелярист пе-
реяславський (1749), бунчуковий товариш (1760). 

Лисенко Яків Якович – бунчуковий товариш у Черні-
гівському полку (1747). Мав у Менській сотні у с. Дя-
гові 5 дворів (10 хат) посполитих.

Лисий (Лисей) Лука – покозачений шляхтич. Вийшов
з Правобережжя. «Пришедъ подъ державу Россiйс-
кую въ Малороссiю зъ иностранства, возимъвшы
благоприятъльную себъ шляхетскую осъдлость въ
городъ Полтавъ, находылся в воинской службъ и
вёлъ жизнь и службу приличную зъ знатными
полку Полтавского товарищами». Козак (1699),
значний товариш Полтавського полку. 

Лисий Яків Лукич 1-й (? – 1725.9.02.) – товариш сотні
Роменської (1706), значний товариш полку Лубен-
ського (1707), отаман городовий роменський, сот-
ник роменський (1709.12.01. – 1725.9.02.). У 1722 р.
суплікував на жителя кобеляцького Полтавського
полку Василя Рубана про неповернення боргу ще з
канального походу. Д.: Євфимія Михайлівна Гу-
барь, донька отамана городового роменського.

Лисиця (Лисиченко ) Іван – військовий товариш Чер-
нігівського полку (? – 1676 – 1691 – ?)., гетьман-
ський гонець до Москви (1691).

Лисиця Іван Павлович (? – 1644 – 1694 – ран. 1700) – рід
походив із села Білоусівки Тульчинської сотні.Син
брацлавського полковника, полковник брацлав-
ський. Охочпіхотний полковник у гетьмана Само-
йловича. Учасник чигиринських походів. 1685 р.
гетьманський посланець до Константинополя. Знач-
ний військовий товариш (? – 1687 – 1690 – ?). Нале-
жав до учасників змови, які організували зміщення
гетьмана на Коломаку 1687 р. Гетьманський посла-
нець до Москви у справі Соломона (лютий 1690),
1694 р. очолював посольство до Москви на честь дня
народження царя, полковник (1694). Д.: Любов Ми-
хайлівна Зеленська, донька полковника брацлав-
ського. 27 липня 1698 р. продала за 6 талерів грунт
«по Зеленського ниву» в Смілянській сотні Лубен-
ського полку пану Гаврилі Романчуку. Свідками вис-
тупали Кундрат Бурляй, Гаврило Коломак, Микита
Чорний, а також її зять Василь Андрійович Доро-
шенко. Поминальник його роду у Києво-Миколь-
ській пустелі: Павло, Пелагея, Михайло, Степан,
Єфросинія, Тетяна, Марія, нм.Василь... В Межегір-
ському Спаса-Преображенському монастирі був за-
писаний поминальник роду його батька Павла:
Павло, Якiв, Пелагея, Iван, Василь, Федiр.

Лисовець Гордій – військовий товариш (1790). Мав 43
підданих в Роменському повіті. Д.: Євдокія Іванівна
Суходольська, донька військового товариша.

Лисовець Гордій (1737 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1787), мав 43 підданих
у 1 селі і 1 хуторі. Внесений до ІІ частини родовідної
книги Чернігівського намісництва. Д.: Євдокія Іва-
нівна Суходольська, донька військового товариша.

Лисовський Степан – військовий товариш (1790). Мав
85 підданих в Лохвицькому повіті. Д.: Меланія NN,
донька сотенного отамана. 

Лисовський Степан Якович (1733 – ?) – отаман сотен-
ний янишпольський (1769 – 1780 – ?), абшитований
військовий товариш Лубенського полку (1788), про-
живав у с. Пісках. Д.: 1) (1780) N Кіндратівна Янов-
ська, донька військового товариша. 2) (1788) Меланія
Павлівна N (1733 – ?), донька отамана сотенного.

Лисогоровський Гнат – козак Борзнянської сотні,
значковий товариш Ніжинського полку (1753 – ?)

Лисянський Дем’ян Герасимович (бл. 1720/1735 – ?) –
бунчуковий товариш у Чернігівському полку (? –
1788 – 1790 – ?). Мав 76 підданих в трьох селах в Бе-
резненському повіті, серед них – с. Зіньки. Д.: NNN (?
– ран. 1790), вірогідно, Марія Самійлівна Холодович.

Лисянський Іван Герасимович (1743 – ?) – абшитова-
ний військовий товариш (? – 1788 – 1790 – ?), мав
маєтність в Ічні. Д.: Настасія Семенівна N, донька
шляхтича.

Лисянський Іван Омелянович – служив при Чернігів-
ській полковій канцелярії в званні полкового кан-
целяриста, потім в ГВК військовим канцеляристом
(1747) і просив Лисянський про призначення його
значковим товаришем. Сотник сосницький
(1754.01. – 1758 – ?). 

Лисянський Омелян Іванович – виховував дід Семен,
після смерті якого жив на його козацьких грунтах.
Війт сосницький (1725–1727, 1735–1740). За службу
діда і свою у 29.05.1741 р. в Глухові призначений
значковим товаришем. 5.03.1746 р. значковий това-
риш Омелян за старістю і хворобою звільнений від
служби. Абшитований значковий товариш у (1746 –
1768 – ?), володів у сотні Сосницькій 6 підсусідків
мав житловий двір та 2 шинки у Сосниці (1747), під-
сусідських дворів 5 (1750). Д.: N Дмитрівна Дроз-
довська, донька значкового товариша Ніжинського
полку, її рідна сестра Катерина була заміжня за суд-
дею полковим лубенським Манджосом.

Лисянський Петро Іванович – службу розпочав з 
1760 р., полковий канцелярист Чернігівської по-
лкової канцелярії (з 1765). У 1771 р. отримав чин
значкового товариша і в цьому ж році став сотни-
ком. Брав участь в турецькій компанії, рік знаходився
на форпостах в Могилівській губернії. У 1779 р. у Сос-
ниці мав 11 хат на 8 дворах підсусідків, у Синявці
1779 р. мав 12 підсусідків. Був у поході Турецькому а
потім на форпостах, у відпустці був один раз. Бун-
чуковий товариш (1783), мав 48 підданих у м. Си-
нявці. Д.: NN Чумак, донька військового товариша.
1779 р. дітей не мали.

Лисянський Семен Омелянович – військовий товариш
Чернігівського полку (1787), у Сосниці разом з бра-
тами мав 238 підданих. Д.: Софія NN, донька вій-
ськового товариш.
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Лисянський Степан (1696 – 1769 – раніше 1779) –
службу розпочав з 1722 р. значковим товаришем
Чернігівського полку, збирач в Сосницькій (сотні
1722–1729), 1732 р. приймач скарбу військового, по-
лковий комісар (1743–1744), абшитований 1744 р. У
Сосниці володів 21 хатою підсусідків.

Литвин (Литвиненко, Литвинський) Йосип Семе-
нович (бл. 1714 – 1787 – ?) – службу розпочав з
червня 1720 р., став значковим товаришем Полтав-
ського полку (1737.1.12. – 1787 – ?), брав участь в по-
ході 1737 р. Разом з ним у 1762 р. присягу приймав
його син Яків. Був у Йосипа і брат. Загалом, рід Лит-
виненків досить розгалуженим у Решетилівці. Так,
за реєстром 1735 р. тут зафіксовані Андрій, Овсій,
Яцько, Павло. 1787 р.мав 5 підданих у д. Литвинівці
Полтавського повіту.

Литвин (Литвиненко, Литвинський) Осип Семе-
нович – син значкового товариша, службу розпочав
з 1757 р., значковий товариш Лубенського полку
(1762 – 1780 – ?). У 1774–1777 р. в Казанській губер-
нії. У другій армії (1769), Рід внесений до 6 частини
родовідної книги Чернігівського намісництва. Д.:
Марина Іванівна Пештич (1738 – 1788 – ?), донька
священика лохвицького.

Литвин Михайло – товариш полку Полтавського (? –
1671.15.09. – ?).

Литвин Семен (? – ран. 1747) – значковий товариш
Миргородського полку. Д.: Оксана NN (? – 1747 – ?),
мешкала у с. Скоробагатках.

Литвин Тиміш – козак Паньківської сотні Миргород-
ської сотні (1649), товариш полку Полтавського
(1669). Д.: N Юріївна Туболець, донька судді полко-
вого полтавського. 

Литвиненко (Литвин) Семен (? – ран. 1747) – значко-
вий товариш Лубенського полку (? – 1735 – 1741 –
?), у 1735 р. по приходу з польського походу з числа
значкових товаришів виключений, мешканець лох-
вицький. Значковий товариш Лубенського полку,
присягнув у 1741 р. Д.: Оксана NN (? – 1747 – ?),
мешкала у с. Скоробагатках.

Литвиненко Йосип – отаман сотенний, абшитований
військовий товариш Полтавського полку.

Литвинський Федір – значковий товариш Миргород-
ського полку (1777).

Литвишко Яків Іванович – міщанин лохвицький, знач-
ковий товариш Лубенського полку (1731 – 1751 – ?),
присягнув у 1741 р., абшитований значковий (? –
1752 – 1754 – ?). Мав двір житловий в якому сам жив
у Лохвиці1. У влісній справі був у ніжинському суді
1751 р. Д.: NNN, її батько мав млин на лохвицькій
греблі. Її брат без її дозволу продав млин полков-
нику Марковичу. Сини Йосип і Федір.

Литовченко Остап – значковий товариш Ніжинського
полку (1781). Мав хутір, з якого продавав мед у Ко-
ропі.

Литовчик Тимофій Микитович (? – 1689 – 1741 – ?) –
син сотника сосницького Чернігівського полку,
козак куреня сосницького Івасенкового. Був з си-
нами під Перекопом у 1689 р., у Тавані 1695 р., під
Азовом 1696 р., на Ладозі 1701 р., під Рогульовим

1704 р., під Любарем 1707 р., у Полоному 1708, 1709
рр., у Немирові 1711 р., будівництві Київської фор-
теці (1713), на каналі у Царицині 1719, на Ладозі 1721,
1722, в низовому поході 1724 рр. У 1732 р. грунтовий
козак сотні, у 1738, 1739, 1741 рр. – малогрунтовий,
військовий товариш Чернігівського полку. Д.: Ме-
ланія Опанасівна N. У 1739 р. з її згоди чоловік про-
дав плец бунчуковому товаришу І.Сангурському.

Лиходій Хома – службу розпочав з 14 травня 1742 р.
значковим товаришем Миргородського полку. Д.:
N Федорівна Василенко, донька писара потоцького.

Лихопой Петро Філонович – полковий зборщик га-
дяцький (1727), значковий товариш (? – 1755 – ?).
Рід внесений до І частини родовідної книги Черні-
гівського намісництва.

Лихошерст Нестор – онук сотника коропського, вій-
ськовий товариш Ніжинського полку (1779 – 1783 –
?), мешканець коропський. Д.: Настасія N Захарієв-
ська, донька сотенного хорунжого.

Лишень Андрій Тимофійович (1713 – 1767 – ран. 1775)
– шляхтич гербу «Леліва». Службу розпочав з 
1736 р. військовим канцеляристом ГВК, бунчуковий
товариш (1748.14.03. – 1763). У 1763 р. в експедиції
генерального осавула Жоравки для взяття сказок
про службу у всіх малоросійських чинів. Абшитова-
ний бунчуковий товариш у Стародубському полку
(1763.17.11. – 1767 – ?). Мав у 1764 р. у Стародубі 1
двір, 2 хати, в яких жило 2 найманих людей. Д.:
(1759) Настасія Андріївна Рубець (? – 1779 – ?),
донька полкового судді стародубського. Проживала
в с. Нивному (1779).

Лишень Діонісій Іванович (? – 1661 – 1720 – ?) – син
шляхтича, який перейшов до Зінькова з Корсуня.
Значний товариш полку Гадяцького (? – 1681 – ?), вій-
ськовий товариш (? – 1683 – ?), значний військовий
товариш (? – 1720 – ?). 5 жовтня 1681 р. сотник зінь-
ківський Данило Чупринський продав йому леваду сі-
нокосну з садом, двома лісами за с. Бобровником. 

Лишень Іван – значковий товариш Ніжинського полку
(1767). Д.: (1767) Пелагея Яківна Андрієнко, донька
священика батуринського.

Лишень Іван Андрійович – бунчуковий товариш (? –
1781 – 1783 – ?) в Стародубському полку. Мешкав у
с. Нивному, де мав 22 двори підданих. Тримав сл.
Струженку, де у нього 26 дворів підданих.

Лишень Іван Денисович – абшитований значковий то-
вариш (1783), мав 9 підданних. Д.: (1783) Євдокія
NN, донька козака.

Лишень Йосип (1750 – ?) – службу розпочав 1 вересня 
1762 р., писар сотенний (1763.2.08. – 1771), військовий
товариш Миргородського полку (1771.16.11. – 1782 – ?).

Лишень Йосип (1757 – ?) – з козачих дітей, службу розпо-
чав з 14 березня 1771 р., полковий підканцелярист (з
1773.16.05.), полковий канцелярист (з 1777.27.07), знач-
ковий товариш Миргородського полку (з 1778.5.04.).

Лишень Михайло (1764 – 1783 – ?) – служив з 1780 р.,
значковий товариш (1781 – 1783 – ?), в походах не був.

Лишень Михайло Андрійович – полковий канцелярист
Стародубської полкової канцелярії (? – 1765 – 1766),
військовий товариш (1766.24.10. – 1774), на уряді
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писаря суду полкового стародубського (? – 1766 –
1768 – ?). Мав у Стародубі двір (1768). Направлений
у військовий похід (1769). Бунчуковий товариш
(1774.28.03. – 1784.22.02.). Мав у с. Нивному 24
двори підданих, 5 дворів підсусідків у с. Дроків
Мглинської сотні. Мешкав у с. Кромів, де мав дім в
5 покоїв, 29 дворів підданих. Всього 375 підданих
(1775). Д.: Софія Федорівна Ширай, донька бунчу-
кового товариша. 

Лишень Мойсей Тимофійович (? – ран. 1780) – знач-
ковий товариш Стародубського полку (1736.7.11. –
1769 – ?), утримував козацьку команду на форпос-
тах (1769). Д.: Євдокія Іванівна N (бл. 1735 – ?).

Лишень Петро Іванович – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1783).

Лишень Прокіп Тимофійович (? – ран. 1779) – військо-
вий канцелярист ГВК (? – 1757 – 1760), військовий
товариш (1760.6.07. – 1769 – ?). Направлений у вій-
ськовий похід (1769). Д.: Тетяна Василівна N.

Лишень Степан (1758 – ?) – службу розпочав з 4 березня
1772 р., полковий підканцелярист (з 1772.8.04.), по-
лковий канцелярист (з 1773.12.05.), значковий това-
риш Миргородського полку (з 1778.26.10.).

Лишень Тимофій – отаман городовий мглинський (? –
1727 – 1728.01. – ?), наказний сотник мглинський
(1727.03. – 12.), абшитований військовий товариш
(? – 1756 – ?).

Лишень Тимофій Васильович (1700 – 1757 – ?) – ота-
ман городовий мглинський (1727.21.02. – 1728.01. –
?), сотник наказний мглинський (1727.03. – 12.),
отаман куреня висоцького (1728–1735). 31 липня
1730 р. за служби діда і батька отримав гетьман-
ський універсал на куплені грунти в сс. Великій
Дубраві, Нивному, Костяничах, Шевердах, Оскол-
кові і Високому. Значковий товариш Стародуб-
ського полку (1736.7.11. – ?), у 1737 р. правив за
сотника мглинського, за нього відомість підписав
підписок сотенної канцелярії. З володінь його,
брата Дениса та братанича Трохима у 1737 р. для
відряджень взято 14 посполитих, у 1737 р. був в уп-
равлінні сотенними справами, але повинен йти в
похід в команді фельдмаршала фон Мініха. Мав у
1737 р. володіння у Мглинській сотні у с. Нивному
малогрунтових не тяглих 5, с. Лопазня 2 малогрун-
тових не тяглих, 3 убогих, с. Високому 3 малогрун-
тових не тяглих, 3 убогих підсусідки, 1 вибув. Всього
у його володінні 10 малогрунтових не тяглих, 6 під-
сусідків, всіх дворів 16, вибув 1. 14 липня 1744 р. от-
римав універсал ГВК на сс. Дуброву і Нивне. 26
серпня 1757 р. розподілив свої маєтки між дітьми та
онуками Степаном Трощановським, Петром і Гав-
рилом Тарасовичами. Абшитований значковий то-
вариш (? – 1757 – ?). Поминав своїх предків у
Глухівському монастирі.

Лишень Федір Тимофійович (бл. 1720 – 1785 – ?) –
службу розпочав 7 листопада 1736 р. значковим то-
варишем Стародубського полку. Полковий комісар
при Астраханському драгунському полку (1746), аб-
шитований військовий товариш (1757.13.09. – 1785
– ?). Полковий комісар (1770). Мешкав у с. Нив-

ному, де мав підданих. Тримав хутір поблизу с. Нив-
ного, де млин на р. Стружці в два кол і 3 хати підсу-
сідків, сл. Придач, де було 18 дворів підданих. Д.:
Олена Григорівна N (1714 – ?).

Ліник Федір – військовий товариш (? – 1783 – ?). Мав у
Вороніжі 41 підданого. Д.: Ірина Йосипівна Шкура,
донька значкового товариша. Мали синів Омеляна
(1782 – ?), доньок Ксенію (1774 – ?), Килину (1776 – ?).

Лісенецький Назар Іванович – абшитований військо-
вий товариш (1787), мав 25 підданих в м. Синявці.
Д.: Дарія NN, донька отамана сотенного.

Лісницький Григорій Дем’янович (1746 – ?) – військо-
вий товариш Миргородського полку (? – 1782 –
1784), бунчуковий товариш (1784 – 1785.30.05.), ко-
лезький асесор. Мав 78 хат підданих у Голтв’ян-
ському повіті (1782), 314 підданих у Шишаках
(1786). Д.: Олена Андріївна N, донька дворянина.

Лісницький Данило Григорович (? – 1642 – ран. 1693)
– син полковника миргородського, потім генераль-
ного судді. Військовий товариш (1666). Разом з бра-
том Дмитром володів м. Кальнобродами, яке було
у них відібране і надане королем ніжинському і
брацлавському старості Павлу Тетері 3 червня 
1667 р. На початку березня 1666 р. разом з брацлав-
ським полковником Михайлом Зеленським їздив у
посольстві від гетьмана Дорошенка до кримського
хана. Пізніше потрапив у польський полон і у 
1670 р. був випущений за проханням Петра Доро-
шенка. Резидент трипільський (? – 1672 – ?). У 1673
р. допомагав Куницькому у налагодженні зв’язків з
Самойловичем, їздив до Батурина. Перейшов на Лі-
вобережя. 19 серпня 1687 р., знаходячись у Ромнах,
гетьман надав універсал йому як значному військо-
вому товаришу на шишацьку греблю з млинами,
села Матяшівку і Милюшки. 11 січня 1689 р. геть-
ман Мазепа підтвердив володіння містечком Ши-
шаки з млинами. Супроводжував гетьмана в поїздці
до Москви 1689 р. Д.: Катерина NN. 25 квітня 
1693 р. гетьман Мазепа підтвердив її надачу Лубен-
ському Мгарському монастирю половини лісу під
Шишаками. 4 березня 1695 р. отримала підтверд-
ження на містечка Шишаки з селом Матяшівкою, а
с. Милюшки відійшло брату чоловіка.

Лісницький Дем’ян Данилович – зі старшинських
дітей, значковий товариш Миргородського полку
(1734–1752). Мав приїзжий двір у Сорочинській
сотні, жилий – у Шишаках, де мав 87 дворів підда-
них. 1741 р. жив у Миргороді та мав 3 шинкових, 2
житлових двори у Шишацькій сотні, у 1752 р., мав
посполитих в м. Шишаках, с. Матяшовці – 30 дво-
рів, та при хуторі Маладіковщині.

Лісницький Іван Григорович – військовий товариш
Миргородського полку. 11 січня 1695 р. отримав
гетьманський універсал на с. Малюшки. Значний
військовий товариш.

Лісницький Микола Дем’янович (1732–1795) – службу
розпочав з 26 серпня 1757 р. військовим товаришем
Миргородського полку, сотник шишацький
(1765.23.12. – 1772), 1-й хорунжий полковий мирго-
родський (1772 – 1774 – ?). Мав підданих у м. Ши-
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шаках – 132, с. Матяшівці – 30, хуторах Купчан-
ському – 15, Манадиківському – 152, Кубявщині – 6
(1774). Абшитований осавул полковий. Мав 15 хат
підданих у Голтв’янському повіті (1782). Д.: Мела-
нія Іванівна Кирияк, донька військового товариша.

Лісницький Павло (? – ран. 1741) – значковий това-
риш Миргородського полку. Д.: Варвара NN (? –
1720 – 1741 – ?). Мала приїжджий дім у с. Уцтавиці.

Лісницький Роман Данилович – значковий товариш
Миргородського полку, курінний значкових товари-
шів (1711 – 1713). Сотник шишацький (? – 1715 – 1729 –
?). Мав фільварок під Миргородом, два шинки у Ши-
шаках, поблизу – три хутори. Д.: Ганна N Туранська.

Лісницький Семен – значковий товариш Миргород-
ського полку (1741), мешканець шишацький.

Лісовий Василь (1747 – ?) – абшитовний військовий то-
вариш (? – 1788 – 1790 – ?), мав 8 підданих в одному
містечку і 1 селі. Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Березненського повіту Чернігівського
намісництва. Д.: Ксенія NN, донька козака.

Лісовський Степан Якович (1737 – ?) – син протопопа,
отаман сотенний янишпільський (1769.10.08. –
1780 – ?), абшитований військовий товариш Лу-
бенського полку. Мав 85 підданих у 1 селі і 1 «де-
ревне». Внесений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: Меланія Іванівна
Бурка, донька сотенного отамана глинського.

Лісовський Стефан – шляхтич, товариш Стародуб-
ського полку (1688).

Ліщинський N – отримав універсал стародубського по-
лковника Григорія Карповича про підтвердження
права власності військовому товаришу М.Ліщин-
ському на новозбудований млин. 8 листопада 1678 р.

Лобас Мина Іванович – онук наказного сотника, вій-
ськовий товариш Ніжинського полку (1787). Мав 10
підданих у Глухові. Д.: Євдокія NN, донька козака.
Мали доньок Домну, Ганну, Мотрю.

Лобина-Биковський Григорій Лукич – син сотенного
хорунжого, значковий товариш Чернігівського
полку (1788).

Лобина-Биковський Федір – значний військовий то-
вариш Чернігівського полку (1671).

Лобисевич Павло Кирилович (1723 – бл. 1779) – значко-
вий товариш (1754–1755), управитель Почеповської
волості, яка належала гетьману Розумовському (1755–
1757), полковий осавул (1755–1764), абшитований
бунчуковий товариш (1768.29.02.). В м. Грем’ячому і 
с. Валуйці мав 135 підданих, поблизу Грем’ячого пло-
тину з млином на р. Гремяч. Д.: 1) Марія Матвіївна
Холодович (1725/1726 – ?), донька бунчукового това-
риша. 2) Ганна Якимівна Миткевич. Мешкала у с. Ва-
луйці Погарської сотні.

Лобко N – військовий товариш (? – 1771), сотник По-
лтавської полкової сотні (з 1771).

Лобко-Лобановський Петро Якимович (? –1710 –
1731 – ?) – з роду покозачених шляхтичів гербу «Пе-
лікан». Значковий товариш, володів маєтностями у
сс. Посудичах і Шияках.

Лобко-Лобановський Яків Петрович (1732 – ?) –
службу розпочав з 1752 р. полковим канцелярис-

том, значковий товариш (з 1762), військовий това-
риш (з 1766). Направлений у військовий похід
(1769). Сотник погарський (1771 – 1781 – ?), бунчу-
ковий товариш (30 січня 1785 – 1787 – ?). Мав 47
підданих. Проживав у с. Посудичі, де мав житло з 8
кімнат. Отримав грамоту про внесення його до Нов-
город-Сіверської дворянської родовідної книги
(1795 р.) Д.: Ганна Іванівна Занковська, донька по-
лкового осавула.

Лобода Андрій Пантелеймонович (1750 – ?) – син ота-
мана сотенного конотопського, військовий товариш
(? – 1779 – 1781 – ?), асесор комісії військових судів
(1779), полковий хорунжий (1783), прем’єр-майор у
відставці (1787). Мав маєтності в Конотопі, сс. По-
повці і Гутах, хуторах Ступаковському, Шкляров-
ському, Симоновському. Мав 68 підданих (1787). Д.:
(бл. 1778) Євдокія Яківна Троцька, донька бунчуко-
вого товариш. 

Лобода Іван Федорович (? – 1667) – син переяслав-
ського полковника, потім генерального судді. Козак
Березанської сотні Переяславського полку (1649),
значний військовий товариш.

Лобода Федір Пантелеймонович (1753 – ?) – син ота-
мана сотенного конотопського, військовий товариш
(? – 1783 – 1787 – ?), мав 7 підданих (1787). Д.: (бл.
1781) Уляна Павлівна Лисенко, донька бунчукового
товариша.

Логвиненко Яким (1753 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Лубенського полку (1788). Мав 8 під-
даних у 1 місті. Внесений до ІІ частини родовідної
книги Чернігівського намісництва. Д.: Марія NN,
донька козака.

Логвиновський Пилип (1740 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (? – 1788 –
1790 – ?). Підданих не мав. Внесений до ІІ частини
родовідної книги дворян Березненського повіту
Чернігівського намісництва. Д.: Ганна NN, донька
козака. 

Логвин-Тищенко Іван (1722 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (? – 1788 –
1790 – ?) Підданих не мав. Мешкав у Чернігів-
ському повіті. Д.: Олена NN, донька козака.

Логвин-Тищенко Степан (1752 – ?) – абшитований
військовий товариш Чернігівського полку (1788).
Д.: Марфа NN, донька козака.

Лоєвський Михайло Степанович (? – 1685 – 1738 – ?) –
син козака, отаман городовий сорочинський (? –
1715 – 1725 – ?). військовий товариш (1731). Сотник
яресківський (? – 1735 – 1737), У 1735 р. хворів і тому
у похід не ходив. Очолював сотню у поході під Азов
(1736). Значковий товариш Миргородського полку
(1738), проживав у Сорочинцях.

Лоза Іван – значковий товариш Лубенського полку.
Лозинський Корній (1746 – ?) – військовий товариш Ні-

жинського полку (? – 1787 – 1790 – ?), мав 5 підда-
них. Внесений до ІІ частини дворянської родовідної
книги Чернігівського намісництва Ніжинського по-
віту. Д.: Ганна Василівна Третяк, донька сержанта.

Лозицький Іван – наказний полковник полтавський
(1668.07., нак.), військовий товариш (1668–1670).

220



Лозовицький Микола – шляхтич, військовий товариш
Стародубського полку (1688).

Лойко Іван Овсійович – значковий товариш Стародуб-
ського полку.

Лойко Овсій – шляхтич, значковий товариш Стародуб-
ського полку. 

Лойко Олексій Іванович – абшитований значковий то-
вариш (? – 1781 – 1788 – ?), житель Стародуба, мав
1 підданого. Д.: Ганна Михайлівна Стихаревич.
Мали синів Івана і Ярофія.

Локоцевський (Локащевський) Іван – дозорця Роп-
ської волості (? – 1728), значковий товариш (1728 –
1751 – ?).

Локошка Антін – значковий товариш Ніжинського
полку

Локошка Яків Антонович – син значкового товариша,
військовий товариш Ніжинського полку. Його онук
Михайло Іванович (1749 – ?) мешкав у м. Батурині.

Локошка Яків Антонович – син значкового товариша,
військовий товариш Ніжинського полку. Його онук
Михайло Іванович (1749 – ?) мешкав у м. Батурині.

Ломака Архип – шляхтич, значний військовий това-
риш. На початку 18 ст. поселив с. Ломаківку. Купив
у козака курковського Тишка Лобченка греблю на
р. Гремячці і отримав від полковника Жоравки
фундуш на млин і хутір. 1718 р. продав хутір Гре-
мячку значковому товаришу Степану Косовичу за
400 золотих. Значковий товариш (? – 1735 – 1737 –
?), жив у полковій сотні, «племенник его Михайло
бил в .етце сего 735 году где и умре», у 1737 р. до-
правляв з монастирів і духівництва коней, але по-
винен йти в похід в команді фельдмаршала фон
Мініха. з братом у 1737 р. мали у сл. Ломаківці по-
лкової сотні 11 малогрунтових підсусідків, 19 боби-
лів в одних хатах.

Ломака Григорій – військовий товариш Стародуб-
ського полку (1704).

Ломака Іван (1700 – ?) – значковий товариш Старо-
дубського полку (? – 1735 – ?).

Ломака Мойсей – значковий товариш Стародубського
полку. У 1735 р. жив у полковій сотні.

Ломака Ничипір – значковий товариш Стародубського
полку (1723).

Ломака Осип (1717 – ?) – значковий товариш Старо-
дубського полку (? – 1735 – ?).

Ломака Сава – значковий товариш Стародубського
полку (? – 1735 – 1737 – ?), у 1737 р. перебував вдома,
але мав йти в похід в команді фельдмаршала фон
Мініха. Жив у полковій сотні.

Ломака Степан Архипович – родовим маєтком було 
с. Ломаківка 2-ї полкової сотні Стародубського
полку. Значковий товариш Стародубського полку.
Універсалами 1701 р. і 1709 р. йому затверджено у
володіння слободку Веремієв Колодязь з грунтами
і 2 млинами. Значковий товариш (1723). У 1723 р.
здійснив наїзд в сл. Гремячці на маєтність полко-
вого хорунжого Стефана Косовича. У 1723 р. в Ло-
маківці мав 15 грунтових дворів і 12 бобильських
хат. Продав с. Ломаківку Рубцю. Його нащадки
мешкали у с. Курковичах.

Ломиковський Іван Васильович (1654–1714) – його
батько-шляхтич помер у Луцьку. Генеральний
писар (? – 1674) у гетьмана Ханенка. Дворянин геть-
мана Самойловича. Військовий товариш (? – 1680
– 1684 – ?), значний військовий товариш (? – 1687
– ?). 18 серпня 1680 р. отримав гетьманський уні-
версал на с. Вишеньки. 10 вересня 1687 р. гетьман
Мазепа надав йому універсал на с. Вербу Понор-
ницької сотні з млином на р. Вербі на три кола (куп-
лений раніше у Миська Харченка), другим млином
в Козолупівці (куплений за 1000 золотих у дітей і
спадкоємців коропського священика Дубрави), тре-
тім млином на р. Убеді Василя Кудровського. Член
ГВС (1688). Генеральний хорунжий (1689–1691).
Другий генеральний осавул (? – 1691.10. – 1707), ге-
неральний обозний (1707 – 1709). Д.: (з 1679) Марія
Карпівна Мокрієвич, донька генерального писаря. 

Ломиковський Іван Іванович (бл. 1680 – 1730) – по-
лковник стародубський Михайло Миклашевський
подарував йому з братами млин в два кола на р.
Смяч нище с. Мамикіно в Новгородському повіті.
1712 р. його тесть поручився перед царем, що зять
не мав зносин з батьком. Військовий товариш
(1714). Мав майнові суперечки з мешканцями Чер-
нігівського полку. Значний військовий товариш. 5
років знаходився у сулацькому поході. Бунчуковий
товариш (? – 1730). Господар замку Гадяцького. 6
вересня 1730 р. звільнений від консистенського по-
датку. Гетьман Д.Апостол універсалами 1711 і 
1715 р. надав йому маєтність с. Шафаростовку (60
дворів), Ярмаки (64), Малюшки (44), всього 168
дворів, які він тримав і під час Генерального слід-
ства про маєтності. Д.: (1710) Тетяна Данилівна
Апостол (? – 1698 – 1744 – ?), донька гетьмана. Мала
77 дворів і 6 кол у Миргородському полку (1744).

Ломиковський Петро Іванович (1706 – ?) – син генераль-
ного хорунжого, службу розпочав з 1730 р., військовий
канцелярист, бунчуковий товариш Миргородського
полку (1737.26.04. – 1761), абшитований бунчуковий
товариш (з 1761). Мав двір у Миргороді, двір у с. Ми-
лешках, підданих в сс. Шахворостівці та Малюшках.

Ломиковсьский Павло Іванович (1707 – ?) – син гене-
рального хорунжого, служив з 1725 р., бунчуковий
товариш у Чернігівському полку (? – 1738 – 1751 – ?)
– патенту не пред’явив, головний економ гетьман-
ських маєтностей (1751). У нього підсусідки в Сос-
ниці (1738), мав у Сосниці 14 дворів посполитих
(1740), мав житловий двір в Сосниці та 2 шинки,
приїзджий у с. Лави (1741), у Сосницькій сотні 3 під-
сусідків, у с. Лави 17 посполитих, житловий двір у
Сосниці та 1 шинок (1743), житловий двір і шинок у
Сосниці, двір приїзджий з найманими людьми у 
с. Лавах, у Сосниці 4 підсусідських дворів, у с. Лави 11
дворів посполитих (1747), у с. Лавах 6 дворів поспо-
литих та 7 дворів служителів (1750). Суддя земський
Менського повіту (з 1764). Надвірний радник, мав
володіння у м. Сосниця (327 підданих), с. Лавах (102
підданих), а також у с. Шахворостівці Миргород-
ського повіту. Д.: (з 1732) Марія Павлівна Яворська
(? – ран. 1783), донька протопопа ніжинського.
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Лопата N – військовий товариш Чернігівського полку
(1743) мав житловий дім у Чернігові.

Лопутко Іван – значковий товариш Чернігівського
полку (1779). Д.: N Ничипорівна Харченко, донька
бунчукового товариша

Лоренцов Федір Васильович (1727 – 1790 – ?) – служив з
лютого 1744 р. полковим гадяцьким канцеляристом.
З 4 листопада 1748 р. військовий канцелярист по при-
значенню ГВК. З 11 серпня 1757 р. військовий товариш
по універсалу Розумовського. У 1748 р. був у слідчій
комісіїї, виконував письмові справи у ГВК, у слідстві
проти сотника грунського Семена Милорадовича з
1759–1760 рр., слідство у Полтавському, Ніжинському
полках (магістрати по сплаті податків і веденні роз-
ходних книг і т.д.) у 1760 р. Бунчуковий товариш
(1788). Мав 41 підданого у 1 місті в Гадяцькому повіті.
Д.: Ганна N Ситенська, донька полкового писаря.

Лось Іван Андрійович – син сотника власівського,
козак, значковий товариш (1723 – 1752 – ?), універ-
сал 1746 р. на чин. Мав двір у Власівці, хутір та під-
сусідків у Хорольській сотні (1741).

Лось Федір – козак мглинський (1654), значний вій-
ськовий товариш. Його син Павло Федорович – сот-
ник мглинський (? – 1674.11. – 1676.04. – ?).

Лохвицький Микита – значковий товариш Полтав-
ського полку (1735), мешкав у Китайгородській сотні.

Лохвицький Ничипір – значковий товариш Полтав-
ського полку (1734). 

Лоческий Михайло – військовий товариш Миргород-
ського полку. У 1733 р. жив у Сорочинській сотні.

Лубенко Тимофій – значковий товариш Київського
полку (? – 1786 – 1787 – ?).

Луговий Лаврін (1760 – ?) – військовий товариш Га-
дяцького полку (1788–1790). Мешканець Зіньків-
ського повіту, підданих не мав Д.: Ксенія NN,
донька священика.

Луговський N – значковий товариш Лубенського
полку, батько Семена.

Луговський Павло – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1762 – ?), військовий товариш, абшито-
ваний військовий товариш (? – 1782 – 1790 – ?). Мав
15 хат підданих. Д.: Варвара Євстафіївна Дейнека,
донька значкового товариша.

Луговський Семен – значковий товариш Лубенського
полку (1750 – ?). З 1750 р. в організації збору служ-
бових грошей.

Луговський Семен Павлович (бл. 1750 – ?) – син вій-
ськового товариша, службу розпочав 26 серпня 
1767 р., військовий товариш Лубенського полку в аб-
шиті, поручик у відставці (1786.25.05), засідатель
Лохвицького суду. Мав 100 спадкових душ у Лох-
вицького повіту (1786). Внесений до ІІ частини родо-
відної книги Чернігівського намісництва. Д,: Ганна
Йосипівна Борисяк, донька полкового хорунжого.

Лузан Григорій – шляхтич, значний військовий това-
риш (? – 1721 – ?).

Лук’яненко-Огнянка Павло Лукич – військовий то-
вариш Стародубського полку.

Лук’яненко-Огнянка Семен Павлович – значковий то-
вариш Стародубського полку. Його син сотенний хо-

рунжий Дем’ян Семенович (1747 – ?) мешкав у с. Но-
воселках 2-ї полкової сотні, де мав 7 підданних (1787).

Лук’янов Олексій – військовий товариш Стародуб-
ського полку (1783), мешканець Погарського повіту.
Д.: (1773) Мотря NN, донька міщанина. Мали сина
Володимира, Георгія, Олександр, доньок Варвара,
Ольга, Лизавета.

Лук’янович Григорій Федорович (? – ран. 1828) –
службу розпочав з 1778 р., значковий товариш Га-
дяцького полку (1781.16.12.), корнет при відставці
(1787.27.11.). Внесений до І частини родовідної
книги Чернігівського намісництва.

Лук’янович Лев Степанович (бл. 1751 – 1809) – син ко-
лезького асесора, військовий товариш (з 1778), бун-
чуковий товариш (1782 – 1787 – ?). Мав маєтність в 
с. Працовці Роменського повіту. Д.: Марія Федорівна
Левенець (бл. 1756 – 1816 – ?), донька бунчукового
товариша. Мали синів Андрія і Олександра (1787).

Лук’янович Максим Лукич – «знатный полку Лубенс-
кого товарищъ», жив у Ромнах (родоначальник
Максимовичів).

Лук’янович Олексій Якович – бурмістр полтавський
(1772), бунчуковий товариш (1782).

Лук’янович Петро Федорович (1738 – 1811 – ран. 1816)
– службу розпочав 23 січня 1758 р. у ГВК, а 18 травня
став військовим канцеляристом ГВК, хорунжий по-
лковий лубенський (1764.20.06. – 1772.14.08.), оса-
вул полковий лубенський (1772.14.08. – 1773.7.05.),
писар полковий лубенський (1773.7.05. – 1784). Бун-
чуковий товариш (з 1782.11.05.), колезький асесор (з
1784.14.02.), предводитель дворянства Роменського
повіту. Мав 518 підданих у 1 місті, 4 селах і 1 хуторі.
Д.: 1) (1780) N Григорівна Долинська, донька підко-
морія Батуринського повіту. 2) (1787) Олена Іванівна
Полетика (бл.1764 – ?), донька надвірного радника.

Лук’янович Федір Якович (? – 1717 – 1757.12.05.) – за
служби батька колишнього сотника роменського
значковий товариш Лубенського полку (1727–1751).
У 1735 р. був у кримському поході, у 1737 р. при слід-
стві за комісарство, у 1738 р. – у кримському поході,
призначений допомагати виконуючому обов’язки ге-
нерального осавула полковому хорунжому лубен-
ському Семену Слюзу. Присягнув у 1741 р. Мав у с.
Процювці Роменської сотні підданних посполитих
дворів 5 малогрунтових не могучих, 12 тяглих та 7
піших убогих, у 1745 р. у с. Плавинищі посполитих
дворів 2 малогрунтових, 1 тяглий та 4 піших убогих,
отаман городовий роменський (обраний) (1751.22.08.
– 1757.12.05.). У 1751 р. «в смотрении» вагового збору
до соборної Роменської церкви. Д.: NNN (? – 1760 – ?),
у 1760 р. з нею вів тяжби за порубку лісу козак Хме-
лівської сотні Мойсей Яненко.

Лук’янович Федір Якович (бл. 1740 – 1792 – ?) – бур-
містр полтавський (1780), бунчуковий товариш
(1780 – 1787.19.03.). Дійсний статський радник (з
1787). Д.: NNN (? – ран. 1794).

Лук’янович Яків – син абшитованного значкового то-
вариша. Службу розпочав з 1769 р., значковий то-
вариш Київського полку (з 1772). Мав 4 підсусідків
(1779) у д. Сираях Остерської сотні. Д.: (1776) N Гри-
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горівна Данилова, донька бурмістра козелецького,
мали сина Павла.

Лук’янович Яків Лукич 1-й (? – 1725.9.02.) – товариш
Роменської сотні (1706), значний товариш Лубен-
ського полку (1707), отаман городовий роменський,
сотник роменський (1709.12.01.–1725.9.02.). 2
червня 1706 р. отримав гетьманський універсал на
військову частину з млина на р. Сулі у с. Сурмачівці
у Глинській сотні, 30 червня 1707 р. – за заслуги
тестя на грунти. За Мазепи володів сс. Процовкою і
Плавинищами, на які отримав підтвердження від
гетьмана Скоропадського (універсал 31 серпня 
1709 р.). У 1722 р. суплікував на жителя кобеляць-
кого Полтавського полку Василя Рубана про непо-
вернення боргу ще з канального походу. Д.:
Євфимія Михайлівна Губарь, донька отамана горо-
дового роменського.

Лукашевич N – осавул полкової артилерії (? – 1776),
абшитований значковий товариш Київського полку
(1776.08. – ?). 

Лукашевич Василь – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1760 – ?), сотник 2-ї Лохвицької сотні
(1760.12.09. – 1771), 8 квітня 1772 р. абшитований по-
лковим суддею. Мав 237 підданних у 1 селі і 1 хуторі.

Лукашевич Іван (1713 – 1788 – ?) – абшитований знач-
ковий товариш Лубенського полку (1787), мав 17
підданих у 1 селі і 1 хуторі. Внесений до ІІ частини
родовідної книги Чернігівського намісництва.

Лукашевич Іван Васильович (1756 – ?) – службу розпо-
чав з 9 травня 1771 р. значковим товаришем Лубен-
ського полку, сотник 2-ї Лохвицької сотні (1771.5.11. –
1783), титулярний радник (1788). Д.: (1780) Ганна
Адамівна (?) Корсун, донька бунчукового товариша.

Лукашевич Іван Михайлович – син значкового това-
риша, значковий товариш Гадяцького полку (1746 –
1751 – ?), полковий комісар гадяцький (1746). Мав двір
і 8 підсусідів у 1-й полковій сотні, двір у Гадячі (1747).

Лукашевич Кирило (? – 1706 – 1748 – ?) – військовий
канцелярист ГВК (? – 1740), військовий товариш Ста-
родубського полку «за отправление при Генеральной
войсковой канцелярии служби» (1740 – 1748 – ?),
мешканець с. Шатрище. Як зятеві, Василь Васильо-
вич Дорошенко продав родове с. Верхолісся за 1200
карбованців у 1741 р. (зі згоди матері Марії Іванівни
Лисичівни, дружини Марфи Іванівни Ломиковської,
старшого сина Івана та інших дітей). У 1745 р. усту-
пив село за 2000 карбованців абшитованому сотнику
киселівському Івану Лисенку. 10 червня 1741 р. купив
у свого тестя млин на р. Мені в два кола в Киселів-
ській сотні, мав у с. Киселівці 13 посполитих і 2 дворів
підсусідків (1742). Д.: Олена Василівна Дорошенко,
донька сотника і Марії Іванівни Ломиковської. Їх син
Кирило (1737 – ?) – капітан (1787).

Лукашевич Леон – значковий товариш Гадяцького
полку (1756).

Лукашевич Лука Михайлович (1749/1750 – 1797) – син
осавула полкового переяславського, службу розпо-
чав у серпні 1760 р., 1 серпня 1762 р. став полковим
канцеляристом, з 10 січня 1763 р. – значковий, з 1
серпня 1764 р. – військовий товариш. В серпні 1767 р.

став сотником, потім полковим осавулом (з листо-
пада 1769). 29 вересня 1773 став полковим обозним
переяславським. За розділом 1773 р. отримав хутір
Чумгацький і млин у с. Дем’янцях. У 1774 р. за ним
було в м. Переяславі 20 підданих, в 1-й полковій
сотні у с. Дем’янцях 70, у с. Войтовцях 10, в Скобцях
7, в Гайшині 3, в 3-й полковій сотні в Гладишіві 7, в
Волчках 7, в Яготинській сотні поблизу Яготина 10
і в хуторі Чумгацькому 60, в містечку Липляві 10, в
Келеберді 8, в Решотках 30. Всього 239 підданих.
Брав участь в турецькому поході. Полковник київ-
ський (з 5 травня 1779 р.). Полковник Тверського
карабінерного полку (з 1783.28.06. ). Д.: 1) (з 1772)
Горпина Євстафієвна Могилянська. Через 14 років
шлюбу чернігівський єпископ Феофіл за спробу от-
руїти чоловіка миш’яком скасував шлюб і заточив
її в монастир. 2) (з 1785) Ольга Яківна Лабат-Деві-
вакс, донька майора. 

Лукашевич Микола – значковий товариш Миргород-
ського полку, не отримав російського чину (1788).

Лукашевич Михайло – значковий товариш Гадяць-
кого полку у 1-й полковій сотні (1730–1739), меш-
канець гадяцький. У 1739 р. у похід не пішов,
призначений утримувати дім покійного полков-
ника Грабянки.

Лукашевич Степан Васильович – військовий товариш
Чернігівського полку. Д.: (з 1783.12.02. у с. Крас-
ковських Хуторах) Ганна Іванівна Рашевська. 

Лукашевич Степан Васильович – службу розпочав з
1771 р., колезький канцелярист (? – 1782), військо-
вий товариш Лубенського полку (1782 – ?).

Лукашевич Яків Михайлович (1751–1815) – син полко-
вого хорунжого переяславського. Полковий канце-
лярист переяславський (1764–1766), значковий
товариш (1766–1767), військовий товариш (1767–
1772), сотник золотоніський (1772–1781), бунчуко-
вий товариш (з 10 серпня 1781). За розділом 1773 р.
отримав с. Попівку в Кропивнянській сотні, хут.
Морозівщину з млином на р. Згар, а також двори в
Переяславі і Золотоноші. Д.: Тетяна Яківна Лизо-
губ, донька бунчукового товариша. Мали синів
Олександра, Федора, Івана.

Лукомський Іван Степанович (1748 – ?) – службу розпочав
з 1766 р. в Прилуцькому полку значковим товаришем,
з 23 серпня 1767 р. військовий товариш. Сотник жу-
равський (1771 – 1781 – ?), одночасно бунчуковий то-
вариш (з 1781), колезький асесор (1788), мав у
Прилуцькому повіті 366 підданих (1788). Мав підда-
них: у Прилуках – 25, Журавці – 50, Сорочинцях – 3,
Пирятинського повіту: с. Дубовий Гай – 5, с. Сергійо-
вичі – 7, с. Полонки – 2, хут. Заперегонський – 20, сл.
Лукомська – 33. Д.: Віра Йосипівна Прушинська,
донька польського стародубського стольника.

Лукомський Степан Степанович (1743 – 1795 – ран.
1798) – військовий канцелярист (з 9 травня 1763),
переволочанський сотник (1763.9.10. – бунчуковий
товариш на місці сотника, 1781.4.05. – 1782). Мав
381 підданого у Прилуцькому повіті. Д.: (1770)
Марфа Михайлівна Огронович, донька полкового
осавула.
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Луп’янський Григорій (1753 – ?) – службу розпочав з
1764 р., значковий товариш Миргородського полку
(з 1781.7.11.).

Луста Кузьма Тимофійович – козак (1780), отаман со-
тенний (? – 1781), абшитований значковий товариш
Київського полку (з 31.05.1781).

Луста Микола (? – 1714 – 1779 – ?) – син отамана сотен-
ного гоголівського, службу розпочав з 1724 р. писа-
рем сотенним гоголівським, отаман городовий
гоголівський (1741 – 1763). У 1749 р. відмовився ви-
знати владу сотника Шафонського. Абшитований
військовий товариш Київського полку (з 1763). У
1757 р. бунчуковий товариш Іван Ханенко звинува-
тив його у викрадені у дружини коня. Мав 1 двір
підданих в м. Гоголеві. Д.: (1772) 1) N Степанівна Ба-
рановська, донька бунчукового товариша. Мали
синів Михайла, Миколу. 2) (1776) N Мойсеївна Лог-
винович, донька військового товариша.

Луста Михайло Миколайович – бунчуковий товариш у
Київському полку (1776).

Луста Юхим – отаман сотенний (? – 1781), абшитова-
ний значковий товариш Київського полку (з
31.05.1781).

Лутай Степан Савич – військовий товариш Київського
полку (1752), суддя земський остерський (1765).

Луценко (Лук’янович) Максим – разом з Яковом Ва-
сильківським, Федором Даниленком У 1735 р. про-
дав млина Йосипу Левенцю, підвідомчий полковій
канцелярії у 1755 р. Значковий товариш Полтав-
ського полку (1755).

Луценко (Лук’янович) Семен – службу розпочав
значковим товаришем (1764 – 1779 – ?).

Луценко Андрій Дем’янович – військовий товариш
(1783).

Луценко Василь – значковий товариш Гадяцького
полку (1723 – 1751 – ?), жив у м. Комишна, 2 підсу-
сідка (з них 1 при хуторі).

Луценко Дем’ян Артемович – син сотенного старшини,
абшитований значковий товариш (1783), мешка-
нець новомлинський. Мав 23 підданних. Д.: Ірина
N Руданська, донька значкового товариша.

Луценко Карпо – козак, значковий товариш Гадяць-
кого полку (1723 – 1772 – ?), жив у м. Комишна, мав
двір в Комишній, 1 підсусідок при хуторі, відправ-
лений у похід 2.04.1738 р., у 1739 р. у похід не пішов,
відбув для розрахунку з Рязанським полком у похід.

Лучницький Іван Данилович (1716 – ?) – син свяще-
ника миколаївського глухівського, студент КМА
(1738 – 1742 – ?), значковий товариш Ніженського
полку (з 1754), військовий товариш (? – 1783 – 1787
– ?). Мав 52 підданих у с. Спаському, Божку, д. За-
болотті (1783), 81 підданого у с. Спаському, хутір по-
близу с. Божка Глухівської сотні з млином на р.
Лапшині (1787). Д.: N Павлівна Яковлєва (? – ран.
1783), донька значкового товариша. Мали синів
Івана, Стефана, Уляну, Євдокію, Єфросинію, Мотрю.

Лучницький Іван Данилович (1716-?) – чин священика
глухівського ми кольського, студент КМА (1738 –
1742 – ?), військовий товариш у Ніжинському полку
(? – 1781 – 1787 – ?), мав 81 підданого у с. Спаському,

хутір поблизу с. Божка Глухівської сотні з млином
на р. Лап шині, мав 1 хату під помічників у с. Забо-
лотив, 4 хати підсудків в с. Божок Глухівської сотні.
Д.: Єфросинія Григорівна Троїцька (? – ран. 1783),
донька бунчукового товариша. За нею у сс. Спа-
ському і Заболотові 80 підданих.

Лучченко Василь Дмитрович – син сотника івангород-
ського, сотник івангородський (ран. 1728). Мав 2
підсусідків в Івангороді. Значковий товариш Ні-
жинського полку (1736).

Лушницький N – військовий товариш в Ніжинському
полку (1781), мав 13 хат підсусідків в с. Спаському
Глухівської сотні. 

Любомирський Павло – значковий товариш Лубен-
ського полку (? – 1762 – 1767 – ?).

Людовик Василь (1723 – ?) – з різночинців, службу роз-
почав з 25 вересня 1761 р. сотенним хорунжим,
значковий товариш (з 12 березня 1762), возний Лох-
вицької сотні (з 7 липня 1764). У 1768 р. листувався
з кошовим отаманом Петром Кальнишевським про
пересилку подарунків своєму племіннику Данилі
Рожку. Мали 39 підданих у 1 селі і 1 хуторі. Військо-
вий товариш Лубенського полку (з 26 червня 1779),
абшитований полковий осавул (1788). Д.: Уляна
NN, донька козака.

Лютенський Данило Семенович – значковий товариш
Лубенського полку (? – 1736 – 1747 – ?), був на ук-
раїнській лінії під Царичанкою (1736), в поході 1739
р. Мав двір у м. Чорнухах.

Лютий Іван (? – 1700 – 1736 – ?) – шляхтич, значковий
товариш (? – 1726 – 1736 – ?), житель с. Скопців. У
1736 р. батьківщину і дідизну в Скопцях (грунт,
хутір з садом, городом і 2 хатами мазанками, землі
пахотні) продав поручику Полтавського полку ки-
ївського гарнізону Спиридону Софоновичу Сотни-
кову за 120 рублів. По смерті майора Сотникова
землями опікалась його вдова Катерина (до неї
близьким був козак Яготинської сотні Климович).

Лютий Мирон (? – 1700 – 1728 – ран. 1732) – значко-
вий товариш Переяславського полку (? – 1726 – ?),
у 1726 р. був у гілянському поході.

Лягул Іван – «з волох». Службу розпочав у волоському
корпусі (1706) у Польщі у м. Тарнові. Там під час
бойових дій проти шведів поранений у ногу. Під По-
лтавою у складі волоського корпусу прапорщиком.
Значковий товариш Київського полку. У 1729 р. за-
хопив спадкові грунти Зіновія і Марії Биховців у 
с. Чемер Козелецької сотні. Перший полковий хо-
рунжий київський (1737–1748). Д.: (1747) Єфросинія
Олександрівна Солонина, донька полкового судді.

Лямницький Микола Степанович – син значкового това-
риша, військовий товариш Ніжинського полку (1788),
мешканець глухівський. Д.: Марія NN, донька сотника.

Лямницький Степан – значковий товариш Ніжин-
ського полку.

Лясковський Данило Павлович (? – 1690 – ?) – вій-
ськовий товариш Київського полку.

Лясковський Карпо Павлович – шляхтич гербу «Дом-
брова», отаман городовий козелецький Київського
полку, значний військовий товариш.
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Лях Василь – військовий товариш Стародубського
полку (1703), мешканець семенівський. Його онуки
Петро (1753 – ?), Іван (1757 – ?) та Іван 2-й (1762 – ?)
Антоновичі мешкали в Стародубі.

Лях Войтех – значковий товариш Миргородського
полку (1766).

Ляховицький Микола – шляхтич, військовий товариш
(1687), мав два млини – перший у с. Галенську на 
р. Бучках, другий під с. Артюшівкою. Д.: Настасія
Федорівна Честникова.

Ляхович Андрій (1760 – ?) – син отамана сотенного.
Службу розпочав 5 січня 1773 р. Полковий підкан-
целярист (з 10 лютого 1774), полковий канцелярист
(з 20 березня 1775), отаман сотенний сорочинський
(з 15 квітня 1777), залишаючись отаманом, отримав
чин значкового товариша. 

Ляхович Володимир Матвійович – син полкового судді
миргородського, значковий товариш Миргород-
ського полку (1782), мав 10 хат підданих. Військо-
вий товариш (1801).

Ляхович Григорій (1742 – ?) – службу розпочав з 2
січня 1758 р. на Запорізькій Січі, військовий канце-
лярист, писар полковий (з 24 червня 1760 р.), вій-
ськовий писар (з 1 липня 1768 р.). Вийшов в
Гетьманщину. Сотник городиський (1768.20.10. –
1783). Брав участь в боях під Дубасарами і Бенде-
рами, у 1769 р. – на Перекопі, у 1771 р. – під Кінбур-
гом. 1774 і 1775 рр. «по содержанию учрежденных
по Крымскому тракте почт и постов». Бунчуковий

товариш Миргородського полку (з 1782). Д.: Ганна
Кирилівна Каракаш, донька сотника уцтавицького.

Ляшевський Павло Григорович (1747/1752 – ?) – службу
розпочав з 1767 р., полковий канцелярист (з 1768),
значковий товариш Лубенського полку (1777 – 1790 –
?). (Приход лохвицької Благовіщенської церкви). Аб-
шитований значковий товариш (1788). Мав 12 під-
данних в Лохвиці. Рід внесений до І частини
родовідної книги Чернігівського намісництва. Д.: Ус-
тина Данилівна Белга (1754 – ?), донька козака Лох-
вицької сотні. Мали сина Івана і доньку Мотрю.

Ляшенко Іван – військовий товариш Ніжинського полку.
1751 р. купив у бунчукового товариша Степана Кар-
пеки хут. Журавський з млином та іншими угіддями.

Ляшков Григорій (1720 – ?) – абшитований військовий
товариш (? – 1786 – 1790 – ?), мав 66 підданих у Ро-
менському повіті. Д.: Гафія Федорівна Лук’янович.

Ляшок Петро – значковий товариш (1723).
Лящевський Василь – значковий товариш Гадяцького

полку (1739–1747), мав двір і шинок у с. Липова До-
лина.

Лящевський Пилип – значковий товариш Гадяцького
полку (1738), відправлений у похід 2 квітня 1738 р.

Львов Петро – козак, значковий товариш Лубенського
полку (1749 – 1775 – ?). Д.: Пелагея NN. 1775 р. захо-
пила грунти Чорнуського Красногорського монастиря.

Львович Андрій – асигнований значковий товариш
Миргородського полку, у 1752 р. мав двір у Богаць-
кій сотні.
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М’якотін Андрій Тимофійович (? – 1750 – 1792 – ?) –

службу розпочав сотенним канцеляристом у Білоу-
сівській сотні (1765–1777), канцелярист Чернігів-
ського гродського суду (1777–1778), писар сотенний
білоусівський (1778 – 1779 – ?), військовий товариш
(? – 1791 – 1792 – ?). Внесений до ІІ частини родо-
відної книги дворян Чернігівського намісництва.
Д.: Ірина Ничипірівна Охріменко, донька військо-
вого товариша.

Мавольський Іван – значковий товариш Прилуцького
полку (1740).

Мавольський Кирило – абшитований значковий то-
вариш Київського полку (? – 1782 – 1790 – ?), меш-
кав у с. Чемері. Д.: Тетяна Осипівна Солонина,
донька бунчукового товариша.

Мавольський Матвій– значковий товариш Прилуць-
кого полку (1740).

Мавольський Федір Кирилович (1752 – ?) – шляхтич
гербу «Пулкозиц», військовий товариш Київського
полку (? – 1782 – 1790 – ?).

Магденко Василь Григорович (1707–1772) – міщанин по-
лтавський. Службу розпочав з 1730 р. і рік знаходився
своїм коштом в Глухові в канцелярії малоросійських
зборів. 1737 р. отримав іменний імператорський указ
на покупку волів для армії. З 20 березня 1740 р. знач-
ковий товариш Полтавського полку. Хорунжий по-
лковий полтавський (1745.11.12. – 1758), осавул

полковий полтавський (1758.5.03. – 1766). 12 січня
1766 р. абшитований за старістю з чином полкового
обозного. Мав двір у Полтаві та хутір.

Магденко Григорій Васильович (1729 – ?) – службу
розпочав з 1761 р., значковий товариш (з 13 жовтня
1761 р.), військовий товариш Полтавського полку (з
1767). В с. Магдівці мав разом з братами і бунчуко-
вим товаришем Паскевичем мав 88 підданих, маєт-
ність при р. Коломак (56 підданих) (1787).

Магденко Михайло (1732 – ?) – службу розпочав з 8
лютого 1747 р., полковий канцелярист (з 14 лютого
1747), писар суду полкового (1756.13.02. – 1767 – ?).
2 жовтня 1762 р. купив дім в Полтаві за 320 карбо-
ванців від Луки Мартоса. Старший полковий кан-
целярист (? – 1767), військовий товариш (1767 – ?).

Магденко Семен Васильович (бл. 1740 – 1793 – ?) –
службу розпочав з 1753 р. полковим канцелярис-
том в Полтавській полковій канцелярії, військовий
канцелярист ГВК (з 1759), секретар МК. Осавул по-
лковий полтавський (1766.18.01. – 1772.9.04.), бун-
чуковий товариш (з 1772), колезький асесор (з
1772), надвіриний радник (з 1784). Мав 414 підда-
них (1788). Д.: Єфросинія Олександрівна Лисенко,
донька бунчукового товариша. Мали 6 синів і 2 до-
ньок: Іван, Василь, Михайло (перші троє навчалися
в шляхетському кадетському корпусі), Олександр,
Семен, Володимир, Параска, Катерина. 



Магеровський Василь Іванович (? – ран. 1790) – знач-
ковий товариш (1764). Військовий товариш. Д.: Єв-
докія NN. За нею в Роменському повіті 9 підданих.

Магеровський Василь Леонтійович – син значкового
товариша, бунчуковий товариш і комісар глухів-
ський (1781). Володів пасікою. Разом з бунчуковим
товаришем Андрієм Борзаківським тримали пло-
тину і 2 млини у с. Некрасов Глухівської сотні, де і
проживали. Там же мав 44 двори підданих.

Магеровський Василь Федорович – військовий канце-
лярист (1759). Здійснив спробу відновити роботу ви-
нокурні. Військовий товариш (? – 1767 – ?). У травні
1762 р. його дім у Ромнах було звільнено від постоїв.
Колезький асесор (з 16.07.1780). Д.: Гафія Іванівна
Борзаковська, донька військового товариша. 

Магеровський Іван Іванович – значковий товариш
Київського полку (1764).

Магеровський Іван Перехрест – сотник (1696–1698).
У 1716 р. товариш Переяславського полку, житель
бориспільський продав греблю і березняк під с. Ку-
чаків. Його онук Григорій Магіровський 1791 р. зму-
шений дово дити своє право на винокуріння і своє
дворянське походження взагалі. Григорія спіткала
доля старшинських родин, помилково записа них у
1782 р. в «подушний оклад».

Магеровський Леонтій Іванович – значковий това-
риш (? – 1727 – ?). Проживав у с. Вешняківці 2-ї по-
лкової сотні. Сотник 2-ї полкової Ніжинської сотні
(1732 – 1741). У 1736 р. знаходився під караулом у
Глухові. У 1737 р. брав участь в очаківському поході.
Мав суперечку з комендантом Пущіним за ліс Боб-
рик в січні 1741 р

Магеровський Петро – військовий товариш (1790). 50
підданих в Глинському повіті. Д.: Ганна Василівна
Кадян, донька військового товариша.

Магро Василь – служив з 1739 р. козаком на Запорізь-
кій Січі, військовий товариш у Лубенському полку
(1761–1763).

Маджара Самійло – козак новосанжарський, у 1669 р.
Іван Пипа продав йому «січку» (вирубку) з 10 бджо-
лами на Орелі нище Перещепино. Товариш полку
Полтавського (? – 1673.03. – ?). Сотник старосан-
жарський (? – 1692 – ?).

Маєвський Семен (1746 – ?) – службу розпочав 28 бе-
резня 1759 р., військовий канцелярист (з 29 червня
1760 р.), полковий писар (з 1 січня 1762 р.), сотник
сорочинський Миргородського полку (1773.10. –
1782). Брав участь у відсічі вилазки татар з Пере-
копу, в переході через Сиваш, взятті Кафи, в при-
критті Шингирейського «ретранжемента» з боку
Кінбурга. Бунчуковий товариш (з 1778).

Мазапета Йосип Костянтинович – син капітана Черні-
гівського гарнізону, онук Бориса Грязного. Значко-
вий товариш Чернігівського полку і проживав у с.
Янівці. Його рідна сестра Ганна Костянтинівна Ма-
запета (? – 1659 – 1721 – ?). У 1-му шлюбі за Михай-
лом Івановичем Яциничем (? – 1657 – 1687 – ран.
1691), значковим товаришем. В другому за Іваном
Дмитровичем Берло (? – 1646 – 1711 – ран. 1721), по-
лковим суддею переяславським (1706–1711). За нею

двір в Переяславі, хутори поблизу сс. Панфіл, Рого-
зова.

Мазаракій Андрій Дем’янович (1717 – 1790 – ?) – на-
вчався в КМА, службу розпочав з 1736 р. канцелярис-
том полкової канцелярії. Значковий товариш (з 1737),
як онук полкового хорунжого Мовчана отримав чин
військового товариша (з 1746.6.02.). У 1748 р. разом з
братом Іваном здійснили наїзд на дім козаків с. Тала-
лаївки Якова та Андрія Островерхих, побили їх, їх
матір, захопили 7 карбованців, худобу, бджіл, мед та
вирубали і спустошили їх ліс. У 1756 р. захопив хліб
козака Красноколядинської сотні Іллі Ступака. Аб-
шитований бунчуковим товаришем (з 1765). Мав 70
підданих у с. Талалаївці, всього – 215 підданих в 2
селах і 2 хуторах (1788). Д.: (? – 1750 – 1790 – ?) Ганна
Федорівна Кандиба, донька бунчукового товариша.

Мазаракій Григорій Іванович (бл. 1746 – 1771) – службу
розпочав з 1762 р. військовим канцеляристом, вій-
ськовий товариш (з 1767), осавул полковий при-
луцький (1770–1771). Д.: Софія Федорівна Богаєвська

Мазаракій Дем’ян Іванович – шляхтич. Навчався в
КМА (? – 1715 – 1717 – ?). Товариш полку Прилуць-
кого (1719). Купив землі в с. Талалаївці, на які отри-
мав гетьманський універсал (1719.21.01.). Значний
військовий товариш. Загинув в дербентському по-
ході. Д.: (1717) Катерина Михайлівна Мовчан (? –
1734.5.09.), донька полкового осавула прилуцького.

Мазаракій Іван Дем’янович (1723 – 1784.24.02.) – на-
вчався в КМА, службу розпочав з 1737 р., полковий
канцелярист (з 1740), значковий товариш, полковий
комісар, військовий товариш (з 1746.6.02.), абшито-
ваний бунчуковим товаришем (з 15 червня 1767 р.). Є
згадка про його рідну тітку Марію Яременкову, яка
1750 р. продала спадкове с. Талалаївку бунчуковому
товаришу Йосипу Закревському. Проживав у с. Та-
лаліївці, мав 1 посполитого у м. Срібному. Д.: Марія
Василівна Казанович (1732 – 1795 – ?), донька бун-
чукового товариша. Дітей не було (1772, 1790). За
нею з онуками (дітьми Григорія) 485 підданих.

Мазаракій Семен Андрійович (1750 – 1838 – ?) – на-
вчався в КМА, службу розпочав з 1769 р. при МК, вій-
ськовий товариш (з 1774), полковий хорунжий
прилуцький (з 1781), абшитований бунчуковий това-
риш (з 1784), мав 210 підданих в 2 селах 1 хуторі
(1787). Його третій син генерал-лейтенант Семен Се-
менович (1787 – 1854), «с отличием служивший в
войну 1812 г. Старший в роде из его потомков име-
нуется Мазараки-Дебольцевым». Д.: (1782) Настасія
Іванівна Миницька, донька бунчукового товариша.

Мазепа Іван Степанович – шляхтич гербу «Курч»,
значний військовий товариш (1679–1682). Гетьман.

Мазур Федір (1760 – ?) – абшитований значковий това-
риш Ніжинського полку (1788), мав 8 підданних у 1
селі. Д.: Катерина NN, донька козака.

Мазуревський Іван (? – ран. 1762) – міщанин ромен-
ський. Значковий товариш Лубенського полку (1743
– 1754 – ?). Мав у Ромнах житловий двір, збирач до-
їмок у військовий скарб 1751 р.

Мазуревський Йосип (1730 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш (? – 1787 – 1790 – ?), мав 4 підда-
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них у 1 селі. Внесений до ІІ частини родовідної
книги Чернігівського намісництва. Д.: Євдокія Ми-
колаївна Малиновська, донька протопопа.

Мазуренко Микола – значковий товариш Полтав-
ського полку (? – 1768 – 1779 – ?). Користувався ро-
довим гербом (1768).

Мазуренко Петро – значковий товариш Полтавського
полку (? – 1755 – ?), мав двір у Решетилівці.

Мазуренко Тиміш (1721 – ?) – служить з 1747 р. знач-
ковим товаришем Полтавського полку (1757, уні-
версал гетьмана – 1768 – ?). Мав двір у Решетилівці.
Користувався родовим гербом (1768).

Мазуренко Федір (? – ран. 1747.04.) – козак городової
Полтавської сотні (1718). Значковий товариш. Ко-
лишній значковий товариш, з якого знято чин по
«причине смертного убийства», мав двір у с. Мачу-
хах. Д.: Марія NN, у 1752 р. за чоловіком мала 3 сім’ї
підданних у 2-ї полковій Полтавській сотні.

Майборода Іван – бунчуковий товариш (1787). Мав 137
підданих на хут. Стукалівський Золотоніського повіту.

Майборода Михайло Прокопович – полковий канце-
лярист (1747), значковий товариш Лубенського
полку (? – 1762 – 1769 – ?). У 1762 р. продав бать-
ківський дім лубенському козаку Стефану Сопелу.
1769 р. через слабке здоров’я і по бідності в похід не
пішов і залишився вдома Д.: Марія Федорівна Ал-
фьорова, донька підпрапорного Сумського полку.
«Бадается промыслом крамарским».

Макаренко Григорій Григорович – син сотенного хо-
рунжого волинського, правнук зачного військового
товариша Івана Макаренка. Військовий товариш
Чернігівського полку (1787). Д.: Мотря NN, донька
шляхтича.

Макаренко Іван – значний військовий товариш Чер-
нігівського полку (1691). Два його сини Петро і Да-
нило були сотенними хорунжими у Волинці.

Макаренко Матвій (Макар) – знатний полку Чернігів-
ського товариш. 3 березня 1685 р. в Киселеві продав
сіножать бунчуковому товаришу Данилу Кошару.

Макаренко Павло Григорович – син сотенного хорунжого
волинського, правнук зачного військового товариша
Івана Макаренка. Військовий товариш Чернігівського
полку (1787). Д.: Тетяна NN, донька шляхтича.

Макаренко Федір Іванович – 13 липня 1715 р., будучи
колишнім отаманом, побив наказного сотника.
Значний військовий товариш (1715).

Макаровський Іван (? – ран. 1750) – значковий това-
риш Переяславського полку. Мав двір приїжджий
у Золотоноші, 1 підсусідка і двір житловий в якому
жила його вдова Наталія у с. Драбовці, її хутір на 
р. Золотоноші Золотоніської сотні у 1750 р.

Македонський Федір (? – ран. 1759) – значковий то-
вариш Прилуцького полку (1734–1742), військовий
товариш (1742.31.01. – 1756 – ?), житель с. Анті-
нівки. У 1749 р. здійснив позику і не повернув гроші
священику с. Мамаївки Василю Івановичу. Полко-
вий комісар. Мав 33 посполитих у с. Антінівка Жу-
равської, 22 – с. Остапівкці Варвинської, 5 – 
с. Мокіївці Журавської сотень. У 1759 р. ГВК зо-
бов’язав Прилуцьку полкову канцелярію прийняти

від писаря ГВС Василя Висоцького гроші, розтра-
чені Македонським як полковим комісаром і забо-
ронила конфісковувати на покриття боргу
маєтність, так як вона вже була продана Висоць-
кому вдовою і сином Македонського.

Маковський Дементій Іванович (? – 1688 – 1715 – ран.
1717) – значний військовий товариш (1708). 10
грудня 1708 р. отримав гетьманський універсал на
слобідку Грузьку і с. Подолів, млин на р. Реті в с.
Бистрику в три кола, другий млин на р. Свидні в два
кола. Священик микольський кролевецький (? –
1711 – ?), протопоп кролевецький і вороніжський (?
– 1715 – ?) Д.: Настасія Романівна Лазаревич,
донька ніжинського полкового судді, отримала в
придане млин Бражинський на р. Осоті в два кола.

Маковський Дмитро Якович – шляхтич гербу «Еліта»,
військовий товариш Ніжинського полку (? – 1783 –
?). Д.: Тетяна Захарівна Мажуга-Биковська, донька
сотенного осавула, проживала у с. Андріївці (1783). 

Маковський Іван Якович – військовий товариш Ні-
жинського полку (? – 1783 – ?). Мешкав у м. Кро-
левці. Д.: Ганна Михайлівна Галабудська, донька
священика.

Маковський Яків Іванович (? – 1713) – значний вій-
ськовий товариш (1709), сотник кролевецький
(1712.11. – 1713). Д.: Євдокія NN (? – 1727), в чер-
нецтві Єфросинія (1722–1727). 

Макогон Андрій – значковий товариш Миргород-
ського полку (1711), входив до куріня Лісницького.

Макогон Іван – значний «зауніверсальний запорожс-
кий козак» (1743). Військовий товариш (? – 1750 –
1767 – ?), у 1750 р. «обретающийся под ведомом
ГВК». Мав двір у Переволочній Полтавського
полку, мешкав на хуторі Лозоватому. 

Максенко Яків Тимофійович – значний військовий то-
вариш (1687).

Максименко Іван – з шляхетства. Службу розпочав з
квітня 1753 р., значковий товариш (1760 – 1774 – ?).
Д.: NNN, донька козака. У 1774 р. дітей не мали.

Максименко Іван – син великобудиського сотника
Максима Левченка. Значковий товариш Полтав-
ського полку (1714 – 1742 – ?).

Максименко Кіндрат – в полковому товаристві пере-
яславському (1649)

Максименко Максим (? – ран. 1790) – військовий то-
вариш. Мав 46 підданих в Прилуцькому повіті. Д.:
Гафія NN.

Максименко Семен (1703 – ?) – міщанин, зборщик
(1730), значковий товариш Полтавського полку (?
– 1763 – ?).

Максименко Федір – син великобудиського сотника
Максима Левченка. Значковий товариш Полтав-
ського полку (1714 – 1742 – ?).

Максимов Микита – значковий товариш. 1731 р. його
спадковий млин захопила Чернігівська єпископ-
ська кафедра.

Максимович Андрій Якович (бл. 1726 – 1790 – ?) –
службу розпочав з 1745 р. в Лубенському полку, пол-
ковий канцелярист лубенський (1747), отаман сотен-
ний (1783), військовий товариш в абшит (1784.1.01.
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– 1790 – ?). Мав 15 підданих у 1 селі і 1 хуторі. Внесе-
ний до І частини родовідної книги Чернігівського
намісництва.. Д.: Марія Устимівна Салогуб, донька
значкового товариша. Мали синів Андрія, Павла,
Корнила, доньк Марію, Кснія, Гафію, Марію.

Максимович N – значковий товариш Чернігівського
полку, мав підданих у с. Голубчич Роїської сотні (1753). 

Максимович Василь – шляхтич, військовий товариш
(? – 1737.19.06. – 1738 – ?), мав у с. Хотлинівка (?)
Волинської сотні 11 дворів посполитих.

Максимович Володимир Григорович – військовий то-
вариш. Д.: Марія Павлівна Герцик, донька полков-
ника полтавського.

Максимович Григорій – військовий товариш, бунчу-
ковий товариш (1735.4.11. – 1751 – ?) у Переяслав-
ському полку. Мав у с. Малій Стариці Баришівської
сотні житловий двір, посполитих 7 дворів убогих,
всього 7 дворів на 8 хат.

Максимович Іван Ілліч (1733 – 1782 – ?) – син прото-
попа пирятинського. Службу розпочав з 23 червня
1762 р., значковий товариш Лубенського полку (з 22
липня 1762 р.), у лагодженні мостів і гребель у Яблу-
нівській сотні (1769), військовий товариш (з 23 квітня
1779 р.), абшитований полковий осавул (1788). Про-
живав в Пирятині. Д.: Настасія Якимівна Огронович
(1742 – 1778 – ?), донька значкового товариша. За нею
40 підданих у с. Леляках і 69 у хут. Сирооржицькому.

Максимович Йосип – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1726 – 1732 – ?).

Максимович Леонтій Васильович (? – 1699 –
1745.25.02) – син полковника компанійського, вій-
ськовий товариш (1734 – 1745), через каліцтво не
служив. Д.: Євдокія Василівна N, в другому шлюбі
за Григорієм Лукашевичем.

Максимович Петро Максимович (? – 1631 – 1708) – по-
козачений шляхтич. Полковник овруцький ЙКМ,
полковник київський ЙКМ. 5 серпня 1661 р. теща
шляхтянка Настасія Ставецька уступила с. Камінь
йому і доньці. 5 квітня 1682 р. купив город у Переяс-
лаві у козака Івана Пилипенка. Писар полковий пе-
реяславський (1683), Самойлович надав йому в
оренду Бориспіль. Сотник наказний остерський
(1687) на Коломаку. У 1690 р. прийнятий під геть-
манську оборону. Значним військовим товаришем (?
– 1704 – ?). В цей час мешкав у Переяславі і в своїй
маєтності с. Козинцях побудував церкву. У 1711 році
І.Скоропадський закріпив за Стефаном Максимови-
чем ґрунти і млини спадаючі на нього за небіжчи-
ком батьком, Петром, серед них і село Козинець. У
1729 ці та інші володіння йому ж ствердив гетьман
Д.Апостол. Д.: Софія N Ставецька. Не виключено, що
була родичкою матері Богдана Хмельницького, яка в
другому шлюбі була за Ставецьким.

Максимович Прокіп – військовий товариш Полтав-
ського полку 1750–1755 р., мав двір у с. Старі Млини.
Разом з братом мав 23 сім’ї підданих у с. Комарівці.
Мав підсусідків і хутір у Великобудиській сотні (1750).

Максимович Самійло – товариш полку Ніжинського,
7 квітня 1696 р. продав плец сотнику олишівському
Леонтію Іовичу Шрамченку.

Максимович Степан – мав маєтність в с. Тютюра по-
лкової сотні, на яке у жовтні 1732 р. отримав під-
твердження. Канцелярист ГВК (1719–1722),
значний військовий канцелярист (1723), військовий
товариш (1723). 29 квітня 1723 р. купив у Василя Ра-
кушка-Романовського двір з городом в Стародубі і
хутір в с. Басихині. Полковий писар стародубський
(1724–1725, 1727–1730). Правлячий полкові справи
(1724–1725). В січні 1728 р. отримав універсал геть-
мана разом з Опанасом Єсимонтовським і Семеном
Галецьким на управління Стародубським полком.
Військовий товариш (1732–1736). Вів тяжби за ма-
єтності протягом 1722–1733 рр. Д.: Євпраксія Опа-
насівна Єсимонтовська (? – 1707 – 1761 – ?), донька
полкового обозного стародубського, онука Федора
Мовчана. За нею спало с. Тютюри.

Максимович Федір Семенович (1718 – 1788 – ?) –
службу розпочав з 1735 р. значковим товаришем Лу-
бенського полку (1735–1738 ), у 1736 р. перевозив
провіант у Воронезькій губернії, у 1737 р. був на лінії.
Учасник походів 1737–1739 рр. 13 років до 1751 р. слу-
жив військовим канцеляристом ГВК. У 1751 р. при-
значений хорунжим полковим лубенським і в тому
чині перебував до 1763 р. Був на українській лінії,
потім присутній в полковій канцелярії 6 місяців. 
1763 р. призначений осавулом полковим лубен-
ським, був 10 місяців у присутності в суді генераль-
ному. У 1764 р.призначений підсудком суду
земського Лубенського повіту і був ним 3 роки до
1767 р. коли призначений підкоморієм. У 1769 р. був
при указах в МК, у 1778 р. при догляді головних трак-
тів і гребель та інших переправ. Мав у Чорнухах та в
селах 43 підданих (1780). Д.: Параска Антінівна Тро-
цина, донька сотника срібнянського.

Максимович Федір Якович (бл. 1739 – 1807 – ?) –
службу розпочав з 1748 р., співаком при дворі імпе-
ратриці. У 1752 р. випущений з сухопутного кадет-
ського шляхетного корпусу. Військовий товариш
при звільнені від двору (1773.5.09.), в походах не
був. Абшитований військовий товариш (1787). Мав
37 підданих у 1 селі. Рід внесений до І частини ро-
довідної книги Чернігівського намісництва. Пору-
чик (з 1787.15.04.). Д.: NNN (? – ран. 1786). Мав
синів Григорія, Івана, доньок Марію, Параску,
Олену, Ірину, Уляну, Марфу.

Максимович Яким Семенович (1725 – 1786) – службу
розпочав з 1757 р. значковим товаришем Лубен-
ського полку, 2-й осавул полковий лубенський (з
1764), суддя полковий, абшитований суддя полко-
вий (1782). Мав 25 хат підданних (1782). Д.: Тетяна
Іванівна N (? – 1799 – ?).

Максимович-Васильківський Антін Максимович –
шляхтич гербу «Пелеш» (зміненого), житель Пе-
черська в Києві (1693), значний військовий това-
риш Київського полку (1711–1716), бунчуковий
товариш (? – 1724 – 1728). Д.: Олена Степанівна От-
рохович (? – 1752), донька чернігівського війта. 

Максимович-Васильківський Іван Леонтійович
(1727 – 1801.4.12.) – службу розпочав з 1747 р. вій-
ськовим канцеляристом ГВК, сотник бубнівський
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(1752.07. – 1768), комісар Переяславського комісар-
ства (1768 – 1780 – ?). Бунчуковий товариш (з
1770.25.06.). Мав 72 підданих у м. Переяславі при
Полубоківській греблі, у Терехтемирівській сотні, у
І полковій сотні с. Старосіллі, у Бубнівській у 
сс. Прохоровці і Сушках, Золотоніській сотні в ху-
торі при р.Кропивні (1780). Д.: 1) Мотря Федорівна
Базилевич, донька сотника бубнівського. 2) (з
1757.9.01.) Марфа Василівна Лазаревич, донька сот-
ника леплявського. Мали синів Василя, Івана.

Максимович-Васильківський Михайло Максимо-
вич (? – 1675 – 1711) – бунчуковий товариш, помер
у Прутському поході. Д.: Ганна Михайлівна N.

Максимович-Васильківський Петро Максимович (?
– 1661 – 1704 – ран. 1711) – покозачений шляхтич. 5
квітня 1682 р. купив город у Переяславі у козака
Івана Пилипенка. Писар полковий переяславський
(1683), Самойлович надав йому в оренду Бориспіль.
Сотник наказний остерський (1687). У 1690 р. прий-
нятий під гетьманську оборону. Протягом 1690–
1704 рр. мав займати якийсь козацький уряд, бо у
1704 р. він був вже значним військовим товаришем.
В цей час мешкав в Переяславі і в своїй маєтності с.
Козинцях побудував церкву.

Максимович-Васильківський Стефан Петрович –
син писаря полкового переяславського, значковий
товариш у Переяславському полку (? – 1726 – 1732
– ?). У 1729 р. отримав гетьманський універсал на
хутір в Яготинській сотні. Бунчуковий товариш (? –
1736 – 1742 – ?). Його двір у Переяславі був звіль-
нений від військових постоїв (1739). Д.: Євдокія Лу-
ківна Петровська, донька полкового писара
переяславського. Їх володіння перейшли Івану Бах-
чевському, племіннику Євдокії.

Макуха Клим Матвійович – абшитований військовий
товариш Ніжинського полку (? – 1783 – 1786 – ?).
Мешканець с. Сохачів. Д.: Варвара Яківна Соломка,
донька сотника.

Макуха Степан (1736 – ?) – з різночинців. Службу роз-
почав 1760 р., значковий товариш (1767 – 1777 – ?),
в другій армії (1769), військовий товариш (? – 1782
– 1790 – ?). Мав 10 підданх в Роменському повіті. Д.:
Євдокія Михайлівна Войтенко-Голуб, донька знач-
кового товариша.

Макуха Яків Михайлович – син значкового товариша,
значковий товариш Ніжинського полку (1741), по-
лковий комісар.

Макуха-Кривицький Гнат – абшитований військовий
товариш (1780), мешкав в Новгород-Сіверській
сотні Стародубського полку.

Макухін Михайло – значковий товариш (1748), мав
двір у м. Янполі.

Малама Василь Михайлович (бл. 1740 – ?) – військо-
вий товариш (1773.13.03. – ?), абшитований вій-
ськовий товариш (? – 1786 – 1811 – ?), мешкав у
Пирятинському повіті. Д.: Настасія Дмитрівна Ко-
ниська (1746 – ?), донька сотника варвинського.

Малама Іван Андріяшевич (1721–1760) – син полков-
ника компанійського, бунчуковий товариш, служив
в Угорському гусарському полку: майор, підпол-

ковник, полковник. Загинув у битві під час Семи-
літньої війни. Д.: Іоганна-Маргарита фон Мейєр
(1728–1804). 

Малама Михайло Андріяшевич (1703–1757) – син по-
лковника компанійського, який за сімейною тра-
дицією був грецького походження. Бунчуковий
товариш у Лубенському полку (1735.18.07. – 1757),
мешканець пирятинський (1745). Був у походах
проти турок (1739). Мав 18 дворів і 1 коло (1744), у
1745 р.в с. Біла Горілка Лохвицької сотні посполи-
тих дворів 2 тяглих, 2 піших убогих та 2 двори під-
сусідків, володіння в Леплявській сотні, у
Пирятинській сотні хутір на 33 двори (40 хат), двір
житловий у с. Дащенок у 1747 р. Мешканець с. Да-
щенків (1739, 1753–1757). 1757.24.09. склав заповіт.
Д.: (1742) Уляна Степанівна Савицька (1721–1797),
донька полкового писаря лубенського.

Малама Петро Андріяшевич (1717/1720 – 1764 – ран.
1782) – син полковника компанійського полку, бун-
чуковий товариш в Лубенському полку (1749.19.12.,
універсал – 1764 – ?). Присягнув у 1741 р. як бунчуко-
вий товариш. 1751 р. мав супроводжувати гетьманські
клейноди і гетьмана при вступі його в управління
Гетьманщиною. Призначений розслідувати резуль-
тати ревізії Миргородського полку 1756 р. Мав двір
житловий у с. Дащенок Пирятинської сотні (1747). Д.:
Ганна Семенівна Білявська (1727 – 1795 – ?).

Малахов (Малаховський) Василь (1732 – ?) – шлях-
тич гербу «Наленч», з любецької шляхти, значко-
вий товариш Чернігівського полку, абшитований
військовий товариш (1788). Поручик (1790). Мав 12
підданих у 1 селі. Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва. Д.: Євдо-
кія N Росовська, донька чернігівського бурмістра.

Малахов (Малаховський) Йосип Кононович (1762 –
?) – абшитований військовий товариш Чернігів-
ського полку (? – 1788 – 1789 – ?). Д.: Марія Мики-
тівна Пулинець, донька сотенного отамана.

Малеєвський Іван – значковий товариш (1781).
Маленець Тимофій – значковий товариш Полтавського

полку (? – 1779 – 1781 – ?), в Соколовому Байраці мав
батькіський і дідівський ліс.Д.: Єфросинія NN.

Маленко Тиміш – значковий товариш Полтавського
полку (? – 1779 – 1787 – ?). Від діда і батька мав ліс
у Соколовому байраці. 1787 р. мав маєтність при 
р. Середній Голтві (12 підданих). Д.: Єфросинія NN.

Малєєв Іван – значковий товариш Ніжинського полку
(1787).

Малєєв-Нестеренко Микола (1752 – ?) – абшитова-
ний значковий товариш Чернігівського полку (? –
1788 – 1790 – ?). Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Березненського повіту Чернігівського
намісництва. Д.: Євдокія Матвіївна Зимницька,
донька сотенного возного.

Малий Іван – значковий товариш Полтавського полку
(1750), мав двір у с. Нових Млинах і хутір.

Малинка Йосип – полковий канцелярист (1741), ко-
лишній полковий канцелярист (? – 1752), значко-
вий товариш Миргородського полку (1752.06. – ?).
Мешкав у Сорочинській сотні.
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Малинка Макар (1744–1810) – службу розпочав 9 червня
1757 р. полковим копіїстом, полковий канцелярист (з
1762.31.07.), значковий товариш Миргородського
полку (20 березня 1772 – 1783 – ?). Володів хутором в
Сорочинській сотні. Корнет. Д.: Гафія Ничипірівна
Ковалевська, донька значкового товариша.

Малинка Пантелеймон (1749 – ?) – син значкового то-
вариша, службу розпочав з1 січня 1757 р., полковий
канцелярист (з 15 травня 1765), значковий товариш
Миргородського полку (20 березня 1772 – 1790 – ?).
Володів хутором в Сорочинській сотні. Мав 3 підда-
них (1790). Д.: Марія Федорівна Тереховська, донька
сина священика с. Великої Павлівки полкової сотні
Гадяцького полку.

Малинка Тимофій – значковий товариш Миргород-
ського полку. Проживав в Сорочинцях, мав 2 хутора.

Малинка Федір (1749 – ?) – службу розпочав 8 січня
1761 р., копіїст (з 15 березня 1762), канцелярист (з
21 червня 1764), сотенний писар (з 15 вересня 1766),
значковий товариш Миргородського полку (20 бе-
резня 1772 – 1783 – ?). Володів хутором в Сорочин-
ській сотні. Д.: Ксенія Йосипівна Ксьонз, донька
козака 1-ї Миргородської сотні. Рід Ксьонзенків ві-
домий як один із найбагатших козацьких і значно
розгалужених родів цієї сотні: лише в реєстрі 1752 р.
зазначені брати Іван, Гаврило, Матвій, Семен і Ми-
кола.

Малиновський N – військовий канцелярист (? – 1781),
військовий товариш (1781.06. – ?).

Малиновський N – канцелярист Миргородської ра-
хункової канцелярії (? – 1765), абшитований знач-
ковий товариш (з 1765). 

Малиновський Олексій (? – 1725 – 1752 – ран. 1755) –
писар Переяславської консисторії (? – 1746). Бунчу-
ковий товариш (1746. 9.12. – 1751 – ?). Мав дві крам-
ниці в Переяславі (одну придбав у 1749 р. у
значкового товариша Григорія Ризи, а другу – 21 ве-
ресня 1752 р. у значкового товариша Аврама Ваку-
ловича). Мав у Переяславі у 1750 р. 2 підсусідки
піших. 1751 р. від священика с. Харковець Тимофія
Дмитрієва за 24 карбованці купив кузню в Переяс-
лаві. В листопаді 1752 р. скаржився на полкового
писаря Каневського за напад на його маєтність
(хутір Бурляївський Яготинської сотні) і привлас-
нення грунтів. Власність хутора Бурляївського
може свідчити про його якісь родині звязки з Бур-
ляями. Мав у 1750 р. в с. Войтівці першої полковї
переяславської сотні 1 пішого підсусідка. Мав жит-
ловий двір у с. Харківці, приїзджий у с. Дівички. Д.:
Настасія NN (? – 1735 – 1766 – ?), тримала крам-
ницю у Переяславі. Їх син Григорій службу розпо-
чав з 1762 р. полковим канцеляристом, військовий
канцелярист (1766 – 1780 – ?). Мав 8 підданих не-
розділених з братом в сс. Харківцях і Дівичках 1-ї
полкової сотні Переяславського полку. Одружений
з Домникією Яківною Зарудною донькою підсудка
Остапівського повіту Миргородського полку, мали
сина Олександра.

Малиношевський Гаврило – шляхтич. Значний вій-
ськовий товариш (1701).

Малинський Даміан (1708 – 1766 – ?) – розпочав службу
у 1734 р. військовим канцеляристом. У 1738 р. став сот-
ником білоусівським. 1749 р. велося слідство про злов-
живання Малинським владою через що він і втратив
уряд. У 1761 р. просив ГВК про надання йому звання
військового товариша. Призначений військовим то-
варишем у грудні 1760 р., був у походах, виконував до-
ручення: розділ майна, заготівля провізії і фуражу у
Полтавському полку (1735), сотникував над козаками
у 1737 р. в поході під Немирів, у 1738 р. в поході в ко-
манді осавула Федора Лисенка, в сотні Білоусівській
сотником (1739), У 1740 р. в сотні Понорницькій про-
водив ревізію дворів, У 1743 р. був з тисячею возів і під-
водчиків, У 1746 р. був у поході під командою
полковника стародубського Максимовича, де йому
дали атестат за службу. У 1761 р. проводив слідство у
Яготинській сотні Переяславського полку про заволо-
діння власниками вільними степами. Мешкав у с. Коз-
леничах. Внесений до ІІ частини родовідної книги
дворян Чернігівського намісництва.

Малинський Яків Даміанович (1743 – ?) – 1764 р. подав
прохання на місце отамана сотенного Колодієва,
якого перевели у возні. У надвірній компанійській
корогві, абшитований значковий товариш Чернігів-
ського полку (? – 1788 – 1790 – ?). Д.: Феодосія Оста-
півна Розсошка, донька значкового товариша.

Малишевський Іван – абшитований військовий това-
риш Переяславського полку. Житель с. Рогозова
Воронківської сотні (1775). Д.: Марія N Терентієва
(? – ран. 1775), донька священика. Мали сина Петра
(1767 – ?), доньку Мотрю (1769 – ?).

Малишевський Іван Якович – військовий товариш, з
братом Федором, полковим хорунжим стародуб-
ським володів у 1768 р. двором у Стародубі.

Малишевський Петро Якович (1712 – ?) – онук Спири-
дона Ширая, жив у полковій сотні, значковий това-
риш Стародубського полку (? – 1735 – 1737 – ?) і
похідний полковий осавул (1735). У 1737 р. перебував
вдома, але мав йти в похід в команді фельдмаршала
фон Мініха. Мав у 1737 р. в д. Сининій полкової сотні
7 малогрунтових, 1 убогого безґрунтового підсусідків.

Малишевський Федір Якович – полковий хорунжий
стародубський (1762–1769). Бунчуковий товариш
(1781), мав 5 дворів в сл. Жигалці.

Малишевський Яків – шляхтич гербу «Гриф». Знач-
ний військовий товариш (1721). Д.: Ганна Спиридо-
нівна Ширай (бл. 1688 – 1742 – ?). Їх син Дем’ян
Малишенко.

Малишко Іван Леонтійович – абшитований військо-
вий товариш (1788), мешканець стародубський. Д.:
Ганна NN, донька шляхтича.

Малошевич Онисим (1711 – 1761 – ?) – службу розпо-
чав з 1737 р., був у кримському (1737), очаківському
(1738), на кордоні в Кременчуці, в хотинському по-
ході (1739), осавул сотенний носівський (1750–
1758), рік був на Краснянському форпосту,
полковий комісар (1758–1759), значковий товариш
Київського полку (1760.19.12. – 1761 – ?). 

Малошевич Петро Онисимович (1738 – ?) – шляхтич,
службу розпочав з 1770 р., значковий товариш Київ -
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ського полку (1772), військовий товариш (? – 1782 –
1790 – ?). Мав 6 підданих в Носівці. Поручик. Д.: Єв-
докія NN, донька сотенного хорунжого.

Малошевич Федір – значковий товариш Київського
полку.

Малченко Гнат Григорійович – син сотенного хорун-
жого глухівського, військовий товариш Ніжин-
ського полку (1781), житель глухівський, полковий
осавул (1787). Д.: Параска NN, козачка. Мали дітей
Миколу, Гната, Івана, Ксенію, Марину.

Малченко Данило Григорович – син сотенного хорун-
жого глухівського, військовий товариш Ніжинського
полку (1787). Д.: Олена NN, шляхтянка. Мали дітей
Івана, Миколу, Олену, Євдокію, Дарію, Мотрю.

Малченко Кирило – значковий товариш Ніжинського
полку (1781)

Малченко Семен – військовий товариш Ніжинського
полку, його онуки Гнат і Данило мешкали у Глухові.

Малюга Іван – значковий товариш в Прилуцькому
полку (1732)

Малюга Іван (бл. 1728 – 1787 – ?) – хорунжий сотенний
івангородський (1759.25.09. – 1773), абшитований
військовий товариш Ніжинського полку (1781–
1790). В Івангороді мав 19 підданих (1783). Д.: Ус-
тина NN, донька значкового товариша.

Малюга Петро (1717 – ?) – представник козацько-стар-
шинської родини з Івангородської сотні, абшитова-
ний значковий товариш Ніжинського полку (1787).
Д.: Настасія NN, донька козака.

Малюк Григорій – значковий товариш Ніжинського
полку.

Малярченко Іван – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1732).

Мальчевський Іван (бл. 1732 – ран. 1797) – службу роз-
почав з 1 березня 1754 р., підпрапорний Слобід-
ського полку (з 1758.16.08.), сотник лукомський
(1763.27.12. – 1783), полковий хорунжий, бунчуко-
вий товариш у Лубенському полку (з 1782.30.05.).
Мав 150 підданих (1783). Колезький асесор. Д.:
Уляна Якимівна Сахновська (1738 – 1797 – ?),
донька бунчукового товариша.

Маначинський Гнат Пилипович – абшитований вій-
ськовий товариш Ніжинського полку (1787). Мав 14
підданих в Глухові. Д.: Ганна NN, донька військо-
вого товариша. Мали доньку Євдокію.

Манджос Григорій Федорович – службу розпочав 1762
р. у ГВК, продовжив у МК військовим канцелярис-
том. Військовий товариш (1765.11.08. – 1778.13.12.),
полковий хорунжий (1778.13.12. – 1779), полковий
осавул лубенський (1779–1783). Бунчуковий това-
риш (1783.30.09.). Мешканець с. Великих Бубнів.
Д.: (1766) Ганна Федорівна Гамалія, донька бунчу-
кового товариша.

Манджос Григорій Хомич (? – ран. 1768) – житель ро-
менський. У 1726 р. розорив греблю і захопив майно
козака с. Хмільне цієї ж сотні Андрія Кривогузенка.
Городовий отаман роменський (наказний ?) (? –
1734 – 1735 – ?), значковий товариш Лубенського
полку (з 1738), хорунжий полковий лубенський
(1738.2.12. – 1751), осавул полковий лубенський

(1751.3.12. – 1763). Абшитований суддею полковим
(з 1763). Д.: Катерина Дмитрівна Дроздовська,
донька значкового товариша Ніжинського полку.

Манджос Іван Григорович (? – ран. 1784) – службу
розпочав 1744 р. військовим канцеляристом ГВК,
військовий товариш (? – 1767 – 1775.15.06.), абши-
тований військовий товариш (1775 – 1779 – ?). Д.:
Олена NN.

Манджос Іван Якович – шляхтич гербу «Мондростки»,
«пан» в Ромнах (1660), міщанин роменський (1667–
1669), «славетний пан», обиватель роменський
(1683), значний товариш військовий і обиватель Ро-
менський (1690). Очевидно, в проміжку між 1683 і
1690 рр. займав якийсь військовий уряд. У Михай-
лівському Золотоверхому монастирі зберігся поми-
нальник родини Манджосів, але не гілки, яка пішла
від Хоми, а від іншого сина. Д.: Феодора NN.

Манджос Федір Григорович – службу розпочав з 1752 р.
в ГВК, потім в Малоросійській колегії, військовий
канцелярист (? – 1765), військовий товариш (з
1765.11.08.), хорунжий полковий лубенський
(1778.13.12. – ?), осавул полковий (? – 1779 – 1783),
бунчуковий товариш (з 1783.30.09.). Д.: (1766) Ганна
Федорівна Гамалія, донька бунчукового товариша

Манджос Федір Хомич (? – ран. 1760) – значковий то-
вариш Лубенського полку (? – 1735 – 1740 – ?). Мав
у 1745 р. у Роменській сотні у с. Біловоди в подворку
2 двори підсусідків піших убогих. Д.: Марина NN.

Манджос Яків Хомич (? – 1718 – 1747 – ?) – значковий
товариш Лубенського полку (? – 1738 – 1747 – ?). У
1736 р. був у кримському поході, у 1737 р. – у ко-
манді по набору людей на лінію, 1738 р. – крим-
ському поході. Мав у 1745 р. у с. Дубок Роменської
сотні 4 двори підсусідків піших убогих. Присягнув у
1741 р. Проживав у Ромнах, де мав житловий, при-
їзджий двори та 2 двори найманих людей і шинки
у с. Дубках та с. Миколаївці (1747).

Мандза Клим (1736 – 1763 – ?) – військовий товариш в
Ніжинському полку (1757 – 1763 – ?).

Мандрика Василь Ничипорович – значковий товариш
Київського полку.

Мандрика Дмитро Дмитрович (1752 – ?) – службу роз-
почав з 1 березня 1769 р. в Київській полковій кан-
целярії, канцелярист (з 1772 р.), значковий товариш
(з 1775), сотенний отаман носівський (з 1775.12.07.),
військовий товариш (1782 – 1784 – ?), поручик при
відставці. Проживав у Носівці, де мав 5 підданих
(1790). Д.: 1) (? – 1772 – 1790 – ?) Наталія N Шенев-
ська, донька бурмістра козелецького. 2) Лизавета
Іванівна Грицай, донька поручика.

Мандрика Микита Олексійович (1713 – 1789 – ?) –
службу розпочав з 1735 р. значковим товаришем
Київського полку, військовий товариш «за батьків-
ську і власну службу» (1741–1768). У складі по-
льської комісії (1750). Звинуватив сотника Семена
Мандрику у присвоєні козачих і посполитих грун-
тів у м. Кобижча. 1767 р. його звинувачували у за-
хопленні козачих земель Кобизької сотні.
Абшитований полковим осавулом (? – 1772 – 1782
– ?). У 1778 р. ГВС розглядав позив на нього козака
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Кобизької сотні Артема Дея за заволодіння полем.
Д.: Феодосія Яківна Пилипенко (1715 – 1789 – ?),
донька судді полкового переяславського.

Мандрика Ничипір Матвійович – значковий товариш,
сотник кобизький (1733, нак.), (1739.01. – 03.), (1739,
нак.). Д.: N Матвіївна Шум, донька полкового оса-
вула київського.

Мандрика Олексій Васильович (? – 1725) – значний това-
риш Київського полку (1715). Сотник кобизький (1713
– 1715, нак.; 1718.08. – 1723.03.), (1723.06. – 1723.09.).
Д.: Ганна NN, вдова, тримала шинок у Кобищах (1737).

Мандрика Петро Прокопович – син сотника синяв-
ського, значковий товариш Чернігівського полку
(1720 – 1725 – ?). Письменний.

Мандрика С. – військовий товариш Київського полку,
1762 р. обраний на місце звільненого наказного сот-
ника кобизького М.Танського (1762). Наказний сот-
ник кобизький (1763).

Мандрика Семен Матвійович (1695 – 1763 – ?) – службу
розпочав з 1711 р. в поході під Трипілля. У 1714 р. був
в поході під Києвом, два роки сотенний комісар, рік
полковий комісар. Курінний отаман вісім років (? –
1719 – ?), брав участь у сулацькому поході (1722). Сот-
ник наказний кобизький (? – 1724 – 1728), сотник ко-
бизький (1728.9.11. – 1757). У 1748 р. був поновлений
на уряді сотника, який перед тим тимчасово втратив.
У 1749 р. звинувачений козаком Бобровицької сотні
Михайлом Шостаком у нападах, побитті, захопленні
майна та арешті. Абшитований бунчуковий товариш
у Київському полку (з 1757 р.). У 1730–1748 рр. ак-
тивно скуповував грунти у жителів своєї сотні. 
1757 р. мав суперечку з швагром гетьмана генераль-
ним бунчужним Йосипом Закревським за поверення
1/2 млину на р. Острі у с. Борки Кобизької сотні. Д.:
1) N Федорівна Ханенко, донька обозного полкового
київського. 2) N Марківна Ольховська.

Мандрика Федір Ничипорович (? – 1755 – 1789 – ?) –
службу розпочав 10 вересня 1755 р., військовий кан-
целярист (1765.4.02. – 1782), отаман сотенний ко-
бизький (1767.14.10. – 1779 – ?), військовий товариш
Київського полку (з 1782.29.06). Д.: Марфа N Ший-
кевич, донька священика в Лубенському полку.

Мандрика Якiв Микитович (бл. 1749 – ?) – службу роз-
почав 5 вересня 1765 р. в Київській полковій канце-
лярії підканцеляристом, полковий канцелярист (з
1766.17.03.), військовий товариш (з 1767.2.10.), сот-
ник кобизький (1771.18.10. – 1782), бунчуковий то-
вариш у Київському полку (з 1781.31.08). Д.: 1)
(1772) NN Крупицька, донька військового товариша.
2) (1776) Олена Андріївна Маркович, донька підко-
морія Прилуцького повіту.

Манець Петро – покозачений шляхтич, мешканець ко-
беляцький, військовий товариш Полтавського
полку (? – 1682 – 1685 – ?). 11 січня 1717 р. сотник
Тарануха отримав гетьманський універсал на куп-
лені ним млини на кобеляцькій греблі, серед яких
було два кола Петра Манця.

Манжура N – козак Білоцерківської сотні. Абшитова-
ний значковий товариш Миргородського полку
(1774.7.08. – ?).

Манжура N – козак Білоцерківської сотні. Абшитова-
ний значковий товариш Миргородського полку (з
27 січня 1777 р.).

Манжура Антін – сотенний хорунжий (? – 1777), знач-
ковий товариш Миргородського полку (1777 – ?).

Манжура Дем’ян (1757 – 1783 – ?) – син значкового то-
вариша. Службу розпочав з 1 вересня 1766 р., по-
лковий канцелярист (з 12 березня 1770), значковий
товариш Миргородського полку (з 1 березня 1781).
Мав 4 підданних.

Манжура Ілля (1756 – ?) – з шляхтичів. Службу розпо-
чав з 6 травня 1769 р., полковий канцелярист (з
1770.15.03.), значковий товариш Миргородського
полку (з 1772.6.02.).

Манжура Опанас (1759 – ?) – син значкового товариша.
Службу розпочав з 1766 р., полковий канцелярист
(з 12 березня 1770), значковий товариш Миргород-
ського полку (8 листопада 1780 – 1783 – ?).

Манкевич Василь – військовий товариш Стародуб-
ського полку (1704).

Манко Василь Якович (1732 – ?) – значковий товариш
Лубенського полку (1769), через старість вдома, а в
поході в другій армії знаходився його син Дмитро.
Абшитований військовий товариш Лубенського
полку (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 114 підданих у 1 місті,
1 «деревне» і 3 хуторах. Д.: NNN (? – 1770 – ран. 1788).

Манко Дмитро Васильович (1750 – ?) – службу розпочав
29 січня 1763 р., полковий канцелярист (з
1764.12.04.), значковий товариш Лубенського полку
(з 1771.5.04.), сотник 1-ї Лохвицької сотні (1771.10.03.
– 1783). Бунчуковий товариш (1790). Д.: (1780) N Фе-
дорівна Хильчевська, донька полкового хорунжого.

Манко Іван Іванович – син сотника 1-ї полкової сотні
Гадяцького полку, значковий товариш Лубенського
полку (1769), у Кременчузі у прийманні волів на
корм у Лубенському полку.

Манко Іван Іванович (1764 – ?) – син полкового обоз-
ного, канцелярист МК (1780), військовий товариш
Гадяцького полку (1782). Прем’єр-майор (1790).

Манко Олександр Якович (1738 – ?) – абшитований
військовий товариш Лубенського полку (? – 1788 –
1790 – ?). Мав 14 підданих у 1 місті і 1 хуторі. Д.:
Мотря NN, донька священика. Дітей не мали (1788).

Манко Яким – значковий товариш Лохвицької сотні (?
– 1740 – ?).

Манко Яків Федорович – мати Марія, вітчим – козак
лохвицький Матвій Васильович Скрага. Козак мож-
ний лохвицький (1734), значковий товариш Лубен-
ського полку (? – 1747 – 1755.28.01. – ?). Мав шинок
у с. Харківцях, хутір у Лохвицькій сотні. Мав у Сен-
чанській сотні у с. Хрулі 3 двори малогрунтових під-
сусідків, 2 двори тяглих убогих та 4 піших убогих у
1745 р., у Лохвиці 2 двори тяглих та 10 піших убо-
гих, в д. Венславі 2 двори тяглі та 5 піших убогих.
Мав у Лохвиці житловий двір, шинок у с. Харків-
цях, у Лохвицькій сотні хутір на 3 двори (1747). Його
тестамент 28 січня 1755 р.

Мантак Денис Петрович (1732 – 1781 – ?) – службу роз-
почав з 11 грудня 1758 р., значковий товариш Пере-
яславського полку (1767.20.11. – 1781 – ?), мав у 
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с. Вєтовому Березанської сотні 31 підданого. Д.: 
1) Анастасія Володимирівна Думитрашко-Райча (1741
– 1763 – ран. 1774). 2) (1780) N Андріївна Александ-
рова, донька праворщика польського полку, син Яким. 

Мантак Федір – з старшинських дітей, значковий това-
риш Переяславського полку (1739 – 1757 – ?), мав
родовий герб. Мав двір житловий і шинок у Золо-
тоноші, хутір на р. Згар в ньому 2 двори найманих
людей (1750).

Мануйлович Іван Мануйлович (? – 1687 – 1740) –
значний військовий товариш (1711). 17 червня 
1711 р. отримав універсал гетьмана Скоропадського
на с. Гудим у Глинській сотні Лубенського полку.
Осавул ГВА (1713–1714). Сотник глухівський (1714–
1727), один з трьох правителів ГВК (1724–1727). Ге-
неральний осавул (1728.16.12. – 1738.14.01.). Він і
його донька Васса вели майнові сеперечки з жите-
лями Ніжинського, Стародубського і Ніжинського
полків. У 1735 р. тяжко захворів. Д.: 1) NNN, 
2) (1708) Васса Олексіївна Туранська (? – 1690 –
ран. 1742), донька генерального судді. Отримала у
спадок хут. Попівку з млином за Недбаївкою, філь-
варок Каплинський на Веригині.

Маньківський-Владика Василь Михайлович – син
абшитованого військового товариша, військовий
товариш (1787)

Маньковський-Владика Василь – значковий това-
риш.

Маньковський-Владика Василь – значний військо-
вий товариш Стародубського полку (1704).

Маньковський-Владика Іван Карпович (? – 1700 –
1757 – ?) – син сотника шептаківського, сотник шеп-
таківський Стародубського полку (1728 – 1757 – ?),
бунчуковий товариш.

Маньковський-Владика Михайло Васильович –
писар сотенний новгородський (ран. 1765), писар
підкоморного суду Стародубського повіту (1765), аб-
шитований військовий товариш (1787). Мав 4 під-
даних в хут. Ширяївці, винокурню в три котли
літом, шість – взимку. Д.: NNN, донька купця. Мали
трьох синів: Василя, Павла і Григорія.

Маньковський-Владика Петро (? – 1716 – 1778 – ?) –
значковий товариш Стародубського полку, у 1735 р.
жив у Шептаківській сотні. Абшитований військо-
вий канцелярист (з 1742.03.), сотник шептаківський
(? – 1759 – 1778).

Маньковський-Владика Федір Іванович (1713 – 1763 –
ран. 1779) – син сотника шептаківського, студент класу
філософії КМА (1727), службу розпочав з 1736 р., у
кримському поході брав участь у битві з татарами. Бун-
чуковий товариш (з 1751), 1757 р. брав участь в пру-
ському поході. Прослужив 42 роки. Мав підсусідків: у
Шептаках 1, Смяч – 3, Кістері – 1. У с. Слобідка Груз-
ська мав 64 підданих. Д.: Пелагея Федорівна Чуйкевич
(? – 1739 – 1787 – ?), донька бунчукового товариша.

Маренич N – козак Сорочинської сотні Миргород-
ського полку (? – 1779), абшитований значковий то-
вариш (1779.22.04. – ?).

Маренич Артем (1763 – ?) – син значкового товариша,
службу розпочав з 18 травня 1778 р. копіїстом, кан-

целярист полковий (з 26 лютого 1781), сотенний
отаман (з 9 грудня 1781), значковий товариш Мир-
городського полку (з 24 листопада 1782). Володів
хутором в Сорочинській сотні.

Маренський Григорій (? –1699 – 1720 – ?) – значковий
товариш.

Маренський Григорій Григорович (1721 – 1767 – ?) –
службу розпочав 16 жовтня 1743 р. значковим това-
ришем Гадяцького полку. Військовий товариш (з 30
серпня 1761).

Маркевич Роман – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1777 – 1780 – ?), одружений з донь-
кою священика.

Марков Андрій (? – ран. 1766) – значковий товариш Ні-
жинського полку (1747), мав двір житловий у 
м. Олишівці.

Марков Іван (1733 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Гадяцького полку (? – 1788 – 1790 – ?). Мав
15 підданих у 1 містечку в Зіньківському повіті.

Маркович Андрій (1729 – ?) – служив з 1751 р. в званні
військового канцеляриста, звання військового то-
вариша отримав від гетьмана у 1757 р., у 1763 р. на-
глядав маєтності полковника гадяцкого.

Маркович Андрій Андрійович (1701–1728) – житель
роменський, бунчуковий товариш. Д.: (1720) Ганна
Іванівна Кондратьєва, донька сумського полков-
ника. 

Маркович Андрій Іванович (1747 – 1788 – ?) – бунчуко-
вий товариш. Абшитований полковником (з 1776).
Мав 1810 підданих в одному місті, п’яти селах і шести
хуторах. Д.: (з 1765) Тетяна Василівна Кулябка.

Маркович Андрій Маркович (1674–1747) – значний
військовий товариш (1708), сотник глухівський
(1709–1714). У 1709 р.отримав маєтність Шабалинів.
У 1711 р. купив чотири млинових кола в с. Подолові
під Батурином у Григорія Дулі. Полковник лубен-
ський (1714–1727). У 1718 р. разом з гетьманом по-
бував у Москві. Полкова старшина хотіла
використати цей момент і подати скаргу на нього,
проте це вдалося. «Розпоряжався в полку само-
власно, не звертаючи уваги на старшину». У 1721 р.
був на будівництві ладозького каналу. У 1722 р.
ходив у сулацький похід. 19 березня 1727 р. подав
челобитну про зубожіння його підсусідків в с. Ка-
мінь Глухівської сотні Ніжинського полку у зв’язку
з непосильними податками. 22 вересня 1727 р. се-
натор Федір Васильович Наумов оголосив лубен-
ській старшині про його відставку і оголосив указ
про збір челобитних проти нього. Було зібрано 108
скарг. Два роки йшли суди і в кінці кінців для нього
був введений уряд генерального підскарбія, яким
він був 11 років (1729–1740). 5 червня 1735 р. отри-
мав жаловану грамоту Ганни Іванівни на володіння
с. Засульєм і купленими млинами. У 1739 р. на
нього накладено грошовий штраф, а синів Марка та
Івана відправлено у військовий похід до дніпров-
ських порогів за зруйнування межевих знаків та на-
їзди і захоплення грунтів графа фон Мініха біля с.
Андріяшівки Глинської сотні. У 1741 р. вів справи із
значковими товаришами Іваном та Григорієм

233



Яненками за захоплення ними частини його млина.
У 1744 р. призначений генеральним обозним. Д.:
Ганна Іванівна Маковська, донька сотника кроле-
вецького. 

Маркович Андрій Маркович (1718–1797) – військовий
канцелярист (? – 1741), бунчуковий товариш
(1740/1741 – 1756 – ?). У 1756 р. звинуватив дружину
Андрія Раковича Уляну у виведені двох родин його
підданих. Д.: Явдоха N Олексіїнкова.

Маркович Андрій Федорович (? – ран. 1778) – бунчу-
ковий товариш (1741–1763). Мав 1 посполитого у
Журавці, підкоморій Прилуцького повіту (з 1763).
Д.: (з 1741) Уляна Андріївна Горленко (? – 1725 –
1772 – ?), донька полтавського полковника.

Маркович Григорій – військовий товариш (1761).
Маркович Дмитро Федорович (? – 1758) – навчався в

класі риторики КМА (1727). Бунчуковий товариш
(1741 – 1758). Мав у 1747 р. в Пирятинській сотні під-
даних в с. Кротові убогих посполитих 3 двори на 3
хати і 3 бездвірних. У 1755 р. з нього і брата Андрія
були стягнені гроші на користь абшитованого вій-
ськового товариша Івана Білича за збитки у госпо-
дарстві. Д.: (з 1731) Єфросинія Михайлівна
Жуковська, донька лубенського полкового судді.

Маркович Іван – військовий товариш у Лубенському
полку, за відсутністю сказку у 1763 р. не взято.

Маркович Іван (1711 – ?) – службу розпочав з 1733 р.,
військовий канцелярист ГВК, в перекладі по-
льських і латинських листів. 11 років брав участь в
польських прикордонних комісіях. Військовий то-
вариш Чернігівського полку (з 1761). Рід внесений
до VІ частини родовідної книги дворян Чернігів-
ського повіту Чернігівського намісництва.

Маркович Іван Андрійович (1724 – 1788 – ?) – службу
розпочав з 1744 р., військовий канцелярист ГВК
(1744 – 1752), бунчуковий товариш (з 1752.21.03.)
призначений гетьманом за служби предків, супро-
воджував в тому році гетьмана по полках. 1756 р.
брав сказки для ГВК з полкової старшини ніжин-
ської, з 1757 до 1761 рр. у слідстві в Ніжинському
полку, 1763 р. – в полковій рахунковій комісії, суддя
земський (з 1764). Д.: (з 1751) Наталія Василівна Мак-
симович (1735 – ?), донька сотника волинського. 

Маркович Іван Дмитрович (1743 – ?) – службу розпо-
чав з 1759 р. у ГВК, військовий канцелярист (1760),
військовий товариш (1765), бунчуковий товариш (з
1766). Мав 504 підданих у 1 місті і 3 селах. Внесений
до І частини родовідної книги дворян Чернігів-
ського намісництва. Д.: (з 1782.10.04.) Варвара Іва-
нівна Кулябка.

Маркович Іван Карпович (? – 1781 – ?) – військовий
канцелярист ГВК (1742). Військовий товариш (з 9
березня 1761 р.), житель сиберезький.

Маркович Іван Маркович (1733 – ?) – мабуть, до нього
стосується інформація, що у 1767 р. військовий то-
вариш Іван Маркович згідно доповіді Сенату ви-
знаний за безчесного і вигнаний з держави.

Маркович Іван Семенович (? – 1750 – 1784 – ран. 1804)
– службу розпочав з 1760 р., військовий канцеля-
рист. У 1756 р. скаржився на козака ічнянського Ки-

рила Войташевсько-Дзюбу про відмову повернути
йому гроші за грунти на хуторі Нежерів полкової
сотні та про захоплення майна, яке він не встиг ви-
вести. Військовий товариш (з 1765), бунчуковий то-
вариш (з 1766).

Маркович Іван Федорович (? – 1738 – ран. 1747) – бун-
чуковий товариш (? – 1738 – ?), мав 2 посполитих у
м. Журавці. Двори призджий та шинковий у с. До-
бротові Кролевецької сотні. Д.: Єфросинія Федо-
рівна Дмитрашко-Райча.

Маркович Йосип Маркович (1746 – ?) – бунчуковий то-
вариш (1773), надвірний радник у відставці (1788).
Мав 1008 підданих у чотирьох селах і двох хуторах.

Маркович Костянтин Дмитрович (1728–1783) – службу
розпочав з 1761 р., військовий товариш (з 1761) в
Прилуцькому полку. Бунчуковий товариш (з 1766).
Д.: (1767) Варвара Олексіївна N (1743-1788 – ?),
після смерті чоловіка за нею 411 підданих в 6 селах
і 1 «деревнє».

Маркович Лука Андрійович – навчався в класі рито-
рики КМА (1727), бунчуковий товариш. Д.: Мотря
Олексіївна Плотна (? – ран. 1779), донька значко-
вого товариша Стародубського полку. Її перший чо-
ловік.

Маркович Марко – значковий товариш Лубенського
полку, мав у 1745 р. в Роменській сотні у с. Євлашеві
1 двір підсусідків піших убогих.

Маркович Марко Андрійович (? – 1754.27.05.) – на-
вчався у КМА (1721), бунчуковий товариш (? – 1745
– 1754). Мав двір житловий у с. Засуллі Роменської
сотні, у Ромнах 2 шинки, житловий двір у с. Ярмо-
линцях, 1 двір найманий у с. Левчиках, житловий
двір та 14 дворів найманих людей, малогрунтових
10 дворів на 17 хат та убогих і дуже убогих підданих
105 дворів в них 136 хат та 30 бездвірних хат, підсу-
сідків тяглих 1двір 1 хата та 14 хат піших у с. Засуллі
(1747). Д.: (з грудня 1730 р.) Марія Семенівна Бере-
зовська (? – 1779, с. Засулля), донька полкового оса-
вула стародубського. Мала грунти у с. Тарасівці.

Маркович Михайло Карпович (? – 1775) – значковий
товариш Прилуцького полку (? – 1758 – 1775). У
1775 р. колодник Кирило Величко напав на його дім
і убив його. Д.: Євдокія Іванівна Панкевич.

Маркович Михайло Федорович (? – 1743 – ран. 1747) –
навчався в класі синтактими КМА (1727). Бунчуко-
вий товариш. Д.: Єфросинія Іванівна Джунковська,
донька священнонамісника батуринського. Її рідна
сестра заміжня за Остапом, сином Марії Соло-
машки, яка була донькою Тетяни Григорівни Огро-
нович, за чоловіком – Федчихи. 

Маркович Семен – бунчуковий товариш, мав у Пирятин-
ській сотні хутір на 3 двори і хутір на 6 дворів (1747).

Маркович Станіслав – козак стародубський (1687),
знатний товариш Стародубського полку (1688).

Маркович Федір Маркович (? – 1685 – бл. 1728) – мав
герб, службу розпочав з 1700 р., значний військовий
товариш (? – 1711 – 1719), полковий сотник прилуць-
кий (1719–1724), наказний полковник (1721), бунчу-
ковий товариш (з 1727). 12 червня 1712 р. отримав
гетьманський універсал на маєтності, скуплені в 
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с. Турівці. У 1727 р. був звинувачений жителями
Прилуцького полку у захопленні грунтів, майна,
приверненні у підданство козаків сс. Турбина та Му-
равки. 1727 р. захопив хутір козака Федіра Карпича в
с. Турівці. Д.: 1) N Семенівна Левченко, донька по-
лкового осавула прилуцького. 2) Катерина Степа-
нівна Томара, донька полковника переяславського.
В другому шлюбі за Олександром Саковичем, бун-
чуковим товаришем, який мав володіння в с. Турівці. 

Маркович Яків – значковий товариш Лубенського
полку, мав у 1745 р. в Пирятинській сотні при хуторі
2 двори підсусідків піших убогих.

Маркович Яків Андрійович (1696–1770) – син гене-
рального підскарбія, навчався в КМА (? – 1713), вій-
ськовий товариш (? – 1714), значний військовий
товариш (з 1718), бунчуковий товариш (з 1714), на-
казний полковник лубенський (1721, 1723–1725). У
1725–1727 рр. знаходився у дербентському поході.
Засідав у ГВС. В низовому поході при фортеці Свя-
того Хреста в перських краях був у різних походах і
партіях під керівництвом померлого генерал-
майора Кропотова: в 1725 р. похід в Дагестан для
пошуку ворога російської імперії Аделгірея Шамха-
лая, був при розоренні його житла Таркова та
інших сіл та в багатьох акціях при різних поселенях.
В грудні 1725 р. учасник другого походу в Дагестан,
розорили багато сіл, ловили синів і онуків шести
князів підвладних Шамхалаю. Кропотов дав Мар-
ковичу атестат у підтвердження його служб в чині
бунчукового товариша і що він у 1721 р. при від-
правці його батька Андрія, тоді полковника лубен-
ського на Ладогу, керував командою Лубенського
полку, мав на те і універсал гетьмана Скоропад-
ського. Отримав універсал на чин бунчукового то-
вариша 23 грудня 1735 р. У 1735 р. призначений в
комісію про всіх полкових комісарів і був при ній
три роки. У 1739 р. був в поході на лінії і в хотин-
ському ціле літо, потім був у слідчій військовій ко-
місії два роки, в 1740 р. атестований у підскарбії
генеральні на вакансію і даний йому ще у 1741 р.
універсал ГВК, за яким Марковича з бунчукових то-
варишів відрахувати і в наряди його не посилати, а
«состоять ему в службе под единой генеральной
канцелярии дирекцией до Височайшей конфирма-
ции ЕЯ Імпер. Велич.», з правлячого Сенату нака-
зано ГВК коли звільниться місце генерального
старшини чи полковницьке представити Марко-
вича з іншими кандидатами. Того представлення не
дочекався. У 1742–1743 рр. посланий депутатом до
імператриці, а по поверненні призначений в Гене-
ральний Суд, де засідав три роки. Був присутній на
коронації Лизавети Петрівни (1741–1742). Спільно з
московським лікарем Казимиром Меєром утриму-
вав аптеку у Глухові, мав шинок у Кролевці (1736).
Мав 12 дворів підсусідків у с. Тулиголові Глухівської
сотні, у с. Єстань 6 дворів, у с. Сваркові 29 дворів по-
сполитих, у 1743 р. мав 96 дворів, 4 кола млинові,
позика у військовий скарб – 6 руб., приїзджий двір
у Кролевці, двір у Глухові. Мав у Лубнах 1 шинко-
вий двір (1745). У Пирятинській сотні у с. Перерви-

нець мав 1 двір його підданих тяглих та 4 піших убо-
гих посполитих. У сотні Чорнуській в м. Курінці
хати з найманими людьми та у с. Сухоносівці мав
приїзджий двір. Мав у 1747 р. в Лубнах 1 двір ко-
зацьких підсусідків, в сотні Чорнуській в с. Сухоно-
сівці малогрунтових 5 дворів на 7 хат та 17 убогих
дворів на 22 хати та 32 бездвірні хати, у Пирятин-
ській сотні хутір Мечеть на 20 дворів (27 хат), у Ром-
нах шинок, в Лохвицькій сотні хутір на 2 двори, у
Пирятинській сотні підданих в с. Короваєві убогих
29 дворів на 32 хати і 6 бездвірних та в с. Перерви-
нець малогрунтових 6 дворів на 8 хат, убогих 12 дво-
рів на 18 хат та 8 бездвірних. Абшитований
генеральним підскарбієм (з 1762). Д.: 1) (з 1714)
Олена Павлівна Полуботок (? – 1745.23.01.), донька
чернігівського полковника, наказного гетьмана. 2)
(з 1748) Марія Прохорівна Миткевич (1717 – 1790),
донька священика. Це її 2-й шлюб (у 1-му шлюбі
була заміжня за Яворським).

Маркович Яків Іванович (? – 1775 – ?) – службу розпо-
чав з 1762 р. значковим товаришем Переяслав-
ського полку, військовий товариш (1766),
бунчуковий товариш (з 1767). Брав участь у турець-
кому поході 1769 р. Д.: 1) (бл.1771 – 1775 – ?) Марія
Григорівна Іваненко, донька полковника переяс-
лавського. 2) Ганна Семенівна Сулима, донька по-
лковника переяславського.

Марковський Василь (1742 – ?) – службу розпочав з
1761 р., отаман сотенний (з 1766), значковий това-
риш (з 1781).

Марковський Григорій – значковий товариш Полтав-
ського полку (1779).

Марковський Григорій Григорович (1721 – 1776 – ?) –
служив з 16 жовтня 1743 р., зарахований Гадяцькою
полковою канцелярією значковим товаришем за
універсалом його померлому батькові вже військо-
вому товаришу Григорію Моренцю на значкове то-
вариство від полковника Грабянки у 1731 р. 30
серпня 1761 р. військовий товариш згідно універ-
салу гетьмана Розумовського. У 1744 р. полковий га-
дяцький комісар, збирав кошти для Новотроїцького
драгунського полку. У 1745 р. знову комісар полко-
вий, збирав на Тобольський і Рязанський драгун-
ські полки. У 1747 р. на лінії за командира над 119
козаками. 1748 р. призначений для арешту і опису
майна значкового товариша Федора Каневського. У
1749 р. був при полковій канцелярії у Глухові при
померлому полковнку Галецькому, потім їздив у м.
Чорнухи Лубенського полку привезти сотника лю-
тенського для розгляду справи, при зустрічі геть-
мана, в переволочанській команді (1757), описував
майно померлого значкового товариша Миргород-
ського полку Стефана Гершуна за позовом його
зятя, виборного козака лубенського Гершевського,
набирав і висилав погонщиків волів, коней. У 1760
охороняв у сотнях Комишанській і Рашевській від
тяжкої хвороби, у 1765 р. збирав у Гадяцькому
полку «рубльовий оклад» як полковий комісар.
Військовий товариш (Комишненська сотня). Три-
мав млин на р. Хорол.
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Марковський Кирило Григорович (1754 – ?) – вій-
ськовий товариш (1782), полковий осавул в Гадяць-
кому полку. Мав 17 хат підданих у Миргородському
повіті.

Марковський Костянтин – значковий товариш (1781),
мав хутір.

Марковський Петро Якович – значковий товариш
Стародубського полку (? – 1737 – ?), перебував
вдома, але мав йти в похід в команді фельдмаршала
фон Мініха. Протопоп м. Семенівки (? – 1787 – ?),
де мав 14 підданних. Д.: Катерина N Степановська,
донька протопопа. Мали синів Павла, Івана, Петра,
доньок Марію, Катерину, Ганну, Ганну, Параску. 

Марковський Роман – значковий товариш Гадяцького
полку (1739). 1737 р. був кандидатом в сотники ко-
мишненські. У поході (1739).

Марковський Яків – шляхтич гербу «Шеліга». Покоє-
вий гетьмана Скоропадського. У 1722 р. вели тяжби
за млин і вінницю жителі с. Щербиничі Самійло
Кирилович і Марковський. У січні 1723 р. отримав
надання сл. Щербиницької Топальської сотні та
звільнення ві поколювщини з млина на р. Крупці.
Значковий товариш Стародубського полку (? – 1728
– 1737 – ?). У 1737 р. був «у доправке до Ілии в скарб
войсковой», але повинен йти в похід в команді
фельдмаршала фон Мініха.

Мармазинський Григорій – військовий товариш в
Стародубському полку.

Мармазинський Кирило Григорович – військовий то-
вариш в Стародубському полку, його онук Михайло
Васильович (1741 – ?) – священик с. Дем’янового
(1787).

Мартиненко Іван (1750 – ?) – службу розпочав з 28
листопада 1768 р., полковий канцелярист лубен-
ський (з 1770.30.08.), отаман сотенний (з
1775.24.12.), військовий товариш (з 1784.1.12.).

Мартиненко Степан – значковий товариш Київського
полку (1784).

Мартинов Іван – козак, значковий товариш
(1748.12.01.– 1755 – ?), мав двір у Великих Будищах.

Мартинович N – військовий товариш Миргородського
полку.

Мартинович Григорій (1754 – ?) – син військового то-
вариша, колезький канцелярист МК (з вересня
1771), військовий товариш Миргородського полку (з
1773.4.04.), полковий писар (з 1783.24.11.). Д.:
Марфа Андріївна (Єремєєва ?), донька сотенного
отамана.

Мартиновський Петро (1762 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (1788). Рід
внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва. 

Мартиньонок Іван – значковий товариш (1723).
Мартишко Іван – військовий товариш (1783). Мав 59

підданих в м. Конотопі і хуторі поблизу. Д.: Параска
Степанівна Вольватьєва, донька значкового това-
риша.

Мартос Андрій Якович (1756/1758 – 1790 – ?) – син аб-
шитованого військового товариша, службу розпо-
чав з 1764 р., канцелярист лубенського гродського

суду (1766), колезький канцелярист (1772). Полко-
вий осавул лубенський (з 1772), одночасно – бунчу-
ковий товариш (з 1781). Колезький асесор (1788).
Володів 195 підданими. Д.: Лизавета Семенівна
Уманець (1758 – ?), донька полкового писаря.

Мартос Василь Іванович (? – 1711 – 1751 – ?) – син знач-
кового товариша, службу розпочав з 1731 р. значко-
вим товаришем. У 1738 р. закуповував хліб.
Присягнув у 1741 р. Мав двір житловий, в якому сам
жив у 1745 р., у с. Івахники Лохвицької сотні.

Мартос Василь Павлович (? – 1700 – 1740) – шляхтич
гербу «Осорія». Син обозного полкового лубен-
ського, значковий товариш. Комісар при генералові
Вейсбаху (1740). Д.: (1722) Катерина Андріївна Жу-
ковська, донька полкового судді лубенського.

Мартос Григорій Іванович (? – ран.1784) – службу роз-
почав з 1758 р. у ГВК. Земський писар Роменського
повіту (з 1765), військовий товариш (1768), писар
полковий (з 1779). Мав 16 хат підданих (1782).

Мартос Іван Васильович (1720 – 1763 – ?) – син значко-
вого товариша, онук обозного полкового лубен-
ського Павла Матроса. Службу розпочав з 1736 р. в
кримському поході. До призначення бунчуковим то-
варишем був з дідом своїм – обозним полковим лу-
бенським Павлом Мартосом у кримському поході, а
17 грудня 1745 р. респектом служб діда з 1674 р. і
батька призначений бунчуковим товаришем. Мав у
Лубенському полку в Лохвицькій сотні хутір на 10
дворів та хутір на 2 двори, двір житловий у с. Ско-
робагатому, приїзджий у с. Брисюв, 2 хутори в Лох-
вицькій сотні з приїжджими дворами. У 1751 р. був у
комісії по розгляду позову бунчукового товариша
Андрія Горленка на намісника Городиського монас-
тиря Опанаса Яснековського про забраний закон-
никами грунт у Великому лісі, у 1752 р. – скарзи
Капніста на жителів власовських Миргородського
полку. Того ж року в комісії через скаргу бунчуко-
вого товариша Івана Гамалії на колишнього по-
лковника миргородського про образи, потім –
слідство у Миргородському полку за образи козаків
на старшину. Вів слідство через скаргу колишнього
полковника гадяцького Галецького на різних людей
про заволодіння його маєтностями, був «у присут-
ствии» в Миргордській канцелярії. З 1753 у прикор-
донній Брацлавського воєводства комісії комісаром.
У 1755–1756 рр. присутній в Миргородській полко-
вій канцелярії для вирішення незакінчених справ.

Мартос Іван Мартинович (? – 1708 – 1745 – ран. 1750) –
значковий товариш Лубенського полку. «Стряпчий
вотчин» фельдмаршала графа Мініха (1740). Мав у
1745 р. підсусідків 2 тяглих двори та 3 піших у 
с. Скоробагатках Лохвицької сотні, де і мешкав сам.

Мартос Лесько – значковий товариш Миргородського
полку (1711), отаман, у 1713 р. входив до куріня Ліс-
ницького.

Мартос Микита – отаман городовий лохвицький (? –
1688.11. – ?), (? – 1693.01. – 1694.16.12. – ?). Значний
військовий товариш (? – 1689.03. – ?).

Мартос Михайло Михайлович (? – ран. 1773) – значковий
товариш Переяславського полку. Перейшов в сере-
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дині XVIII ст. з Воронкова до Ічні. Військовий това-
риш. Після його смерті грунтами Мартосів за володіли
Хоменки Прокіп і Федір. З цієї причини сини Михайла
Іван, Пет ро і Іван вели тяжбу з нащадками Хоменків.
Його сестра жила у с. Салькові, а дружина – у Прилу-
ках. Один із братів, Петро Михайлович був сотенним
воронківським осавулом (1775–1785), одружений з 
1771 р. з Мариною Розумковою. Біля нього доживала
віку мати. Д.: Фео до сія Миколаївна N (1718 – 1785 – ?),
рідна сестра Євдокія Миколаївна N (1724/28 – 1772 –
?), дружини Михайла Даниловича Берло.

Мартос Михайло Павлович (1701 – 1761 – ран. 1784) –
син обозного полкового лубенського, служив з 1723
р. і того ж року на місце дуже хворого батька висла-
ний в терківський похід. З походу відпущений за
ордером наказного гетьмана Полуботка, бо батько з
тисячною командою був відправлений на Ладогу. У
1725 р. призначений від полковника лубенського
Андрія Марковича значковим товаришем, доку-
менти про це з іншими «крепостями» згоріли в
батьківському домі. У 1728 р. разом з полковником
був присутній у Глухові під час вступу на посаду
гетьмана Д.Апостола. У 1733 р. був у поході на укра-
їнській лінії в команді лубенського полковника
Петра Апостола. У 1738 р. його батько подав у від-
ставку і просив за його служби прийняти єдиного
сина Михайла під бунчук. 2 січня 1739 р. отримав від
ГВК універсал на бунчукового товариша. У 1739 р.
був під Хотином і ще в одному поході проти орди. У
1741 р. на українській лінії. У 1757 р. подав у від-
ставку і отримав на це універсал. Мав у 1745 р. 3
двори піших підсусідків у с. Скоробагатьках Лох-
вицької сотні, шинок у с. Млинах, мешкав у с. Ско-
робагатьках. У 1748 р. проводив ревізію у
Полтавському полку. Мав у 1747 р. підданих в 
с. Скоробагатьках 11 дворів, в них 12 хат та 1 кінного
і 14 піших підсусідків та в с. Брисюві малогрунтових
4 двори на 7 хат, убогих 39 дворів на 61 хату, 6 без-
двірних хат та 4 ратушних служителя, в с. Скоро-
багьках двір житловий та разом з бунчуковим
товаришем Іваном Мартосом тут їх 7 дворів найма-
них людей, приїзджий двір та шинок і 6 дворів най-
маних людей у с. Брисюві, хутір з приїзджим
дворцом. У 1749 р. призначений у Лубенську по-
лкову рахункову комісію. 1753 р. працював у комісії
по вивченню порогів і проток обох берегів Дніпра.
Абшитований бунчуковий товариш (1757.22.04. –
1763 – ?). Д.: Євдокія Антінівна Троцина, донька
сотника срібрянського.

Мартос Семен Павлович (? – ран. 1741) – син обозного
полкового лубенського, значковий товариш. Жи-
тель с. Івахників.

Мартос Федір – значковий товариш Лубенського полку
(? – 1767 – 1769 – ?), був відкомандрований у другу
армію, потім відпущений додому до одужання.

Мартос Яків Іванович (1706/1709/1711/1712 – 1790) – син
значкового товариша, службу розпочав з 1729 р.,
значковий товариш Лубенського полку на місце
батька з 20 червня 1733 р. у 1736 р. був висланий за
указом ГВК в Чигриндубровську сотню в похід до бе-

резня 1737 р. На форпостах під Очаковом. Був на
лінії з козаками Лохвицької сотні. У 1736 р. у 1-му
кримському і ногайському, у 1737 р. – очаківському,
у 1739 р. – кримському походах. У 1747 р. мав у Лох-
вицькій сотні хутір з приїзджим двором. Через ста-
рість абшитований військовим товаришем (30
травня 1760 р.). Мав 72 підданих. Д.: (1771) Домна NN
(? – 1750 – 1790 – ?), донька значкового товариша.

Мархаленко Корній Михайлович – шляхтич гербу
«Леліва». Син сотника стародубського. Військовий
товариша, проживав у с. Гарцівка (1710–1714).

Мархаленко Леонтій Михайлович (? – ран. 1726) – син
полкового сотника, значний військовий товариш
(1705), значковий товариш (1710 – 1723 – ?). 27
серпня 1719 р. отримав гетьманський універсал на
с. Артюшково. Д.: Тетяна Василівна N, вдова Ми-
хайла Вариводи (? – ран. 1711).

Мархоленко Іван Степанович (1746 – ?) – значковий
товариш Стародубського полку (1768). Д.: Горпина
Климівна N (1757 – ?).

Мархоленко Михайло (? – 1645 – 1689 – ран. 1705) –
шляхтич гербу «Леліва», сотник полковий (1675–
1685), наказний полковник стародубський (1680.06.),
значний товариш Стародубського полку (? – 1688 –
1689 – ?). Скуповував землі і мав універсали на маєт-
ності в с. Гарцеві. Володів з 29 вересня 1685 р. за геть-
манським універсалом с. Артюшковим, що було
пізніше підтверджено і листом стародубського по-
лковника Тимофія Олексійовича від 31 березня 
1688 р. та гетьманським універсалом 8 травня 1688 р.

Мархоленко Петро Степанович (1749 – 1799.28.02.) –
службу розпочав з 1764 р. значковим товаришем
Стародубського полку, возний 1-ї полкової сотні
(1774–1772). Мав 11 підданних у с. Овчинцях (1787).
Д.: Горпина Андріївна Силевич (1760–1829), донька
бунчукового товариша.

Мархоленко Степан Леонтійович (1696–1757) – козак і
мешканець гарцевський (1723). 4 лютого 1723 р. про-
дав полковому писарю Григорію Скорупі грунти 
с. Гарцева. Значковий товариш Стародубського
полку (1728–1757), полковий стародубський комісар
при Нижньогородському драгунському полку (1746–
1747). У 1735 р. жив у полковій сотні, у 1737 р. пере-
бував вдома, але мав йти в похід в команді
фельдмаршала фон Мініха. Спадком від діда і батька
володів с. Артюшковим, мав там 8 малогрунтових
підданних. У 1764 р. у його володіннях, як померлого
значкового товариша, записаний 1 двір посполит-
ський у с. Гарцеві. Д.: 1) Ганна Семенівна N (1709–
1745). 2) (з 1746) Олена Іванівна Mодзолевська (1724
– 1758 – ?), донька значкового товариша.

Мархоленко-Михайленко Іван Михайлович молод-
ший – військовий товариш (? – 1705 – 1717 – ?),
мешканець гарцівський.

Мархоленко-Михайленко Корній Михайлович (? –
1680 – 1714 – ?) – військовий товариш, мешканець
гарцівський (1710 – 1714).

Мархоленко-Михайленко Парфен Михайлович –
військовий товариш (? –1714 – 1717 – ?), мешканець
гарцівський. Д.: Васа NN.
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Мархоленко-Михайленко Пилип Михайлович (? –
ран. 1717) – військовий товариш, мешканець гар-
цівський. Д.: Ксенія NN.

Мархоленко-Михайленко Семен Михайлович – вій-
ськовий товариш (? – 1717 – ?), мешканець гарців-
ський.

Мархоленко-Михайленко-Хиськов Іван (Янко)
Михайлович старший (? – 1685 – 1756) – військо-
вий товариш (? – 1705 – 1717 – ?), мешканець гар-
цівський. Малогрунтовий козак гарцівський (1723).

Марченко Григорій Павлович – значковий товариш
Полтавського полку.

Марченко Данило – військовий товариш Полтавського
полку, поручик.

Марченко Іван – значковий товариш Полтавського
полку (1763). Мешканець полтавський.

Марченко Іван – шляхтич. У 1677 р. вийшов на Ліво-
бережжя, військовий товариш Полтавського полку
(1699).

Марченко Іван Йосипович – міщанин полтавський
(1763). Рідний брат Петра, Василя і Сави. Бунчуковий
товариш у Полтавському полку, колезький асесор.

Марченко Іван Павлович – бунчуковий товариш у По-
лтавському полку (1779), колезький асесор.

Марченко Микита (1752 – ?) – службу розпочав з 20
травня 1773 р., сотенний хорунжий мринський
(1774.16.03. – 1778), значковий товариш Київського
полку (1778 – 1779 – ?), абшитований військовий то-
вариш (? – 1784 – 1790 – ?). У 1779 р. підданих не мав,
а у 1788 р. вже володів 46 підданими в 2 містечках.
Внесений до ІІ частини дворянської родовідної
книги Чернігівського намісництва Ніжинського по-
віту. Д.: Уляна Остапівна Штучна, донька козака
Хмелівської сотні Лубенського полку. 

Марченко Микита Онисимович – сотенний хорунжий
(1772.1.05. – 1774), значковий товариш Лубенського
полку (з 1774.03.). Рід внесений до VI частини ро-
довідної книги Чернігівського намісництва. Д.: N
Остапівна Штучна, донька козака хмелівського.

Марченко Петро Йосипович – службу розпочав з 
1749 р., значковий товариш у Полтавському полку
(1763). 2-й осавул полковий полтавський (1773 –
1779 – ?), абшитований бунчуковим товаришем.

Марченко Сава Осипович – козак полтавський (1758),
значковий товариш Полтавського полку (? – 1763 –
1768 – ?). 20 квітня 1758 р. купив дім у Полтаві.

Марченко Сергій – значковий товариш Миргород-
ського полку (1711), входив до куріня Яралого.

Марченко Степан (7 – ран. 1790) – значковий товариш
Київського полку (1784). Шляхтич Ніжинського по-
віту, мав 6 підданих. Д.: Марфа NN.

Марченко Федір – військовий товариш Ніжинського
полку (1722).

Маслаковець Мартиніан (1737/1742 – 1789 – ?) –
службу розпочав 6 січня 1755 р. полковим канцеля-
ристом, писар сотенний роїський (з 27 жовтня
1760), значковий товариш Чернігівського полку
(1779), в походах не був, абшитований військовий
товариш (? – 1787 – 1789 – ?). Мав 11 підданих в сс.
Маслаковець, Гусятин, Голубчичі (1773), 107 підда-

них там же (1788). Герб: «вершник на здибленому
коні, озброєний шаблею». Д.: Настасія Іванівна
Савич, донька сотника любецького. Мали трьох
синів Павла, Івана та Михайла, з яких Павло та Іван
навчалися «руской грамоте» (1780).

Масловець Андрій (1749 – 1783 – ?) – служив з 1764 р.,
значковий товариш (1780 – 1783 – ?), в походах
кримському і при фортеці Белевській (?).

Масловський Іван (1721 – ?) – службу розпочав значко-
вим товаришем Київського полку (1752 – 1761 – ?).

Масловський Кирило – військовий товариш Гадяць-
кого полку (1783).

Масловський Павло – військовий товариш (1772),
касир комісарства київського (1772). Д.: N Луківна
Круглик, донька сотенного отамана київського.

Масловський Павло – значковий товариш Чернігів-
ського полку (? – 1737 – 1742 – ?). Абшитований
значковий товариш (? – 1747 – ?). У с. Ріпках Рої-
ської сотні мав 3 двори посполитих, 17 підсусідків
(1747), двір приїзджий в Седневі та приїзджий у с.
Чорнишах (1741), шинок у Седневі (1740). Тримав
вешняк «на переточку» р. Імшаної «о едномъ коле
мучномъ» (1742), куплений у хорунжого полкового
Марка Чечеля.

Масловський Прокіп (1722 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Київського полку (? – 1787 – 1790
– ?). Д.: Ганна NN, донька козака.

Масловський Федір (7 – ран. 1790) – отаман сотенний
остерський (? – 1749 – 1752). Військовий товариш
Київського полку. Мав 10 підданих. Д.: Уляна NN
(1734 – 1790 – ?)

Маслюк Гаврило Васильович (? – 1684 – 1735 – ?) – син
полкового хорунжого, військовий товариш. Поко-
зачений шляхтич, який 1704 р. вийшов з Правобе-
режжя і осів на шляхетських маєтностях під
Батурином. Мав синів Григорія, Леонтія, Василя.

Маслюк Григорій Гаврилович (1736 – ?) – батько його
вийшов у 1704 р. до Батурина, осів на шляхетську
маєтність. Абшитований значковий товариш (1781
– 1787 – ?). Мешканець батуринський. Д.: Ірина Па-
влівна Карпенко, донька значкового товариша.
Мали синів Степана, Івана, Параску, Тетяну.

Масюк Андрій Леонтійович (? – ран. 1784) – значковий
товариш Гадяцького полку (1731 – 1751 – ?), мешка-
нець веприцький. У 1739 р. похід не пішов, невідомо
де знаходився.

Масюк Лука – значковий товариш Гадяцького полку
(1738), жив у м. Веприку.

Масюк Прокіп Леонтійович (1715 – 1767 – ран. 1784) –
мешканець веприцький. Службу розпочав значко-
вим товаришем (1734.15.10. – 1738). Був у крим-
ському поході «чрез все лето за Орелю». У 1736 р.
знаходився в команді на прикритті Келеберди і Пе-
револочної, потім складав ревізію у Комишенській
сотні. Наказний сотник веприцький (з 14 грудня
1736 р.). У 1738 р. разом з козаками веприцькими
Гордієм Маланкою і Іваном Антіновим був канди-
датом на посаду і затверджений сотником веприць-
ким 28 листопада 1738 р. Брав участь у поході проти
ногайських орд (1739). Активно захаплював ко-
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зацькі грунти у сотні. В квітні 1761 р. захопив двір і
ґрунти у козака Івана Писаренка. В цьому ж році
разом з селітряним компанійщиком Яковом Па-
щенком був викликаний до Домової економічної
канценлярії гетьмана. Мав у Веприку 4 душі дворо-
вих селян (1767). Бунчуковий товариш у Гадяць-
кому полку (з 1769.14.03.). У його володінні
підданих: при хуторах – 172, с. Роменці – 107, Боб-
рики – 186, Книшівка – 5, Дудчинці – 4, Плешківці
– 4, Сари – 8. Д.: N Іванівна Кирияк, донька вій-
ськового товариша і «селітерного компанійця».

Масюк Яків Леонтійович (бл. 1712 – 1790 – ?) – мешка-
нець веприцький. значковий товариш Гадяцького
полку (? – 1736 – 1747 – ?). У 1739 р. у похід не пішов,
невідомо де знаходився. 6 лютого 1774 р. звільне-
ний в абшит військовим товаришем. Володів 17 під-
даними у Веприку. Д.: Ірина N Селезень, донька
осавула компанійського.

Масюта Тимофій (? – 1770 – ран. 1783) – значковий то-
вариш (1779), військовий товариш Ніжинського
полку. Мешканець кролевецький, де мав 1 дім в 3
покої. Д.: Устина Яківна Маковська. Мали сина
Івана, доньок Уляну, Параску.

Масютін Йосиф ( 1700 – ?) – служив 1724–1737 рр. при
домі імператриці Єлизавети Петрівнм служителем.
1737–1749 рр. був при старшому братові Якові, від-
ставному гофінтенданту, в наглядані за економією.
Значковий товариш (1751–1769), абшитований
значковий товариш. Мав дім у с. Красках Понор-
ницької сотні, 2 млини-вешняки, приїзджий дім в
Понорниці.

Матвєєв Михайло – значковий товариш Чернігівського
полку (1741), мав двір житловий у с. Старій Рудні.

Матвієвський Герасим – військовий товариш Ніжин-
ського полку.

Матвієвський Клим – військовий товариш. Мав 10
підданих в Роменському повіті.

Матвієнко Іван – значковий товариш Полтавського
полку під відомом полкової канцелярії 1755 р., мав
двір у Переволочній.

Матвієнко Ілля (? – ран. 1755) – козак Кобеляцької
сотні. У 1719 р. в команді значкового товариша
Павла Козельського в урочищі Берестовому, 1719–
1720 рр. – на царичанській лінії, 1722 р. – на ка-
нальних роботах, 1724–1726 рр. – в терекському
поході, сотник наказний кобеляцький (1732–1736).
Водив сотню в польський похід, знаходився у Вар-
шаві, звідки повернувся у 1736 р. Значковий това-
риш Полтавського полку (1736.9.09. – 1738 – ?). Мав
двір в Кобеляках.

Матвієнко Матвій Олексійович – отримав універсал
1670 р. млин на р. Росусі. Значний військовий това-
риш. Отримав універсал з підтвердженням на млин
у 1690 р.

Матвієнко Яків – військовий товариш Чернігівського
полку (1670), посланець гетьмана Ігнатовича до
Москви (1670).

Матвіїв Ярема – службу розпочав з 1708 р. осавулом со-
тенним компанійським, дослужився до підосавула
полкового наказного. У 1709 р. проти шведів, під

Прутом, 1713 р. – супроводжував графа Дашкова до
Царграду, у 1715 р. повернувся з Царграду і перебу-
вав у Київському полку. У 1716–1719 рр. – у Польщі.
Учасник походів 1720, 1723, 1723 рр., відряджений
в команду для супроводу царградського посла, на
українську лінію полковим осавулом (1729), у пер-
шому польському поході (1731) за полкового оса-
вула київського, на царській службі (1733),
полковий комісар київський (1736), в дністров-
ському поході (1738), в наборі волів для Київського
полку (1739), заготовляв коней (1740), значковий
товариш (1741), полковий комісар (1742). Проводив
ревізію Носівської, Кобизької, Бобровицької і Гого-
лівської сотень 1743 р. Титор Вознесенської церкви
в Козельці (1750). Військовий товариш (1757).

Матвіївський Степан – козак, служив з 1768 р., з 
1772 р. полковим канцеляристом, значковий това-
риш Переяславського полку (1774 – 1780 – ?).

Матвійович Григорій – значковий товариш Полтав-
ського полку. 1 жовтня 1723 р. за неписьменних
старшин полку підписав Коломацькі чолобитні.

Матвійович Лазар – значний військовий товариш Ні-
жинського полку, житель воронізький (1679). 

Матвійович Федір – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1732).

Матвійович Федір – значковий товариш Прилуцького
полку. 1 жовтня 1723 р. за неписьменних старшин
полку підписав Коломацькі чолобитні.

Матяш N – значковий товариш Переяславського полку.
Матяшевич Яків Григорович – бунчуковий товариш

(1787), житель глухівський. Д.: NNN (? – ран. 1788).
Мали дітей Петра, Антіна, Данила, Павла, Настасію.

Махненко Андрій – службу розпочав 1718 р., значко-
вий товариш Полтавського полку (1733 – ?), абши-
тований значковий товариш (? – 1761 – ?).

Маценко Антін Остапович (? – 1690 – 1747 – ран.
1747.10.12) – син сотника прилуцького, службу
розпочав з 1707 р., значковий товариш (? – 1724 –
1733). У 1729 р. ГВК розглядала справу про захоп-
лення ним сіна у прилуцьких жителів Івана Іль-
ченка і Якова Носуленка. Універсалом 26 березня
1731 р. прийнятий під головний бунчук. Мав хутір
під с. Рудівкою (1732). Полковий прапорщик, а
потім хорунжий (1733–1747). У с. Дідовці його під-
дані сходили із грунтів, а місцеві козаки захоплю-
вали ці грунти собі. У 1747 р. погрожував вбити
генерального суддю Якима Горленка чи його сина
Петра. За це рішенням полкового суду був заареш-
тований. Чинив перешкоди генеральному судді
Якиму Горленку у володінні млином, половиною
ставка, греблею, купленими у козачки с. Дідовці,
яке належало Маценку. Вбив доньку міщанина Гри-
горія Гуслиста та її дитину, побив його зятя – при-
луцького козака Назара Кравця. Д.: Марія NN.

Маценко Антін Остапович – 1710 р. отримав універсал
Скоропадського на батьківське с. Дідівці полкової
сотні на р. Удай. Значковий товариш Прилуцького
полку (1724), полковий хорунжий. За відомістю
1753 р. вдові Антіна Маценка належали лише 3
двора. 
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Маценко Петро – значковий товариш (1790). Мав 25
підданих в Прилуцькому повіті. Д.: NN Січкарев-
ська, донька значкового товариша.

Маценко Ярема – абшитований значковий товариш
(1771) в Полтавському полку.

Машкевич Дем’ян – значковий товариш (? – 1709 –
1732 – ?). У 1732 р. пасинок – значковий товариш
Іван Кольчевський – захопив у нього грунти у с.
Нове. Д.: Євдокія NN, вдова Данила Кольчевського.
У 1709 р. разом з другим чоловіком отримала геть-
манський універсал на с. Нове.

Машкевич Іван – значковий товариш Стародубського
полку (1735). 

Машкевич Клим – значковий товариш Стародубського
полку. У 1735 р. жив у полковій сотні у с. Газуни, був
у третьому польському поході (1735).

Машкевич Михайло – значковий товариш Стародуб-
ського полку. У 1735 р. жив у полковій сотні. 

Машкевич Семен – значковий товарш Стародубського
полку, у 1733 р. продав землю у Стародубі за 40 руб-
лів козакам Петру та Олексію Лосецьким.

Маяковський N – значковий товариш (1790). Не од-
ружений.

Маяковський Матвій (1755 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Гадяцького полку (? – 1788 – 1790
– ?), мав 8 підданих у 1 містечку у Зіньківському по-
віті. Рід внесений до І частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: Варвара NN,
донька протопопа. Мали сина Василя, доньок Кате-
рину, Настасію, Марію.

Маяковський Степан (1757 – ?) – військовий товариш
Гадяцького полку (? – 1788 – 1790 – ?), мав 5 підданих
у 1 містечку. Д.: Євдокія NN, донька військового то-
вариша. Мав доньок Тетяну, Настасію, Олександру.

Маяковський Яків (1766 – ?) – абшитований значко-
вий товариш (1788).

Медведенко Трохим (? – 1663 – 1693 – ран. 1726) – ота-
ман городовий миргородський (? – 1693.06. –
1693.07. – ?). Володів с. Шахворостівкою. Значко-
вий товариш, а потім перейшо зятю Апостола Івану
Ломиковському. 

Медведовник Максим (1743 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Гадяцького полку (? – 1788 – 1790
– ?). Мешканець Зіньківського повіту. Д.: Параска
NN, вихрещена єврейка.

Медведський Григорій – шляхтич, мешканець старо-
дубський. 6 березня 1678 р. Стародубський полковник
Тимофій Олексійович надав універсал військовому
товаришу на право насипати греблю на р. Трубіжі з
дозволом побудувати на ній млин в с. Рухові.

Мединський-Надтока Олексій – покозачений шлях-
тич. Вийшов на Лівобережжя і прозваний Надто-
кою. Військовий товариш. Його син сотенний
отаман Семен через форму голови прозваний Голо-
ванем.

Медмєдєв N (? – ран. 1726) – значковий товариш Мир-
городського полку. Д.: Тетяна. У 1726 р. отримала
універсальний лист полковника Апостола про забо-
рону її родичам користуватися її спадковою землею
і дворищем.

Медмєдєв Антін – значковий товариш Миргород-
ського полку (1782).

Медмєдєв Василь – значковий товариш Миргород-
ського полку (1782).

Медовник Іван – значковий товариш Ніжинського полку
1743–1751 р., з рядових козаків з 1743 р., при зборі ін-
дуктовому. У 1748 р. мав двір житловий у Ніжині.

Медовник Прокіп – козак, значковий товариш Ніжин-
ського полку (1743 – 1751 – ?), доглядав прибутки до
військового скарбу (1751).

Медовник Самійло – значковий товариш Ніжинського
полку 1747 р., мав двір житловий у Ніжині.

Медовник-Самойлович Леонтій – значковий това-
риш Ніжинського полку. У 1750 р. володів у с. Скоп-
цях 1-ї полкової Переяславської сотні 1 двором 5
піших посполитих підсусідків та приїзджим і шин-
ковим дворами. Д.: 1) Параска Іванівна Добро-
низька (? – 1747 – ?). 2) (1774) Параска Тимофіївна
Скоропадська, донька бунчукового товариша.

Медовник-Самойлович Остап (1753 – ?) – з козаків,
службу розпочав з 1770 р., значковий товариш Пе-
реяславського полку (1771 – 1783 – ?) 

Медушевський Кирило (бл. 1730 – ?) – військовий кан-
целярист у ГВК і Скарбовій канцеляріх (1748 – 1760
– 1765), абшитований військовий товариш Чернігів-
ського полку через хворобу (4 серпня 1765 – 1790 –
?). Мав у Чернігівскому повіті 1 хату підданих (1782).
Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва. Д.: Горпина Петрівна
Мокрієвич, донька значкового товариша.

Медушинський Іван – подвійний товариш І компа-
нійського полку, абшитований як значковий това-
риш Ніжинського полку (з грудня 1754 р.). 

Медушинський Кирило (1729 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (1786). Д.:
Горпина Петрівна Мокрієвич.

Мелаєвський Захар – сотенний писар, військовий то-
вариш (1783). Мешканець батуринський. Мав 8 під-
даних. Д.: Ірина NN, донька козака.

Мелешко Василь (1747 – ?) – абшитований значковий
товариш Лубенського полку (? – 1787 – 1790 – ?).
Мешканець Глинського повіту. Д.: Ксенія NN,
донька козака.

Мелещенко Василь Якович (? – 1701 – 1734) – козак но-
восанжарський (1721), значковий товариш Полтав-
ського полку (1724–1734). Д.: Ганна NN (? – 1751 – ?).

Мелещенко Герасим Якович (? – 1704 – 1743 – ран.
1750) – значковий товариш Полтавського полку
після смерті брата Василя за служби їх батька ново-
санжарського сотника (1734 – 1742 – ?). Отаман го-
родовий новосанжарський (? – 1727 – ?). 4 січня 
1729 р. подав супліку з проханням про звільнення від
податку за володіння млинами. У 1736 р. наказний
сотник при сотні, висланий до Переяслава. Мав
шинок у Нових Санжарах. Д.: NNN (? – 1751 – ?). У
1750 р. – вдова, мала 4 підсусідків в Нових Санжарах.

Мелещенко Григорій – значковий товариш Переяс-
лавського полку, 1767 р. абшитований. 

Мелещенко Мартин (? – 1678 – 1751 – ?) – козак 1-ї по-
лкової сотні, значковий товариш Переяславського
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полку (1698 – 1751 – ?). У 1732 р. мав 4 підсусідків у
с. Дем’янцях 1-ї полкової сотні. 

Мелещенко Микола Якович (? – 1716 – 1743 – ран.
1750) – син сотника новосанжарського, значковий
товариш Полтавського полку (1736.23.03. – 1743 –
?). Мав двір, хутір і шинок у Нових Санжарах, один
двір посполитих. Д.: Ганна NN, як вдова у 1750 р.
мала 1 підсусідка в Нових Санжарах.

Мелещенко Петро – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1766). Д.: NN Кирилкова, донька ко-
зака с. Харковців.

Мелещенко Яків (? – 1651 – 1723 – ?) – покозачений
шляхтич. Сотник новосанжарський. Мав млин в
одне коло мучне і друге ступне на р. Ворсклі, соло-
довню. 27 вересня 1687 р. отримав гетьманський
універсал на звільнення його млина від оподатку-
вання. 13 червня 1706 р. отримав гетьманський уні-
версал на військову частину у власному млині на
Ворсклі. Козак новосанжарський (? – 1718 – 1721 –
?), значковий товариш Полтавського полку (? –
1723 – ?). Д.: Яришка NN (Яришка Яциниха), її мати
Христина Мартиниха.

Мельник Григорій – військовий товариш (1790). Мав 46
підданих в Гадяцькому повіті. Д.: Горпина Панте-
леймонівна Бутович, донька військового товариша.

Мельник Григорій Григорович – значковий товариш
Прилуцького полку (1716 – 1751 – ?).

Мельник Григорій Якименко – значковий товариш
Прилуцького полку.

Мельник Іван – служив з 1769 р. сотенним хорунжим,
з 1770 р. сотенним осавулом, значковий товариш
Чернігівського полку (1774 – 1781 – ?), був у поході
в турецьку війну. Житель с. Дягова, де мав за собою
15 підсусідків. Д.: NN Сербинович, донька значко-
вого товариша.

Мельник Іван (1723 – 1788 – ?) – абшитований значко-
вий товариш Лубенського полку (1788). Рід внесе-
ний до VI частини родовідної книги Чернігівського
намісництва.

Мельник Максим (1732 – ?) – шляхтич, службу розпо-
чав 3 березня 1749 р., хорунжий сотенний снятин-
ський (з 1758.10.04.), осавул сотенний (з
1764.25.01.), отаман сотенний (з 1770.4.05.), вій-
ськовий товариш Лубенського полку (з 1781.23.11.)

Мельник Микола Григорович – значковий товариш
Прилуцького полку (1716 – 1751 – ?).

Мельник Михайло – значковий товариш Прилуцького
полку (1756).

Мельник Федір (? – 1720 – 1771 – ?) – службу розпочав з
1730 р. виборним козаком, значковий товариш Га-
дяцького полку (1751.9.11. – 1780 – ?). Мав 5 підданих
чоловічої статті. Д.: NNN, донька козака. Мав трьох
синів: Федір – у військовому поході, Григорій – вій-
ськовий товариш, Микита – навчався писати (1780). 

Менжерій Дем’ян (1757 – ?) – син значкового това-
риша. Службу розпочав з вересня 1766 р., полковий
канцелярист (з 1770.12.03.), значковий товариш
Миргородського полку (з 1781.1.09.).

Менжерій Опанас (1759 – ?) – син козака. Службу роз-
почав з 10 травня 1766 р., полковий канцелярист (з

1770.12.03.), значковий товариш Миргородського
полку (З 1780.8.11.).

Мережко Артем – значний військовий товариш Черні-
гівського полку.

Мережковський Федір Зіновійович (1732 – ?) – абши-
тований військовий товариш Ніжинського полку
(1787). Д.: NNN, донька прапорщика. 

Мерчин Лесько – отаман курінний значкового това-
риства Миргородського полку (1711).

Метельський Іван Леонтійович (бл. 1732 – ?) – син сот-
ника компанійського, жив у с. Нових Млинах, вій-
ськовий товариш Ніжинського полку (1787). 

Метельський Леонтій (бл. 1667 – 1752 – ?) – шляхтич
гербу «Остоя», сотник компанійський, взятий в особ-
ливу протекцію гетьманську (1716.27.05.), отаман го-
родовий новомлинський (? – 1731.06. – ?), наказний
сотник новомлинський (1737), бунчуковий товариш
(з 1716.27.05.). Проживав у Ніжинському полку, мав
двір житловий у м. Нові Млини. 1752 р. отримав
гетьманський універсал на абшит за його проханням
через старість. Мав синів Трохима та Івана.

Метленбуржець Василь Карпович – син обер-офіцера,
абшитований значковий товариш Ніжинського
полку (1788). Д.: Параска NN, донька козака.

Метлинський Марко (1744 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Гадяцького полку (1788). Мав 23
підданих. Рішенням Чернігівського намісницького
дворянського зібрання визнаний дворянином і вне-
сений до VІ частини родовідної книги. Д.: Уляна
Мартиніянівна Федоровська.

Мехеда Антип Тимофійович – з шляхетства, його дядько
значковий товариш Семен Мехеда. Службу розпочав
з 1745 р. значковим товаришем Переяславського
полку. У 1772–1777 рр. обійняв посаду сотенного ота-
мана гельм’язівського. Мав 10 підданних у с. Нехай-
ках Гельмязівської сотні (1774). Д.: NNN, донька
значкового товариша. Мали синів Григорія (полко-
вий канцелярист), Тимофія (службу розпочав з 
1772 р., значковий товариш з 1782 р.), Петра.

Мехеда Іван Семенович – службу розпочав з 1769 р., 
полковий канцелярист з 1770 р., значковий това-
риш Переяславського полку з 1782 р. 

Мехеда Іва н Тимофійович – братанич Семена, значко-
вий товариш Переяславського полку (1758–1770),
сотник.

Мехеда Олександр Семенович – син значкового това-
риша, службу розпочав з 1769 р., полковий канцеля-
рист з 1774 р., значковий товариш Переяславського
полку з 1782 р. 

Мехеда Сава Тимофійович – син значкового товариша,
з шляхетства, служив значковим товаришем Пере-
яславського полку (1758 – 1780 – ?), мав у Гельмя-
зівській сотні 16 підданих. Одружений з донькою
священика, мали синів Гаврила, Дем’яна, Кирика.

Мехеда Семен – значковий товариш Переяславського
полк (1733 – 1780 – ?). Військовий товариш. Рідний
брат Тимофія Мехеди. Д.: (1780) NNN, донька свя-
щеника. 

Мехеда Тимофій – козак гельмязівський, значковий то-
вариш Переяславського полку (1732 – 1751 – ?). Мав
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житловий двір у с. Нехайках Гельмязовської сотні,
двір приїзджий у с. Мицілівці Золотоніської сотні, у
Золотоніській сотні при хуторі на р. Кропивній 3
двори найманих людей та 1 пішого підсусідка.

Мехеда Тимофій Антипович – син сотенного отамана
гельмязівського, службу розпочав з 1772 р., значко-
вий товариш Переяславського полку (1782 – ?). 

Мехеда Яків – значковий товариш Переяславського
полку (1732).

Мигрин Микола (1758 – 1785 – ?) – значковий товариш
Переяславського полку, служив з 1779 р. полковим
канцеляристом, значковий товариш (з 2 липня 1782). 

Мигрин Олексій Васильович (1749 – 1783 – ?) – шлях-
тич, син військового товариша, службу розпочав з
30 травня 1773 р., полковий канцелярист (з
1778.1.06.), значковий товариш Переяславського
полку (з 1780.22.04.). Мав у 1783 р. 15 підданих. 

Мигрин Петро (1726/1735 – ?) – з різночинців, службу
розпочав з 10 травня 1756 р., значковий товариш
Лубенського полку (з 3 березня 1772 р.), військовий
товариш (з 24 грудня 1781 р.), абшитований вій-
ськовий товариш (? – 1788 – 1790 – ?), мав 16 спад-
кових підданих в 2 селах в Роменському повіті.
Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва.

Мигрин Семен – значковий товариш Лубенського
полку (1777). Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва по Ро-
менському повіту.

Микитенко Осип Дмитрович – значковий товариш Ні-
жинського полку. Д.: Єфросинія NN, донька козака.

Микитов Олексій – шляхтич, значковий товариш (? –
1775 – ?).

Микитов Петро Олексійович – значковий товариш (1772).
Микитович Захар – військовий товариш Стародуб-

ському полку (1703), мешканець с. Рогачів.
Микитович Левон – військовий товариш (1703), меш-

канець с. Рогачів.
Микитович Мартин – військовий товариш (1688),

мешканець топальський Стародубському полку.
Микитченки Трохим – військовий товариш Київ-

ського полку (1781).
Микитченко Іван (1752 – ?) – абшитований військовий

товариш Прилуцького полку (? – 1787 – 1790 – ?).
Мав 15 підданих у 1 містечку. Рішенням Чернігів-
ського намісницького дворянського зібрання ви-
знаний дворянином і внесений до ІІ частини
родовідної книги. Д.: Марфа NN, донька козака.

Микишенко Хома – значковий товариш Ніжинського
полку (? – 1735 – 1738 – ?). У 1735 р. був у поході в
Орелі на лінії. У 1738 р. мав житловий двір у Кролевці.

Микищенко Яків – значковий товариш Ніжинського
полку (? – 1737 – 1738 – ?). У 1737 р. був у очаків-
ському поході. Мав житловий двір у Кролевці.

Миклашевський Андрій Михайлович (? – 1690 –
1751.04. – ?) – службу розпочав з 1707 р., був під По-
лтавою (1709), значний військовий товариш (1716),
у 1723 р. мав 8 дворів куренчиків у с. Ярцево. По-
лковник наказний стародубський (1729.11.10. –
1730), бунчуковий товариш у Стародубському полку

(з 27 січня 1735). Отримав гетьманський універсал з
підтвердженням маєтностей. У 1714 р. іменував себе
стосовно Дем’яна Скорупи сватом, а Корецького на-
зивав швагром. У 1719 р. отримав універсал Скоро-
падського на с. Білий Колодязь в заміну за 
с. Паліївку, надану царем його батькові, і відібрану
на Гамаліївський монастир. Мав судову справу за
землю з вдовою полкового осавула Ханенка (1745).
Володів у 1737 р. в Погарській сотні у с. Бобрику 1
двіром дуже убогим, мав 3 убогих підсусідків у с.
Посудичі Погарської сотні, в с. Понуровці полкової
сотні 19 малогрунтових підсусідків, 22 при городах,
при хуторі Пануровському 3 підсусідки при городах,
звідки у 1736 р. 4 втекли і 2 померли. У 1745 р. подав
чолобитну про слідство про спірні землі з Ганною,
вдовою полкового осавула Пилипа Данченка. У
с. Нижньому, наданому ще його батьку гетьманом
Мазепою у 1691 р. і затвердженого царською грамо-
тою, мав 102 грунтових двора і 102 бобильські хати.
Володів руднею Вепринською, побудовану його
батьком у 1690 р. і підтверджено володіння універ-
салом 1704 р. Д.: 1) княжна Марина Юріївна Свято-
полк–Четвертинська (? – ран. 1729), онука гетьмана
Самойловича. 2) (1732) Євфросинія Павлівна N (? –
1717 – 1760 – ?), вдова Андрія Жураковського.

Миклашевський Антін Степанович (1728 – ран. 1783)
– служив з 1756 р., бунчуковий товариш (1756 – 1763
– ?). Згідно заповіту батька отримав: «села Воргли
и Калашиновка с грунтами и паскою, гребля в селе
Воргле об одном поле, гребля в хуторе Антіновке с
четырьмя колами и просяным и валюшным ко-
лами, хутор Антіновский с лесом и пасекой в де-
ревне Калашиновце, часть леса Мимчевого, пасека
в лесу Мимчевском (куплена Антіном у Якова
Кривца), поля пахатного: одна нива идучи в Глухов
по левой стороне против Морицы Великой оранная
и березняком заросшая, лежащая близ хутора Мак-
сима Петренка, вторая нива под Климовым лесом
на 50 коп, третий лан – идучи к Антіновце по леву
руку на 300 коп, четвертая нива – за старым гум-
ном идучи к Морозовце по леву руку на 100 коп,
пятая нива – к Антіновце к болоту на 15 коп, шес-
тая нива Золовина с ярем довшим на 30 коп, седь-
мая нива – идучи к Морозовце Лисачевская на 20
коп, восьмой лан за ставом Воргольским на 400
коп, девятая нива – Горлавовская на 20 коп. Сено-
жати: первая – Сенное с гаем на 40 воз, вторая – До-
вгое с гаем на 40 воз, третья – за ставом Ворольским
на 20 воз, четвертая – Лыса Гора на 50 воз, пятая –
ниже лишня воргильского на болоте на 20 воз, шес-
тая – Олексин Кут на 15 воз, седьмая – Бороховский
Яр с вырубинцем на 20 воз. Лес Яструбный, одна
комора в Глухове по меже Ведмедева и Павлова, да
за местечком одна комора и плец Ревовский в го-
роде Глухове за нынешним двором житним». Д.:
(після 1750) Марфа Андріївна Мазаракій (1743 –
1783 – ?), донька бунчукового товариша.

Миклашевський Іван Андрійович (бл. 1735 – 1787 – ?)
– військовий канцелярист ГВК (1754), бунчуковий
товариш (1760 – 1769). Мав під час Румянцевської
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ревізії у Стародубі 1 двір на 2 хати, в яких жило 3
найманих людей, у Стародубському полку в 1-й по-
лковій сотні володіння в хут. Степовому посполи-
тих бездвірних хат 6. Володів с. Білий Колодязь (65
дворів підданих) у Новоміській сотні, де сам жив, 2
хутори поблизу цього села, де у нього були млини
на р. Вепринці. Колезький асесор (з 1769.6.11.), на-
двірний радник (з 1771.21.07.), губернський «пред-
водитель» Новгород–Сіверського намісництва
(1783–1784). Д.: (з 1757.11.) Гафія Єгорівна Теплова
Кирилова Лобисевич (бл. 1737 – ?), племінниця
Є.Теплова, вдова судді полкового стародубського.

Миклашевський Іван Іванович – бунчуковий това-
риш (1774). Працював у рахунковій комісії Старо-
дубського полку. Секунд-майор (1787). Мав 1669
підданих. Д.: NNN (? – ран. 1787).

Миклашевський Іван Михайлович (? – 1740.26.02.) –
бунчуковий товариш у Стародубському полку (? –
1729 – 1740). За батьківськими універсалами воло-
дів сс. Дем’янками, Приваловкою, Руховом. Мав во-
лодіння у Мглинській сотні в д. Писарівці, куплені
2 малогрунтові не тяглі, 3 убогих при городі, в д.
Привалівці полкової сотні 6 малогрунтових підсу-
сідків, 7 дуже убогих, 4 втекли (1737). Д.: Євдокія Ва-
силівна Савич, донька полковника лубенського. В
другому шлюбі за Петрункевичем.

Миклашевський Іван Павлович (бл. 1750 – 1785 – ?) –
військовий товариш (1764), бунчуковий товариш
(1764 – 1775 – ?). Мав володіння спільно з матір’ю і
братами (1775). Д.: Катерина Прокопівна Масюкова,
донька бунчукового товариша.

Миклашевський Іван Степанович (? – 1716 – ран. 1785)
– службу розпочав військовим канцеляристом в
ГВК, бунчуковий товариш (? – 1739 – 1757, універсал
1757.6.10. – ?), колезький асесор (1767). За заповітом
батька отримав: «село Зазерини с грунтами, греблю
Зазюрскою о двох колах мучных, на гребле Анті-
новской одно коло, гребля Будянская о двух колах
мучных, а третье просяное, поля пахотного один лан
за яром козацким под Калашиновкою на 400 коп,
второй лан под Калашиновкою як к Кролевцу в
конце гребли Огиенка на 100 коп, третья нива в
клине Комашиновском на 50 коп, сеножати: первая
– Федоров кут весь с дубравой на 100 воз, вторая –
Калинов Яр на 40 воз, третья – Борщовое за гаем на
40 воз, четвертая – к Клинцам по меже Кочубеевого
сенокосу на 40 воз; комора в Глухове мурована про-
тив соборной Троицкой церкви на месте мещанина
глуховского Андрея Левченка, плец в Глухове на
дворе, где прежде было строение по Мостовой до-
роге». Жив у полку Ніжинському, володів у д. Куве-
чичі Любецької сотні 17 дворами і 7 підсусідськими
(1740), 37 дворами посполитих (1741), 39 (1743), жит-
ловим і шинковим дворами у д. Кувечичах (? – 1741
– 1747 – ?), позика до військового скарбу – 1 карбо-
ванець 66 копійок. (1743). Згідно даних Румянцев-
ського опису володів с. Кувечичі, яке отримав як
посаг від тестя Андрія Павловича Полуботка, батько
якого отримав це село ще у 1711 р. Д.: (з 1737) Софія
Андріївна Полуботок (? – ран. 1772).

Миклашевський Михайло Андрійович (? – 1645 –
1706.12.03.) – смоленський шляхтич, військовий то-
вариш (? – 1671 – 1672 – ?), дворянин гетьмана Ігна-
товича (1672). Сотник глухівський Данило Рубан
надав млин під Глуховом, стверджений гетьманом
12 грудня 1671 р. Після зміщення Ігнатовича гене-
ральні обозний Петро Забіла і судді Іван Самойло-
вич та Іван Домонтович взяли його під свій захист і
протекцію. Згодом він був отаманом городовим глу-
хівським (? – 1675 – ?). Служба за гетьманування Са-
мойловича йшла нерівно, хоча і по висхідній. У 
1677 р. він знову був лише військовим товаришем,
проте 1679 р. бачимо його осавулом полковим ніжин-
ським, з цієї посади 1682 р. був призначений гене-
ральним хорунжим. «Изранен тяжелыми ранами», а
тесть його загинув під Чигирином. 1683 р. Самойло-
вич надав йому поруч з Мазепою уряд генерального
осавула. В силу невідомих нам причин 27 серпня 
1686 р. звільнений з посади. Значний військовий то-
вариш (? – 1688). Генеральний хорунжий (1688), ге-
неральний осавул (? – 1689.03. – ?). З подачі Мазепи
царю отримав чин стольника. Затверджений по-
лковником стародубським (? – 1689.08. – ?), яким був
до 1704 р. Вже у 1690 р. побудував в Стародубі Ми-
хайлівський храм. 28 липня 1691 р. розпочав будів-
ництво Микольської церкви в Стародубі, 9 вересня
1693 р. разом з військовим товаришем Максимом
Жураховським, сотником Василем Ялоцьким і Анас-
тасією Рубан здійснив закладку церкви Михайла і
Гаврила в Глухові. Побудував кам’яний Преобра-
женський храм в Стародубі. У 1696 р. він заніс в Ме-
жигірському монастирі в синодик своїх родичів, які
померли. Знову полковник стародубський (1705 –
1706.19.03.). 7 серпня 1687 р. отримав гетьманський
універсал на с. Зазірки, сл. Новосілки, гуту і млин, 31
серпня 1688 р. – на с. Волокитин, на млини і хутори
Березовщина та Десятуха 2-ї полкової сотні
(10.08.1704, 15.09.1706). Загинув під Несвіжем. Д.: 
1) (з 1671) Євдокія Данилівна Рубан, донька сотника
глухівського. 2) (бл. 1700) Ганна Володимирівна
Швейковська, смоленська шляхтянка, вдова полков-
ника стародубського Якова Самойловича.

Миклашевський Михайло Андрійович (1727 – 1787 –
ран. 1801) – бунчуковий товариш (1752.16.01. – 1769),
у 1764 р. володів у першій полковій стародубській
сотні у с. Нижній 17посполитими дворами, 32 хатами.
Малоросійський полковник (з 1769.18.02.), пол ковий
командир (1770), «предводитель» шляхти Стародуб-
ського повіту, за полковника стародубського (з 1773).
Бригадир. Мав 1463 підданих (1787) Д.: Наталія Оме-
лянівна Лесевицька (бл.1736 – 1787 – ?), донька ка-
пітана Слобідського драгунського полку.

Миклашевський Михайло Антонович (1764 – ?) – вій-
ськовий товариш (1791 – 1820). Д.: Василиса Ми-
хайлівна Навроцька (1771 – ?), донька бунчукового
товариша.

Миклашевський Михайло Степанович (1731–1776) –
бунчуковий товариш (1756–1776). За заповітом
батька отримав: «село Кочерги со всеми грунтами,
хутор Кубаровский с греблею о пяти мучных колах,
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двох просяных и валушных, слобода Дирошовка со
всеми грунтами, кроме одного только двора Соко-
ловщины, который дан сыну Ивану. Поля пахат-
ного: один лан от Голичового яру на 200 коп,
второй – в середней руце у Руброве на 200 коп, тре-
тья нива за греблею Кочергяною на 20 коп, четвер-
тая нива пустая на монастырской дороге к
Вязенскому шляху на 9 воз сена. Сеножати: первая
– дуброва на 100 возов, вторая – к панскому полю
на 30 возов, третья – в крутых горах на 15 воз, чет-
вертая – в Кочергах на болоте на 20 воз, пятая – в
Ротовце на урочище Северском на 20 воз, лес под
хутором Кубаровым, называемый Иванчи, лес Зво-
кот с пасекой, гай за греблею Кочережскою, в Глу-
хове камянная комора против Троицкой церкви
крайняя, двор шинковый в Глухове по бывшей
Мостовой дороге». У вересні 1774 р. записав дру-
жині все своє майно. Д.: (після 1750) Марфа Федо-
рівна Базилевич, донька сотника остапівського.
Дітей не мали. За нею після смерті чоловіка зали-
шилось 900 підданих. 

Миклашевський Павло Іванович (1726–1773) – бун-
чуковий товариш в Стародубському полку (з
1744.26.07). Зведений брат Стефану Петрункевичу.
У 1761 р. отримав у володіння с. Рухів від матері,
вдови полкового писаря Петрункевича. Стефан
Петрункевич передав Павлу в липні 1762 р. с. Рухів
Новоміської сотні. Мав володіння у 2-й полковій
сотні: 57 дворів посполитих, 57 хат, 89 бездвірних
хат, 1764 р. – у Новоміській сотні володіння у с. Ру-
хове 8 посполитих дворів.

Миклашевський Петро Андрійович (1724 – 1765 – ран.
1768) – бунчуковий товариш (1752.16.01.), керував
Стародубським полком (1659 – 1661), підкоморій по-
гарський (? – 1765 – ?). Д.: (з 1752.20.09.) Олена Гри-
горівна Галаган, донька полковника прилуцького.

Миклашевський Петро Степанович (1718 – 1785 – ?)
– службу розпочав з 1739 р., бунчуковий товариш
(1756–1765), абшитований бунчуковий товариш.
Згідно заповіту батька отримав: «села Волокитин,
Горянское со всеми угодьями, гребля Ротовская о
четырех колах, гребля Астапская в Землянце о двох
колах и землянским гаем, на Калашниковской одно
коло, поля пахатного: один лан под Марицею на
400 коп, второй лан на 100 коп, третья нива на 30
коп, четвертая нива под самим Городищем на 5 коп.
Сеножати: первая – болото Будлянское на 30 воз,
вторая – Заворотковщина на 30 воз, третья – Попов
яр на 40 воз, четвертая – в Ховменовце на 100 воз;
лес – новозанятая Моренца вся, вырубище гая край
мельниц ротовских, комора в Глухове, край Медве-
дева и Павлова, плец и комора за городом». Мав
885 підданих (1785). Д.: (1743) Настасія Василівна
Лазаревич (? – 1771), донька бунчукового товариша.

Миклашевський Степан Михайлович (? – бл. 1750) –
значний військовий товариш (? – 1716 – 1723 – ?),
бунчуковий товариш (? – 1736 – 1748 – ?), коман-
дир над бунчуковими товаришами в Астрахані
(1726). У 1739 р. в комісії Ніжинського полку по ви-
явленню підсусідків, які ухилялися від загальнона-

родних повинностей. Володів с. Кочерги і д. Доро-
шівка Воронежської сотні, посполитими та підсу-
сідками у с. Кочергах 26 хатами, у с. Зазерках 24
двори, в сл. Калашинівці 7 дворів, мав посполитих
5 дворів і 3 підсусідських у с. Некрасівці Глухівської
сотні. У 1743 р. жив у полку Ніжинському, мав 90
дворів, 13 кіл, позика у військовий скарб – 6 р., мав
двір приїзджий у Батурині, у 1748 р. двір у с. Не-
красовці і с. Банич Глухівської сотні. Написав запо-
віт 11 лютого 1750 р. Д.: (1727) Ірина Марківна
Маркович (? – 1762 – ?), донька «орендаря» пиря-
тинського. За заповітом чоловіка отримала: «села
Девовки половинную часть, которая ніне во владе-
нии ныне во владении моем состоит со всеми к
нему грунтами по описи и крестьянами, с третьей
частью на реке Вабли шесть камней, да у с. Семках
двух камней и в селе Кочергах трех камней, да в ху-
торе Брылевка на речке Сливук гребля об одном
коле, под двором Брылевским, тако он в селах Зем-
лянце и Черторигах с гаями, лесами и прочими уго-
дьями в глуховских подворках подсуседки и пустые
плецы на Белополовце и на Веренгине имеющиеся
под городом Глуховом в селе Некрасовце, слобода
Мазуровка со всеми угодьями, в Глухове нынешний
двор, сеножать в Хотыменовце и пахотные поля и
гай там же. В полку Суражском в степи хутор Сте-
пановка, женой моей куплен. Владеть ним до
смерти, а там поделить на четыре части сынам
моим тот хутор. Все владения должна разделить
между детьми». 

Миколенко Федір – службу розпочав з 1746 р., запо-
різький козак, значковий товариш Миргородського
полку (1756.16.05. – 1774 – ?). Д.: Євдокія NN.

Микула Йосип (1752 – 1782 – ?) – службу розпочав з
1765 р., військовий товариш (з 1781), у с. Дем’янцях
1-ї полкової сотні Переяславського полку мав 9 хат
підданих (1782). 

Милаєвський Захар – писар сотенний батуринський
(1781), у с. Митченки мав двір козака-підсусідка.
Військовий товариш Ніжинського полку (1782).

Милевський Олексій Михайлович (? – 1682 – ран.
1743) – значковий товариш Чернігівського полку.
Милевські мешкали в Седневі. Д.: (1702) Феодора
Гнатівна Махновська (? – 1743 – ран. 1767), донька
обозного полкового.

Милович Іван – значковий товариш (1790). За ним з
братом Левом 32 підданих в Ніжинському повіті. Д.:
Ксенія Савівна Черепатова, донька значкового то-
вариша.

Милович Матвій – значковий товариш Прилуцького
полку (1747, 1748), отаман городовий ічнянський (?
– 1747 – 1748 – ?). У 1747 р. ічнянський сотник Анд-
рій Стороженка побив його, в цьому ж році козак
Дмитро Дараган напав на його дім і побив Матвія
та його дружину. 

Милович Федір – значковий товариш Прилуцького
полку (1731 – 1757 – ?), мав 2 посполитих у м. Ічні,
очолював команду на українській лінії (1755).

Милович Яків Васильович (бл. 1719 – 1768 – ?) – син
священика носівського, студент КМА (1734 – 1742 –
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?), значковий товариш Київського полку (з
1760.3.10.). 4 березня 1763 р. йому заборонено зай-
матися виробництвом горілки, так як не мав з влас-
них грунтів необхідного хліба і дров. Возний
Носівської сотні (? – 1765 – 1768 – ?). 1768 р. побив
мешканку козелецьку Богдановську і захопив її
майно. 23 вересня 1780 р. після його смерті його
синам було присвоєно звання значкових товаришів.

Милорадович Андрій Степанович (1727–1796) – на-
вчався в КМА. Бунчуковий товариш (з 17.03.1747).
12 грудня 1749 р. став гренадером в лейб-компанію
та поручиком в армію. Брав участь у війні Росії з
Прусією. Премьєр-майор, підполковник, полков-
ник Севського піхотного полку. Бригадир, генерал-
майор. Брав участь в турецькі війні 1769–1774 рр.
Генерал-поручик (1779), призначний губернатором
Малоросії та був присутнім в Малоросійській Коле-
гії. З 1781 р. правитель Чернігівського намісництва
та чернігівський губернатор. 11 квітня 1781 р. за ге-
роїзм в турецьку війну отримав жалувану грамоту
на с. Воронки Лубенського полку. Мав 3617 підда-
них у 1 містечку, 5 селах, 8 «деревнях», 5 хуторах
(1788). Д.: (з 1762) Марія Андріївна Горленко (? –
1772), донька бригадира.

Милорадович Антін Гаврилович (бл. 1708 – 1772 – ран.
1779) (від 1-го шлюбу) – служив за універсалом геть-
мана Апостола (1733 – 1761),, у 1735 р. відправлений
в Канів для конвоювання драгунських полків, що
повертались з Польщі в Ізюм, в листопаді відправ-
лений до Києва і звідти конвоював Пермський пі-
хотний полк, довольствував їх провіантом і
фуражем; в 1736 р. посланий в Чернігів для висилки
старшин і козаків полку в похід під команду по-
лковника Галагана, у вересні відправлений в По-
лтавський полк для купівлі в армію коней і був там
до 05.1737 р., з Полтави відправлений у Очаківський
похід. У 1739 був у Гадяцькому полку для слідства
про зниклих зібраних волів та слідства про новоза-
писаних козаків у с.Ручках. У вересні 1739 р. був в
Прилуцькому полку для утримання 600 кобил і для
будівництва для них в п’яти дистанціях конюшень.
У 1741 р. висланий в Переяслав у Воронков депута-
том про розоренню ярмарку в Переяславі та в інших
справах, у вересні 1741 р. призначений в Переяслав-
ський полк для розмежування описних кантакузин-
ських маєтностей з різними власниками. У 1746 р. в
слідстві в Прилуцькому полку з полковою старши-
ною по чолобитній бунчукового товариша Данила
Тарнавського на значкового козака Мельниченка і
Коломійця і на старосту світличанського про ґвал-
товний набіг на дружину його Тарнавського. У 
1747 р. в Миргородському полку в м. Хоролі для слід-
ства дворового числа та інших. Того ж року в квітні в
Генеральному Суді у справі Кулябки з Капністом.
1750.06. в Переяславському полку в м. Басані по 
чолобитній басанських власників бунчукових това-
ришів Демешків з околичними власниками в розме-
жуванні кордонів. У 1751 р. в Переяславському полку
у справі полковника Сулими, обозного Безбородька
з суддею полковим Лисаневичем. У 1752 р. призна-

чений в Київський полк в м. Бобровицю і в Ніжин
для розподілу і слідства між протопопихою Явор-
ською і Марковичевою. Мав шинок в м. Переволоч-
ній (1732). Абшитований у 1761 р. Протягом
1737–1752 рр. вів тяжби за спадкове с. Нехаївку Но-
вомлинської сотні Ніжинського полку з мачухою
Параскою Андрієвою і її чоловіком князем Іваном
Шаховським. Абшитований бунчуковий товариш
(1772), проживав у Переволочанській сотні При-
луцького полку. Надвірний радник. Мав у степу Бах-
мацької сотні хутір. Д.: 1) Єфросинія Якимівна
Горленко, донька генерального судді. 2) (1745) Гафія
Степанівна Бутович (? – 1716 – 1779 – ?), донька бун-
чукового товариша. За заповітом батька (1746) от-
римала хут. Тереховський.

Милорадович Іван Антонович (1761 – 1786 – ?) – бун-
чуковий товариш у Гадяцькому полку (1779). Ко-
лезький асесор (1788). Мав 462 підданих у 2 селах.
Д.: Олександра Григорівна Шостак.

Милорадович Ілля Олександрович (? – 1760) – прибув
з Сербії до Росії близько 1712 р., з 1716 р. – гадяць-
кий полковий хорунжий (універсал гтьмана на цей
уряд отримав 1 червня 1720 р.), підписав коло-
мацькі чолобитні Полуботка, сотник грунський
(1724.1.02. – 1747.31.01). У 1724 р. сотенний писар
Яків Чемкальський написав на нього та брата його
Михайла донос про привернення козаків до при-
ватних робіт, а також про побиття та утримання
його під караулом. Козак лютенський Левко Лебедь
звинуватив його дружину у вбивстві його сина
Якова. Був в поході 1725 р., кримському поході 
1735 р. виконував обов’язки генерального осавула,
28 жовтня цього ж року його було відпущено з по-
ходу додому. 1737 р. його було обрано гадяцьким
полковим обозним, але цей уряд не отримав, тому
що перебував у поході. Був звільнений від уряду
сотника з чином бунчукового товариша за захоп-
лення майна, побиття і привернення у підданство
жителів сотні. У 1738 р. захопив грунти поблизу ху-
тора козака Пирятинської сотні Лубенського полку
Степана Ісаєнка. Мав селітерний завод. Мав у Пи-
рятинській сотні хутір на 3 двори (11 хат), та хутір
Семенівку на 9 дворів у 1747 р. 1750–1754 рр. йшло
розслідування справи про скарги на нього і його
сина козаків Грунської сотні. Мав хутір, 9 підсусід-
ків та шинок у Груні. У 1758 р. позбавлений чина
бунчукового товариша, а також ГВК наклала на
нього зобов’язання сплатити компенсацію козаку
Груші за захоплення грунтів, використання козаків
для приватних робіт та зловживання владою. Разом
з Семеном Милорадовичем захопив грунти козака
1-ї Пирятиської сотні Максима Ісаєнка. У 1760 р.
«пришле в дряхлость». Д.: (1743) Ірина Петрівна
Булавка, донька писаря судів військових генераль-
них. У 1-му шлюбі була за Степаном Васильовичем
Свічкою (? – 1720).

Милорадович Микола Михайлович (1720 – 1772 – ?)
(від 2 – го шлюбу) – син полковника, військовий
канцелярист ГВК (? – 1740 – 1741), бунчуковий то-
вариш (1741.9.01. – 1761), у 1747 р. пропав без вісті,
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але у 1761–1772 рр. записаний бунчуковим товари-
шем. Мав у Лубенському полку в підварку Козловці
м. Чорнухи приїзджий двір та підданих посполитих
5 дворів тяглих та 5 піших убогих, у Седневській
сотні у с. Боромлі 2 двори підсусідків, шинковий
двір у Седневі, житловий двір і шинок у с. Бутовці
Городницькогої сотні, у Городницькій сотні у с. Пе-
реписи 2 двори посполитих. Мав підданих в Лубен-
ському полку в 1747 р. в сотні Чорнуській на
подворку Козловці м. Чорнухи убогих посполитих
11 дворів на 12 хат.

Милорадович Михайло (1731 – 1763 – ?) – в чині бун-
чукового товариша служив з 1745 р., жив у Лубен-
ському полку.

Милорадович Петро Антонович (1758 – ?) – бунчуко-
вий товариш (1779). Колезький асесор (1788). Мав
462 підданих у 2 селах. У 1750 р. володів у с. Бутовці
Городинської сотні 9 дворами посполитих і 14 дво-
рами підсусідків, мав у Городні найманих людей.
Д.: Марія Степанівна Лашкевич (1764 – ?), донька
надвірного радника.

Милорадович Семен – бунчуковий товариш (1739–
1751).

Милорадович Семен Ілліч (? – ран. 1798) – службу
розпочав з 1742 р. військовим канцеляристом ГВК.
Сотник грунський на місце батька. В жовтні 1755 р.
здійснив наїзд на двір дружини дозорця Гадяцького
замку Микити Котловського у Груні і захопив коня.
В серпні 1758 р. ГВК утворила спеціальну комісію
на чолі з бунчуковим товаришем Федором Левен-
цем для розбору скарг козаків сотні на бунчукового
товариша Іллю та грунського сотника Семена Ми-
лорадовичів. Останній же ухилявся від звіту перед
комісією. Ще не один рік намагався повернути
втрачений за зловживання владою уряд сотника.
Бунчуковий товариш (з 1763). Малоросійський по-
лковник (з 18.01.1777). Д.: Настасія Федорівна
Ширай, донька бунчукового товариша.

Милорадович Степан Михайлович (бл. 1700 – 1756) –
з сербського народу, гадяцький наказний полковий
осавул (1725), бунчуковий товариш, сотник опіш-
нянський (1726), призначений на цей уряд на місце
Романа Корицького. Наказом від 23 червня 1727 р.
було наказано призначити його сотником в один з
Малоросійських полків. 21 січня 1718 р. отримав
гетьманський універсал та через три місяці цього ж
року царську грамоту на с. Печники. Бунчуковий
товариш (19.09.1735 – 1751 – ?). Мав шинок у 
м. Чорнухах, у с. Печниках двір житловий власний
та 5 дворів малогрунтових не могучих, 23 тяглих
убогих та 33 піших убогих посполитих, всього мав
63 двори і 4 кола млинові (1744), підданих в Лубен-
ському полку Чорнуської сотні в с. Печниках ма-
логрунтових 6 дворів на 11 хат та убогих 30 дворів
на 40 хат та 5 бездвірних хат, там же двір житловий,
шинок у м. Чорнухах (1747). Д.: (з 1718) Марія Ми-
хайлівна Гамалія, донька генерального осавула. За
нею с. Печники Чорнуської сотні.

Мильченко (Мильчевський) Хома (1737 – ?) – воз-
ний (1782), абшитований військовий товариш Га-

дяцького полку (? – 1788 – 1790 – ?), мав 26 підданих
у одному місті, одному селі і одному хуторі. Рішен-
ням Чернігівського намісницького дворянського
зібрання визнаний дворянином і внесений до ІІ час-
тини родовідної книги. Д.: Феодосія Іллівна Келем-
бет, донька значкового товариша.

Мина Іван (1761 – ?) – шляхтич гербу «Одровонж». Вій-
ськовий товариш Київського полку (? – 1788 – 1790
– ?), мав 88 підданих у 1 селі. Внесений до ІІ час-
тини родовідної книги дворян Чернігівського на-
місництва. Д.: Олена Олексіївна Тарасевич, донька
військового товариша. 

Миненко Іван Леонтійович (1716 – ?) – син значкового
товариша, службу розпочав з 3 серпня 1734 р., знач-
ковий товариш Полтавського полку (1735.02. – 1751)
на місці батька його. Жив у Полтаві, мав хутір. Ота-
ман сотенний полтавський (1751.27.12. – 1767 – ?).

Миненко Леонтій (? – 1695 – 1740 – ?) – наказний сот-
ник 2-ї полкової Полтавської сотні (1717). Значний
військовий товариш (1722), житель полтавський.
Значковий товариш (? – 1728 – 1735). У 1729 р.
купив у козака Якова Краснокутського плец у По-
лтаві, мав хутір під Полтавою (1735). У 1736 р. комі-
сар у зборі на полкових служителів грошей. Мав
двір у Горбанівці, двір і хутір у Полтаві, хутір у 1-й
полковій сотні у Микольському. Абшитований
значковий товариш (1735.02. – 1740 – ?).

Миненко Олексій – службу розпочав з 1761 р., значко-
вий товариш Миргородського полку (з 1 травня
1768). .

Миницький Іван Андрійович (1757 – ?) – службу роз-
почав з 1772 р., колезький канцелярист МК (з 1774),
військовий товариш Прилуцького полку (1779), в
Курському намісництві, колезький асесор (1788). У
1788 р. мав разом з братами, корнетом Дмитром і
прапорщиком Йосипом 282 нерозділених підданих
в містечку, двох селах і одному хуторі (м. Іваниця,
сс. Горобки, Березова, хутір Степний).

Миницький Іван Павлович (1732 – ?) – сотник крас-
ноколядинський Прилуцького полку (1764 – (бун-
чуковий товариш з 1781 р. на місці сотника) – 1782),
абшитований бунчукового товариша. Мав 405 під-
даних в 2 селах (1787). Д.: (1760) Марфа Петрівна
Максимович, донька земського підсудка. 

Минич Іван (1760 – ?) – абшитований військовий товариш
Ніжинського полку (? – 1788 – 1790 – ?). Внесений до
ІІ частини родовідної книги дворян Чернігівського на-
місництва. Д.: Уляна N Бойкова, донька старшинська.

Минич Степан – військовий товариш. (1790). Д.: Фео-
досія NN, донька священика.

Мирець Василь Максимович – полковий канцелярист
(? – 1761), значковий товариш Лубенського полку
(1761 – ?), мешканець лубенський, військовий това-
риш (1783).

Мирець Василь Семенович – полковий канцелярист, знач-
ковий товариш Лубенського полку (1761 – 1768 – ?).

Мирець Максим – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1735 – 1750 – ?) полкової сотні. Полковий
зборщик податків (1750). У 1737 р. був при Кремен-
чуцькому магазині. У 1738 р. купував воли. Присяг-
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нув у 1741 р. Мав у 1740 р. в Лубнах 1 двір піших убо-
гих козацьких підсусідків, двір житловий, в якому
сам жив, в Снітинській сотні у с. Духовому 3 двори
піших убогих козацьких підсусідків. Володів хуто-
ром при урочищі Солониці, мав підсусідків у с. Во-
ронках. Проживав у с. Духові, де мав шинок.

Мирець Петро – значковий товариш Лубенського
полку (1740).

Мирець Семен (? – ран. 1768) – значковий товариш Лу-
бенського полку (? – 1735 – 1747 – ?) полкової сотні,
у 1736 р. Мав двір житловий у Лубнах, в якому сам
жив, в Лубенському полку у с. Засуллі 1двір піших
підсусідків козацьких, в хуторі при річці Солонці 1
двір. Власник хутора на Солониці. Мав підсусідків
у с. Пісках. Полковий комісар (1735, 1736, 1739) «в
иступлении ума с 1735 года».

Мирко Іван (? – 1751 – ?) – козак, значковий товариш
Полтавського полку (з 1744.18.02.), мав двір і підсу-
сідків у Керебердинській сотні.

Мирович Іван Іванович (? – 1650 – 1706) – шляхтич
гербу «Пржіятель». У 1678 р. називав Василя Сербина
«отцом» і останній поминався родом Мировичів.
Значний військовий товариш (? – 1689 – 1691). 21 ве-
ресня 1689 р. отримав царську грамоту на маєтності.
Полковник переяславський (1691–1706). 12 травня
1691 р. купив у переяславського полкового хорунжого
Олесандра Сулими грунт у Переяславі на р. Ільтиці з
озерцем. 27 жовтня 1693 р. разом з полковниками
Палієм, Абазою і Пашковським здобув перемогу над
татарами біля р. Кодимі. 19 січня 1703 р. він продав
двір в Переяславі Івану Сулимі. 1704 р. розпочав бу-
дівництво Покровської церкви в Переяславі, яке було
закінчене його вдовою 1709 р. Наказний гетьман в
поході на Волинь (1704). Навесні 1706 р. потрапив в
шведський полон (Штеттин, Стокгольм), де і помер.
Володів сс. Велика Каратуль, Помоклі, Лецьки, По-
логи, Циблі, Козинці, Городище, В’юнище, Лісняки,
Соснове, Ташань, Ольхи. Д.: Пелагея Захарівна Голуб
(? – 1675 – 1745 – ?). Враховуючи, що у 1699 р. син
Івана Семен (віце-префект Старшої конгрегації КМА)
був дорослим (щонайменше 30 років), то його мати
мала народитися щонайпізніше десь у 1655 р. Якщо
ця інформація стосується Голуб, то у 1745 р. їй мало
було бути за 90 років. Через сина Федора заслана до
Тобольська (1716–1744).

Мирович Федір Іванович (? – 1690 – 1758) – шляхтич
гербу «Пржиятель». Син переяславського полков-
ника. Навчався у КМА. Бунчуковий товариш (? –
1709). 1709 р. був у мазепинській делегації на Січ з
метою залучення запоріжців до виступу. Мав 11 дво-
рів у с. Стовп’ягах, 33 в Нехайках, 17 в Жорноклевах,
двір в Переяславі, хутір, греблю з млином біля 
д. Коломієць. Генеральний бунчужний (1709 – ?),
генеральний осавул (1711 – ?). Пішов з Мазепою до
Туреччини, потім мешкав у Швеції, Польщі. 1757 р.
перебував у Криму. Д.: (1709) Ганна Леонтіївна По-
луботок, донька генерального осавула.

Мироненко Юхим – значковий товариш Переяслав-
ського полку, мав двір житловий у с. Виповзках 2-ї
полкової сотні (1750). 

Миронович Семен Миронов – шляхтич гебу «Несобя».
Бунчуковий товариш (? – 1789 – 1798 – ?). Мав 16
куплених підданих у Київському полку. Д.: Єфро-
синія N Глущенко, донька значкового товариша.
Мали синів Івана, Корнила, доньку Домну.

Миронович Степан (? – ран. 1762) – значковий товариш
Київського полку (1742.16.12. – 1752 – ?). У 1749 р.
його і єпископа переяславського Арсенія Берла
сини померлого бунчукового товариша Стефана Су-
лими звинуватили у розтраті батьківської спад-
щини. У 1752 р. його заарештував, побив і захопив
майно переяславський єпископ Никодим Сріб-
ницький. Д.: (після 1739 р.) Ганна Антінівна Тан-
ська (бл. 1714 – ?), донька київського полковника.
Вдова Степана Сулими. 

Мироновський Влас (1754 – ?) – службу розпочав з
1775 р., значковий товариш Київського полку (з 1781).

Мироновський Григорій (бл. 1725 – 1763 – ?) – службу
розпочав з 1736 р., військовий канцелярист, вій-
ськовий товариш Ніжинського полку (з 1757), меш-
канець с. Старого.

Мирчин Лесько – значковий товариш Миргородського
полку (1766).

Мисаковський Іван – шляхтич. Значний військовий
товариш.

Мисенко Петро – козак городової Полтавської сотні
(1649), товариш полку Полтавського (? – 1671.15.09.
– ?). Суддя полковий полтавський (? – 1675.11.02. –
?), отаман городовий полтавський (? – 1677 – ?).

Мисенко Федір – значковий товариш Миргородського
полку (1757 – 1781 – ?), володів хутором в Хороль-
ській сотні.

Мисик N – значковий товариш Миргородського полку
(1781), володів хутором в Хорольській сотні.

Мисик Федір (? – 1783 – ран. 1787) – значковий товариш
ГВА (1781), військовий товариш Ніжинського полку.
Мав хутір на р. Осоті. Д.: Ірина NN, за нею після
смерті чоловіка в м. Воронежі 84 підданих. Їх діти:
Омелян (1785 – ?), Ксенія (1775 – ?), Килина (1778 – ?).

Мисковський Федір – військовий товариш (1783). Мав
10 підданих у с. Красному. Д.: Марія Кирилівна Ря-
бикова, донька козака.

Миславський Антін – службу розпочав 1771 р., полко-
вий підканцелярист (з 172), полковий канцелярист
(з 1773), значковий товариш Київського полку (1774
– 1779 – ?). Підданих не мав (1779). Д.: Мотря N Єр-
чевська, донька військового товариша.

Миславський Антін Іванович – службу розпочав з 
1771 р., підканцелярист (з 1772), канцелярист по-
лковий (з 1773), значковий товариш Київського
полку (1774 – 1776 – ?). Д.: N Миколаївна Юрчев-
ська, донька померлого військового товариша.

Миславський Іван – син міщанина. Службу розпочав
з 1760 р. значковим товаришем. Возний (з 1761).
Підкоморій (з 1764).

Миславський Павло – значковий товариш Лубен-
ського полку (1769).

Миславський Петро Михайлович – син шляхтича, вій-
ськовий товариш Ніжинського полку (1788), прожи-
вав у с. Полошки. Д.: Дарія NN, донька священика.
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Миткевич Йосип – шляхтич гербу «Микулинські». То-
вариш Чернігівського полку (1701). 

Миткевич Трохим – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1777 – 1780 – ?). Д.: NNN, донька свя-
щеника.

Миткевич Яків Андрійович (1755 – ?) – син священика,
полковий канцелярист в МК (1779), сотенний отаман
(1784), військовий товариш Київського полку (1784).
Внесений до І частини родовідної книги Чернігів-
ського намісництва. Д.: 1) Марія Осипівна Солонина
(? – ран. 1783). 2) (1784) N Петрівна Стахович.

Митченко (Митко) Іван (1723 – 1763 – ?) – козак Ос-
терської сотні Київського полку, бунчуковий това-
риш (з 1749.15.11. – 1763 – ?). 

Михайленко Микита Михайлович – військовий това-
риш (1693.02.), отаман городовий полтавський, оса-
вул полковий полтавський (1694).

Михайленко Роман Михайлович – полковник наказ-
ний полтавський (1711), значний військовий това-
риш (1715).

Михайлов Трохим – значковий товариш (1752), мав
двір у Миргороді. 

Михайлович Іван Михайлович – військовий товариш
Ніжинського полку. Направлений у військовий
похід (1769).

Михайлович Іван Михайлович – син значного вій-
ськового товариша, значковий товариш Ніжин-
ського полку.

Михайлович Матвій – військовий товариш (1708),
продав 3 липня 1708 р. місце дворове калачниць-
кому цеху за 220 коп грошей.

Михайлович Михайло Григорович – син сотника кро-
левецького, військовий товариш Ніжинського полку. 

Михайлович Яків – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1732).

Михайловський Василь (? – 1740 – 1760 – ран. 1781) –
бунчуковий товариш, житель коропський. Його
донька Параска заміжня за полковим хорунжим
Григорієм Троцьким.

Михайловський Василь (1767 – ?) – з дворян. Службу
розпочав з 1770 р., значковий товариш Миргород-
ського полку (з 1783.20.01.).

Михайловський Володимир Григорович (1754 – ?) –
значковий товариш (1781), підпоручик (1783), меш-
канець новгородський.

Михайловський Григорій Степанович – військовий
товариш у Стародубському полку (? – 1762 – 1772),
за відсутністю у 1763 р. «сказку» не взяли. Абшито-
ваний осавул полковий (1772.4.10. – 1783 – ?). Мав
8 дворів підданих м. Гремяч і 4 – у с. Мурав’ї, 1 двір
у с. Пекареві і 1 двір у м. Нові Млини. Проживав в м.
Гремяч, де мав дім в 5 кімнат. Д.: 1) N Кирилівна
Лобисевич, донька значкового товариша. 2) (1783)
Дарія N Максимович, донька священика. Діти Ва-
силь і Кирило, Марія, Глікерія, Дарія, Лизавета. 

Михайловський Іван (1720–1770) – полковий канце-
лярист переяславський, значковий товариш (1743–
1770). У 1754 р. його образив і побив військовий
канцелярист Федір Солонина. Мав двір житловий у
с. Вєтово Березанської сотні. Д.: (з 1743) Горпина

Яківна Корнієнко (1722 – 1763 – ?), донька сотника
березанського.

Михайловський Іван (1737 – ?) – службу розпочав з 1761 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1782).

Михайловський Михайло – син намісника почепської
протопопії, значковий товариш Стародубського
полку (1767.17.03. – 1783 – ?). 1769 р. був у другій армії
в поході. Мешканець с. Дігтярівки, де мав 10 дворів
підданих. Д.: Єфросинія Михайлівна Борозна (? –
ран. 1783), в першому шлюбі за Іваном Мовчаном.

Михайловський Олексій – значковий товариш Ні-
жинського полку (1728), мешканець новомлин-
ський Кирило Лазченко захопив у нього
Пекарівські грунти за борг.

Михайловський Семен – бунчуковий товариш Ні-
жинського полку. У 1708 р. князь Меншиков послав
його до Прилук, де він був заарештований за нака-
зом дружини генерального писаря Пилипа Орлика.
У 1722 р. написав донос на Григорія Шаргород-
ського, що той був із «зрадником» Орликом.

Михайловський Семен (1727 – ?) – службу розпочав з
20 січня 1742 р. в зіньківській сотенній канцелярії,
з січня 1747 р. в Гадяцькій полковій канцелярії під-
канцеляристом. Полковий канцелярист (1748–
1754), старший полковий канцелярист (1754.16.05.
– 1760). Сотник 2-ї (1760–1767), а потім 1-ї Комиш-
ненських сотень. У 1761 р. відкомандирований у
пруський похід. Д.: 1) NNN (? – 1764 – ран. 1772). 2)
Настасія Карпівна Кривецька, донька протопопа
лохвицького.

Михайловський Федір (бл. 1725 – 1783 – ?) – службу
розпочав з 1748 р., військовий канцелярист, вій-
ськовий товариш Ніжинського полку (з 1751), по-
лковий осавул (1783). Мешкав у м. Вороніжі. Д.:
(1765) Олена Олександрівна Левицькі, донька вій-
ськового товариша. 

Михайловський Яків (1759 – ?) – значковий товариш
Переяславського полку (1771 – 1783 – ?).

Михалча Хома – військовий товариш Стародубського
полку (1700).

Михальський Іван Ничипорович – син намісника про-
топопії глухівської, який отримав гетьманський уні-
версал (1716.1.03.) на слободу Потаповець з 10
пахотними і 5 бобилями. Значний військовий това-
риш, гетьман Д.Апостол затвердив за ним хут. По-
нурці і млин під с. Собичевим.

Миценко Василь Савич – значковий товариш При-
луцького полку.

Миценко Гордій Іванович – військовий товариш При-
луцького полку.

Миценко Іван Васильович – значковий товариш При-
луцького полку, з 19 липня 1746 р. військовий това-
риш.

Миценко Іван Іванович – значковий товариш При-
луцького полку (з 17 травня 1746 р.).

Миценко Федір Васильович – військовий товариш
Прилуцького полку.

Мізин Андрій – козак іркліївський, значковий товариш
Переяславського полку (1738 – 1751 – ?). Мав жит-
ловий двір у Ірклієві.
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Мізин Антін (1733 – ?) – службу розпочав з 1765 р.,
значковий товариш Переяславського полку (1767 –
1783 – ?).

Мізин Іван (1723 – ?) – козак, служив з 1753 р., з 1756 р.
полковий канцелярист, значковий товариш Пере-
яславського полку (1760 – 1783 – ?). Мав 2 підданих
в Іркліївській сотні. Одружений з донькою козака.

Мізин Овсій – значковий товариш Переяславського
полку (1784).

Мізин Павло – значковий товариш Переяславського
полку (1752).

Мізин Семен – значковий товариш Переяславського
полку (1767).

Мізин Степан (1745 – 1782 – ?) – розпочав службу з 
1765 р. в полковій канцелярії переяславській, через 9
років отримав звання військового товариша (1774 –
1780 – ?). У с. Студениках 3-ї полкової сотні мав 41
підданого і окремо 5 дворових людей, всього 17 хат
підданих. Одружився з донькою відставного армій-
ського полковника Михайла Боярського Євдокією.
Мали сина Івана.

Мізин Стефан – війт наказний полтавський (1702),
значний військовий товариш (? – 1702 – 1715 – ?),
суддя наказний полковий полтавський (1717), козак
кінний полтавський (1718).

Міняйло Андрій (1741 – 1790 – ?) – службу розпочав з
1767 р. сотенним осавулом, значковий товариш Га-
дяцького полку (1776 – 1790 – ?). Мав 27 підданних
в Куземині. Д.: Ганна Данилівна Павловська,
донька значкового товариша. Мав сина і двох до-
ньок (1780).

Міняйло-Прокопович Андрій Прокопович – син ота-
мана сотенного батуринського (? – 1734 – ?). Знач-
ковий товариш Ніжинського полку. Його син Іван
Андрійович – священик с. Мітченків (1787), де мав
52 підданних.

Мірочник Іван – значковий товариш Лубенського
полку (1735). У 1735 р. був у кримському поході, по
повернені виключений з значкових товаришів.

Міхневський N (? –1695 – 1716 – ?) – значковий това-
риш (? – 1716 – ?).

Міхневський Іван (1717 – ?) – син значкового това-
риша, значковий товариш (1730 – 1751 – ?). У 1737 р.
перебував вдома, але мав йти в похід в команді
фельдмаршала фон Мініха.

Міхненко Андрій (1736 – 1761 – ?) – відправляв службу
виборним козаком Великобудиської сотні з 1715 р.,
був у походах, за службу призначений у 1733 р. знач-
ковим товаришем Полтавського полку, виконував
різні доручення полкової канцелярії. 2 серпня 1745 р.
отримав універсал на чин значкового товариша, в
якому згадувалося, що служили ще дід і батько. Мав
двір і підсусідків в Великих Будищах, де мешкав.
Абшитований значковий товариш (1752 – 1761 – ?).

Міхно Артем Михайлович (? – 1754) – отаман городо-
вий (1725), наказний сотник березненський (1742).
Йому належали 3 млини з хутором і слободою: на
р. Березні в одне кола в м. Березні в його хуторі Ро-
гожці в одне коло на р. Рогожка, в два кола на 
р. Думниці, на р. Снові в три кола у с. Дирчин, де

мав двір (1732). Бунчуковий товариш (1743 – 1747 –
?). Мав житловий двір і 2 шинки, 3 двори підсусід-
ків у м. Березному, в д. Рогозки 9 дворів підсусідків,
1 двір підсусідків у Седневській сотні у с. Микишин
(1747), шинок у с. Городищі. Абшитований бунчу-
ковий товариш (1750).

Міхно Василь (1724 – 1766 – ран. 1788) – службу розпо-
чав з грудня 1745 р. військовим канцеляристом,
яким був 10 років, військовий товариш Чернігів-
ського полку (з 1760). Д.: Марія NN (1738 – 1790 – ?),
мали синів Миколу (1765 – ?), Івана (1755 – ?),
доньку Єфросинію. У володінні разом з Михайлом
і Семеном Міхно 58 нерозділених підданих в од-
ному місті і одній слобідці.

Міхно Іван (1721 – ран. 1788) – службу розпочав з 1748
р. при ГВК військовий канцелярист, абшитований
військовий канцелярист (1759.7.05. – 1769 – ?), вій-
ськовий товариш Чернігівського полку. Мав 79 під-
даних в Березні і слободках Рогозові і Малому
Дирчині. Д.: Марія NN (? – 1789 – ?). 

Міхно Іван Артемович (? – ран. 1789) – службу розпо-
чав 4 березня 1764 р полковим канцеляристом. У
1770 р. його позивав за ґрунти міщанин березнен-
ський Клим Лежня. З 1772 р. сотенний возний бе-
резненський, сотенний отаман. У 1773 р. в нього
нерозділених з братом Федором 20 підданих в м. Бе-
резні і с. Рогозках. Голова м. Березни (з 1782), вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (1784). Мали
71 підданого. Д.: Ганна Федорівна Андрієвська (1760
– 1789 – ?), донька бунчукового товариша. Мали
(1784) синів Павла (1782 – ?) і Василя (1783 – ?).

Міхно Лука – значковий товариш Миргородського
полку, не отримав російського чину (1788).

Міхно Олексій Артемович (1692 – 1761 – ?) – служив з
1720 р. сотенним хорунжим, був у походах сулаць-
кому, польському, очаківському і хотинському. У
1744 р. після отримання батьком звання бунчуко-
вого товариша став значковим товаришем Черні-
гівського полку аж до 1760 р. 21 червня 1760 р. за
служби абшитований військовим товаришем.

Міхно Федір Артемович (1740 – 1789 – ?) – службу роз-
почав 5 травня 1755 р., полковий канцелярист (з
1755.10.07.), військовий канцелярист (з 1759.20.06.),
військовий товариш (з 1765.17.08.). Працював у Чер-
нігівській полковій рахунковій комісії. Разом з бра-
том Іваном в м. Березні і с. Рогозках мав 20 підданих
(його – 10). Військовий товариш (1773), абшитова-
ний бунчуковий товариш (1788). Прем’єр-майор.
Мав 58 підданих в одному місті і двох слободках
(1788). Мав приїзджий двір у Чернігові. Внесений до
шостої частини родовідної книги дворян Чернігів-
ського намісництва. Д.: Софія N Копцевич (? – ран.
1789). Мали доньок Мотрю і Марію.

Міхно Федір Олексійович (? – 1790 – ?) – військовий то-
вариш (? – 1769 – ?), бунчуковий товариш у Черні-
гівському полку (? – 1789 – 1790 – ?). Мав 58
спадкових підданих. Д.: Тетяна Семенівна Копце-
вич, донька сотника.

Міщенко Іван – абшитований військовий товариш
(1769) в Полтавському полку.
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Міщенко Каленик – службу розпочав з 1770 р., з 1775 р.
сотенний лютенський канцелярист, полковим кан-
целяристом (1778), значковий товариш (з 1779) Д.:
Ганна NN, донька козака.

Міщенко Максим – значковий товариш Полтавського
полку (1779). Мав маєтність при р. Конжижі (17 під-
даних).

Міщенко Михайло Степанович – син козака Велико-
будиської сотні, значковий товариш Полтавського
полку (? – 1769 – 1784 – ?), комісар Полтавського
комісарства (1769), військовий товариш.

Міщенко Петро – службу розпочав виборним козаком
з 1755 р., осавул сотенний остерський (1765 – 1779 –
?), МК присвоїла йому звання значкового това-
риша. Д.: Параска Василівна N, донька міщанина,
потім війта козелецького.

Міщенко Прокіп – значковий товариш Лубенського
полку (1777).

Міщенко Семен (1744 – ?) – службу розпочав з 5 лю-
того 1775 р., хорунжий сотенний (з 1782.9.07.), знач-
ковий товариш Лубенського полку (з 1782.3.11.),
військовий товариш (з 1784.1.01.).

Міщенко Яків – значковий товариш Лубенського
полку (1777).

Множинський Гаврило – абшитований військовий то-
вариш Лубенського полку (1762), мешканець ро-
менський.

Мовчан Андрій – абшитований значковий товариш
Стародубського полку (1780) у Шептаківській сотні.

Мовчан Василь Михайлович (1673/1674 – 1764 – ?) –
шляхтич. Служив при дворі царя Івана Олексійовича,
цариці Параски Федорівни, гетьманів Мазепи, Ско-
ропадського, Апостола. Отримав універсал гетьмана
Скоропадського на побудову млина в с. Бучках Шеп-
таківської сотні. Дозорця шептаківський (1722–1730).
10 грудня 1730 р. взятий під гетьманську протекцію,
дворянин гетьманський, йому підтверджено воло-
діння підсусідками у с. Кирсті і підсусідками та мли-
ном у с. Бучках. 31 травня 1734 р. отримав
підтвердження на ці ж маєтності князя Шаховського.
У 1736–1737 рр. у документах згадується бунчуковим,
а 1738 р. – військовим товаришем. Мав 4 підсусідків
у Бахмачі, 9 підсусідків і житловий двір у с. Бучках
(1737). Протягом 1739–1746 рр. уступив ніжинському
полковому писарю Василю Кулаковському ставок в
Бахмачі, на Гуровщині. Абшитований військовий то-
вариш (1739.17.05. – 1764 – ?). У 1764 р. мав володіння
у Шептаківській сотні при хуторі над річкою Вари-
цею 5 дворів посполитих. Д.: Марія Семенівна N (1701
– ?), вдова Андрія Галеги.

Мовчан Іван Іванович (? – 1739) – значковий товариш
Стародубського полку (1729–1739). Брав участь в
проведенні Генерального слідства про маєтності
Стародубського полку. У 1733 р. був полковим ко-
місаром, у 1737 р. у комісії майора Шипова. Жив з
вітчимом бакланським сотником Антипом Соко-
ловським. Тримав 18 дворів у д. Нове Задубення, які
були надані спочатку батьку гетьманом Мазепою у
1702 р., а потім перейшли до вітчима за універса-
лом Скоропадського 1708 р. Д.: Тетяна N Чорно-

лузька (1693 – 1767 – ?), мешканка с. Жукова (1750),
володіла с. Новим Задубенням (1767). 

Мовчан Іван Іванович (1731 – 1790) – син значкового
товариша, онук сотника. Службу розпочав 4 травня
1748 р. полковим канцеляристом, значковий това-
риш Стародубського полку (1750.5.12. – 1757). У 
1756 р. був у Стародубській полковій рахунковій ко-
місії, 26 вересня 1757 р. призначений за служби
предків військовим товаришем (1757 – 1787 – ?).
1759 р. був у комісії Жоравки для перегляду 4 тисяч
пар волів для армії. Направлений у військовий
похід (1769), був у турецькому поході. Бажав про-
довжити військову службу у 1783 р. У д. Нове Заду-
бення мав 231 підданого, 1783 р. продав цю
маєтність Іллї Журману. Д.: 1) (з 1759) Єфросинія
Михайлівна Борозна (? – 1780), донька бунчукового
товариша. 1763 р. шлюб скасований як такий, що
стався всупереч волі батьків і відома протопопа. 2)
(з 1766) Ганна Іванівна Гамалія (1741 – ран. 1793),
донька генерального судді. Мали сина Івана.

Мовчан Іван Мойсейович (? – 1706.19.05) – шляхтич,
значний військовий товариш (? – 1700 – 1701), 27
вересня 1700 р. купив у жителя кириківського Опа-
наса Страхова дворище в с. Кириківці. Сотник бак-
ланський (1701–1706). 15 вересня 1701 р. купив у
значного військового товариша Семена Галецького
у Баклані двір з двома гумнами і корчмою, двома
городами, поле Заріцьке, греблю з двома гаями,
нивою, в Козацькому кутку полосу поля з пожнею
та винницею за 1100 золотих. 1702 р. отримав геть-
манський універсал на с. Нове Задубення Балкан-
ської сотні, а 30 квітня 1704 р. – з підтвердженням
на млин в два кола ним побудований на р. Берес-
тянці в с. Дарієвичах з дозволом зайняти гребельку
на р. Кам’янці за с. Новим Задубенням, а також по-
будувати на ній млин і завести при ньому хутір. За-
гинув під Несвіжем. Д.: Горпина Микитівна N,
донька стародубського міщанина. в 2-му шлюбі за
Антипом Соколовським, сотником бакланським.

Мовчан Йосип Васильович – значковий товариш Ні-
жинського полку (? – 1766 – ?).

Мовчан Михайло (? – 1653 – 1674 – ?) – бунчуковий то-
вариш.

Мовчан Михайло Федорович (? – 1660 – 1742.7.08) –
службу розпочав з 1679 р. У 1683 р. в складі по-
льської армії брав участь в битві під Віднем. Брав
участь в кримському поході 1687 р. Перейшов до ко-
монного полковника Семена Палія, потім кілька
років провів на Січі. У 1696 р. повернувся в Прилуки,
військовий товариш. Брав участь в битвах Північної
віни в Білорусії. Значний військовий товариш (? –
1708 – ?). У 1708 р. універсалом Скоропадського от-
римав млин в с. Городні Іваницької сотні, конфіско-
вану у прибічника Мазепи Григорія Компанійця.
Полковий осавул прилуцький (1711 – 1741). У 1711 р.
отримав на ранг с. Талалаївку, а потім його затвер-
дили «в вечное пользование». 1723 р. підписав ко-
ломацькі чолобитні. У 1728 – 1738 рр. ГВК
розглядало справу про захоплення ним грунтів, ху-
доби та привернення в підданство козаків с. Тала-
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лаївка Красноколядинської сотні. Брав участь в пер-
сидському (1723), польському (1734), кримському
(1736–1738). Полковий командир в поході на лінію
(1731). Абшитований полковий осавул (з 1741). Ак-
тивно скуповував землі в козаків, селян, священи-
ків. За час свого правління він купив 41 нивку, 5
садів і городів, 9 хат, 17 лісів та гаїв, 5 млинів, ставів
та гребель. Його свояком був писар міський при-
луцький (1731), писар судовий прилуцький (1739),
священик с. Лапинці Федір Якимович Турковський.
В Софійському монастирі записаний поминальний
ряд його роду. Його тестамент 4 серпня 1742 р. Д.:
Параска Леонтіївна N (? – 1746.12.08.).

Мовчан Павло Васильович – козак, значковий това-
риш Ніжинського полку (1741 – 1751 – ?). У 1747 р.
мав двори житловий і призджий у с. Краспіль Бату-
ринської сотні, у 1751 р. в економії.

Мовчан Федір Лукич (? – 1632 – 1678) – в одному з доку-
ментів названий онуком Богдана Хмельницького. У
квітні 1662 р. наказний полковник запорозький ко-
дацький від полковника Красна Башта. У 1662 р. от-
римав від ніжинського полковника Василя
Золотаренка універсал на с. Гринів, д. Тютюри в Ста-
родубському полку. Значний військовий товариш (? –
1662 – 1663 – ?). Очолював кінний полк із 150 козаків
у гетьмана Дорошенка (1674 – 1675). Навесні 1675 р.
разом з полком перейшов на службу до Самойловича.
Зробимо невеличкий екскурс у становлення найма-
ного війська при Самойловичу. Якось гетьман згаду-
вав: «Федор Мовчан с полком своим конным, от
Дорошенка отлучась, пришел ко мне» і «был знак,
когда великий государь, прислал свое ему жалование
и прислал к нему особою свою государеву грамоту», в
який бажав, щоб «дабы, верно при мне прибывая... и
иных к себе достойных от Дорошенка призывати».
Цар дав указ про це і Самойловичу. Останній був у
складному становищі. З одного боку, він мав царський
указ про полк Мовчана, оплачений на перший випа-
док з московської скарбниці. Крім того, Самойлович
мав велике бажання мати при собі підготовлену і вірну
охорону. З іншого боку – заборону козацької ради три-
мати гетьману найманців, а ще гірше, відсутність кош-
тів на їх утримання. Проте гетьман «в то время принял
его к послуге, начал есмь употребляти и становища
указывати, на которых бы себе с товарищи имел об-
ыкновенное прокормление». Крім полку Мовчана, до
Самойловича перевів свою компанію колишній ди-
мерський комендант полковник Геліяш Новицький і,
мабуть, поповнив її за рахунок місцевого населення.
«Все новобранци Волохі, Мултяне, Ляхі і воинскому
делу великие промышленники, а домов и жен и детей
у них нет и попечения ни о чем они...не имеют», «слу-
жить они рады непрестанно...великому государю без
жалования, кроме того Молчанова полка». Та все ж
усіх компанійців утримував гетьман – «ныне де кор-
мит их он гетьман». У березні 1676 р., закликаючи пра-
вобережних сердюків до себе, Самойлович зазначав:
«Мовчан с своими товарищи и иные компании пехот-
ные полки не без хлеба и достойного призрения при
нас живут». А враховуючи, що в березні цього року

полк називався «компанія Молчанова і Новицького»,
то, зрозуміло, що в «иные компании пехотные полки»
входив полк Гната Кальницького і, можливо, ще якісь
нам невідомі. Кожного року гетьман визначав місце
постою кінного полку Мовчана в різних козацьких по-
лках. Навесні 1676 р. полк знаходився на постої у Ста-
родубському полку. Протиріччя між компанійцями і
місцевими жителями були використанні полковни-
ком Стародубським Петром Рославцем як привід для
подачі царю «челобитної» проти гетьмана. Рославець
писав: «Великий государь жаловал компанье не быть.
Гетьман Иван Самойлович против государева жало-
вания, без его, царского величества, указу и без совету
войсковой старшины быть компанье велел. Великий
государь пожаловал компанью не кормить и денеж-
ного жалования не давать. Гетьман Иван Самойлович
без государевого указа и без совета войсковой стар-
шины кормить и постой и денежное жалование велел
давать». Осавул полковий прилуцький (1677). По-
лковник прилуцький (1678). 25 листопада 1678 р. цар
надав грамоту полчанам за героїзм під Чигирином.
Загинув під Чигирином. Його зятями були Григорій
Дорошенко і Опанас Єсимонтовський. Д.: Марія Гав-
рилівна Яремієнко, донька погарського сотника (? –
1646 – 1693 – ?). В 2-му шлюбі за Опанасом N, родичем
Петра Рославця. 

Мовчан Яків Павлович – військовий товариш (1783),
абшитований військовий товариш Прилуцького
полку (1787). Мв 50 підданих у с. Красному і хуторі
поблизу. Д.: 1) Дарія N Вербицька, донька свяще-
ника веровського. 2) (1787) Ганна Іванівна N,
донька війського товариша.

Могилатов Мартин – військовий товариш (1790). Мав
172 підданих в Зіньківському повіті. Д.: Васа NN,
донька возного.

Могилевський Дмитро – писар сотенний келебердин-
ський (? – 1733 – 1740), значковий товариш По-
лтавського полку (1740 – 1755 – ?). У 1746 р. разом з
сином Степаном та військовим канцеляристом Пет-
ром Тройницьким підпалили дім сотника келебер-
динського Микити Козельського. Мав двір і хутір, 4
підсусідки у Кереберді. 

Могилевський (Могилянський) Іван – козак, знач-
ковий товариш Полтавського полку (1745.2.08. –
1750 – ?). Мав двір у Полтаві та у с. Іванчики. Д.: N
Іванівна Максименко, донька військового товариша.

Могилевський Максим Петрович – син військового то-
вариша, військовий товариш Чернігівського полку.

Могилевський Михайло Петрович (1712 – 1762 – ?) –
син військового товариша, служив з 1732 р. з бать-
ком – козаком Слабинської сотні Чернігівського
полку – був у польському поході, у 1739 р. – хотин-
ському, після смерті батька перейшов жити у 1741 р.
до м. Ромни Лубенського полку і того ж року 6 міся-
ців був на форпостах з сотником роменським Іваном
Марковичем. Був в різних комісіях, був сотенним
роменським зборщиком у 1749 р., з 1750 р. сотенний
роменський осавул. У 1759 р. за службу призначе-
ний значковий товариш. За 15-річну службу пле-
мінника Гаврила Марценкевича співаком при
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імператорському дворі отримав звання військового
товариша Лубенського полку (з 1760.14.01.). Через
старість і слабкість служити не міг і був абшитова-
ний тим же званням.

Могилевський Петро Сидорович – козак Слабинської
сотні Чернігівського полку. У 1741 р. перейшов у
Ромни. Військовий товариш Лубенського полку.

Могилевський Стефан Дмитрович – значковий това-
риш Полтавського полку (? – 1751 – ?).

Могилевський Федір Дмитрович – значковий това-
риш Полтавського полку (? – 1751 – ?). У 1747 р. сот-
ник Микита Козельський побив Дмитра, Стефана і
Федора Могилевських. Сотник келебердинський
(1761 – 1762), кобеляцький (1764 – ?).

Могилянський Василь Семенович (1732 – ?) – службу
розпочав з 1752 р. військовим товаришем Полтав-
ського полку, полковий суддя полтавський (1773–
1782), суддя Полтавської нижньої расправи, обозний
полковий полтавський з чином надвірного радника. 

Модзалевський Григорій Петрович (1750 – 1807) – у
1762 р. жив разом з дядьком Тимофієм Івановичем
у с. Овдіївці. Службу розпочав з 1770 р. в Малоро-
сійській колегії, з 1771 р. там же канцеляристом. Ко-
лезький канцелярист (1781), військовий товариш (з
4.03.1781), абшитований військовий товариш
(1787). Д.: Параска Костянтинівна Капустянська
(1768 – 1817 – ?), донька військового товариша.

Модзалевський Іван Федорович (бл. 1696 – ран. 1767)
– шляхтич гербу «Гербурт», син сотника топаль-
ського. Військовий товариш Стародубського полку
(1720), значковий товариш (1723 – 1754). 23 вресня
1714 р. за домовленістю своєї матері Марини Тимо-
фіївни Романовської зі Степаном Гудовичем отри-
мав ¼ в маєтностях, які дісталися їй від батька, а
його діда Тимофія Олексійовича та від її першого
чоловіка Йосипа Френсбах–Кожуховського. Д.:
(1720) Олена Юріївна Новицька (1698 – 1765 – ?),
донька економа добр рейментарських шептаків-
ських. У 1765 р. мешкала у с. Гарцові.

Модзалевський Петро Іванович (? – ран. 1762) – знач-
ковий товариш Стародубського полку. Д.: (бл. 1750)
NNN. 

Модзалевський Тимофій Іванович (1731 – 1798 – ?) –
1746 р. «обретался в услужении в Глухове в канце-
ляристи судового енералного Павла Дембовского»,
службу розпочав з 1750 р. козаком Стародубського
полку, 1762–1768 рр. – староста с. Овдіївки Понор-
ницької сотні Чернігівського полку. З 1779 р. – сотен-
ний хорунжий. Абшитований значковий товариш
Стародубського полку «по старости лет» (з
28.04.1781), мав 6 підданних у с. Гарцеві (1787). Д.:
(1753) Васа Іванівна Михайленко (Хиськова) (1714 –
1798), донька козака с. Гарцева. За нею в придане
пів-чвертки грунта у с. Гарцево.

Модзалевський Федір (? – ран. 1712.08.) – сотник то-
пальський (? – 1700.04. – 1703.10. – ?), (пізніше
1705.11. – 1706.05.), значковий товариш полку Ста-
родубського. Спільно з Олексієм Бишевським ра-
ніше 1713 р. тримали 21 двір в д. Хомутівці. Д.:
(після 1695) Марина Тимофіївна Тимошенко,

донька полковника стародубського, вдова Йосипа
Петровича Ференсбах-Кожуховського, хорунжого
полкового стародубського.

Модзалевський Федір Іванович (1734 – 1800 – ?) –
службу розпочав 14 травня 1763 р., значковий това-
риш Лубенського полку (1763.14.05. – 1779). Вій-
ськовий товариш (з 30.05.1779). У 1784 р. «имеет
болезнь в голове и в грудях, а потому и по старости
лет полевой службы продовжать не может». Абши-
тований військовий товариш (1786–1800). Д.:
(1760) Ірина Іванівна Попова (1735–1800), донька
«корабельного флота майстр-капитана».

Можневський Антін (1740 – ?) – син значкового това-
риша, брат Петра, значковий товариш Лубенського
полку (1768 – 1775 – ?). У другій армії (1769). Пись-
менний. Д.: Єфросинія Іванівна Савченко, донька
козака Костянтинівської сотні.

Можневський Гаврило (? – 1762) – значковий това-
риш Лубенського полку (? – 1746), абшитований
військовий товариш (1746 – 1762 – ?). 

Можневський Григорій Євстафійович (1739 – ?) –
«Сказки» про служби Остапа та його батька з 1722 р.
(Луб. полк) 1756 р. Абшитований військовий това-
риш Лубенського полку (? – 1788 – 1790 – ?), мав 16
підданих в 2 селах. Д.: Настасія NN, донька козака.

Можневський Іван (1747/1752 – ?) – з різночинців,
службу розпочав 10 вересня 1759 р. козаком кос-
тянтинівським, отаман сотенний (з 1771 р.), вій-
ськовий товариш Лубенського полку (з 14 червня
1779 р.), абшитований військовий товариш (? – 1788
– 1790 – ?). Мав 46 підданих у 1 селі і 1 хуторі. Д.:
Уляна Йосипівна Костенецька, донька полкового
осавула. Мали сина Данила.

Можневський Петро (1747 – ?) – син значкового това-
риша, значковий товариш Лубенського полку (1768
– 1775 – ?), абшитований значковий товариш
(1788). Д.: Мотря Федорівна Гойка, донька козака
роменського.

Можчаров Яків Максимович – шляхтич, військовий
товариш Стародубського полку (1693).

Можчиров Гнат Максимович – шляхтич, військовий
товариш Стародубського полку (1693), мешканець
с. Дарієвич.

Мозгалевський Федір – козак Козелецької сотні, аб-
шитований військовий товариш Київського полку
(1759 – ?)

Мойсеєнко Петро – значковий товариш (? – 1736 –
1741 – ?), жив у Городищі.

Мойсеєнко-Заровний Євстрат Мойсейович – шлях-
тич, військовий товариш (1707).

Мойсейович Нестор – військовий товариш (1654),
учасник посольства Зарудного-Тетері до Москви.

Мокієвський Костянтин (? – 1709) – був двоюрідним бра-
том матері І.Мазепи. Значний військовий товариш (?
– 1689 – 1691). Був учасником кримського походу
(1689). Полковник київський (1691 – 1709). Побудував
у 1695 р. Троїцької храм козелецької церкви. У пові-
домленні інформатора за 1700 р. про п’яну суперечку
на банкеті у полковника Івана Обидовського зазнача-
лося, що київський полковник К. Мокієвський у запалі
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назвав всіх полковників «измінниками государс-
кими» і говорив, що «и сам пан гетман измінник», бо
«хотіл з под Казикермена утікати»

Мокій Трохим (1759 – ?) – абшитований значковий то-
вариш Лубенського полку (? – 1788 – 1790 – ?). Вне-
сений до ІІ частини родовідної книги Лохвицького
повіту Чернігівського намісництва. Д.: Уляна NN,
донька козака.

Мокрієвич (Посоховський) Іван Самійлович (? – ран.
1737) – знаменитий товариш військовий полку Чер-
нігівського (1710). У його володінні млин на р. Снові
на седнівській греблі (1713). Значний товариш у Чер-
нігівському полку (1717). 30 травня 1717 р. разом з бра-
том Пантелеймоном отримав гетьманський універсал
на сл. Роїську і на «пів третя» каменя млинового, а на-
ступного дня – на маєтності свого тестя: дві слобідки
Буду і Онисівці з млином-вишняком і валюшнею в
Любецькій сотні, на Посохівку і Стецьке Будище,
озеро Святе, куплений грунт Фаєвський, сл. Мутичів в
острові Густіївському, млини з військовими части-
нами на р. Виру біля Старого Мостища, на куплений
грунт Банківський до грунту Фаєвського прилеглий,
млин-вишняк на Посохівці, два двори в Чернігові, два
двори в Любечі, двір у с. Великій Весі. Бунчуковий то-
вариш (? – 1730). Племінник городового отамана ста-
родубського Станіслава Полубенського. Д.: 1) Анастасія
Василівна Устимович, донька сотника любецького,
вдова Семена NN. 29 травня 1716 р. разом з чоловіком
продала Павлу Полуботку за 40 талерів передані їй як
придане частини в озерах Домашньому, Плечище, Ді-
довиці, Кализні. Її тестамент написаний 23 січня 
1724 р. 2) Любов Охрімівна N (? –1717 – 1741 – ?), по-
минальник її роду: Охрім, Іван, Григорій, Юхим,
Йосип, Ксенія, Килина, Ірина, Дмитро, Марія, не-
мовля Іван, Йосип, Марфа. Вірогідно, що це рід сот-
ника вибельського Юхима Лобка, а вона його онука.

Мокрієвич Василь Іванович (1727 – 1766 – ?) – на-
вчався в Чернігівському колегіумі, службу розпочав
з січня 1740 р., полковий канцелярист Чернігівської
полкової канцелярії (з жовтня 1745), бунчуковий
товариш (з 1749.7.07.). 5 вересня 1736 р. разом з
старшим братом Іваном продали половину каменя
в млині в с. Полуботках, що належав їх бабі Євфро-
синії Ничипорівні Калениченко Григорію Єньку за
140 карбованців. Мав житловий і шинковий двір у
с. Гучині Білоусівської сотні, підданих: в с. Гучині 8
хат, с. Звеничеві 3 хати (1760), в с. Гучині 66 підда-
них, в с. Сибережі (4 підданих) (1764), 80 в Білоу-
сівській сотні, 15 в Роїській (1766).

Мокрієвич Василь Самійлович (? – 1711 – ран. 1742) –
1716 р. разом з братом Карпом скаржився на вітчима
Івана Загоровського, який захопив батьківський
маєток. Внаслідок цього отримав разом з братом дві
частини грунтів, двір і млин у с. Листвен. Прийняв
присягу 12 березня 1725 р. Значковий товариш Га-
дяцького полку (? – 1728 – 1733 – ?), 1724 р. розгля-
далася справа про стягнення глухівським циганом
Ющенком з чернігівських мешканців Василя і
Карпа Мокрієвичів боргу, а 1726 р. вона передана на
розгляд МК. В грудні 1725 р. двоюрідний брат знач-

ковий товариш Василь Мокрієвич здійснив наїзд на
його двір у с. Понурниці, побив його і дружину та за-
хопив гроші. У 1728 р. звинуватив вітчима Івана За-
горовського у захопленні спадкового майна. У 
1737 р. мав з братом Карпом суперечку з бунчуко-
вими товаришами Андрієм і Яковом Полуботками за
млин у Білоусівській сотні. Бунчуковий товариш (?
– 1739 – ?). 1739 р. мешканець сосницький циган Гав-
рилов вимагав у нього повернення 50 злотих боргу.

Мокрієвич Данило Карпович – син військового това-
риша, значковий товариш (1731 – 1751 – ?), мав двір
у Опішні.

Мокрієвич Дем’ян Карпович (? – 1660 – ран.
1709.13.09.) – товариш полку Чернігівського (1697),
значний військовий товариш (? – 1704 – 1706 – ?). 23
березня 1704 р. оримав універсал Мазепи на с. Сибе-
реж, с. Ямище, півтора камені куплених на р. Снові,
камінь і пів кола ступного в Євтуховому млині на 
р. Білоусі. Д.: (після 1692) Гафія Трохимівна Підте-
реб (? – 1690 – 1725 – ?), донька київського полко-
вого обозного, вдова переяславського полковника
Івана Лисенка. 13 вересня 1709 р. Скоропадський
підтвердив за нею володіння с. Сибереж і Ямище.

Мокрієвич Іван Васильович (1726 – ?) – значковий то-
вариш Чернігівського полку (1751 – 1760 – ?), аб-
шитований значковий товариш (? – 1786 – 1789 –
?). Мав 9 хат підданих в сл. Роїській і 1 хату в с. Ями-
щах (1760). Д.: 1) Ганна Павлівна Красовська,
донька значкового товариша. 2) (1786) Марія NN,
донька священика.

Мокрієвич Іван Дем’янович (? – 1682 – 1737 – ?) – у його
володінні млин на р. Снові на седнівській греблі (1713).
Значковий товариш у Чернігівському полку (? – 1725
– 1730 – ?), бунчуковий товариш (? – 1732 – 1751 – ?).
1751 р. до компуту бунчукових товаришів записаний, а
з якого звання і року патенту не пред’явив. Мав підда-
них в с. Сибережі (12 дворів) і д. Ямищах (5 дворів)
(1730), у Любечі 4 підданих, в д. Мутичові Любецької
сотні 2 грунтових, 4 малогрунтових, 9 убогих (1732). Д.:
(1725) Горпина Кирилівна Грушинська (? – 1710 – 1767
– ?), вдова Федора Ольшанського, бунчукового това-
риша. У 1735 р. була ув’язнена в Глухові через чоло-
битну глухівської жительки Гафії Полонської.

Мокрієвич Іван Іванович (1705 – 1760 – ран. 1767) –
військовий товариш Чернігівського полку (1735 –
1744 – ?), кандидат в сотники любецькі (1735), аб-
шитований військовий товариш (? – 1747 – 1760 –
?). Мав у с. Гучині Білоусівської сотні 8 дворів по-
сполитих (1747), там же двір житловий і шинковий
(1750), 6 хат (1760), крім того мав 3 хати підданих у
с. Звеничеві. Д.: Ганна Іванівна Бобир (1715 – 1767 –
?), донька сотника стольненського.

Мокрієвич Іван Іоаникійович (? – 1679 – ран. 1742) –
значковий товариш Чернігівського полку (1726–1729).
В його «сказці» 1734 р. відзнена участь в походах:
взимку 1699 р. «под Филиппов день» з полками на
кордон з татарами, 1702 р. під Бихів, 1703 р. знахо-
дився в Києві, коли повертався думний дяк Українцев
з Царгороду, під Любарем (1704), в польському поході
(1705), в кінці серпня 1706 р. все військо Києво-Печер-
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ську фортецю в присутності Петра І «зачали делать»,
все літо 1707 р. був на будівництві цієї фортеці, 1709 р.
під Полтавою, в зимовий час 1711 р. з полком стояв на
кордоні в Ірклієві, а в травні – під Кам’яним Затоном.
1713 р. все літо працювали під Києвом. Взимку 1716 –
1717 р. з полком ходив під керівництвом гетьмана Ско-
ропадського у похід. Комісар в Угорському і Макле-
бурському корпусах. 1724 – 1 жовтня 1726 рр. комісар
при полках великоросійських – Гренадерському, Твер-
ському, Троїцькому, Ямбургському. У його володінні
млин на р. Снові на седнівській греблі (1713). 1725 р.
мав суперечку з бунчуковим товаришем Степаном
Миклашевським за сл. Доровку Глухівсьої сотні Ні-
жинського полку, цього ж року майор Борис Вінтер
намагався стягнути з нього (названий бунчуковим то-
варишем) борг першого чоловіка його дружини Гор-
пини Федора Ольшанського. Сотник полковий
чернігівський (1729–1732), брав участь у судових спра-
вах разом з полковим суддею Василем Каневським.
1731 р. призначений командиром команди у 1800 ко-
заків на лінійну службу, де були до глибокої осені на
будівництві фортець (серед них і святого Івана). Мав
разом з братом Михайлом 6 дворів у с. Звеничеві та 37
дворів у с. Гучині (1730). Суддя полковий чернігів-
ський (1732. 26.09. – 1739) замість Василя Каневського,
який пішов на заслання. На ранг тримав с. Хотиничі.
Абшитований 12 липня 1739 р. через старість. Д.: Єв-
докія Павлівна N (бл. 1688 – 1744 – ?)

Мокрієвич Іван Петрович (1744 – ?) – значковий това-
риш Гадяцького полку. Сотник вакансовий (з
1772.14.05.) 

Мокрієвич Йосип Олександрович (1765 – ?) – військо-
вий товариш (з 1784) Гадяцького полку Д.: Ганна NN.

Мокрієвич Карпо Іванович (? – 1640 – 1701 – ран. 1704) –
син священика, шляхтич гербу «Богорія». «Упоми-
нался панъ Карпъ привилеювъ его кролевскихъ ми-
лостей, але подъ часъ времени военного на Черниговъ
вси будучіе въ схованню погорилы». Козак-шляхтич,
від Б.Хмельницького отримав 24 червня 1651 р. уні-
версал на слободу Роїську, сс. Ямище і с. Сибереж. Вій-
ськовий товариш і мешканець чернігівський (? –
1659.08. – 1660.07.), писар полковий чернігівський
(1660.07. – 1661.05.), 1659.20.05 – універсал гетьмана
Івана Виговського йому та Лукашу Носачевичу на сло-
бідку Роїську. 1659.26.08 – купчий запис Лукаша Но-
сачевича йому на слобідку Роїську. 1660 р. купив у
міщанина чернігівського Матвія Білковича землі в
Чернігові. 1660.23.07 – універсал про підтвердження
йому надань Богдана Хмельницького на слобідку Рої-
ську і с. Сибереж. А згідно прохання єпископа Мефодія
у 1661 р. царську жалувану грамоту, яка пізніше зот-
ліла. Підписок ГВК (1663), військовий товариш
(1664.03. – 1669.03.), 1664.12.03 в Ніжині отримав уні-
версал Івана Брюховецького Карпові Мокрієвичу про
підтвердження володінь на слобідку Роїську, с. Сибе-
реж та інші маєтності. військовий канцелярист ГВК
(1667). 1667.03.02 – отримав жалувану грамоту царя
Олексія Михайловича на слобідку Роїську, сс. Сибе-
реж, Ямище та інші.. Разом з канівським полковником
Яковом Лизогубом їздив до царя. Генеральний писар

(1669.03. – 1672) регіменту Ігнатовича. 1669.27.03 – от-
римав універсал Дем’яна Ігнатовича про підтверд-
ження володінь на Слобідку Роїську, с. Cибереж та
інші маєтності. 1672 р. брав участь у змові проти геть-
мана, але нове керівництво відмежувалося від нього.
Військовий товариш і мешканець чернігівський (? –
1673 – 1674.12. – ?), 1673 р. купив млин біля Чернігова
на р. Стрижні у судді полкового Василя Болдаков-
ського і товариша полкового Станіслава Коханов-
ського. Був у двох чигиринських походах. Значний
військовий товариш (? – 1687.08. – 1688), суддя по-
лковий чернігівський (1688 – 1690.09. – ?). Як бачимо,
скинутий з генерального писарства угрупованням Са-
мойловича, хоча і отримав підтвердження від остан-
нього своїх маєтностей (1672.19.07.), проте зміг
піднятися лише за наступного гетьмана Мазепи, який
шукав собі прибічників у середовищі чернігівців. 26
серпня 1687 р. отримав гетьманський універсал на сс.
Сибереж і Ямщину з млинами, сл. Роїську з млином.
Мазепа підтвердив його володіння як універсалом, так
і у 1690 р. виклопотав йому нову царську грамоту Д.:
Ганна Станіславівна Кохановська (? – 1640 – 1701 – ?),
донька сотника і отамана городового чернігівського. В
придане за нею наданий млин в с. Гучин на р. Білоус
Білоусівської сотні.

Мокрієвич Карпо Самійлович (? – 1711 – ран. 1751) – про-
тягом 17 січня 1729 – 13 грудня 1739 рр. ГВК розгля-
дала суперечку за володіння млином на р. Білоус в
Білоусівській сотні між товаришами Гадяцького
полку Василем і Карпом Мокрієвичами та бунчуко-
вими товаришами Андрієм і Яковом Полуботками.
Значковий товариш Гадяцького полку (? – 1730 – 1733
– ?). 11 вересня 1730 р. козак зіньківський Лука Софо-
нов подав супліку гетьману зі скаргою на нього по
звинуваченню в крадіжці, побитті і захопленні майна.

Мокрієвич Микола Васильович (1718 – 1763 – ран.
1767) – служив при царському дворі. Значковий то-
вариш Чернігівського полку (1739 – 1751 – ?), вій-
ськовий товариш (? – 1757 – ?). Мав двір у сл.
Роїській та шинок (1741), у Роїській сотні в сл. Рої-
ській 16 посполитих дворіу 1 підсусідків, двір жит-
ловий у д. Слободка Роїська, шинок у с. Сибереж,
шинковий двір у Чернігові (1747), двір житловий у
д. Слободка Роїська (1750), там у нього пізніше 14
посполитих та 12 підсусідків, шинок. У 1757 р. про-
дав землю у Стародубі під двір міщанину Петру Ро-
зумову за 220 карбованців. Д.: 1) Тетяна Федорівна
N (1720 – ?) 2) (1753) Ганна Петрівна Бутович (1733
– ?), донька бунчукового товариша. За нею грунти в
сс. Тарасівці, д. Крукові, Яремині, млин Маслянка
на р. Бабинці під Стародубом.

Мокрієвич Михайло Іоаникійович (? – 1738) – за оса-
вула полкового чернігівського (1723 – 1725), підпи-
сав коломацькі чолобитні. Значковий товариш
Чернігівського полку (? – 1726 – 1728), перший по-
лковий осавул (1728–1738). Брав участь в по-
льському поході (1734). Під час кримського походу
очолював Чернігівський полк, загинув у битві при
Гайман-долині. У його володінні млин на р. Снові
на седнівській греблі (1713). Д.: NNN (? – ран. 1742)
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Мокрієвич Олександр Михайлович (1727 – 1790 – ран.
1803) – службу розпочав з 1743 р. полковим канце-
ляристом чернігівським, бунчуковий товариш у
Чернігівському полку (1749.2.02. – 1790 – ?). 1751 р.
до компуту бунчукових товаришів записаний, а з
якого звання і року патенту не пред’явив. Мав жит-
ловий і шинковий двір у с. Гучин Білоусівської сотні
(1750). Володів д. Кислою, яке отримав від любець-
кого сотника Івана Савича. Мав у с. Гучин 6, Звени-
чеві 4 хати (1760), с. Гучині 39 підданих. У
Чернігівському і Городницькому повітах мав 32
хати підданих (1782), спадкових, наданих і купле-
них у с. Гучині – 112, Сибережі – 17, Звеничів – 41, д.
Кислій – 152, разом – 328. Д.: Марія Іванівна Ра-
шевська, донька бунчукового товариша. 

Мокрієвич Павло Михайлович (1715 – 1778 – ран. 1782)
– службу розпочав з 1735 р., значковий товариш у
Чернігівському полку (з 1735), військовий товариш
(з 1738), бунчуковий товариш (з 1749.28.02.). При-
сутній в ГВС (1762). Мав у с. Гучині 11 посполитих
дворів та житловий, та житловий у с. Суличівці, по-
сполитих у с. Звиничеві 4 двори (1740), у с. Гучині 11
дворів посполитих та житловий двір, приїзджий у
с. Сулічовці, у с. Сибережі 1 двір посполитих (1741),
у Любецькій сотні в д. Кислій 3 посполитих, поспо-
литих у с. Гучині 2 посполитих і 14 підсусідських
дворів, приїзджі двори у Любечі і д. Кислій (1743),
приїзджий двір у д. Кислях Любецької сотні, у с. Гу-
чині 14 посполитих дворів, у Роїській сотні у с. Ями-
щах 1 двір посполитх, у с. Звиничеві 6 дворів
підсусідків (1747), житловий двір у с. Гучині Булоу-
сівської сотні і приїзджий у Чернігові (1750). 28
серпня 1755 р. здійснив уступку прав на сиберезькі
і ямищенські грунти полковому хорунжому Василю
Комаровському. Мав в с. Гучині 8, Звеничеві 3,
Ямищах 2, Любечі 3, д. Кислій 4 хати (1760), в с. Си-
бережі 86, Гучині 5 підданих. 20 червня 1778 р. на-
писав тестамент. Д.: Ганна Романівна Квітка.

Мокрієвич Пантелеймон Самійлович (? – 1687 – 1760 –
ран. 1768) – значковий товариш Чернігівського
полку (1702 – 1760 – ?). Учасник походів під Ладогу
(1702), Любар (1704), в Польщу (1705), в Київ (1707),
на Білу Церкву і Пропойськ (1708), під Полтаву
(1709), в Лубенському полку зимували і під Кам’яний
Затон (1711), в Київ (1713), під Гадяч, на канальні ро-
боти (1721), в Царицин (1724). Володів млином на р.
Снові на греблі седнівській (1713), при млині мав 2
двори посполитих (1741). Отримав 13 червня 1717 р.
декрет ГВС, 17 червня 1717 р. універсал гетьмана на
трестівські маєтності: двір в с. Суличівці, підданих в
осадженій ним сл. Ольсох, млини в с. Листвині і
Шкробові з військовими частинами, млин на грунті
Суличівському ним збудований з грунтами і підсу-
сідками. 27 червня 1731 р. ці маєтності були під-
твердженні гетьманським універсалом. Мав
підданих в Білоусівської сотні с. Бихівець 2 убогих, в
д. Ольсох 8 малогрунтових та 4 убогих (1732), підсу-
сідки у с. Сибережі та сл. Роїській (1738), у Седневі
підсусідків: 1 убогий без худоби (1739), двір у Седневі
(1740), мав хату в Седневі жив 1 мірошник (1741), при

млині під Киселівкою на р. Бреч приїжджий на 1 хату
і 2 посполитих двори (1743), мав двір житловий у 
с. Суличівка Білоусівської сотні, мав при млині у Ки-
селіській сотні житловий двір, у Киселівській сотні в
д. Верхоліси 20 дворів (35 хат) посполитих та 7 дво-
рів підсусідків (1747), приїзджий двір у Чернігові
(1732). Д.: (з 1706) Горпина Пилипівна Спичинська,
донька значкового товариша Чернігівського полку. 

Мокрієвич Петро Карпович – значковий товариш Га-
дяцького полку (1767 – 1770), абшитований вій-
ськовий товариш (з 22 грудня 1770).

Мокрієвич Петро Карпович – син військового това-
риша, значковий товариш Гадяцького полку (1733 –
1751 – ?), жив у 1-й полковій, мав двір і 3 підсусідки
у 1-й полковій сотні, двір у Гадячі.

Мокрієвич Петро Пантелеймонович (1708 – 1742 –
ран. 1748) – значковий товариш Чернігівського
полку (? – 1732 – 1742 – ?). Мав підданних у с. Си-
береж (1732), у с. Сибереж 1 двір, двір житловий у 
с. Сулічовка (1739), у с. Сибереж 1 двір посполитих
(1741). Д.: Євдокія Антінівна N (1716 – ?). В другому
шлюбі за Юхимом Філіповським. 

Мокрієвич Самійло Карпович (?, м. Чернігів – 1660 –
1711.02. – ?) – навчався у КМА, учасник чигиринських
і кримських походів, отримав у 1687 р. універсал Ма-
зепи на с. Листвен Білоусівської сотні, а у вересні 
1690 р. – царську грамоту. Сотник березнинський (? –
1689.01. – 1690.05.), сотник полковий чернігівський
(1690 – ?), значний військовий товариш (? – 1704 –
1711.02. – ?). 24 березня 1704 р. отримав за гетьман-
ським універсалом с. Роїську слобідку, півтори каменя
на р. Снові під Седневом, камінь і пів кола ступного на
р. Білоусі в Євтухівському млині. Млин нище Ямища в
Білоусівській сотні «вланим коштом і працею апостав-
лений». 20 вересня 1709 р. Скоропадський підтвердив
за ним с. Листвин, Слобідку Роїську. Був поетом, дру-
кував свої твори. Тестамент 1710 р. Д.: 1) NNN. Мали
синів Івана і Пантелеймона. 2) Тетяна Романівна Ло-
пата (? – 1719 – ран. 1728), донька бурмістра, потім війта
чернігівського. Мали синів Карпа, Василя, доньку Те-
тяну. В другому шлюбі за бунчуковим товаришем Іва-
ном Загоровським. 27 червня 1712 р. продала
Полуботкам греблю на р. Білоусі нище с. Ямищ.

Мокрієвич Степан (? – ран. 1681) – писар полковий пе-
реяславський (? – 1667.27.05. – 1668 – ?), військовий
товариш (1669), мешканець гадяцький. писар по-
лковий гадяцький (1672 – ?), Священик соборний Ус-
пенський переяславський (? – 1677 – ?). Д.: Тетяна
Григорівна Бутович, донька протопопа переяслав-
ського і гадяцького. 23 лютого 1681 р. продала свій
дім у Переяславі, побудований на батьківському
грунті, священику Івану Недільці за 600 золотих.

Мокрієвич Федір Павлович (1741 – ?) – військовий кан-
целярист, військовий товариш Чернігівського
полку (1781), був власником плотини з одним амба-
ром на р. Сибережі, паралізований (1782).

Мокрський Федір (? – 1771 – ран. 1788) – значковий то-
вариш Чернігівського полку. Д.: Уляна NN (1737 –
1790 – ?), мала 4 підданних у 1 селі в Чернігівському
повіті (1788).
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Молдавець Петро (1746 – ?) – служив з 1774 р., знач-
ковий товариш Лубенського полку (1774 – ?), в по-
ходах не був. Військовий товариш (1783).
Абшитований військовий товариш (? – 1788 – 1790
– ?). Мав 13 підданих у 1 селі. Внесений до ІІ час-
тини родовідної книги Чернігівського намісництва.
Д.: Домна NN, донька священика.

Молка Антип (1766 – ?) – службу розпочав з 1779 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з
1783.1.08.). Дворянин.

Молка Герасим (1768 – ?) – службу розпочав з 1780 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з
1783.1.08.). Дворянин.

Молка Микита (1768 – ?) – службу розпочав з 1780 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з
1783.1.08.). Дворянин.

Молохановський Василь Петрович – товариш полку
Полтавського (? – 1740 – 1749), значковий товариш
Полтавського полку (1749 – 1762 – ?), тримав прав-
ління Келебердинської сотні (1751). Проживав в
Нових Санжарах (1762), де мав двір, а в другому
дворі жив його зять. Двоюрідний брат Григорія
Яковича Мелещенка. Д.: Тетяна Павлівна Ждано-
вич, донька сотника новосанжарського.

Молтян Григорій – значковий товариш Гадяцького
полку (1735). Його зять Іван Крамар був у першому
польському поході, повернувся з полковником Гра-
бянкою у вересні 1735. Мешкав у Куземці, мав 2
хати на 1 дворі.

Молчановський Іван (1724 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (? – 1787 –
1790 – ?), засідатель Чернігівської нижньої розп-
рави (1787). Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва. Д.:
Олена NN, донька священика.

Молчановський Яків Іванович (1739 – ?) – отаман со-
тенний, абшитований військовий товариш Київ-
ського полку (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 23 підданих
у Олишівці. Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва. Д.: Єв-
докія NN, донька козака.

Молявка Іван (Ян) Харкович (? – бл. 1706) – шляхтич.
Продовжив традицію батька і також став чернігов-
ським городовим отаманом (1662.11., 1665.06.,
1667.02., 1675.18., 1677.02.). Чернігівський полковник
Яків Лизогуб йому як колишньому городовому ота-
ману чернігівському, а у 1691 р. значному товаришу
надав місце для млина на р. Рудці. Пізніше документи
його згадують як товариша Чернігівського полку
(1680, 1693), значного товариша Чернігівського полку
(1680.04, 1699.07, 1702.06), значкового товариша
(1692). Придбав землі у с. Ведильці у любецьких
міщан і бояр. 1690 р. купив землю с. Антоновичах і
Ганни Жлобихи, 1691 р. у с. Шибринівці – у Феодосії
Михайлихи. Проживав в Масанах (1702). Мав шинок
казковський в Чернігові. 11 серпня 1706 р. склав тес-
тамент. Д.: 1) NNN, 2) Ганна NN, в спадок від чоловіка
отримала двір в Чернігові на вулиці Гончій. 

Молявка Іван Федорович (бл. 1730 – 1774.23.12) –
службу розпочав 6 листопада 1757 р. значковим то-

варишем Чернігівського полку, військовий това-
риш (з 1760.3.12.). Володів с. Левонки, хут. Москалі,
частками сс. Мосани і Шибиринівки. Мав 219 під-
даних. Д.: Марфа NN (? – 1750 – 1802 – ?), мала
217/219 душ підданих в 3 селах і 1 хуторі (1790).

Молявка Йосип Федорович (бл. 1727 – 1765) – був значко-
вим товаришем Чернігівського полку (? – 1762 – 1765
– ?), 11 вересня 1764 р. написав заповіт, в якому зали-
шив свої володіння дружині Марфі Андріївна Остров-
ськовні. Вона мала 217 підданних в 3 селах і 1 хуторі.

Молявка Кирило Олександрович (1717 – 1786.28.05.) –
службу розпочав 1 січня 1741 р. полковим канцеля-
ристом в Чернігівській полковій канцелярії. Значко-
вий товариш (з 1752.16.12.). Абшитований військовий
товариш (1767.27.08. – 1786). Мав 2 підсусідків у Бак-
лані і 4 підданих у д. Антоновичах Любенької сотні
(1772), 21 підданого в Погарському повіті (1786). Д.:
Варвара Іванівна Ширай (1725 – ?), донька сотенного
отамана бакланського. Мали синів Івана, Дмитра,
Степана, доньок Уляну, Євдокію.

Молявка Микола – значковий товариш Чернігівського
полку (1784).

Молявка Олександр – значковий товариш Чернігівського
полку (1694 – 1741 – ?). Учасник походів 1694 р. на па-
ланку, 1696 р. – Азов, 1701 р. – Рогулев, 1702 р. – Ла-
году, 1704 р. – Любар, 1705 і 1706 р. – в Польшу, 1707 р.
– Київ, 1709 р. – під Полтаву, 1711 р. – Кам’яний Затон,
1719 р. – Царицин. У 1702 р. йому надав частину сс.
Шибиринівки, Атоновичів та Левонок гетьман Ма-
зепа. 1726 р. продав землю Чернігівському монастирю
у с. Павлово. Мав двір у д. Антоновичах (1741).

Молявка Федір Іванович (? – 1747.25.01., Глухів) – згідно
заповіту батька отримав половину батьківського двору
у с. Масанах. Брав участь в поході до Кам’яного Затону
(1711), до Києва, коли окоп понад Либеддю копали
(1712), під Гадяч (1716), до Ладоги (1721), на Коломак
(1723). Значний товариш (1711–1729), полковий комі-
сар чернігівський (1726–1728), 1726 р. вибирав у полку
порції і рації для Ямбурзького драгунського полку. Сот-
ник городницький (з 1729), був у другому польському
поході з полковником прилуцьким Галаганом. Притя-
гався до відповідальності разом з сином Гргорієм за
участь у пограбуванні шляхтича Самійла Лясковського
та євреїв у м. Богуславі під час польського походу 
1733 р. Чернігівський полковий обозний (1738 –
1747.25.01). Спочатку був призначений полковим обоз-
ним прилуцьким, але фельдмаршал фон Лессія видав
повторний указ і ГВК перевела його до Чернігівського
полку. Був в польському, кримському та очаківському
походах. Протягом 1722–1740 рр. вів майнові супе-
речки з родичами в Чернігівському і Київському по-
лках за грунти і сіножаті, комерне місце в Києві з
магістратом київським і Чернігівською архиєпископ-
ською кафедрою. Д.: Ганна Іоаникіївна Мокрієвич (бл.
1693 – 1760 – ?), донькою сотника любецького.

Момонтов Федір Михайлович (1732 – 1768 – ?) – службу
розпочав з 1 січня 1745 р. канцеляристом Полтав-
ського полкового суду, значковий товариш (з
1756.29.02.) Великобудиської сотні, сотник лохвиць-
кий Лубенського полку (1758.12.08. – 1762), сотник
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1-ї Опішнянської сотні Гадяцького полку (176218.05.
– 1768). Абшитований полковим хорунжим.

Момот Іван – значковий товариш Переяславського
полку (1690).

Момот Іван – на уряді миргородському (1698). Значко-
вий товариш Миргородського полку (1711), входив
до куріня Лісницького.

Момот Іван Юхимович (? – 1629 – 1693 – ?) – козак Пе-
реяславського полку. Суддя полковий переяслав-
ський (? – 1660 – ?), (? – 1664 – ?). 26 червня 1665 р.
продав Івану Окуленку (Туровцю), майбутньому
війту переяславському (1688) двір за 1000 золотих в
Переяславі. Осавул полковий переяславський (1666),
посол гетьмана Дорошенка до кримського хана
(1667). У 1669 р. направлений Дорошенком полков-
ником до Переяславського полку замість Думит-
рашки, який перейшов на бік Суховієнка. 12 лютого
1669 р. у Глухові обирав гетьманом Ігнатовича. В
грудні 1674 р. як військовий товариш посланець
гетьмана Петра Дорошенка в Брацлав з проханням
прислати польських комісарів. Полковник переяс-
лавський (раніше 1683), наказний полковник пере-
яславський (1693), володів сс. Слобідка (після
канівського полковника Івана Гурського) Бубнів-
ської сотні, Полежаї, Памфіли, Соснова, Ташань Яго-
тинської сотні. Д.: можливо, N Іванівна Гурська. 

Монтанський Василь (1702 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Прилуцького полку (? – 1788 –
1790 – ?). Мав 133 підданих у 1 містечку і хуторах.
Д.: Марія N Шостак, донька значкового товариша.

Монтанський Григорій (1769 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Прилуцького полку.

Монтанський Іван (1726 – ?) – абшитований значковий
товариш Прилуцького полку (? – 1788 – 1790 – ?).

Монтанський Іван Васильович (1703 – ?) – абшитова-
ний військовий товариш Прилуцького полку (? –
1788 – 1790 – ?). Мав 174 підданих у 1 містечку і 2
хуторах. Рішенням Чернігівського намісницького
дворянського зібрання визнаний дворянином і вне-
сений до ІІ частини родовідної книги.

Монько Іван – значковий товариш Ніжинського полку
(1738), мав житловий двір у Кролевці.

Мордич (Мордиченко) Артем – син значкового това-
риша. Службу розпочав 8 червня 1778 р. полковим
копіїстом, канцелярист (з 1781.28.02.), отаман со-
тенний (з 1781.6.12.), значковий товариш Мирго-
родського полку (з 1782.24.11.). 

Мордич (Мордиченко) Іван Федорович – син козака
можного, козак виборний 1762–1767 рр., абшитова-
ний значковим товаришем Миргородського полку.

Мордич Павло Федорович – козак убогий виборний
миргородський (1752).

Моренець Григорій – «завєдовца» Гадяцького полку
(1731), значковий товариш (1736–1747). Мав двір і
шинок в Комишній, 3 підсусідки та при його хуторі
4 підсусідка, мешканець комишненський. 

Моренець Іван – службу розпочав з 1755 р., хорунжий
(1760–1765), осавул сотенний гоголівський (1765–
1778), абшитований значковий товариш Київського
полку (1778.26.02. – 1782 – ?).

Моренко Кирило – абшитований значковий товариш
Київського полку (? – 1782 – ?).

Морзак (Мурзак) Іван (1736 – ?) – отаман сотенний 2-
ї Зіньківської сотні (з 4 червня 1772), абшитований
військовий товариш Гадяцького полку (? – 1788 –
1790 – ?). Мав 6 підданих у 1 місті Зіньківського по-
віту. Д.: Уляна NN, донька військового товариша.

Мороз Григорій – значковий товариш Миргородського
полку, не отримав російського чину (1788).

Мороз Іван – житель Березни (1725), значковий товариш
Чернігівського полку (1756). У 1756 р. сотник берез-
ненський Яким Сахновський здійснив наїзд на його
хутір, побив служителів і погрожував вбити Мороза.

Мороз Матвій (1757 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Мав 115 підданих у одному місті і одному селі. За-
несений до ІІ частини родовідної книги дворян Бе-
резненського повіту Чернігівського намісництва.
Д.: (1782) Софія NN, донька дворянина.

Мороз Мойсей (1721 – ?) – служив з 1740 р. козаком за-
порозьким. У 1761 р. значковий товариш Мойсей
Мороз написав у донесенні, що його дід і батько
служили козаками в сотні Керебердинській до
смерті. Після цього зайшов у Січ і там служив, був у
походах, у 1752 р. призначений значковий товариш,
тепер за старістю служити не міг, дітей здатних до
служби окрім племінника Стефана не мав, тому
просив призначити його на власне місце значковим
товаришем. 

Мороз Ничипір (? – бл. 1762) – з міщан. Полковий кан-
целярист (? – 1744), з 1744.29.01.р. став значковим
товаришем Полтавського полку. Писар суду полко-
вого (1751).

Мороз Петро (1736 – 1769 – ?) – службу розпочав з 20
січня 1750 р. при полковій канцелярії, підканцеля-
рист полкового суду (з січня 1754 р.), значковий то-
вариш Полтавського полку (з 7 червня 1755 р.),
полковий комісар (1759).

Мороз Стефан – значковий товариш Полтавського
полку (1761.14.08. – 1767 – ?). Призначений значко-
вим товаришем на місце дядька Мойсея Мороза. 

Мороховець Петро (1752 – ?) – абшитований значко-
вий товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Підданих не мав.
Мешкав у Зіньківському повіті. Д.: Єфросинія NN,
донька значкового товариша. Мали синів Василя,
Петра, доньку Параску.

Мосинзов Данило – військовий товариш Ніжинського
полку.

Москаленко Семен – військовий товариш (1790), мав 1
підданого в Лохвицькому повіті. Д.: Мотря NN,
донька козака.

Москаленко-Стефанович Дем’ян – полковий канце-
лярист, військовий товариш Миргородського полку
(? – 1779 – ?). Д.: Марія Василівна Устимович,
донька військового товариша.

Москаленко-Стефанович Йосип Андрійович (бл.
1722 – ?) – син сотника, навчався у КМА (1736), сот-
ник богацький (? – 1760), абшитований бунчуковий
товариш Миргородського полку (1779). Мав чотири
хутори в Богацькій сотні (1781), проживав у Богачці.
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Москов Федір Федорович – син обозного полкового і
онук сотника омельницького (по жіночій лінії), слу-
жив з 1776 р. значковий товариш Гадяцького полку
(? – 1780 – 1782 – ?). Мав 146 підсусідків у с. Хо-
рошки Миргородського полку, в селах Остапівської
сотні 90 та в Новоросійській губернії в Омельниць-
кому окрузі в Омельнику 70 та в Кременчуцькому
окрузі на хуторі Олефіровському 36 підданих. Мав
150 хат підданних у Голтв’янському повіті (1782).

Московченко Артем (1761 – 1790 – ?) – службу розпо-
чав з 1768 р., військовий товариш Прилуцького
полку (з 1782.22.09). Рішенням Чернігівського на-
місницького дворянського зібрання визнаний дво-
рянином і внесений до ІІ частини родовідної книги.
Д.: Домна N Жоравська, донька козака.

Москот Осип (? – 1719 – 1769 – ?) – абшитований знач-
ковий товариш Черігівського полку, мешканець
стольненський. Д.: Феодосія Якимівна (1719 – 1782
– ?), вдова (1782).

Моснецький (Мосціцький) Іван Миколайович – син
протопопа переяславського (? – 1703 – 1705 – ?),
став значковим товаришем (1730 – 1750 – ран. 1764)
за вітчимом Антіном Кошицею. Його батько Ми-
кола Мосціцький був одруже ний з N Григорівною
Бутович і очолив після тестя Переяславську прото-
попію. На початку XVIII ст. володів с. Вовчків за на-
данням Мазепи. Мав двір житловий у Переяславі,
двір приїзджий у с. Циблях 2-ї полкової сотні.

Моснецький (Мосціцький) Пантелеймон Іванович –
син значкового товариша, значковий товариш Пере-
яславського полку 1743 – 1764 рр. Мав родовий герб.
У 1757 р. його батько з ним продали грунт під Переяс-
лавом М.Гриневичу. Стверджуючи купчу в сотенному
правлінні у 1764 р., він передав два універсали на ці
ґрунти гетьманів Б.Хмельницького (1654) і І.Вигов-
ського (1658) його прадіду протопопу переяслав-
ському Григорію Бутовичу (? – 1654 – 1663 – ?).
Останній в сер. XVII ст. був досить помітною фігурою.
Його імя зустрічаємо вперше у 1654 р., коли він разом
з полковником Тетерею зустрічав посольство Бутур-
ліна неподалік від Переяслава. Залишався він прото-
попом і у 1663 р., в цей час купив хутір під с. Циблями. 

Моснецький (Мосціцький) Петро Миколайович (? –
1721 – 1767 – ?) – син протопопа переяславського,
став значковим товаришем за вітчимом Антіном Ко-
шицею (1730 – 1767 – ?). У жовтні 1751 р. купив сіно-
консу луку у с. Циблях, 1753 р. – плец в Переяславі в
пушкаря полкової артилерії Петра Дереяшенка. Мав
двір житловий у с. Циблі другої полкової сотні.

Мостовий Кость – значковий товариш Миргород-
ського полку (1713), входив до куріня Лісницького.

Мосцепанов Клим Корнійович – син шляхтича. У 1727
– 1731 рр. у письмових справ при Кролевецькій со-
тенній канцелярії. 1731–1738 рр. сотенний писар
Кролевецької сотні. 14 травня 1738 – 29 березня 
1741 р. відправляв комісарську посаду у містечку
Нових Млинах. 29 березня 1741 – 6 січня 1749 рр. знову
писар сотенний кролевецький. З серпня 1749 р – 
отаман виборних козаків Кролевецької сотні. З 7
червня 1761 р. – значковий товариш Ніжинської

сотні. 1765 – червень 1781 р. – військовий товариш,
19 червня 1781 р. звільнений у відставку бунчуко-
вим товаришем. Мешкав у Кролевці, де мав 1 дім в
3 покої, 6 підданих. Д.: (? – 1742 – 1788 – ?) Феодо-
сія Іванівна Гладка, донька шляхтича, товариша Ні-
жинського полку.

Мотильов Олексій N (1741 – 1783 – ?) – син сотенного
отамана, службу розпочав з березня 1751 р., полко-
вий канцелярист (з 1 квітня 1762), полковий город-
ничий (з 12 травня 1767), значковий товариш (31
січня 1772 – 1783 – ?).

Моцарський Петро – значковий товариш Ніжинського
полку (? – 1728 – 1735). Був у низовому поході. Під час
перебування в поході сотника Івана Шишкевича за-
хопив посаду наказного сотника новомлинського
(1734.08. – 09.) і переслідував дружину Шишкевича. У
1734 р. обраний городовим отаманом, але не допуще-
ний до виконання обов’язків козаками. У 1735 р. був за
указом ГВК позбавлений чинів. Д.: NN Троцька.

Моцарський Тимофій – значковий товариш (1741),
склав присягу імператриці Єлизаветі в Ніжин-
ському полку.

Моцок Микола Григорович (1744 – 1782 – ?) – з шляхет-
ства, службу розпочав 22 травня 1761 р. полковим кан-
целяристом, значковий товариш (1766.10.08 – 1768),
полковий хорунжий переяславський (1768.30.01. –
1773), полковий обозний переяславський (1773–1780).
Брав участь в турецькому поході. Прем’єр-майор (з
10.01.1780). У 1774 р. жив при батькові і піддані не
були розділені, мав 120 підданих. У 1782 р. тримав 4
хати в хуторі поблизу Золотоноші і 30 куплених під-
даних у с. Дворячне Золочівського повіту Харків-
ського намісництва. В 1774 р. ще неодружений.

Мочульський Тимофій (1700 – 1787 – ?) – шляхтич.
Служив з 1736 р., у 1737 р. був біля Кременчука і Пе-
револочної серед значкових товаришів. У 1756 р.
призначений до Стародубської полкову рахункової
комісії. У 1758 р. звільнений через старість і слаб-
кість у відставку. Абшитований значковий товариш
Стародубського полку (1758 – 1787 – ?). Мав синів
Михайла і Андрія.

Мошинський Григорій – значковий товариш При-
луцького полку (1717).

Мошинський Іван – значковий товариш Прилуцького
полку (1732).

Мошка Іван – військовий товариш у Смілянській сотні
Лубенського полку (1687.01.). Його нащадки Мошка
Влас і Борис були сотенними хорунжими у Смілян-
ській сотні 1747 р. і 1755 р. відповідно, дядько яких
– козак смілянський Ничипір Мошка – передав їм
грунти Мошковські, а сам переселився до с. Во-
рожби на Слобожанщину.

Мудрець Вакула Гаврилович – військовий товариш,
його онук Осип Симонович (1741 – ?) – козак с. Ка-
мінь (1787).

Мудрець Гаврило – військовий товариш.
Мяло Ничипір Панкратович – син шляхтича, значний

військовий товариш Стародубського полку.
Мяло Опанас Панкратович – син шляхтича, значний

військовий товариш Стародубського полку.
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Н
Набивайло Федір Федорович (1744/1741 – ?) – хорун-

жий сотенний 1-ї Лохвицької сотні, абшитований
військовий товариш Лубенського полку (? - 1788 –
1790 – ?). Проживав у Лохвиці (прихід Преобра-
женської церкви), де мав 22 підданих. Д.: Настасія
NN, донька козака.

Набожанський Пилип (1749 – ?) – службу розпочав з
1770 р., військовий товариш (з 1780), брав участь в
турецькому поході.

Набок Ілля – значковий товариш Київського полку,
військовий товариш (1775). Д.: Горпина Андріївна
Красник, донька значковий товариш.

Набок Парфен (1696 – ?) – службу розпочав з 1715 р. ку-
рінним отаманом. 1735 р. в кримському поході. 
1736 р. двічі переводив людей з Правобережжя на
Лівобережжя. Середньогрунтовий козак (1737). 
1737 р. на посаді отамана в очаківському поході і при
взятті Очакова, де через хворобу сотника і за сот-
ника був. 1738 р. виправляв козаків, що залишилися
у сотнях Остерській і Гоголівській в похід і на лінію.
Замість себе в дністрянський і хотинський походи
відправляв свого племінника Павла Кучу. Абшито-
ваний значковий товариш Київського полку (1752 –
1772 – ?). Мав двір в Козельці на землі козацькій.

Навроцький N – полковий канцелярист київський.
Абшитований військовий товариш Київського
полку (з 1773.28.05.)

Навроцький Матвій Гаврилович – шляхтич гербу
«Шалава» змінений, син сотенного отамана. Вій-
ськовий товариш Ніжинського полку (1787), меш-
канець краснопольський.

Навроцький Михайло Іванович (1736 – ?) – службу
розпочав з 1756 р. військовим канцеляристом ГВК,
сотник 1-ї Почепської сотні Стародубського полку
(1764.9.02. – 21.08.), 1-й полковий осавул Гадяць-
кого полку (1764–1782), бунчуковий товариш (? –
1788 – 1790 – ?). Мав 141 підданого в Гадяцькому
повіті. Д.: (1788) Ганна Володимирівна Велецька
(1742 – ?), донька підкоморія гадяцького. Мали до-
ньок Василису і Лизавету.

Навроцький Степан Гаврилович – син сотенного ота-
мана, військовий товариш Ніжинського полку
(1787), мешканець краснопольський.

Навроцький Яків Степанович (1733 – 1788 – ?) – син аб-
шитованого полкового хорунжого, службу розпочав з
1748 р., полковий канцелярист (з 1760), отаман со-
тенний (1780), військовий товариш Гадяцького полку
(1788). Мав 3 хати у Зінківському повіті (1782). Мав
39 підданих в Опішні, 1 слободі і 1 хуторі. Д.: (1780) N
Василівна Тихонович, донька мішанина гадяцького. 

Навроцький Яків Степанович (1743 – ?) – син абшито-
ваного полкового хорунжого, служба розпочав з
1764 р., писар 2-ї Опішнянської сотні (1764–1780),
отаман сотенний 1-ї Опішнянської сотні (з 1780),
військовий товариш Гадяцького полку (1788). Мав
12 підданих в Опішні, 1 слободі і 1 хуторі. Д.: Гафія
NN, донька священика. 

Надтока Андрій Опанасенко (? – ран. 1768) – значко-
вий товариш Полтавського полку. 20 квітня 1758 р.
продав двір значковому товаришу Саві Марченку.

Надточка Олексій Михайлович – покозачений шлях-
тич за гетьмана Б.Хмельницького на Правобе-
режжі. Військовий товариш Ніжинського полку.

Назаревський Василь – службу розпочав з 1766 р., слу-
жив з 1758 р. полковим канцеляристом, значковий то-
вариш Гадяцького полку (з квітня 1772 – 1780 – ?). Д.:
NNN, донька козака. син Олександр, донька Надія.

Назаревський Кирило – значковий товариш.
Назаревський Конон – значковий товариш Лубен-

ського полку.
Назаревський Петро – значковий товариш. Мешка-

нець Ніжинського повіту, підданих не мав. Д.: Єв-
докія N Красницька, донька військового товариша.

Назаревський Яків (1722 – 1782 – ?) – службу розпо-
чав з 8 листопада 1737 р., сотенний канцелярист (з
1739.4.08), значковий товариш Лубенського полку
(1756.30.07. – 1766). Ганяв і продавав волів у Силе-
зію. Звільнений у відставку возним (з 1766).

Назаренко (Пташниченко) Конон Назаренко (? – ран.
1761) – значковий товариш (1746.15.05. – 1751 – ?).

Назаренко (Пташниченко) Павло – значковий то-
вариш Київського полку (? – 1762 – 1764), абшито-
ваний 29 квітня 1764 р.

Назаренко (Пташниченко) Петро (1756 – ?) – абши-
тований значковий товариш Київського полку (? –
1782 – 1789 – ?). Внесений до ІІ частини дворян-
ської родовідної книги Чернігівського намісництва
Ніжинського повіту. Д.: Євдокія Луківна Крас-
ницька, донька військового товариша.

Назаренко (Пташниченко) Яків Назарович (1691 – 1761
– ?) – службу розпочав з 1720 р. козаком Козелецької
сотні, брав участь в сулацькому поході, був 2 роки в
Кам’яному Затоні, в полтавському, польському, дер-
бентському (2 роки) походах, на форпостах на Дністрі
(2 роки), в фортеці Івангородській, 3 роки в польському
поході. Значковий товариш (1746.15.05. – 1761 – ?). 

Налегака Григорій Герасимович – військовий канце-
лярист (1781), військовий товариш (1788), мешка-
нець новгород-сіверський. Д.: Уляна NN, донька
шляхтича. Мали синів Прокопа, Андрія, доньок
Ганну, Уляну, Настасію.

Наливайко Павло – значковий товариш.
Наливайко Прокіп – отаман городовий носівський (? –

1737.31.01.), значковий товариш (1737 – ?). 1737 р.
йому спродали землі козаки носівські Андрій Вер-
бенко і Яків Бакланенко. Полковий хорунжий київ-
ський (? – 1744 – ?). Мав синів Григорія і
Олександра – полкових канцеляристів.

Нарбут Герасим Васильович – військовий товариш (1787),
мешканець с. Городища. Д.: Настасія N Тихонович,
донька сотника. Мали синів Петра, Якова, доньку Ірину.

Нарбут Мойсей – значковий товариш Ніжинського полку.
Нарбут Петро – хорунжий сотенний, значковий това-

риш Чернігівського полку (1779).
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Нарбут Петро Васильович – військовий товариш (1787),
мешканець с. Городища. Д.: Єфросинія NN, донька
козака. Мали доньок Ганну, Ксенію, Гафію.

Нарбут Потап Мойсейович – син значкового товариша,
військовий товариш Ніжинського полку.

Нарбут Семен (Симон) Потапович – син військового то-
вариша, значковий товариш, військовий товариш
Ніжинського полку (1741. 21.12. – 1763 – ?). Абши-
тований військовий товариш (? – 1787 – ?). Мав
хутір поблизу с. Янівки, де була винокурня в 6 кот-
лів і плотину з млином в 2 мучних і 1 ступне коло.
Мав двір у хут. Ловулинський Глухівської сотні. Д.:
Настасія NN, донька козака.

Нащинський Іван Андрійович – шляхтич, значковий
товариш Полтавського полку (? – 1727 – 1752 – ?). У
1735 р. був у польському поході. Мав посполитих у 
с. Брусьях, жив у Полтаві. 26 квітня 1736 р. в Опішні
померла його 5-річна донька. Мав родовий герб (1751).

Нащинський Петро Дорошевич – значковий товариш
Полтавського полку. У 1752 р. разом з Іваном На-
щинським мав 9 сімей підданних у 1-й полковій По-
лтавській сотні у с. Брусьях.

Нащинський Яків Климович (? – 1731 – ран. 1737) –
значковий товариш (1731), бунчуковий товариш у
Полтавському полку. Разом з Остапом Куликом
тримав лісовий грунт, рибні лови та пасіку на р. Ор-
чику. Д.: Степанида Григорівна Буцька (? – 1720 –
1763 – ?), мала 5 служителів (1763).

Небаба Артем Мартинович – у вересні 1663 р. згаданий
у Новгород-Сіверському як значний військовий то-
вариш, коли купив дім у військового товариша Опа-
наса Сагайдачного.

Небаба Іван Васильович (? – ран. 1754.10.) – сотник на-
казний шаповалівський (1724, 1725), мав двір приїжд-
жий та шинок у м. Шаповалівці. У 1735 р. був за писаря
при купівлі волів. У 1737 р. був у очаківському поході
при волах. У 1738 р. убогий і не може військових похо-
дів відправляти, тому в полку в різних потрібних спра-
вах. Значковий товариш Ніжинського полку (? – 1732
– 1749 –?). Д.: Тетяна NN. Неписьменна.

Небаба Іван Іванович – значковий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1755 – ?). Мати відділила його від
отримання спадку. 26 листопада 1755 р. продав ша-
повалівським козакам Демку і Олексію Савченкам
дідизний «оборок» в урочищі за греблею Базар-
ського за 24 карбованці.

Небаба Йосип Охрімович – значний військовий товариш.
Небаба Охрім Мартинович – значний військовий товариш. 
Небаба-Охрімовський Олексій Охрімович (? – ран.

1749.06.) – син значного військового товариша,
значковий товариш Ніжинського полку, наказний
сотник шаповалівський (1734).

Небаба-Охрімовський Яким Олексійович (? – 1727 –
1751 – ран. 1767) – син значкового товариша, знач-
ковий товариш Ніжинського полку (? – 1749 – 1751
–?). Д.: Феодосія NN (1732 – 1767 – ?).

Неверовський Іван Васильович – син священика, ком-
панієць, зять Неверовського, значковий товариш
Переяславського полку (1735 – 1759 – ?), наказний
сотник полковий (1736). Мав хутір у Пирятинській

сотні (1747). Взяв прізвище дружини. Мав двір жит-
ловий, шинок і 3 піших підсусідка у Золотоноші та
1 в с. Сеньковці, при хуторі на р. Золотоноші 2 кін-
них підсусідка та 8 дворів найманих людей (1750).
Д.: (раніше 1726) Маріанна Павлівна Неверовська
(? – 1711 – 1779 – ?), донька ротмістра комонного
полку полковника Ковбаси (? – 1722 – ?), який мав
великі володіння в Золотоніській сотні.

Неверовський Петро Іванович (1737–1811) – походив з
покозачених шляхтичів. Службу розпочав 15 ве-
ресня 1757 р. полковим канцеляристом, у 1764 р.
призначений значковим товаришем Переяслав-
ського полку, сотник бубнівський (1770.05. – 1782).
Бунчуковий товариш з 1783 р., золотоніський го-
родничий (1783 – 1786 – ?). Д.: Пелагея Іванівна Ле-
вицька, донька абшитованого полкового судді.

Невсадзе Матвій – грузинський дворянин. Військовий
товариш Полтавського полку (1764).

Неговський Григорій Семенович (1708 – 1761 – ?) – на-
вчався в КМА, знав латину. У 1739 р. одружився з
донькою померлого сотника наказного синявського
Петра Петрова (Венецького), жив на ґрунтах коза-
чих і служив, у 1746 р. призначений значковим то-
варишем Чернігівського полку (16 грудня 1746 –
1761 – ?). Згадував батька, польського шляхтича Се-
мена Неговського, який у 1727 р. віддав його навча-
тися і до 1739 р. навчався. Мав у м. Синявці
житловий двір. Д.: N Петрівна Венецька, донька на-
казного сотника синявського.

Недбайло N (? – ран. 1779) – значковий товариш При-
луцького полку. Д.: Гафія NN, проживала у с. Голюнці.

Недбайло Іван – син значкового товариша, значковий
товариш Прилуцького полку (1772.7.04. – 1779 – ?).
Мешканець голюнський. Д.: Марія NN, донька ко-
зака. Мали сина Василя та доньок Лизавету і Уляну.

Неділько Ананій Данилович (1710 – 1767 – ?) – син знач-
кового товариша, його «сказка» 1754 р. засвідчує, що
службу розпочав 1 січня 1729 р. значковим товари-
шем за ордером Гадяцької полкової канцелярії, вій-
ськовий товариш «за верние и долговременние отца
его Данила Неделки котрий в Гадяцком полку бил
сотником и его самого Анания войсковие служби из
значкових полку Гадяцкого товарищей» (з 28 бе-
резня 1745) за універсалом ГВК. В походах не був.
Жив у м. Зінькові, мав 3 підсусідка при хуторі у 1-й
Зінківській сотні. Продав у Зінькові плец з городом,
садом, лісом під містом за 900 золотих значному вій-
ськовому товаришу Діонісію Лишню. Д.: Тетяна Фе-
дорівна Пащенко, донька намісника зіньківського.

Неділько Данило – значковий товариш Гадяцького
полку (1731), жив у м. Комишній.

Недовецький Василь – полковий товариш Чернігів-
ського полку (1706), мешканець бобровицький. 20
вересня 1706 р. продав двір у Бобровиці чернігів-
ському полковнику Павлу Полуботку поруч з дво-
ром вдови Василя Борковського. 

Незамаєвський Федір Костянтинович (1710 – 1787 – ?)
– службу розпочав з 1752 р., був у доправці чинов-
ницьких грошей, полковим комісаром та в інших
нарядах, чин військового товариша у Стародуб-



ському полку отримав у 1757 р. від гетьмана. У 1763
р. перебував вдома в Погарі. Д.: Ганна Леонтіївна
Галецька, донька бунчукового товариша. Мали
сина Григорія – військового канцеляриста (1787).

Немец Данило (1739 – ?) – осавул сотенний (1758 – 1763),
отаман сотений костянтинівський (1763 – 1780 – ?),
військовий товариш Лубенського полку (1779 – 1790
– ?). Мав 46 підданих у 1 місті, селі Поставище і 2 ху-
торах. Рід внесений до ІІ частини родовідної книги
дворян Чернігівського намісництва по Роменському
повіті. Д.: Настасія N Максюк, донька козака.

Немира Григорій Йосипович (? – 1717 – 1787 – ?) –
значковий товариш Стародубського полку. У 1737 р.
перебував вдома, але мав йти в похід в команді
фельдмаршала фон Мініха. Абшитований значко-
вий товариш (1787). Д.: Марфа Михайлівна Пілато-
вич (1742 – ?), вдова Андрія Савича Янжула (? –
ран. 1762), військового товариша.

Немирович-Данченко Гнат Микитович (1685/1693 –
1748) – службу розпочав з 1707 р. значковим това-
ришем. У 1727 р. був наказним сотником шептаків-
ським, значковий хорунжий Стародубського полку
(1735.04.01 – 1737). Брав участь в очаківському по-
ході. Другий осавул полковий стародубський
(1737.31.10 – 1745 – ?). Д.: Ганна Василівна Завадов-
ська, донька бунчукового товариша.

Немирович-Данченко Григорій Микитович (1705 –
бл. 1768) – службу розпочав з 1717 р. значковим то-
варишем, осавул полкової артилерії (? – 1729 –
1738), значковий хорунжий стародубський
(1738.16.03 – 1760). Брав участь в сулацькому, ліф-
ляндському, хотинському, кримському походах, у
проведенні Генерального слідства про маєтності у
Стародубському полку. Абшитований 3 червня 
1760 р. полковим осавулом. Д.: Катерина Силівна N.

Немирович-Данченко Дмитро Васильович (1705 – ?)
– козак каменський, значковий товариш Стародуб-
ського полку (? – 1735 – ?).

Немирович-Данченко Євтихій – значковий товариш
Стародубського полку (? – 1737 – ?). 1737 р. перебу-
вав вдома, але мав йти в похід в команді фельдмар-
шала фон Мініха.

Немирович-Данченко Іван Матвійович (? – ран. 1764)
– купець, значковий товариш Стародубського полку
(1711 – 1750 – ?), в 1712 р. посланий від Скоропад-
ського в Москву, привіз «сделаную походную церковь
с книгами» в полк Стародубський. Обраний зборщи-
ком податків у полку. У 1735 р. збирав гроші на
платню чиновників і полкових та сотенних служите-
лів за 1734 і 1735 рр., у 1735 р. жив у полковій сотні, «в
зборе денег на служителей», очолював команду ко-
заків у 1737 р. в Києві. У 1725 – 1737 рр. мав суперечки
за грунти в сс. Запольські Холевичі та Остроглядів, у
1764 р. у Стародубі володів 1 двором, 2 хатами, в яких
жило 2 найманих людей Д.: 1) (1716) N Семенівка
Школка, донька стародубського міщанина. 2) Уляна
Семенівна Відринська, донька священика.

Немирович-Данченко Іван Микитович (? – ран. 1763)
– значковий товариш (? – 1735 – 1737 – ?), у 1735 р.
наказний полковий сотник. «В отдаче сентябрского

і октябрского провіянта может остаться другій его
товаришъ» (1737), сотник мглинський (1738). Після
його смерті його борги сплатили спадкоємці.

Немирович-Данченко Іван Пилипович (1721 – 1784 –
ран. 1794) – службу розпочав з 1745 р. військовим кан-
целяристом ГВК. З 1745 р. до 1751 р. служив у Гене-
ральній рахунковій комісії, 3 роки був полковим
комісаром «по доправці на владельцов наметних
денег» та в інших комісіях, збирав «довольствие для
Псковського драгунського полку». Чин військового
товариша отримав згідно гетьманському універсалу
19 жовтня 1751 р. Бунчуковий товариш (з 1756.25.01).
1754–1761 рр. перебував при канцелярії ГВА, від якої
проводив слідства та виконував доручення. Мав у Ста-
родубі приїзджий двір. 1765 р. продав двір підкомо-
рію Погарського повіту Саві Гузовському за 150
карбованців, а купив його у бунчукового товариша
Григорія Борозни. Мав у 2-й полковій сотні володіння
у с. Чубковичах 2 бездвірні посполиті хати. Звільне-
ний у відставку у 1780 р. надвірним радником. Мав
603 підданих (1775). Д.: 1) (1748) Уляна Василівна Ве-
линська, донька стародубського городового отамана.
2) Параска Іванівна Забіла, донька бунчукового това-
риша. 3) Настасія Федорівна Ширай, донька бунчуко-
вого товариша. 

Немирович-Данченко Ілля Гнатович (1720 – ран.
1784) – значковий товариш (1748 – ?). Д.: Пелагея
Василівна N.

Немирович-Данченко Йосип Семенович (1704 – 1753
– ран. 1757) – значковий товариш Стародубського
полку (1726 – 1756). У 1735 р. жив у полковій сотні.
У 1737 р. займався купівлею коней, здавав вересне-
вий провіант, але повинен йти в похід в команді
фельдмаршала фон Мініха. У 1753 р. разом з вій-
ськовим товаришем Ничипором Пісоцьким продав
землю козаку Федору Михеєнку за 40 рублів.

Немирович-Данченко Кирило Федорович (? – 1720 –
1764 – ?) – шляхтич гербу «Гоздава», син старшини.
Значковий товариш (1736, з 1744 р. універсал – 1763),
абшитований військовий товариш (з 1763.20.10). У
1764 р. мав володіння у 1-й полковій сотні у с. Мохо-
новці 4 бездвірних хати посполитих, людей від 10 до
60 років – 7, молодших 10 – 3, в Топальській сотні у
с. Тратині 6 хат бездвірних посполитих, 2 слуг,
людей від 10 до 60 років – 12, молодших 10 – 8. Д.:
NN Красницька, донька священика.

Немирович-Данченко Матвій Іванович – значковий
товариш (? – 1769 – 1773), в другій армії в поході
(1769), абшитований військовим товаришем (1773 –
1783 – ?). Мав у Стародубі приїзджий двір під час
Румянцевської ревізії. Мешканець с. Кневичі Ново-
міської сотні. Д.: Ганна Ничипорівна Штишевська,
донька значкового товариша.

Немирович-Данченко Микита Матвійович (? – 1707)
– значковий товариш. Загинув під Биховом. Д.:
Марія Іванівна N (? – 1680 – 1709 – ?).

Немирович-Данченко Онопрій (1715 – 1737 – ?) –
значковий товариш Стародубського полку (? – 1735
– 1737 – ?), у 1737 р. перебував вдома, але мав йти в
похід в команді фельдмаршала фон Мініха.
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Немирович-Данченко Петро Гнатович (1731 – ран.
1784) – значковий товариш.

Немирович-Данченко Петро Іванович (1756 – ран.
1848) – службу розпочав канцеляристом ГВС, вій-
ськовий товариш (з 1778.7.02), бунчуковий товариш
(з 1780.23.05.). Д.: Уляна Григорівна Іскрицька
(1769 – ?), донька надвірного радника.

Немирович-Данченко Прокіп Іванович (? – 1755 –
1779 – ран. 1783) – значковий товариш (1765–1773),
абшитований військовий товариш (з 1773). У 1769 р.
був в другій армії в поході. 19 квітня 1765 р. продав
двір у Стародубі за 200 карбованців братам Злотни-
кам, які купили його для матері –Євдокії Яківни
Злотникової, вдови Матвія Злотника. Отримав у спа-
док разом з братом Матвієм 42 двори підданих у с.
Кневичі Новоміської сотні. Д.: NNN, мали синів Ан-
тіна, Василя, Андрія, доньок Настю і Єфросинію.

Немирович-Данченко Семен – значковий товариш
(1723).

Немирович-Данченко Семен Матвійович (? – 1672 –
1708) – мешканець стародубський, значковий това-
риш (1692), військовий товариш (1708). Його онук
Іван, козак полкової сотні, мав у Стародубі двір в Ру-
мянцевську ревізію. 

Немирович-Данченко Федір Семенович (? – 1734) –
службу розпочав з 1707 р. значковим товаришем,
значковий хорунжий стародубський (1720 – 1734).
12 липня 1721 р. отримав гетьманський універсал з
підтвердженням на с. Чорнижево в Новоміській
сотні. «Отданъ камень хоружому пану Данченку
млиновый». Мав маєткові суперечки. Брав участь у
проведенні Генерального слідства про маєтності у
Стародубському полку. Д.: N Артемівна Овсієнко,
донька козака с. Халієвич.

Немирович-Данченко Федір Федорович – службу
розпочав з 1752 р. полковим канцеляристом, знач-
ковий товариш (з 1751), військовий товариш (з
1765.9.12). Абшитований військовий товариш
(1784). Д.: Параска Петрівна Скоробагата.

Немировський Олексій – службу розпочав з 1758 р.
при Кобизькому сотенному правлінні, полковий
канцелярист (з 1766), військовий товариш Київ-
ського полку (1774 – 1776 – ?). Д.: NNN, донька ко-
зака козелецького.

Непийпиво Василь – службу розпочав з 1750 р. коза-
ком, абшитований значковий товариш Миргород-
ського полку (? – 1779 – 1781 – ?).

Неровний Іван (1705 – 1737 – ?) – значковий товариш
Стародубського полку У 1735 р., у 1737 р. перебував
вдома, але мав йти в похід в команді фельдмаршала
фон Мініха

Неронович Василь – значковий товариш Миргород-
ського полку (1741).

Неронович Іван – значковий товариш Миргород-
ського полку (1742).

Несвіт (Насвіт) Іван – його двір в Полтаві знаходився
поблизу дому Михайла Переяславця та дому по-
лтавського війта Семена Яременка на Пробитій ву-
лиці, який останній купив у листопаді 1674 р. у
Ганни Добромерської. Осавул полковий полтав-

ський. У вересні 1676 р. купив двір у Дениса Чуд-
новченка, який той купив у козака Левка Яковенка
по сусідству з Леськом Браїлком. Значний військо-
вий товариш (? – 1692 – 1693 – ?). Суддя полковий
полтавський (1700–1710). Наказний полковник по-
лтавський (1701). Д.: N Степанівна Петрашенко,
донька полкового осавула полтавського.

Несвіт (Насвіт) Стефан – товариш полку Полтав-
ського (1667).

Несміян Василь (? – 1735 – 1775 – ?) – шляхтич гербу
«Равич», під полковою канцелярією (1741), службу
розпочав з 1748 р. значковим товаришем Київ-
ського полку. Військовий товариш (з 1763.3.08.),
працював у полковій рахунковій комісії. У 1775 р.
він удівець і мав двох синів. Мав 2 підданих у с. Бу-
дищах Козелецької сотні.

Несміян Михайло – син осавула полкового київського,
козак Київського полку (1740), під полковою кан-
целярією (1741). У 1740 р. мав суперечку з бунчуко-
вим товаришем Іваном Забілою за половину млина
на р. Остер під Козельцем. Значковий товариш. У
1748 р. «за крайнею нищетою» виключений з ком-
путу значкових.

Нестелій Василь (1726–1782) – службу розпочав з 
1749 р., значковий товариш Київського полку
(1758.06. – 1761 – ?), рідний брат Михайла. Їх пра-
бабкою була Мотря, вдова Лавріна Мельника, в дру-
гому шлюбі за покозаченим шляхтичем Михайлом
Івановичем, отаманом городовим козелецьким
(1697). Від першого шлюбу мала синів Михайла і
Микиту Лавріновичів і доньку Настасію. Від дру-
гого шлюбу – доньок Феодору і Євфимію.

Нестелій Ки рило Іванович (1752 – 1787 – ?) – син сот-
ника басанського, в службі з 1768 р., військовий
канцелярист МК (1770), військовий товариш (з
1773.26.07.), бунчуковий товариш (1783.14.12. – 1787
– ?). Мав підданих в сс. Осівці, Брегінці Д.: Олена
Мойсеївна Худолій (1759 – ран. 1797), донька бун-
чукового товариша.

Нестелій Михайло – шляхтич, значковий товариш Ки-
ївського полку (1752).

Нестелій Федір (1682 – 1782.3.10.) – був сином Євдокії
Павлівни (? – 1662 – 1716 – ?), в другому шлюбі за
обозним полковим Охтирського полку, а 1716 р. по-
вернулася на батьківські землі в Зіньків. Федір став
значковим товаришем Переяславського полку. Його
син Іван (1706 – 1775 – ран. 1779) сотник басанський.
Донька Марія Федорівна (1691–1762) була за сотни-
ком Семеном Климовичем Шаповаленком.

Нестеревич Дмитро Матвійович – значковий товариш
Ніжинського полку (? – 1736 – 1741), військовий то-
вариш «по атестату генерала-фельдмаршала і кава-
лера графа фон Лессія» (1741 – 1750 – ?).

Нестеревич Опанас – військовий товариш Ніжинського
полку. Д.: (1783) Марфа Василівна Комашинська.

Нестеренко Андрій – значковий товариш Лубен-
ського полку. 31 жовтня 1735 р. призначений комі-
саром для збору провіанту на випадок прибуття
полонених.

Нестеренко Василь – бунчуковий товариш (1738). 
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Нестеренко Григорій – значковий товариш Лубен-
ського полку (1783). Мав у с. Будках підданних: 1
підданий чоловічої статті і 2 – жіночої. Д.: N Пет-
рівна Яновська (? – ран. 1783), донька намісника ро-
менського.

Нестеренко Іван Лаврінович (? – 1751.5.08.) – дворя-
нин панський полковника лубенського Марковича
(1719), отаман городовий роменський (? – 1720 – ?),
(1725.02. – 1751.5.08.). Значковий товариш Лубен-
ського полку (1736). 14 грудня 1720 р. отримав геть-
манський унівверсал на маєтність дружини в
Кролевці. У 1727 р. костянтинівський священик
Федір Зранкевич продав йому дворище у Ромнах.
Д.: (1720) Євдокія N Маковська, вдова кролевець-
кого жителя Микити Калиновського.

Нестеренко Іван Федорович (1750 – ?) – син возного,
військовий товариш Ніжинського полку (1782 –
1790), поручик. Володів у 1783 р. підданими у с. Ко-
лесники. У 1787 р. мав 23 підданих у 1 місті, 1 селі і
1 хуторі. Д.: Ксенія Павлівна Єзучевська, донька
значкового товариша.

Нестеренко Кузьма – значковий товариш Гадяцького
полку (1747). Мав двір, хутір, 7 підсусідків у Грун-
ській сотні.

Нестеренко Петро (? – ран. 1768) – значковий товариш
Лубенського полку. Д.: NNN. У 1768 р. володіла
хатою померлого козака лубенського Степана Хо-
менка.

Нестерович Григорій Матвійович (? – 1748 – ран. 1787)
– син значкового товариша, значковий товариш Ні-
жинського полку (1783). Мав 3 підданних у с. Буд-
ках. Д.: N Петрівна Яновська (? – 1748 – 1760 – ран.
1783), донька роменського намісника.

Нестерович Іван – значковий товариш Лубенського
полку. У 1735 р. був при полковій канцелярії.

Нестерович Матвій (? – 1680 – 1736 – ?) – писар со-
тенний конотопський (? – 1700 – ?), козак кінний
міського куреня Конотопа (1711), значковий това-
риш Ніжинського полку (1735 – 1737), сотник на-
казний конотопський (1737). Був звинувачений у не
проведенні ремонту в Конотопу і не відправленні
козаків в похід. У 1735 р. був у поході в Орелі на
лінії. Жив у Конотопі з синами Павлом і Дмитром. 

Нестерович Опанас Матвійович – син значкового това-
риша, військовий товариш Ніжинського полку (? –
1781 – 1787 – ?). Мав маєтності в Конотопі і с. Під-
липському (23 підданих). Д.: (бл. 1760) Марфа Васи-
лівна Комашинська, донька сотника конотопського.

Нестерович Павло Матвійович – син значкового това-
риша, значковий товариш Ніжинського полку (? –
1736 – 1741), військовий товариш «по атестату гене-
рала-фельдмаршала і кавалера графа фон Лессія»
(1741 – 1752), комісар полковий ніжинський (1752).
Мав підсусідків в Бахмацькій сотні (1738).

Нестерович Федір – військовий товариш. Його донька
Єфросинія була заміжня (1783) за прапорщиком у
відставці Павлом Булашевичем.

Нестеровський Василь Захарович (? – 1783) – службу
розпочав 1 січня 1758 р. в Терехтемирівському сотен-
ному правлінні. Полковий канцелярист (1760 – 1766),

писар сотенний 3-ї полкової сотні (1766.2.08. – 1768),
писар в Переяславському комісарстві по вибору шля-
хетському. 6 березня 1773 р. отримав чин значкового,
а 2 квітня 1774 р. – військового товариша. За ним
було 9 підданих в Переяславі і Борисполі. Став стряп-
чим Переяславського повіту, титулярним радником
(з 1783.22.12.). Мав синів Степана та Івана. Д.: 1) NNN.
2) Уляна Денисівна Мантак, донька значкового това-
риша (? – 1760 – 1786 – ?). У 1779 р. її пасербниця зви-
нуватила у захопленні маєтку в Козельці.

Нестеровський Олексій – службу розпочав з 1758 р.,
полковий канцелярист, військовий товариш Київ-
ського полку (1774 – 1775 – ?). 

Нестеровський Степан Васильович (1769 – ?) – син
військового товариша, у 1784 р. був значковим то-
варишем. 

Несходовський Данило (1728 – ?) – козак чорнуський,
осавул сотенний чорнуський (? – 1768), абшитова-
ний військовий товариш Лубенського полку. Мав 15
підданих в Чорнухах (1788). Рід внесений до І час-
тини родовідної книги Чернігівського намісництва.
Д.: Єфимія NN, донька козака. Мали сина Івана, до-
ньок Устину, Уляну, Феодосію.

Нетеса Омелян – возний, військовий товариш
(1774.13.08. – 1783 – ?).

Нехаєвський Іван (1727 – 1789 – ?) – службу розпочав з
1744.15.04., сотенний осавул (з 1761), значковий то-
вариш Чернігівського полку (з 1770), сотник рої-
ський (з 1771), премєр-майор у відставці (з
1783.28.02.), засідатель Городницького нижнього
суду. Абшитований бунчуковий товариш (? – 1788 –
1790 – ?). Мав 15 підданих у 1 місті і 1 хуторі в Город-
ницькому повіті. Був у турецькому поході і в різних
відрядженнях. Під судом в Глухові (1780). Д.: Євфи-
мія Євстафіївна Біла, донька значкового товариша
Миргородського полку. Мали синів Лева, Івана.

Нехаєвський Лев Іванович (1752 – 1787 – ?) – син сот-
ника Івана Нехаєвського. Службу розпочав з 1766 р.,
осавул сотенний (1769–1774), значковий товариш
Чернігівського полку (1774 – 1779 – ?), служив на
постах в Могилівській губернії (1779). Д.: N Серби-
нович, донька значкового товариша.

Нецецький Михайло – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1737), мав підсусідків у с. Фастівець

Нечай Аврам (1737 – ?) – значковий товариш (1784).
Абшитований значковий товариш (? – 1788 – 1790
– ?). Мав 7 підданних в Бознянському повіті. Д.:
Любов NN, донька значкового товариша.

Нечай Іван – значковий товариш Прилуцького полку
(1740), мешканець с. Гайворон.

Нечай Іван Кирилович (1747 – 1779 – ?) – син абшито-
ваного сотника. Значковий товариш Прилуцького
полку (1770 – 1788 – ?). Мав 50 підданних в Борз-
нянському повіті (1788). Д.: Гафія NN, донька знач-
кового товариша.

Нечай Ілля – значковий товариш Прилуцького полку
(1731 – 1751 – ?), мешканець с. Гайворон.

Нечай Ісаак Максимович – син значного військового
товариша Стародубського полку, значковий това-
риш, священик. 
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Нечай Кирило (1740 – ?) – з шляхти, службу розпочав
з 1769 р., отаман сотенний (з 1769.2.03.), значковий
товариш Миргородського полку (з 1775).

Нечай Кирило – значковий товариш Прилуцького
полку (1741 – 1767 – ?), абшитований сотник (? –
1772 – 1779 – ?), проживав у с. Гайворон. Д.: 1) (1772)
Ганна Федорівна Гудима, донька козака Корибутів-
ської сотні. 2) (1779) N Тимофіївна Биковець, жи-
телька ічнянська.

Нечай Козьма (1749 – ?) – абшитований значковий то-
вариш Ніжинського полку (1788), мав 14 підданних.
Д.: Параска NN, донька священика.

Нечай Максим – шляхтич гербу «Побуг» зміненого,
значний військовий товариш Стародубського полку
(? – 1718 – ?).

Нечай Пилип Ісакович – син значкового товариша,
значковий товариш, священик.

Нечитайло Григорій – значний військовий товариш
(1707). Підписав у Новгороді-Сіверському тестамент
колишнього канівського полковника і колишнього
судді полкового стародубського Давида Пушкаренка.

Нечут Дмитро – значковий товариш Гадяцького полку
(1739) у поході.

Нечут Іван Іванович – службу розпочав з 1760 р. веп-
рицьким сотенним канцеляристом, асигнований
значковий товариш (з 1768), значковий товариш (з
2 серпня 1770). Д.: N Федорівна Дановська, донька
священика зіньківського.

Нечут Стефан – значковий товариш Гадяцького полку
(1736 – 1739), мешканець гадяцький, жив у 1-й по-
лковій сотні.

Никифоренко Ничипір – шляхтич. Військовий това-
риш (? – 1710 – 1712 – ?).

Никифорович Опанас – шляхтич, військовий това-
риш Стародубського полку (1700).

Никонов Іван – значковий товариш Ніжинського полку.
Никонов Семен Іванович – значковий товариш Ні-

жинського полку (1781), колезький канцелярист
(1787), мешкав у Янполі.

Ничик Артем (1763 – ?) – син значкового товариша,
службу розпочав з 8 травня 1778 р. копіїстом, кан-
целярист полковий (з 26 лютого 1781), сотенний
отаман (з 9 грудня 1781), значковий товариш Мир-
городського полку (з 24 листопада 1782). Володів
хутором в Сорочинській сотні.

Ничик Корній Дмитрович – отаман сотенний (з 1765),
військовий товариш (з 1782), поручик Чернігів-
ського полку у відставці (з 1787).

Ничик Остап N (1758 – ?) – син отамана сотенного,
службу розпочав 31 травня 1768 р., сотенний кан-
целярист (з 27 грудня 1772), писар сотенний соро-
чинський (з 4 жовтня 1779), одночасно значковий
товариш (з 20 травня 1781).

Ничипоренко – значковий товариш Ніжинського
полку.

Ничипоренко Фесько – військовий товариш Лубен-
ського полку (1702).

Ніжинець Василь Степанович (1756 – ?) – військовий
товариш Полтавського полку, рекомендувався в по-
ручики.

Ніжинець Захар Степанович – значковий товариш Ста-
родубського полку, мешкав у Погарському повіті.

Ніжинець Іван Семенович (1720 – 1769 – ран. 1780) –
син міщанина, службу розпочав з 20 лютого 1750 р.,
козак (з 12 травня 1757) служив при полковій кан-
целярії, значковий товариш Полтавського полку (з
20 січня 1759) за власні служби. Будучи у постійних
комерційних роз’їздах, виконував і розвідувальні
доручення. Мав у власності куплені козацькі
ґрунти, що слугувало однією з вказаних у ордері
підстав для визнання цього міщанина козаком. Ко-
ристувався родовим гербом (1769).

Ніжинець Павло Федорович (1723 – ?) – селітряний за-
водчик (1736), службу розпочав з 1 січня 1745 р., по-
лковий комісар (1749), військовий товариш у
Гадяцькому полку (з 31 грудня 1758), абшитований
бунчуковий товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 20
підданих (1775), 90 підданих (1790). Д.: Ганна Па-
влівна Ковалевська, донька поручика.

Ніжинець Федір – значковий товариш Гадяцького
полку (1735). 1735 р. робив звіт за комісарство, тому
в поході не був. Мав в Опішні 1 двір з 1 хатою.

Нікітін Хома – значковий товариш (1741), склав при-
сягу імператриці Єлизаветі в Ніжинському полку.

Нікітов Олексій – служив з 1734 р. виборним козаком,
з 1763 р. атестований значковий товариш Гадяць-
кого полку (1763 – 1780 – ?). Одружений був тричі.
Від 1-го шлюбу мав синів Петра (за батька службу
ніс) та Григорія, від 3-го – синів Олександра та
Івана, доньку Марфу.

Нікішенко Яків (? – ран. 1748) – значковий товариш
Ніжинського полку. Д.: Марія NN, вдова (1748),
мала двір житловий у м. Кролевці.

Ніконов Іван – абшитований значковий товариш (1777),
жив у Янполі, діти: Василь 52 р. невідомо де знахо-
диться, Ксенія 44 р. заміжня за священиком доро-
шівським Василем Кучеровським, Софія 33 р. вдова.

Новакович Семен Іванович (? – 1735) – сотник борис-
пільський (?-1705-1716), знатний полку Переяслав-
ського товариш (1719), писар наказний
переяславський (1723, 1726, 1729), суддя полковий
переяславський (? – 1723 – 1730.03. – ?).

Новакович Федір Семенович (1722 – 1769) – син сот-
ника бориспільського, в службі з 1740 р. в Переяс-
лавській полковій канцелярії, значковий товариш
(? – 1752), кандидат на посади переяславського по-
лкового хорунжого і березанського сотника. З 21
грудня 1752 р. – військовий товариш. 4 березня 1768
р. абшитований бунчуковим товаришем. Д.: Мела-
нія Петрівна N (1727 – 1765 – ?).

Новгородський Федір – значковий товариш Старо-
дубського полку (1747), мав двір приїзджий у Ша-
повалівці.

Новицький Андрій – козак Старосанжарської сотні. У
1731 р. займався збором порцій і рацій для Володи-
мирського драгунського полку, який квартирував в
Полтавському полку. Значковий товариш Полтав-
ського полку (1738.01. – 1767 – ?). Отаман сотенний
(? – 1746 – 1751 – ?). Проживав у Старих Санжарах.
2 серпня 1741 р. згорів його дім. 
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Новицький Андрій Іванович – військовий товариш.
Д.: Пелагея N Копцевич. 

Новицький Андрій Іванович (? – 1789.20.02.) – службу
розпочав з 1739 р. військовим канцеляристом ГВК,
бунчуковий товариш (з 1745.13.01.). Мав житловий
двір у с. Литвяках в полковій сотні, разом з бунчу-
ковим товаришем Петром Новицьким хутір при 
с. Засуллі (1747). Полковник (1783), бригадир
(1783). Д.: Марія Семенівна Сулима (? – 1798),
донька переяславського полковника.

Новицький Андрій Іванович (1742 – 1782 – ?) – службу
розпочав з 14 лютого 1759 р. полковим канцелярис-
том, військовий канцелярист (1763.3.09. – 1765), вій-
ськовий товариш Лубенського полку (1765.25.11. – 1782
– ?). Д.: (з 1782) Ганна Яківна Мартос (1756 – 1827).

Новицький Андрій Якович (1723 – 1787 – ?) – брав
участь у дністровському поході. Бунчуковий това-
риш у Лубенському полку (1745.30.06. – 1757), аб-
шитований бунчуковий товариш (1757 – 1787 – ?).
Д.: NNN.

Новицький Антін Якович (1725 – 1763 – ?) – син бун-
чукового товариша, почав служити після смерті
батька у 1741 р. в ГВК військовим канцеляристом до
1745 р. Бунчуковий товариш у Лубенському полку
(30.06.1745 – 1763 – ?), був у комісії по перепису дво-
рового числа всього Переяславського полку, потім у
прикордонній комісії у Київському воєводстві, при-
сутній у справах у Брацлавскому воєводстві через
«последовавшей там болезни», і в інших слідствах
«по делам челобитчиков». У 1756 р. в Лубенській по-
лковій рахунковій комісії, 1763 р. – «в сборе земель
принадлежащих замку гадяцкому». Д.: NNN.

Новицький Григорій Якович (1734 – 1784 – ?) – службу
розпочав 24 травня 1749 р. бунчуковим товаришем
у Лубенському полку. Купив с. Білогорілку у вдови
полковника Малами. Д.: Марфа Іванівна Кулябка,
донька лубенського полковника.

Новицький Данило Антонович (1753 – 1808 – ?) –
службу розпочав з 1770 р. у Малоросійській колегії,
військовий товариш у Лубенському полку (? – 1774),
бунчуковий товариш (1774 – 1787). Д.: Тетяна Па-
влівна Огронович, донька касира.

Новицький Данило Юрійович (? – 1717 – 1728 – ран.
1740) – шляхтич, син дозорця шептаківського, на-
вчався за кордоном. Бунчуковий товариш Д.: Марія
Климівна Янджул (1708 – 1744 – ?), донька сотника
топальського.

Новицький Дмитро Антонович (1750 – ран. 1799) –
військовий товариш у Лубенському полку (1774),
бунчуковий товариш (з 1774), прем’єр-майор (з
1791), мешкав у Лубенському повіті. Д.: Варвара
Костянтинівна N (1761 – 1799 – ?).

Новицький Іван Ілліч (? – 1704 – 1745 – ?) – бунчуко-
вий товариш (? – 1726 – 1737), брав участь в сулаць-
кому поході (1726–1727). Абшитований бунчуковий
товариш (1737 – 1745 – ?). Прилуцький полковий
комісар (1741). Присягнув у 1741 р. Мав у Лохвиці
двір житловий, в якому сам жив, шинок, підсусід-
ських 2 двори тяглих убогих та 5 дворів піших убо-
гих, у с. Юсковці 4 двори підсусідків піших убогих,

у Сенчанській сотні у с. Ломаках 1 двір піших убо-
гих підсусідків. Д.: Настасія Луківна Жураковська,
донька ніжинського полковника.

Новицький Іван Петрович – службу розпочав з 
1742 р., значковий товариш Переяславського полку
(з 1751), возний (з 1764). Абшитований військовим
товаришем (7 лютого 1768 – 1782 – ?). Мав 25 під-
даних у с. Старій Басані (1775). Д.: Зіновія NN,
донька козака Лубенського полку

Новицький Іван Якович – єврей-вихрист. Значковий
товариш Прилуцького полку (1729 – 1751 – ?). У 
1744 р. ГВК розглядала справу про образу ним пору-
чика Михайла Ушакова і полковника фон Родена. 17
липня 1747 р. подав прохання відпустити з Глухова у
зв’язку з припиненням розгляду його судової справи.
У 1749 р. його як відкупщика полкового звинуватив
у зловживаннях військовий товариш Василь Шнур-
чевський. Побив, захопив сіножать і вирубав пущу у
значкового товариша Прилуцького полку Івана Яр-
мака. Сотник ічнянський (1753–1763). 

Новицький Іван Якович (? – 1763) – бунчуковий това-
риш у Лубенському полку (30.06.1745. – 1751 – ?).
Проживав у с. Окопі полкової сотні Лубенського
полку, де мав шинок, 6 дворів найманих людей, 9 дво-
рів найманих людей у с. Литвяках, хутір при с. Засиллі
в 3 двори, разом з Федором Новицьким мав підданих
в полковій сотні в с. Окопі убогих 11 дворів в них 14 хат
та 15 хат бездвірних (1747). Д.: Марія Іванівна N. 

Новицький Ілля Федорович – бунчуковий товариш у
Лубенському полку (? – 1784 – ?).

Новицький Ілля Федорович (? – 1642 – 1702.04. – ран.
1703.04.) – комендант димерський (1672 – 1673),
охочекомонний полковник (1673.20.04. – 1696).
Учасник кримських походів. У 1689 р. під час по-
їздки гетьмана призначений старшим над усіма ко-
монними полками, у 1696 р. призначений
начальником прикордонних містечок і фортець,
щось на зразок «коронного стражника» в Речі По-
сполитій. Значний військовий товариш (? – 1702 –
?). 12 вересня 1687 р. отримав гетьманський універ-
сал на с. Нехаївку, 12 січня 1689 р. – на городище
Снітин з селами Окопом та Ісачками, 1690 р. – на сс.
Литвеки, Хорошки, Гробище, частину с. Клищинці і
Галицьку слободу. Д.: 1) Софія NN (? – бл. 1685), 2)
Меланія Василівна N (? – 1670 – 1717.04. – ?).

Новицький Корнило – значковий товариш.
Новицький Матвій Данилович (1725 – 1764 – ?) – «дво-

ровий служитель» бунчукового товариша Павла
Миклашевського (1754–1761), військовий товариш.
Д.: (1761) Настасія Олексіївна N (1738 – ?).

Новицький Петро Іванович (1722 – 1776 – ?) – службу
розпочав з 1739 р. військовим канцеляристом ГВК
(1739–1745), бунчуковий товариш (1745.13.01. –
1776), в Миргородській полковій рахунковій комісії
(1750). Малоросійський полковник (з 1776.19.11.).
Шляхтич Лубенського повіту (1767). Д.: (1775)
Олена Семенівна Безбородько, донька переяслав-
ського полкового обозного, мали синів Семена і
Миколу, які виховувались у діда – полкового обоз-
ного переяславського, і доньку Марфу.
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Новицький Петро Іванович (1756 – ?) – син значкового
товариша. Канцелярист гродського Переяславського
суду (1775), значковий товариш (1777 – 1780 – ?). Д.:
Євдокія Семенівна Плакса, донька сотенного отамана.

Новицький Семен Петрович (? – ран. 1783) – значко-
вий товариш Переяславського полку (? – 1766), вій-
ськовий товариш (1766 – ?).

Новицький Степан Якович – бунчуковий товариш
(1735.19.09. – 1747 – ?). Брав участь у польському по-
ході. Мав у Роменській сотні в с. Кропивинцях двір
житловий та 2 двори найманих людей (1747).

Новицький Федір Якович (1726 – ?) – син бунчукового
товариша, присягнув у 1741 р. Після смерті батька
просив собі звання бунчукового товариша, на місце
батька служити і призначений в чин бунчукового
товариша (1745.30.06. – 1763 – ?). У 1763 р. прово-
див ревізію у Полтавському полку. У його володінні
138 підданих та у с. Окоп і 107 у с. Снітині. Д.: NNN.

Новицький Яків Ілліч (? – 1705 – 1741) – бунчуковий
товариш у Лубенському полку (1726 – 1737). У 1723
р. складав ревізію Гадяцького полку. У 1737 р. аб-
шитований через хворобу. Д.: (1722) Настасія Дмит-
рівна Думитрашко-Райча, донька значного
військового товариша, мала 64 двори і 10 кол (1744).
Мала 21 двір підданих у с. Литвяках і 40 у с. Окопі
(1745). У 1747 р. володіла хутором при с. Литвяках
під Лубнами і мала там шинок, млин на р. Сулі у с.
Ісачки, два шинки і млин на р. Сулі у Снятині,
шинок у с. Ломаках Сенчанської сотні.

Новіков – значковий товариш Ніжинського полку.
Новіков Григорій – з роду Дахновичей. Значковий то-

вариш (1776).
Новополець N – значковий товариш Ніжинського

полку (1781), проживав у с. Рижках.
Новоселка Іван Хомич (1724 – 1779 – ?) – в його

«сказці» значкового товариша Полтавського полку
1762 р. зазначалося: служив з 1752 р. був у різних ко-
мандах за наказом полкової канцелярії, за Дніпром,
у 1758 р. у Переволочанській фортеці. В чин значко-
вого товариша призначений від ГВК. З 1745 р. після
смерті його батька, відправляв на його місці службу
значковим товаришем. Ордеру не мав, тому просив
видати йому і його племіннику Якову Стрільченку.
Ордер на чин виданий 16 грудня 1758 р.

Новоселка Хома (? – 1745) – козак тяглий м. Кишеньки
(1718), значковий товариш Полтавського полку (? –
1745).

Новосельський Полікарп – військовий товариш (? –
1746 – 1756 – ?). У 1746 р. здійснювалась передача в
опіку двох доньок покійного бунчукового товариша
Потребич-Гречаного їх вітчиму Новосельському від
обозного Гадяцького полку Василя Биковського.

Новохацький Семен Григорович (1752 – ?) – син
шляхтича, онук отамана городового конотопського,
значковий товариш Ніжинського полку (1787). Мав
9 підданних. Мешканець конотопський. Д.: Єфро-
синія NN, донька дворянина. Мали синів Михайла,
Семена і Микиту. 

Нога Матвій – значковий товариш Прилуцького полку
(1732).

Ноздря Василь Гаврилович – службу розпочав з 1756 р. у
Бакланській сотні, значковий товариш Стародуб-
ського полку (1760.24.03. – 1781 – ?), у зборі недої-
мочних грошей в рахунковій комісії (1769), в походах
не був. Д.: Євдокія Михайлівна Дядько, донька козака
1-ї Почепської сотні. Мали синів Івана і Матвія.

Ноздря Гаврило – військовий товариш Стародубського
полку.

Ноздря Карпо – значковий товариш Стародубського
полку у Бакланській сотні (? – 1769 – 1777 – ?).

Ноздря Михайло – службу розпочав з 1739 р. у Баклан-
ській сотні, осавул сотенний (1752), значковий то-
вариш (1752 – 1783 – ?). Д.: 1) Настасія NN, донька
шляхтича. 2) (1784) Ганна Терентіївна Ширай (бл.
1756 – ?).

Ноздря Наум Григорович – покозачений шляхтич. Сот-
ник (? – 1676.08. – ?), (? – 1677.03. – ?), (? – 1679.04.
– 1687). 4 жовтня 1687 р. як колишній сотник отри-
мав підтвердження на три власних млини: на р. Де-
ревейні під с. Старосіллям, під с. Чорнобабинцями,
на р. Костиці в с. Васьковичі. Значний військовий то-
вариш (1688.01.). 11 січня 1688 р. отримав гетьман-
ський універсал на с. Жукове «до ласки войсковой».

Ноздря Семен Гаврилович – син військового товариша.
Службу розпочав 1762 р. в Бакланській сотні, зем-
ський підписок (1766 – 1770), старший гродський
писар (1770 – 1773), військовий товариш Стародуб-
ського полку (1773 – 1781 – ?). Д.: Параска NN,
донька міщанина. Мав синів Володимира, Григорія,
Олександра.

Нозорович Павло – військовий товариш у Ніжин-
ському полку… будучи малолітнім, навчався у ла-
тинських чрез кільканадцять лет училищах і
відучившись з 1731 р. був в різних комісіях, в званні
значкового товариша відправляв до 1736 р.

Носач (Шкарлат, Шкурат) Тиміш Іванович (? – 1619 –
1671.09. – ?) – про шляхетське походження засвідчує
його герб (1659) на розписці про отримання коштів у
Варшаві для Війська Запорожського. Він син при-
луцького сотника (за реєстром 1649 р. – Шкурате-
вича), а потім полковника Івана Шкурата (? – 1600 –
1651), який загинув під Берестечком в 1651 році. До-
тичним підтвердженням цього є наявнісь в сотні
Івана Шкурата Тимошівого (тобто полковника Но-
сача) зятя Остапа в 1664 р. розстріляного гетьманом
Тетерею разом з І.Виговським. Притримуємся думки,
що він – шляхтич, який знаходився у міщанському се-
редовищі. Спочатку Тимофій Носач очолив Остер-
ський полк в 1648 – 1649 рр. Змінив старого батька на
полковництві прилуцькому після того як Остерський
полк був влитий до Переяславського. У 1650 р. брав
участь на чолі полку в молдавському поході. Гене-
ральний обозний при Богдані Хмельницькому, Івані
Виговському, Юрію Хмельницькому і Павлу Тетері. У
1652 р. купив у пана Яроша Черепинського в Корсун-
ському полку хутір в с. Припоні за 300 золотих. З
метою зміцнення керівництва прикордонного Брац-
лавського полку направлений Б. Хмельницьким по-
лковником у Брацлав. Він зміг протягом 1652 – 1654
рр. зґрунтувати полк і висунути на керівні посади
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майбутніх визначних полководців Зеленського, Ли-
сицю та інших. Керував полком у Жванецькій битві, у
боях на Брацлавщині на весні 1654 р. Повернувся на
посаду генерального обозного і брав участь в облозі
Львова. Разом з Виговським очолював похід на По-
лтаву проти Пушкаря. Очолював оборону проти конт-
ратак пушкарівців. Був парламентарем, затриманим
як закладником пушкарівцями. У 1659 р. очолював
козацьку делегацію на сейм. Під час скинення з геть-
манства Виговського перейшов на бік прибічників
Юрася Хмельницького. Гетьман Тетеря призначав
його наказним гетьманом. У 1665 р. захоплений в
полон в Корсуні, був на московському засланні. Звіль-
нений на прохання П.Дорошенка 22 вересня 1668 р. і
повернувся на Україну. Значний військовий товариш
(? – 1668 – ?). Дорошенко надав гетьманський універ-
сал на його маєтності в Корсуні і поблизу міста. 19 ве-
ресня 1671 р. продав батьківський млин на р. Удаї
прилуцькому полковнику Семену Третяку.

Носенко Данило – військовий товариш Прилуцького
полку.

Носенко Данило – значковий товариш Полтавського
полку (1758). Мав синів Тимофія, Павла, Івана,
Олександра. 

Носенко Іван – службу розпочав полковим канцеля-
ристом з 1767 р., значковий товариш Переяслав-
ського полку (1771 – 1773), військовий товариш
(1773.24.01. – 1780 – ?). Д.: Настасія N Пащенко,
донька кассира переяславського. Син Петро.

Носенко Клим – запорізький козак, житель м. Носівки
Київського полку. За активну ачасть у російсько-ту-
рецькій війні 1735 – 1739 рр., у 25 жовтня 1748 р. от-
римав чин значкового товариша.

Носенко Костянтин – значковий товариш Полтав-
ського полку (1779).

Носенко Михайло – значковий товариш (1772).
Носенко Ничипір – значковий товариш Прилуцького

полку, у 1734 р. за ним з Яковом підтвердили права
на с. Щурівку Іваницької сотні і с. Рудівку Монас-
тирищанської сотні.

Носенко Павло Данилович – товариш полку, у 1752 р.
знаходився під відомом Полтавської полкової кан-
целярії, значковий товариш, мав хутір в урочищі
Тагамлик (1763).

Носенко Степан Данилович – син військового това-
риша, виборний козак (1737). В жовтні 1737 р. на
його дім у с. Білошапках здійснив наїзд та захопив
волів городничий Ісай Шепетовський. Військовий
товариш.

Носенко Тиміш Данилович – значковий товариш По-
лтавського полку (1743), мав двір у Полтаві і хутір.

Носенко Федір Степанович (? – 1703 – 1731 – ?) – знач-
ковий товариш Прилуцького полку (1724). Володів
с. Голубівкою (1724 – 1731). Помер бездітним.

Носенко Яків – значковий товариш (Прилуцького
полку 1734, 1740)

Носикевич-Пригара N Гордійович – значковий това-
риш (1723), у нього і брата Петра захопив грунт і
осадив на ньому слободу шептаківський староста
Юрій Новицький. 

Носикевич-Пригара Петро Гордійович (? – ран.
1728) – син писаря полкового стародубського і
донька стародубського війта Ширая. Значковий то-
вариш (1723). У 1723 р. захопив грунт у жителя с.
Чубаковичів Сидора Романовича. 1723 р. мав у с.
Чубковцях 5 ґрунтових дворів і 2 хати бобилів.
Федір Степанович Ширай 1728.26.11. отримав геть-
манський універсал на маєтності двоюрідного
брата Петра Носикевича: слободи Гордіївку і Ля-
денську Буду.

Нудга Трохим Євстафійович – козак (1766), військовий
товариш (1781).

Нужевський Тимофій – абшитований військовий то-
вариш Київського полку (1782).

Нужний Олексій – осавул полковий стародубський (?
– 1675 – 1681.06. – ?), військовий товариш. Володів
дворами в д. Кривошиях – колишній маєтності
шляхтича Фаща, які пізніше згідно універсалу геть-
мана Мазепи були передані полковому судді Про-
копу Силенку.
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Обидовський Іван Іванович – син полковника ніжин-

ського. 1722 – 1723 рр. навчався у Вроцлаві. 1724 р.,
повернувшись з-за кордону, мешкав у Москві під
наглядом Феофана Прокоповича. Бунчуковий то-
вариш (? – 1731 – 1732 – ?). 18 березня 1731 р. геть-
ман Апостол повернув йому ґрунти, двори, млини
куплені його батьком і якими неправомірно воло-
діли інші. Мав 20 підданих у с. Змітньові Синяв-
ської сотні. 

Обіда Іван – товариш полку Полтавського (1665), оса-
вул полковий полтавський (1667 – 1668).

Овдієнко Іван (1722 – 1783 – ?) – син козака, службу
розпочав з 15 квітня 1750 р. козаком, значковий то-
вариш (з 1770.20.01.). 

Овсієнко Григорій – шляхтич гербу «Любеч», значний
військовий товариш.

Овсійко Влас – військовий товариш (1783) Лубенського
полку. Мав 88 підданих в м. Смілі і хуторі поблизу.
Д.: Марія Іванівна Гвоздецька, донька козака Хме-
лівської сотні.

Огієвський Антін Григорович (? – 1772 – 1787 – ?) –
військовий товариш Ніжинського полку (з 1784.
15.03.). Мешканець хут. Пековщини, який отримав
в спадок від батька 1772 р., де у нього було 29 підда-
них (1784). 

Огієвський Гаврило Григорович (бл. 1730 – 1758 – ран.
1764) – син сотника кролевецького, військовий кан-
целярист ГВК (1757), військовий товариш Ніжин-
ського полку з 1757.30.09. Д.: Ірина NN. Мала 34
підданих у Кролевці, сс. Добротові і Алтинівці (1764).

Огієвський Григорій Павлович (1709 – 1772) – син сот-
ника кролевецького, з 18-ти років військовий кан-



целярист ГВК (1727–1730), комісар полковий ні-
жинський (1733–1735), значковий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1733 – 1741). У 1737 р. був у команді
майора Шипова по набору обивателів і приводу їх
на лінію. У 1738 р. наглядали за волами, був вдома,
потім на Переволочній. Мав 19 сімей підсусідків у
Кролевці, у д. Лубенці 3 двори посполитих (1739).
Сотник кролевецький (1741–1764, 1764–1767). 1758
р. був «в апробації прав Малоросійських». Абшито-
ваний сотник (1767–1772). У Кролевці на вул. Боль-
шой мав дім в 7 покоїв (1768), у Кролевці, сс.
Андріївці і Ревутинцях 78 підданих. Д.: 1) (1730)
Марія Федорівна Карпека, донька бунчукового то-
вариша. 2) Феодосія Захарівна N (? – 1783 – ?), вдова
Тимофія Івановича Розумовського. Дітей не мала.

Огієвський Дем’ян Павлович (бл. 1716 – 1759 – ран. 1769)
– син сотник кролевецького, абшитований військовий
канцелярист (1749), значковий товариш Ніжинського
полку. Д.: (1749) Пелагея Михайлівна Мокрієвич (1718
– 1769 – ?), донька бунчукового товариша.

Огієвський Іван Павлович (бл. 1721 – ?) – син сотника
кролевецького, значковий товариш Ніжинського
полку (1759).

Огієвський Карпо Павлович (? – 1710 – 1735) – син сот-
ника кролевецького, значковий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1725 – 1735). У 1728 р.
конфліктував з кролевецьким сотником Костянти-
ном Генваровським, з яким наносили взаємні об-
рази та билися. Повернув позичені у фортеці св.
Христа гроші груньському сотнику Іллі Милорадо-
вичу. Виховувався у свого рідного дядька генераль-
ного обозного Андрія Марковича. Д.: N Михайлівна
Забіла, донька генерального судді. Вдова мала у
1738 р. 10 сімей підсусідків у Кролевці.

Огієвський Кирило – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1735).

Огієвський Лука Карпович (? – 1749 – 1787 – ?) – син
значкового товариша, бунчуковий товариш (з
10.10.1782), засідатель Кролевецького повітового
суду (1782 – 1784), колезький асесор (1787). Мав у м.
Кролевці 39 підданих (1784).

Огієвський Максим Григорович (бл. 1734 – 1775 – ран.
1783) – син сотника кролевецького, значковий то-
вариш Ніжинського полку (1760 – 1764, 1764 –
1767), сотник кролевецький (1764, 1767). 1764 р. зна-
ходився в Константинополі і Венеції. Абшитований
сотник (1767.5.06. – 1775 – ?). Мав 18 підданих в
Кролевці, сс. Бистрик і Дубовичах. Д.: (1762) Пела-
гея Семенівна N (? – 1745 – 1787 – ?).

Огієвський Олексій Дем’янович (? – 1759 – 1783 – ?) –
син значкового товариша, військовий товариш Ні-
жинського полку (? – 1780 – 1783 – ?). Проживав у
Кролевці, де мав 28 підданих. Д.: (1780) Параска Іва-
нівна Журба, донька сотника. Мали доньку Ірину.

Огієвський Павло Іванович (? – 1665 – 1726) – син
знатного козака кролевецького, козак кролевець-
кий, учасник кримського походу 1687 р., походу
проти була вінці. Військовий товариш Ніжинського
полку (1710–1711 рр.), сотник кролевецький (1720–
1722 рр.), бунчуковий товариш (1722–1726 рр.). Вів

довгі майнові суперечки з родичами. Д.: Уляна Іва-
нівна Маковська (бл. 1667 – 1749 – ?), донька сот-
ника кролевецького. У Кролевці мала шинок (1736).

Огієвський Семен Павлович (бл. 1723 – 1767 – ?) – син
сотника кролевецького, житель кролевецький,
значковий товариш Ніжинського полку (без уні-
версалу з 1730 р., за універсалом 1751–1767). У 1738
р. брав участь в поході при волах, служив на Бату-
ринському цегляному заводі. Тримав дідівський
млин на кролевецькій греблі на р. Свідні, який 1 бе-
резня 1767 р. продав своєму племіннику Григорію
Огієвському. Д.: 1) (1746) Степанида Іванівна N (бл.
1725 – ран. 1753) 2) (1754) NNN.

Огієнько Павло (? – ран. 1738) – значковий товариш
Ніжинського полку. Д.: NNN, вдова (1738), мала
житловий двір у Кролевці.

Оголівець Василь (1734 – ?) – абшитований військовий
товариш Гадяцького полку (? – 1788 – 1790 – ?). Рі-
шенням Чернігівського намісницького дворян-
ського зібрання визнаний дворянином і внесений
до ІІ частини родовідної книги. Д.: Феодосія NN,
донька шляхтича.

Огронович Григорій Григорович (1721 – 1767 – ран.
1776) – служив з 1742 р., був у розмежуванні кордо-
нів з турками, у прикордонній польській комісії в
асистенції, чин військового товариша отримав від
гетьмана у 1757 р. Д.: Марія Федорівна N.

Огронович Григорій – службу розпочав з 1764 р. при
Лубенській полковій канцелярії, військовий това-
риш (з 1765), осавул полковий вакансовий (1770 –
1780 – ?). Д.: N Григорівна Корсун, донька бунчуко-
вого товариша.

Огронович Григорій Корнійович (1675–1757) – службу
розпочав з 1709 р. значковим товаришем Лубен-
ського полку (? – 1719), сотник пирятинський (1719
– 1751). 21 січня 1717 р. продав полковнику Марко-
вичу за 400 золотих Великий Яр з сінокосами, став-
ком, греблею над р. Оржицею. 15 квітня 1720 р.
продав йому ж грунт Коровай над р. Оржицею за 5
000 золотих. Абшитований бунчуковий товариш (з
1751.19.09.). 30 січня 1752 р. отримав універсал на
володіння с. Єрківцями Лубенської та сс. Кейбалів-
кою і Леляками Пирятинської сотень. Зберігся по-
минальник його роду у Золотоніському монастирі.
Д.: 1) (з 1710) Ганна Леонтіївна Свічка, донька лу-
бенського полковника. 2) Феодосія Дмитрівна Гор-
ленко (1695 – ?), донька прилуцького полковника.

Огронович Іван Григорович (1712 – ран. 1760) – знач-
ковий товариш Лубенського полку (1745), мав жит-
ловий двір у Пирятині (1745). Д.: Євдокія Петрівна
N (1722 – ?).

Огронович Іван Іванович – значковий товариш Лубен-
ського полку (1737), сотник лохвицький (1740–1746).
У 1747 р. просив призначити на місце свого дядька
пирятинського сотника Григорія Огроновича.

Огронович Іван Корнійович – значковий товариш Лу-
бенського полку (1747), мав у Лубнах двір житловий
і 1 найманий та 2 хати підсусідків, шинок у с. Вищий
Булатець, хутір при урочищі Хорольські Колодязі
та хутір при урочищі Бочках.
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Огронович Кирило – його «сказка» датувалася 1763 р.,
служив з 1737 р., був у Лубенській полкові канцеля-
рії в письмових справах 8 років, полковим коміса-
ром, чин військового товариша отримав від
гетьмана у 1757 р.

Огронович Микола (1743 – 1782 – ?) – службу розпочав
з 8 травня 1756 р., полковий канцелярист (з 1761),
отаман сотенний (з 15 червня 1765), возний Снітин-
ської сотні (з 16 червня 1777), військовий товариш
Лубенського полку (з 10 травня 1779).

Огронович Михайло Григорович – син війта прилуць-
кого, товариш Прилуцького полку, полковий суддя
(1709 – 1716), отримав с. Рудівку від полковника
Дмитра Горленка після Дем’яна Якубовича, яке у
1709 р. перейшло Івану Носу. Полковий обозний
прилуцький (1717 – 1737). У 1721 р. отримав від геть-
мана Скоропадського с. Обечів. Мав шинок в м. Пе-
револочній, хутір під с. Рудівкою (1732).

Огронович Михайло Григорович (1714–1763) – службу
розочав 1737 р., значковий товариш Лубенського
полку (? – 1745 – 1760). У 1745 р. в Пирятинській сотні
при хуторі мав 2 двори підсусідків піших убогих, жит-
ловий двір і шинок у Пирятині та хутір в сотні. Сот-
ник 1-ї Пирятинської сотні (1760–1763). 29 вересня
1763 р. через старість абшитований полковим осаву-
лом. Мав двір в Пирятині, грунти під Лубнами і Пи-
рятином, хут. Сухооржицький і Сліпородський з
двома греблями, млинами і ставами, підсусідків в 
сс. Каплицях і Лелеках, посполитих – в Лелеках. Д.:
Уляна Іванівна Романович (1724 – 1787 –?). 

Огронович Павло Григорович (1718–1777) – службу роз-
почав з 1737 р., канцелярист полковий лубенський,
військовий товариш (? – 1760 – 1763), 28 серпня 1763
р. абшитований полковим хорунжим. 1760 р. отримав
у спадок хут. Чевельчанський. Мав у с. Повстині 1-ї
Пирятинської сотні 8 хат підданих (1760). Д.: Настасія
Андріївна Думитрашко (1721 – 1778 – ?).

Огронович Павло Корнійович – значковий товариш
Лубенського полку (? – 1735 – 1745 – ?), у 1735–1736
р. управляв полковими справами при полковій кан-
целярії. У 1737 р. був при полковій канцелярії, у
1738 р. призначений купувати коней, присягнув у
1741 р. Мав у 1740 р. в Лубнах 1 двір піших козаць-
ких підсусідків, у другій полковій у с. Єрковцях 1
двір підсусідків. Мав у Лубнах у 1745 р. 4 двори
піших убогих підсусідків козацьких, 1 двір у с. Ко-
лядинець, 1 двір в д. Александровці, 1 двір у с. Єр-
ковцях, мав двір житловий у Лубнах, в якому сам
жив. Мав хутір на урочищі Бочках з 4 найманими
людьми та хутір біля хорольських колодязів в якому
жив господар. Мав приїзджий двір у Лукомлі.

Огронович Петро Корнійович (? – ран. 1768) – значко-
вий товариш Лубенського полку (1731 – 1751 – ?). У
1735 р. складав ревізію дворів, у 1736 р. при Цари-
чанці, у 1737 р. був при Кременчуцькому магазині. У
1738 р. при ГВК. Присягнув у 1741 р., з ним сини Іван
і Яків. Мав у с. Худоліївці Горошинської сотні 1 двір
підсусідків, двір житловий у Лубнах, в якому сам жив,
хутір на урочищі Бочках з 3 найманими людьми
(1740), у Лубнах двір житловий, підсусідків козацьких

2 двори та 10 хат бездвірних, житловий у с. Ороб’ях,
приїзджий у с. Хелепцях, хутір при урочищі Бочках, у
с. Черевки 1 хату бездвірну, 1 хату в Губському, у Пи-
рятинській сотні хутір на 2 двори (1747). Мав млин на
р. Удаї. Приймав і роздавав зібрані чиновницькі гроші
(1751). Д.: NNN. Володіла хатою померлого козака лу-
бенського Івана Хмеленка і у с. Великий Булатець міс-
цевого козака Семена Хильченка. 

Огронович Петро Якович – значковий товариш Лу-
бенського полку (? – 1764 – ?). У 1764 р. отримав па-
спорт на проїзд до Москви у маєтковій справі батька
за с. Куп’єваха на Слобожанщині, а також до Пе-
тербургу для побачення з двоюрідними братами,
які навчалися в шляхетському кадетському корпусі. 

Огронович Семен Корнійович – службу розпочав з
1753 р., полковий канцелярист, військовий товариш
Лубенського полку (1757 – 1767 – ?), писар грод-
ський, сотник вакансовий (1772 – 1780 – ?). Д.: NN
Кадян, донька військового товариша. 

Огронович Стефан Корнійович – значковий товариш
Стародубського полку, у 1737 р. перебував вдома,
але мав йти в похід в команді фельдмаршала фон
Мініха. Значковий товариш Лубенського полку на
місце батька (1739 – 1751 – ?). 

Огронович Яким Григорович (1704 – ран. 1753) – син
сотника пирятинського і онук полковника лубен-
ського Свічки. Значковий товариш Лубенського
полку за службу батька сотника пирятинського
(1741 – 1751 – ?). Мав житловий двір і шинок у Пи-
рятині (1745). Тримав 21 хату підданих у с. Білоу-
сівці Яблунівської сотні (1760). Д.: 1) NNN. 2) (з
1746.12.05.) Тетяна Іванівна Добронизька (? – 1749),
донька полкового сотника переяславського.

Огронович Яків Григорович (1733 – 1767 – ран. 1770) –
службу розпочав 1749 р., полковий канцелярист лу-
бенський (? – 1757 – ?), військовий товариш (? – 1760
– 1766). 13 січня 1766 р. абшитований бунчуковим
товаришем. Шляхтич Лубенського повіту. 1760 р.
отримав у спадок хутір при урочищі Великому Ско-
чаку. Д.: Настасія Степанівна Лукомська (1738 – 1797
– ?), донька абшитованого полкового обозного.

Огронович Яків Михайлович (бл. 1700 – 1772 – ?) – від
батька перейшло с. Обечів полкової сотні, де мав
шинок (1740). Навчався в Києво-Могилянській ака-
демії (1715 – 1717 – студент класу філософії). 1729 р.
залучений гетьманом Д. Апостолом до роботи в Ко-
дифікаційній комісії. Влітку 1738 р. був у поході до
фортеці Рясної на прикордонну лінію. Взимку 1739
р. брав участь у битвах з татарами під містечками
Городище та Кобеляки, ходив у похід під Хотин та
Ясси. Значковий товариш (1740). 1743 – 1760 рр. –
суддя полковий прилуцький, 1767 – 1770 рр. – обоз-
ний. 1744 р. разом із козацькою старшиною відпо-
відав за підготовку урочистостей з нагоди приїзду в
Україну імператриці Єлизавети Петрівни. Отримав
абшит (1772), доживав вік у своєму маєтку під м.
Прилуки на р. Удаї. Д.: Ганна N Коколевська,
донька протопопа краснопільського на Харківщині.

Огронович Яків Якович (1732 – ?) – служив з 1749 р.,
був при Лубенській полкові канцелярії при пись-
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мових справах 8 років, в депутатах про образи ма-
лоросіян від Македонського гусарського полку, вій-
ськовий товариш (1757 – 1779 – ?).

Одинець Василь – значковий товариш Миргород-
ського полку (1711).

Оживульський Андрій – бунчуковий товариш. 1737 р.
його вдова Марфа володіла у с. Лобками Погарської
сотні 3 дворами малогрунтовими, 8 малогрунтовими.

Озерський Василь (? – ран. 1764) – значковий товариш
Стародубського полку (1738 – 1750 – ?). Д.: Марі-
анна NN (? – 1781 – ?), жителька с. Лотоків Новомі-
ської сотні.

Озерський Леонтій Осипович – дозорця волості Роп-
ської, значковий товариш Стародубського полку
(1720 – 1751 – ?). 16 червня 1726 р. призначений на
місце померлого городового отамана стародубського
Григорія Отвіновського і був ним до 1729 р. Був у 1731
р. полковим комісаром, жив у полковій сотні. У 1737
р. перебував вдома, але мав йти в похід в команді
фельдмаршала фон Мініха. Наказний сотник (1737).
Мав у с. Лотоках куплених 5 підсудків при городах. У
1737 р. на його хуторі Озерському полкової сотні, на
його грунтах і хатах жили 4 посполитих і 2 вимерли.
Вів суперечки за хутір Куровський Новоміської сотні
з Києво-Печерською лаврою, з полковим осавулом
Семеном Березовським за слободу Кибильщину
Новгородської сотні, з колишнім шафарем Олек-
сандром Кропивницьким за хутір Сачковий Ропської
волості. Крім того мав маєтність у Топальській сотні.
Його родичем був генеральний осавул Петро Валь-
кевич. Д.: (1713) N Яківна Дружина, донька старости
волості Ропської.

Околов-Кулак Корній Карпович – шляхтич, абшито-
ваний військовий товариш (1788). Мешканець с.
Найтоповичів. Д.: Мотря NN, донька шляхтича.

Оксюк Павло (1764 – ?) – значковий товариш (1788).
Мав 7 спадкових підданних в одному хуторі. Рід вне-
сений до І частини родовідної книги Чернігівського
намісництва. Д.: Єфросинія NN, донька дворянина.

Окуневич Ян – шляхтич, дозорця добр гетьманських
(1693), військовий товариш (1700).

Олександрівський Василь – значковий товариш Пе-
реяславського полку (1767).

Олексієнко Гаврило Овсійович – син військового то-
вариша, значковий товариш Ніжинського полку.

Олексієнко Данило Овсійович – син військового това-
риша, значковий товариш Ніжинського полку.

Олексієнко Іван – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1756 – ?), мав родовий герб.

Олексієнко Овсій Олексійович – військовий товариш
Ніжинського полку (? – 1683 – ?).

Олексієнко Онисим Овсійович – син військового това-
риша, значковий товариш Ніжинського полку.

Олексійович Яків – військовий товариш (1693), меш-
канець кузнецький Стародубського ключа.

Олефіров Данило (1745 – ?) – службу розпочав 30
серпня 1762 р., полковий канцелярист, сотенний хо-
рунжий (з 1769), значковий товариш Лубенського
полку (з 1776), абшитований військовий товариш
(1788). Рід внесений до VI частини родовідної книги

Чернігівського намісництва. Д.: Марфа Семенівна
Завадовська, донька священика Гадяцького полку.

Олещенко Петро – козак, значковий товариш Київ-
ського полку (1746.15.05. – 1762 – ?).

Олихарський (?) Іван – син абшитованого сотенного
отамана, служив з 1775 р., значковий товариш Га-
дяцького полку (1776 – 1780 – ?). Д.: Параска NN,
донька козака.

Олишко Микола (1736 – 1788 – ?) – службу розпочав з
1765 р. яресківським сотенним хорунжим. Значко-
вий товариш (з 3 лютого 1781).

Олійник Данило – військовий товариш Ніжинського
полку (1677).

Олійник Максим (1742 – ?) – абшитований військовий
товариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва. Д.: Олена NN, донька
полкового хорунжого артилерійського.

Олійник Павло (1738 – 1790 – ??) – виборний козак (з
16 квітня 1750 р.), сотенний канцелярист (з 7 лютого
1753 р.), значковий товариш Лубенського полку
(1771.21.03. – 1781), військовий товариш (з
1781.28.04.). Д.: NN Мітлинська (? – ран. 1790). 

Оліфіренко Данило (? – 1780 – ?) – службу розпочав з
1766 р., сотенний хорунжий (1769 – 1776), значко-
вий товариш Лубенського полку (1776 – 1780 – ?).
Д.: N Симонівна Завадовська, донька священика Га-
дяцького полку.

Ольговський Логвин – значковий товариш.
Ольховський Іван (1714 – ?) – службу розпочав з 1737

р., за отамана городового лютенського (? – 1748 –
1749 – ?), за сотника лютенського (1749), отаман со-
тенний лютенський (1756 – 1771 – ?), значковий то-
вариш Гадяцького полку, абшитований військовий
товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Рішенням Чернігів-
ського намісницького дворянського зібрання ви-
знаний дворянином і внесений до ІІ частини
родовідної книги. Д.: Дарія Семенівна Рабан (? –
ран. 1788), донька виборного козака.

Ольшанський Василь – козак, значковий товариш Лу-
бенського полку (? – 1747 – 1751 – ?), проживав у с.
Скробагатках Лохвицької сотні (1747), абшитований
значковий товариш (1762), мешканець янишпіль-
ський.

Ольшанський Михайло Федорович (1759 – ?) – син
сотника абшитованого, який тримав хут. Рай в По-
гарському повіті. Службу розпочав з 1778 р., вій-
ськовий товариш (1781 – 1787 – ?), у поході не був,
бажав продовжити військову службу у 1783 р.

Ольшанський Федір – значковий товариш (16 березня
1780 – 1782 – ?), мешканець березненський Черні-
гівського полку.

Ольшанський Федір (? – ран. 1724) – бунчуковий то-
вариш у Чернігівському полку. Д.: Горпина Кири-
лівна Грушинська-Дорошенко, у другому шлюбі
(1725) за Іваном Дем’яновичем Мокрієвичем, бун-
чуковим товаришем.

Ольшанський Федір Іванович він же Демешкевич-
Загорянський – військовий товариш (1722), во-
лодів сс. Кистер і Суховіївкою.
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Ольшанський Федір Кузьмич (1731 – 1787 – ?) – шлях-
тич гербу «Ястржембець», значковий товариш Ста-
родубського полку (1769), був у другій армії в
поході. Продав хутір Косачів поручику Олексію
Щегловитову. Абшитований сотник (24 травня 1777
– 1787 – ?). Мав 199 підданих (сс. Сопичі, Слу-
чевськ). Проживав в хут. Рай, де мав греблю з мли-
ном в одне коло на р. Раю і винокурню з чотирма
котлами, одну хату підданних, а також у с. Случев-
ську – 1, с. Чаусах – 4, Сопичах – 9. Д.: Уляна Ми-
колаївна Щерба, донька возного. Мали сина
Михайла і доньку Гафію.

Омелюта Охрім (? – 1726 – 1768 – ?) – сотенний хорун-
жий менський Чернігівського полку (? – 1768),
звільнений з посади за старістю із званням значко-
вого товариша.

Омелюта Яків – службу розпочав хорунжим полкової
артилерії (1768 – 1772), отаман сотенний менський
(1772 – 1779 – ?). Мав 50 підданих в Мені, Виблях і
Куковичах (1773). Військовий товариш Чернігів-
ського полку. (? – 1783 – ?). В Мені і Бабі 103 підда-
них, в Куковичах і за р. Десна при хуторі 12
підданих (1783). Д.: (1762) Євдокія Іванівна Орлов-
ська, донька священика с. Баби. Їх донька заміжня
за священиком с. Прачі Іваном Опанасовичем Те-
хановським (1753 – ?).

Омеляненко Козьма – військовий товариш (1783) Лу-
бенського полку. Мав 80 підданих в м. Смілі і хуто-
рах на рр. Смілі і Ольшаній, при рудні
Остапенковщині. Д.: Мотря Микитівна Філіпова,
донька священика.

Омеляненко Микола – службу розпочав з 1761 р. копі-
їстом, писар сотенний (1773–1777), значковий това-
риш Лубенського полку (1777 – 1780 – ?). Д.: N
Петрівна Антіненко, донька абшитованого сотника.

Омелянович Іван – бунчуковий товариш (1737 – 1748),
мешкав у полку Ніжинському, у 1738 р. мав у с. Хох-
ловка 10 дворів посполитих. Та у с. Гирині 7 дворів,
у 1743 р. мав 9 дворів, 3 кола млинові, позика у вій-
ськовий скарб 90 коп., у 1748 р. мав двір у х. Лову-
линський Глуховської сотні, приїзжий двір у
Глухові. Бунчуковий товариш і обозний полковий.
Володів с. Хахловка Глухівської сотні, де мав дім у
12 кімнат, винокурню в 7 котлів і 18 дворів підда-
них. Мав хутір Сакевичеський.

Омелянович Пилип – військовий товариш у Старо-
дубському полку. 3 січня 1690 р. продав власний
грунт у с. Яремин місцевому ковалю Михайлу Іва-
новичу за 20 талерів.

Омельченко Леонтій (1749 – ?) – значковий товариш
Миргородського полку (з 1768).

Омельяненко Олексій (1753 – 1783 – ?) – службу роз-
почав з 1769 р., в званні військового товариша з
1783 р., в походах не був, бажав перейти у 1783 р. на
цивільну службу.

Онацький Андрій Михайлович (1725 – 1788 – ?) – син
шляхтича гербу «Прус», який перейшов на Лівобе-
режжя. Службу розпочав з 1768 р., абшитований
отаман сотенний (1781), абшитований військовий
товариш в Стародубському полку (з 1782), в поході

не був, бажав перейти у 1783 р. на цивільну службу.
Проживав у с. Машево, де мав 8 підданих. Д.: Ганна
NN, донька шляхтича.

Онисимов Йосип – значковий товариш Ніжинського
полку (1781) (с. Сопич), мав млин в одне коло. Бун-
чуковий товариш. Його донька Марія заміжня за
військовим канцеляристом Михайлом Матвійови-
чем Жураковським.

Онисимов Онисим Андрійович – з роду сотенних стар-
шин воронізьких. Військовий товариш Ніжин-
ського полку. 

Онисимов Федір – значковий товариш Ніжинського
полку (1781), в с. Сопич мав млин в два кола.

Онисимович Федір – військовий товариш Стародуб-
ського полку, мешканець запольський (1700).

Онищенко Максим – козак лубенський. Володів хуто-
ром при урочищі Солониця, мав винокурню і млин
(1747). Значковий товариш Лубенського полку.
Проживав у с. Клепачах (1768).

Онопрієнко – значковий товариш Ніжинського полку
1732 р., двір приїзджий та шинок у м. Шаповалівці.

Онопрієнко Григорій Іванович (? – 1758 – 1781 – ?) –
син значкового товариша, службу розпочав з 1768
р., значковий товариш Прилуцького полку (1773 –
1781 – ?). Д.: NNN, донька козака.

Онопрієнко Іван – значковий товариш Прилуцького
полку (? – 1734 – 1740 – ?) .

Онопрієнко Микола – служив з 1770 р., з 1772 р. со-
тенний хорунжий, з серпня 1780 р. значковий това-
риш Гадяцького полку. Мав 2 підсусідків. Д.:
Феодосія NN, донька козака, мали синів Івана і
Олександра.

Онопрієнко Микола (1752 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Гадяцького полку (? – 1787 – 1790
– ?), мав 13 підданих в 2 хуторах. Д.: Катерина NN,
донька священика.

Онопрієнко-Шовковий Микита – покозачений
шляхтич, військовий товариш (? – 1683 – 1691 – ?),
отаман городовий новгородський (? – 1689.07. – ?).
Значний військовий товарищ (? – 1703 – ?), 1703 р.
купив частину млина під с. Івот на р. Рольці у воро-
нізького мешканця Синченка. 

Онопрієнко-Шовковий Федір – сотник наказний
новгородський (1722), значковий товариш Старо-
дубського полку (? – 1737 – ?). У 1737 р. перебував
вдома, але мав йти в похід в команді фельдмаршала
фон Мініха.

Онушкевич N – значковий товарищ Київського полку.
Онушкевич Іван (? – ран. 1749) – син значкового това-

риша (1741), значковий товариш Київського полку.
Д.: Марія NN (? – 1749 – ?).

Опанасенко Василь Андрійович (? – 1733) – значковий
товариш Переяславського полку (? – 1721 – 1733).
1721 р. купив став у Дем’янцях в Уляни Андріївої
Ємченко.

Опанасенко Іван Симонович – військовий товариш Ні-
жинського полку (1787).

Опанасенко Йосип Васильович – син значкового то-
вариша Василя Андрійовича, значковий товариш
Переяславського полку (1734 – 1751 – ?).
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Опанасенко Опанас Григорович – шляхтич, значний
військовий товариш. 17 травня 1689 р. отримав уні-
версал наказного гетьмана і генерального судді Ми-
хайла Вуяхевича на греблю і млин на р. Клевені і сл.
Опанасівку.

Орешкевич Прокіп Микитович (1757 – ?) – абшитова-
ний військовий товариш Чернігівського полку
(1787). Д.: Мотря N Юницька, донька поручика.

Орешко-Якименко Карпо (1742 – ?) – абшитований
військовий товариш Чернігівського полку (? – 1788
– 1790 – ?). Мав 553 підданих у 1 містечку, 1 селі.
Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва. Д.: Катерина NN,
донька козака.

Оринка (Оринка-Майборода) Іван – значний вій-
ськовий товариш. У 1689 р. отримав гетьманський
універсал на села Мартинівку і Фастівці у Іванго-
родській сотні. 

Оринка (Оринка-Майборода) Степан Іванович –
син значного військового товариша. Військовий то-
вариш. У 1689 р. отримав гетьманський універсал
на маєтність у Івангородській сотні. У 1728 і 1729 рр.
отримав підтвердження на маєтності. Його онуки
мешкали у м. Коропі.

Оріховський Петро (? – 1720 – 1747 – ?) – бунчуковий
товариш у Лубенському полку (1736 – 1747 – ?). У
1736 р. займався закупкою коней, 1737 р. був у по-
ході в Переволочну, 1738 р. – при головній армії.
Мав підсусідків у Лубнах (3 сім’ї), с. Кононівці, Піс-
ках, Вовчках. Мав в Лубнах 1 двір тяглих козацьких
підсусідків та 3 двори піших, хутори на Матяшівці і
Солониці (1740), у Лукомській сотні в с. Худоліївці
1 двір підсусідків піших, 2 двори піших убогих під-
сусідків козацьких 4 двори в с. Кононовці, 1 двір в
с. Засуллі, в д. Солонці 2 двори, двір житловий у
Лубнах, в якому сам жив та приїзджий двір в с. Ко-
ноновці (1745), у Лубнах двір житловий та 1 найма-
ний, 3 хати підсусідків, хутір при урочищі Солониці,
в с. Кононовці 5 хат підсусідків (1747).

Оріховський Іван Остапович – значковий товариш Лу-
бенського полку (1714 – 1719), священик троїцької
лубенської церкви, протопоп.

Оріховський Михайло Остапович – військовий канце-
лярист (1754), бунчуковий товариш у Лубенському
полку.

Оріховський Михайло Якович – міщанин лубенський.
Значковий товариш Лубенського полку (1735 – 1761
– ?). Мав підсусідків у с. Кононівці, Пісках. Комісар
Лубенської полкової рахункової комісії (1738). По-
лковий комісар (1739), сотник лукомський (? –
1763). Мав суперечки за грунти з полковником Лю-
бистком (1761). Козаки у 1766 р. подали скарги на
кривди від нього. Абшитований військовий това-
риш (? – 1766 – ?). Мав двір житловий у Лубнах (? –
1745 – 1766 – ?), в якому сам жив. Мав хутір в Лу-
комській сотні під сл. Журавльовкою на 4 хати в
якому жили наймані люди, шинок у м. Горошині.
Мав приїзджий двір та шинок, 11 дворів тяглих та
12 дворів підсусідків піших у с. Мохначі. В Лубнах 2
двори піших убогих козацьких підсусідків, в 2-й по-

лковій у с. Засулля 1 двір, у с. Мохначі Горошин-
ської сотні 10 дворів тяглих і піших убогих козаць-
ких підсусідків (1740), в Лубнах 1 двір тяглих та 6
піших убогих підсусідків козацьких, 4 двори у с. Ко-
ноновці, у с. Засулля 1 двір (1745). 

Оріховський Петро (бл. 1738 – ?) – службу розпочав з
8 січня 1758 р. Полковий канцелярист (з 5 лютого
1759), військовий канцелярист (з 1760), військовий
товариш Лубенського полку (1765.19.08. – 1782 – ?).
Направлений у військовий похід (1769).

Орловський (Ненада-Орловський) Микита Степа-
нович (1731 – ?) – після смерті батька служив коза-
ком в Полтавській сотні з 1745 р. 23 серпня 1755 р. за
службу прадіда, діда і батька атестований полковни-
ком Горленком в значкові товариші Полтавського
полку, виконував різні доручення за інструкціями
полковника, канцелярії малоросійського скарбу. З
1756 р. у догляданні за вівчарними заводами у По-
лтавському полку, змінив на цій посаді разом зі
значковим товаришем Данилом Горуном значкових
товаришів Федора Роботу та Якима Балясного. Уні-
версал Розумовського на значкового товариша от-
римав 9.10.1757 р. У 1764 р. тримав правління 2-ї
полкової сотні. Сотник вакансовий (1779).

Орловський Хома – значковий товариш Полтавського
полку (з 1773).

Орнацький Юхим (1745 – 1783 – ?) – службу розпочав
з 1765 р., військовий товариш Переяславського
полку (з 1781).

Оробевський N – значковий товариш. Його син Тихін
був військовим канцеляристом ГВК (1741 – 1742 – ?).

Оробець Василь (1728 – ?) – абшитований значковий
товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 37 підданних в
одному містечку (1788). Рішенням Чернігівського
намісницького дворянського зібрання визнаний
дворянином і внесений до ІІ частини родовідної
книги. Д.: Марія N Кириченко, донька козака.

Оробець Григорій – значковий товариш Прилуцького
полку (1740), мешкав у Журавській сотні.

Оробець Іван – значковий товариш Київського полку
(1787).

Оробець Іван (1725 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Гадяцького полку (1788). Мав 8 підданих у 1
місті. Д.: Марфа NN, донька шляхтича.

Оршава Антін (? – ран. 1762) – абшитований військовий
товариш Переяславського полку. Д.: Катерина Федо-
рівна N, у 1762 р. продала двір у Переяславі диякону
вознесенськиму Петру Карповичу Случевському.

Оршава-Ораговський Антін Іванович – значковий то-
вариш Стародубського полку (1769), в другій армії в
поході. Військовий товариш (1787). Разом з братами
(полковим писарем Іваном і сотенним осавулом Фе-
дором) мав 202 підданих в Погарському повіті. 

Осавуленко Антін (1750 – ?) – службу розпочав з 1782
р. в Переяславському полку. Військовий товариш
(1782 – ?).

Осавуленко Йосип – значковий товариш (1731).
Осадчий Нестор Михайлович – молодший брат Фе-

дора, абшитований значковий товариш (1787). Д.:
Катерина Іванівна N. Мали синів Дем’яна, Матвія,

272



Мойсея, Василя, доньок Горпину, Параску, Феодо-
сію. Мешкали у с. Хлоп’яниках Понорницької сотні. 

Осадчий Федір Михайлович (1737 – 1787 – ?) – абши-
тований військовий товариш (1787). Мешкав у с.
Хлоп’яниках Понорницької сотні Чернігівського
полку. Д.: Параска NN, донька козака. Мали синів
Григорія, Луку, Герасима, Гаврила, доньок Марію,
Настасію, Зіновію. 

Осипенко Кіндрат – службу розпочав з 1768 р., значко-
вий товариш Полтавського полку (1776 – 1779 – ?).

Осипенко Клим – військовий товариш, у 1668 р. Брю-
ховецький підтвердив йому «отчину» с. Гарців.
Його правнук Марко Олексійович мешкав у с. Гар-
цеві, а правнуки Іван, Семен і Єфросинія – в Старо-
дубі і мали 12 підданих у с. Литовському. Від нього
вели родовід Клименки і Солодовники.

Осипович N – значковий товариш Миргородського
полку (1781), володів хутором в Гордницькій сотні.

Оснач Григорій – військовий товариш Стародубського
полку.

Оснач Ярмола Григорович – значковий товариш, його
син Григорій Ярмолайович (бл. 1707 – 1787 – ?) –
козак с. Каменя.

Осовецький Мойсей – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1732).

Осовицький Стефан – значковий товариш Київського
полку (1762). 

Остапенко Андрій – мешканець веприцький. значко-
вий товариш Гадяцького полку (1736 – 1738), був у
поході 1738 р., жив у м. Веприку.

Остапенко Карпо – значковий товариш Гадяцького
полку (1736). Житель веприцький.

Остапович Іван – значний товариш Лубенського
полку. 11 травня 1709 р. отримав гетьманський уні-
версал на військову частину млину та звільнення
від поколювщини й показанщини.

Остапович Петро (? – ран. 1775) – військовий товариш
Переяславського полку. Мав 3 підданих у Воронкові.

Остапович Пилип – наказний полковник полтавський
(1684.07., нак.), військовий товариш Полтавського
полку (1694), суддя наказний полтавський (1694).
Д.: (1675) NN Іскра.

Остапович Роман – значний військовий товариш По-
лтавського полку (1715).

Остелецький Олександр Якович – козак, значковий
товариш Стародубського полку (з 1768.9.04.), вій-
ськовий товариш (1781). Проживав в містечку Гре-
мяч, де мав житло з 3 кімнат. Д.: NNN, донька
шляхтича

Острий Яків – значковий товариш Лубенського полку
(1747), мешканець куренський Чорнуської сотні,
мав шинок у м. Куренці.

Островський Михайло (1754 – ?) – розпочав службу з 1782
р. військовим товаришем Переяславського полку.

Островський Олексій (1746 – 1782 – ?) – з козаків,
службу розпочав з 1763 р., полковий канцелярист (з
1766.17.08.), значковий товариш Переяславського
полку (1767 – 1780). Брав участь в турецькому по-
ході. Військовий товариш (з 1780). Мав 10 підданих
в Баришівці. Користувався родовим гербом. Д.:

Уляна Йосипівна Кононович, донька протопопа
іркліївського.

Островський Роман Федорович (1744 – 1790 – ?) –
службу розпочав з 1760 р., значковий товариш Київ-
ського полку (1767.31.05. – 1779 – ?), абшитований
військовий товариш (? – 1782 – 1790 – ?). Внесений
до ІІ частини родовідної книги дворян Чернігів-
ського намісництва. Мав 6 підданих чоловічої статі
в Роменській сотні (1776), 90 підданих (1788) в од-
ному селі і двох хуторах Роменського повіту. Д.: Те-
тяна Федорівна Селастяник, донька значкового
товариша. Мали сина Петра, доньок Мотрю і Тетяну.

Островський Федір (бл. 1713 – ран. 1776) – службу роз-
почав з 1731 р. козаком Роменської сотні, значковий
товариш Лубенського (1744 – 1747), Київського
полку (1747 – 1761 – ?). Проживав у Ромнах Лубен-
ського полку (1747), мав у Роменській сотні хутір на
2 двори, житловий двір (1747). Повернувся на бать-
ківські грунти до Козельця. Сотник. Д.: N Микола-
ївна Григорович, донька козака роменського, потім
значкового товариша.

Остроградський N – колезький канцелярист (? –
1773), військовий товариш (1773 – ?).

Остроградський Андрій Федорович (1734/1737 –
1774.8.11.) – службу розпочав бунчуковим товари-
шем (з 1760.5.06.). Був призначений у комісію по
розслідуванню захоплення різними власниками
грунтів належавших до Гадяцького замку. Підкомо-
рій Остапівського повіту (з 1764.13.03.). Д.: Марфа
Іванівна Піковець (? – с. Мануйлівка), донька писаря
генерального суду. 6 травня 1774 р. уступила чоло-
віку с. Іванівку з хутором Лукомської сотні, яким ра-
ніше володів її батько. В другому шлюбі (1780) за
бригадиром Костянтином Лалошем.

Остроградський Василь Федорович (1716 – 1763 – ран.
1782) – навчався в КМА, службу розпочав з 1735 р.
військовим товаришем, сотник голтвянський
(1738.31.05. – 1761.5.08.), абшитований бунчуковий
товариш (з 1761). Мав 3 хутори поблизу с. Поповки,
3 хутори поблизу с. Сухорабівки Голтвянської сотні.
За ним у м. Голтві 30, с. Єрках 4, с. Поповці 31, хут.
Шамраєві 33 хати (1760).

Остроградський Володимир Григорович (? – ран.
1794) – навчався в КМА, службу розпочав з 1748 р.,
військовий канцелярист ГВК, 2-й осавул полковий
миргородський на місце Семена Родзянки (з
1752.24.12.), 1-й осавул полковий миргордський на
місце Тихона Кальницького (з 1757.10.04.). 20 бе-
резня 1769 р. звільнений у відставку через хворобу.
Абшитований бунчуковий товариш Миргород-
ського полку (з 1770.18.06.). Мав хутір в Омель-
ницькій сотні (1764). За ним 194 підданих. Д.: Ганна
Олексіївна N (1743 – ?), проживала в Омельнику.

Остроградський Володимир Іванович (1732 – ран.
1795.08.) – навчався у КМА, службу розпочав з 29
березня 1756 р., військовий товариш (з 1769), сот-
ник голтвянський (з 4 червня 1770), абшитований
бунчуковий товариш (6 серпня 1783 – 1787 – ?). У
1769 р. знаходився в ІІ армії, 1771 р. – за лінією, 1773
р. – під Кінбургом, 1776 р. – в Криму. Мав 280 під-
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даних у с. Боняках Голтвянської сотні (1774), 858
підданих (1783). Д.: Параска Іванівна Базилевич,
донька сотника білоцерківського.

Остроградський Григорій Матвійович (1704 – 1763 –
?) – син полкового судді миргородського, навчався
в КМА, службу розпочав з 1722 р, сотник омель-
ницький (1729 – 1760), був при взятті Перекопу,
Бахчисараю, Очакова, в дніпровському, хотин-
ському походах. У 1738 р. сотняни звинуватили його
у хабарництві та здирствах, у 1752 р. мав суперечку
за хутір з козаками братами Ярошем, Савою, Пет-
ром Куріненками, у 1757 р. козаки його сотні подали
на нього скаргу за утиски. Абшитований бунчуко-
вий товариш (з 1760.28.08.). У 1760 р. гайдамаки за-
хопили у нього коня і обоз. Мав у Омельницькій
сотні в м. Омельнику 9, при хут. Демидівському 22,
при хут. «на однозі» 1, Голтвянської сотні в м.
Голтві 6, д. Броварках 40, при хут. Поповому 32, при
хут. Дубах 10 хат (1760). 

Остроградський Іван Іванович (1730 – 1778.12.02.) –
мешканець голтвянський, у 1742 р. разом з батьком
склав присягу на вірність імператриці Лизаветі
Петрівні. Службу розпочав з 29 березня 1756 р. вій-
ськовим товаришем Миргородського полку. На-
правлений у військовий похід (1769). У 1764 р. козак
білицький Іван Біба-Шульженко скаржився на бун-
чукового товариша Івана Остроградського та його
синів за захоплення спадкових грунтів. Мав разом з
братом Володимиром в м. Голтві 51, д. Броварах 37,
при сл. Боняківці 58, в хут. при р. Голтві 53, при хут.
Пашенному 8 (1770). Д.: (з 1768.19.08.) Гафія Па-
влівна Іваненко (? – 1779, с. Хорошки), донька го-
родищанського козака.

Остроградський Іван Матвійович (? – 1720 – 1751 –
ран. 1757) – син полкового судді миргородського,
через кульгвість звільнений від служб бунчуковим
товаришем (з 1738.31.05.). У 1741 р. просив нагоро-
дити його військовим с. Юрками. Бунчуковий това-
риш Миргородського полку (1738 – 1752). Мав
маєтність – сл. Пісочки Голтвянської сотні, приїзд-
жий двір у Голтвянській сотні в сс. Мануйлівці та
Боняківці та підданих в цих селах; у 1741 р. мав ко-
заків курінщиків у с. Хорошках (9 хат, 9 сімей) Голт-
вянської сотні, мав 57 дворів підданих (1744).

Остроградський Матвій Григорович – службу розпо-
чав з 1729 р., брав участь в штурмі Перекопу, Бах-
чисарая, Очакова, дністровському і хотинському
походах. Возний Омельницької сотні (з 1764), бун-
чуковий товариш Миргородського полку (з 1767).
Д.: Ірина Семенівна Бузановська, донька судді по-
лкового полтавського.

Остроградський Матвій Іванович (? – 1660 – 1741 – ?)
– брав участь в чигиринському (1678), кримських
походах. Отаман городовий голтвянський (? – 1687
– 1691), сотник голтвянський (з 1691), суддя полко-
вий миргородський (з 1715), наказний полковник
миргородський (1722, 1730). У 1741 р. миргород-
ський полковник Василь Капніст подав у Сенат
донос про вчинення слідства над козацькими стар-
шинами Остроградськими, які, з його погляду, не-

правомірно скупили хати у жителів сс. Голтва, Хо-
рошок, Ламане. Заарештовувався «по якомусь
ділу». Бунчуковий товариш.

Остроградський Павло Федорович (1732 – ран. 1813)
– навчався в КМА, службу розпочав з 1754 р., бун-
чуковий товариш (з 1760.5.06.). У 1761 р. був у екс-
педиції по «строєніях» батуринських. Підкоморій
Миргородського полку (з 1764.13.03.). Володів хут.
Махновкою у Голтвянській сотні. Д.: Марія Пет-
рівна Галецька, донька гадяцького полковника.

Острожениця-Іволга Степан (1732 – ?) – абшитова-
ний значковий товариш Чернігівського полку (? –
1788 – 1790 – ?). Мав 36 куплених підданних у 1 міс-
течку і 1 селі. Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Ч Городницького повіту Чернігів-
ського намісництва. Д.: Катерина NN, донька ко-
зака. Їх донька Ірина заміжня за полковим
осавулом Корнилом Пулянцем. 

Острожський Федір – військовий товариш Ніжин-
ського полку (1783), одночасно сотенний отаман по-
півський (? – 1782 – 1783 – ?). Мав у с. Сосновці 20
підданих. Д.: Настасія NN, донька священика.

Острозький Костянтин (бл. 1688 – 1763 – ран. 1777) –
службу розпочав з 1709 р., був під Полтавою, «госпо-
дар» замка у гетьмана Апостола, військовий товариш
(1735 – 1763 – ?). У 1739 р. його майно захопили і по-
били підданих піддані Новгородського монастиря с.
Пирогівки Новгородської сотні Стародубського
полку. Мав посполитих дворів 3 у с. Годунівці, 2 кола
млинових, надав позику до військового скарбу – 37
копійок (1743). Управитель Шептаківської волості.

Острохиженко Матвій Іванович – сотник, отаман го-
родовий кременчуцький, в стрілецькому курені по-
лковничому в Кременчуці (1723). Значковий
товариш Миргородського полку (1722).

Острянський Данило (1757 – ?) – військовий товариш
Ніжинського полку (1782 – 1788). Жив у Борзнян-
ському повіті, мав 15 підданих. Міг бути присутнім
на дворянському зібранні, але не мав права голосу.

Отвіновський Григорій Григорович (бл. 1745 – ?) – син
абшитованого значкового товариша, значковий то-
вариш (1781), військовий товариш в абшиті (1787). В
1781 р. володів з таємним радникам П.В.Завадов-
ським хутором Речиця в Новоміській сотні.

Отвіновський Григорій Максимович (1699 – ?) –
службу розпочав з 1732 р., був поранений в голову і
руку в кримському поход. Абшитований значковий
товариш (1765 – 1769 – ?). Мав житловий дім при ху-
торі, два млини, ліс у с. Змітневе Сосницької сотні.

Отвіновський Павло Григорович (бл. 1739 – ?) – бун-
чуковий товариш (1787).

Отвіновський Семен Григорович (? – 1713 – 1775 – ?) –
значковий товариш Стародубського полку (1723 –
1775 – ?). В комісії Шипова (1737), 1737 р. мав у с.
Смячі 5 малогрунтових, 10 підсусдків при городах, в
д. Речиця 6 малогрунтових. У 1735 р. жив у Новомі-
ській сотні, був у другому поході в усіх битвах. Разом
з братом Степаном у 1764 р. мали у Новоміській сотні
в хут. Речище володіння 9 посполитих дворів, у д.
Обухівці полкової сотні 4 малогрунтових підсусідки.
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Отвіновський Степан Григорович – значковий това-
риш Стародубського полку (1723 – 1779 – ?). У 1775
р. разом з братом Семеном захопив землю у козаків
Новоміської сотні Бугомиленка і Кондратенка. Мав
14 дворів підданих на хут. Речиця, яким володів
спільно з таємним радником Завадовським.

Отвіновський Яків – значковий товариш (1723).
Отрощенко Іван – шляхтич гербу «Пржіятель», вій-

ськовий товариш (1693).
Отрощенко Йосип – військовий товариш Київського

полку (1782), дворянин.
Охріменко Ничипір – осавул сотенний, абшитований

отаман сотенний, військовий товариш. 
Охрімович Федір – службу розпочав з 1728 р., значко-

вий товариш (1737). Сотник наказний (1735). Сот-
ник сорочинський (1738 – ?).

Охрімов-Лопутко Іван (? – 1783 – ран. 1788) – службу роз-
почав з 1768 р., сотенний хорунжий (1771 – 1777), знач-
ковий товариш Чернігівського полку (1777 – 1781 – ?),
військовий товариш. Д.: Ганна Ничипорівна Харченко,
донька сотника городницького. У 1779 р. дітей ще не
було. Мала 10 підданих в 1 місті. Мала доньок Наста-
сію (1780 – ?), Феодосію (1782 – ?), Уляну (1784 – ?)

Охрімов-Лопутко Охрім (? – 1783 – ран. 1788) – службу
розпочав з 1768 р., сотенний хорунжий (1771–1777),
значковий товариш Чернігівського полку (1777 –
1781 – ?), військовий товариш. Д.: Ганна Ничипо-
рівна Харченко, донька сотника городницького.
Мала 10 підданих у 1 місті. Мала доньок Настасію
(1780 – ?), Феодосію (1782 – ?), Уляну (1784 – ?)

Охрімовський Олексій – значковий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1735 – 1747 – ?). У 1735 р. був ота-
маном сотенним шаповалівським, у 1737 р. мав
шинок і двір у Шаповалівці був у очаківському по-

ході при волах. В 1738 р. був у кримському поході
при волах.

Очеретянка Григорій (1746 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Гадяцького полку (? – 1788 – 1790
– ?). Мав 12 підданих в Зіньківському повіті. Д.:
Феодосія NN, донька дворянина.

Очкас Іван – товариш полку Миргородського (1679).
Ошкал Андрій Тарасович (? – 1720 – 1790 – ?) – шляхтич,

службу розпочав з 1733 р., отаман сотенний яготин-
ський (1753–1757), значковий товариш (з 1758), 1761–
1762 рр. правив у Гельм’язівській сотні, возний
Гельм’язівської сотні (з 1764), військовий товариш (з
1767), абшитований військовий товариш (? – 1774 –
1787 – ?). Проживав у с. Сосновій Яготинської сотні
Переяславського полку, де мав 20 підданих, поблизу
села тримав два хутори. Д.: 1) NNN; 2) (з 1767) Марія
Несторівна Карлицька (бл. 1735 – 1774 – ?), донька аб-
шитованого значкового товариша, вдова Черняв-
ського, сотенного гельмязівського осавула. Купила
частку батьківських грунтів у брата Луки і обміняла
Стефанову на свої грунти у с. Горбані Гельмязівської
сотні, 

Ошкал Григорій Петрович (бл. 1762 – 1780 – ?) – син
значкового товариша. Розпочав службу з 1776 р.,
значковий товариш (з 1781). Проживав в Пирятин-
ському повіті.

Ошкал Петро – службу розпочав з 1748.30.03. козаком,
значковий товариш Переяславського полку (1758.
3.07. – 1780 – ?). В Яготинській сотні мав 4 піддан-
них (1774). Д.: N Павлівна Корнач, донька козака
Яготинської сотні, мала синів Онисима (1775 – ?),
Григорія (1776 – ?), Гаврила. 

Ошовський Василь – значковий товариш Ніжинського
полку. Д.: N Тимофіївна Кужчич.
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Павелко Василь Йосипович (1756 – ?) – значковий то-
вариш Миргородського полку (? – 1772 – 1775 – ?).

Павелко Данило (? – 1700 – 1744 – ран. 1747) – сотник
полковий миргородський (? – 1730 – 1737), у 1736 р.
був на форпостах, 1737 р. через хворобу відпущений
додому. Абшитований сотник (1742), мав 84 двори
і 3 кола (1744). Д.: Ганна NN (? – 1732 – 1764 – ?).
Володіла хутором на р. Явлінці у І полковій сотні,
мала два двори у Миргороді.

Павелко Данило Данилович (1758 – ?) – службу розпо-
чав з 10 вересня 1772 р. полковим канцеляристом,
значковий товариш (з 16 грудня 1774). Мав 311 під-
данних чоловічої статі (1783).

Павелко Іван – значковий товариш Миргородського
полку (1741).

Павелко Іван – значковий товариш Ніжинського полку.
Павелко Іван Данилович – службу розпочав з 1749 р. в

полковій канцелярії, значковий товариш Мирго-
родського полку (з 1757). Володів разом з братом
Йосипом хутором Богачанським під с. Петровцями
у 1-ї полковій сотні (1764). Д.: Марина N Федорова,
донька священика.

Павелко Йосип Данилович – син сотника полкової
Миргородської сотні, службу розпочав з 1751 р. в
Миргородській полковій і гродській канцеляріях,
значковий товариш (з 7 червня 1757), сотник 1-ї
Миргородської сотні (1761.7.10. – 1775 – ?). Разом з
братом Іваном мали підсусідків у с. Петровці – 228,
Миргороді – 30, хуторах Богачинському – 28, Ов-
нинському – 12. Д.: (1755) Єфросинія Василівна Ус-
тимович, донька військового товариша. 

Павленко Григорій Іванович – військовий товариш
Полтавського полку, бурмістр полтавський (1779).

Павленко Данило – значковий товариш Гадяцького
полку (1747), мав двір і шинок у Куземці.

Павленко Іван (1722 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Лубенського полку (? – 1787 – 1790 – ?). Вне-
сений до ІІ частини родовідної книги Чернігівського
намісництва. Д.: Євфімія NN, донька козака.

Павленко Йосип – значковий товариш Гадяцького
полку (1747), мав двір у Куземці.

Павленко Кіндрат – козак, мав шинок у с. Блотниця
(1734), значковий товариш Прилуцького полку (1757).
Мав 1 посполитого у м. Срібному і 7 у с. Блотниці.
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Павленко Матвій – значковий товариш Гадяцького
полку (1738), був у поході 1738 р.

Павленко Михайло – військовий товариш (1690). 1690
р. продав ліс і сіножать Юрію Царевичу.

Павленко Семен Павлович (1717 – 1761 – 1787 – ?) – син
осавула полкового компанійського. Служив з 1737 р.
компанійцем старого охочекомонного полку Часника.
Був в різних походах (очаківському, дністровському,
хотинському). Призначений значковим товаришем
Полтавського полку (1742.2.12. – 1750 – 1787 – ?) . Ви-
конував різні доручення по ордеру полкової канцеля-
рії. Письменний. Батько його теж служив і у проханні
призначити його значковим товаришем вказував «за
службу батьку і власну». Указ ГВК про призначення
значковим товаришем і внесення до компуту
(19.03.1744). У 1751 р. утримував команду по Дніпру з
сотником старосамарським Зубом. Мав двір і підсусід-
ків у Маяцькій сотні, 11 підданих (1787).

Павлов Давид – значковий товариш Переяславського
полку.

Павлов Іван – значковий товариш Гадяцького полку
(1739), у поході.

Павлов Михайло – значковий товариш Гадяцького
полку (1739), у поході.

Павлович Іван – значковий товариш Лубенського
полку (1747), мав підсусідків у с. Олександрівці.

Павлович Іван – значковий товариш Переяславського
полку (1732).

Павлович Олексій – значний військовий товариш Лу-
бенського полку (1714), житель пирятинський, влас-
ник «предковского старинного сельца», мав сестру
Тетяну – дружину шляхтича Івана Олефіровича Ка-
невського.

Павлович Петро – значковий товариш (1723).
Павлов-Попинка Пилип – військовий товариш Ста-

родубського полку, його онук Мирон Іванович (1747
– ?) був козаком с. Прирубок (1787). 

Павловський Андрій Семенович (? – 1769 – 1787 – ?) –
значковий товариш Стародубського полку (? – 1769
– 1779 – ?) у другій армії в поході (1769), мешканець
стародубський, де мав дім в чотири покої. Д.: Ганна
NN, донька козака.

Павловський Василь Павлович – син сотника мен-
ського, отаман городовий менський (? – 1738),
значковий товариш (1743.9.09. – 1751 – ?), отаман
городовий менський. Мав шинки в Мені і с. Бабі, у
Мені 8 дворів підсусідків (1747), 2 двори підсусід-
ків (1750). Суддя полковий (1783), в Мені і с. Бабі
59 підданних. Д.: Настасія N Полторацька, донька
бурмістра.

Павловський Данило – значковий товариш Гадяць-
кого полку (1735). Мав братів Григорія, Матвія та
Івана, з них Іван був у першому польському поході
і повернувся додому з полковником Грабянкою
1735 р. у вересні. Жили в Куземці (1 двір 3 хати).

Павловський Дем’ян Овсійович (1740 – 1787 – ?) – у
1767 р. разом з братом Іваном у с. Леонівці мали 23
двори (28 хат), військовий товариш (1787). Д.: Ганна
Павлівна Фіалковська, донька військового това-
риша. Мали синів Тараса, Луку, доньку Марію.

Павловський Іван – військовий товариш Миргород-
ського полку, не отримав російського чину (1788).

Павловський Іван – шляхтич, значковий товариш Лу-
бенського полку (1766), «иногда ходит в Шлезию с
волами». Абшитований сотник (? – 1768 – 1783 – ?).
Д.: N Петрівна Савченко.

Павловський Іван Матвійович (1754 – 1783 – ?) – син
значкового товариша, служив з 1771 р., значковий
товариш (1776 – 1783 – ?), в походах не був. Абшито-
ваний значковий товариш (? – 1788 – 1790 – ?), мав
16 підданних у 1 містечку у Зіньківському повіті. Д.:
(1780) Ганна N Гнєдич, донька підпрапорного.

Павловський Іван Михайлович – військовий товариш
(1790). Мав 3 підданих в Зіньківському повіті. Д.:
Ганна NN, донька капітана. 

Павловський Іван Овсійович (1726 – 1787 – ?) – син
священика с. Старосілля Бакланської сотні. Вій-
ськовий товариш в Стародубському полку, служив з
1749 по 1757 рр. при імператорському Дворі «в до-
лжності певческой». Військовий товариш (22 бе-
резня 1759 р.). Спадок отримав ще від сотника
почепівського Наума Ноздрі. Абшитований вій-
ськовий товариш (з 1763), виявив бажання посісти
батьківське місце священика. Д.: 1) N Леонтіївна Га-
лецька, донька бунчукового товариша. 2) Дарія Са-
вівна Янжул, донька військового товариша. Мали
сина Степана, доньок Євдокію і Олександру.

Павловський Михайло Павлович – син полкового
обозного, наказного полковника білоцерківського
Павла Циганчука. Товариш полку Київського, вій-
ськовий товариш (1731). Царська грамота від 4 лю-
того 1729 р. про розслідування в ГВС справи за
чолобитною Михайла Циганчука на київського по-
лковника Антіна Танського, звинуваченого у захоп-
лені у Циганчука с. Свідовці і поля. Навчався в КМА
(1736), військовий канцелярист (1738 – 1749 – ?). У
1739 р. захопив грунти у с. Свідовці. У 1749 р. ГВС
розглядав скаргу сотника кобизького Семена Манд-
рики про захоплення ним сіна, вівса, льону. 

Павловський Михайло Павлович (1703 – 1769 – ?) –
службу розпочав з 1723 р., учасник коломацького
походу, бунчуковий товариш у Чернігівському
полку (1739–1756), абшитований бунчуковий това-
риш (1756 – 1769 – ?). В сотні Волинській мав у с.
Самоткги 16, Чорнотичвх 7, хут. Хрибетенський 12
хат, с. Волинці – всього 26. Д.: Ксенія Опанасівна N.

Павловський Петро – під час російсько-турецької
війни здійснював розвідувальну діяльність, за що
був нагороджений селами Лучками і Ханделіївкою
Кишенської сотні. Секретар хотинського сераскер-
паші, бунчуковий товариш (1742 – 1757) за призна-
ченням Сената із перекладачів державної колегії
іноземних справ з 16 червня 1742 р. Мав 47 дворів
(1744). Намагався привернути у підданство козаків,
захопив риболовлі на р. Дніпро, разом з рибалками
і паромщиками. У 1756–1757 рр. мав суперечку за
млини під с. Ханделіївкою з орлянським сотником
Данилом Лаврентієвим. Захопив грунти і побив
священика своїх маєтностей Івана Павлова, напав
на дім попадді Кущ та її сина в с. Хенделіївці Ки-
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шенської сотні (1755). Мав двір у Переволочній. Д.:
NN Пасхалова, сестра Ананія Пасхалова. У 1757 р.
захопила коней та одяг у жителів м. Сокілки.

Павловський Петро Овсійович – військовий товариш
в Стародубському полку (? – 1764 – 1787 – ?). У 1764
р. мав у 2-й полковій сотні володіння в сл. Леонівці
7 дворів посполитих. Житель с. Леонівки 1-ї полко-
вої сотні. Леонівка перейшла до них від Ломак
(1787). Мав шинок під слободою Лужком Топаль-
ської сотні. Володів 30 підданими (1775). Д.: Тетяна
NN, донька шляхтича. Мали синів Микиту, Івана,
Павла, доньок Уляну, Марину, Тетяну.

Павловський Сава Андрійович – службу розпочав у
1768 р., значковий товариш Стародубського полку
(з 1779), військовий товариш (1787).

Павловський Семен – військовий товариш Чернігів-
ського полку (1782), при письмових справах у кон-
цисторії. Мав у Чернігівскому повіті 1 хату підданих
(1782).

Павловський Федір Данилович – племінник Івана
Михайловича та Івана Матвійовича. Значковий то-
вариш (1790). Д.: Любов NN, донька козака.

Павловський Яким – військовий товариш Ніжин-
ського полку (1783), мешканець коропський. Д.:
Марія NN, донька священика.

Павловський-Нестеров Данило Павлович – значко-
вий товариш (1731 – 1772 – ?). Д.: NNN, донька козака.

Павловський-Нестеров Іван Михайлович (1750 – ?) –
асигнований значковий товариш (1771 – 1772 – ?),
військовий товариш Гадяцького полку (1788). Мав 3
підданих у 1 місті. Д.: Ганна NN, донька капітана.

Павловський-Нестеров Михайло Павлович – отаман
городовий куземинський (? – 1738 – 1739), значко-
вий товариш, сотник куземинський (1741–1755). У
1752 р. захопив майно козака цієї сотні Хоми Сиро-
їжки. У 1755 р. «будучи при козачей того полку ко-
манде на Украинской линии в минувшем феврале
месяце сего года умре».

Паволоцький-Орлаш Олексій – військовий товариш
(1783), городовий староста сосницький. Мав 17 під-
даних в м. Сосниці. Д.: Меланія Іванівна Космин-
ська, донька полкового осавула.

Падалеєв Яків – службу розпочав з квітня 1749 р. коза-
ком, значковий товариш Переяславського полку
(1750 – 1774 – ?). Д.: N Данилівна Баран, донька ко-
зака гельмязівського. Сини Ілля, Іван, Павло, Опанас.

Падалка Кирило Васильович (1762 – ?) – син свяще-
ника, військовий товариш Ніжинського полку, по-
ручик. У с. Володковій Дівиці володів підданими
26/28 (1783), 69 (1787). Д.: Меланія (Павловська ?),
донька священика.

Падун Михайло (1739 – ?) – службу розпочав з 1769 р.,
отаман сотенний (з 1772), значковий товариш Київ-
ського полку (з 1780), військовий товариш (1784 –
1790 – ?). Д.: Параска NN, донька міщанина.

Падун Степан (1749 – ?) – службу розпочав з 1768 р. ви-
борним козаком, значковий товариш Київського
полку (1773.20.03. – 1779 – ?), військовий товариш.
Абшитований військовий товариш (? – 1787 – 1790 –
?), мав 21 двір підданих в Носівці (1787). Д.: 1) (1779)

Параска Григорівна Ігнатьєва, донька священика с.
Рудківки. Мали 14 підданих в м. Носівці. Мали сина
Семена, доньок Настасію, Дарію. 2) Уляна Григо-
рівна Черниця, донька сотенного отамана.

Паламар (Паламаренко) Андрій Охрімович – знач-
ковий товариш Київського полку (1741)

Паламар (Паламаренко) Антін (1745 – ?) – службу
розпочав з 1771 р., полковий канцелярист (з 1775),
значковий товариш Київського полку (з 1780).

Паламар (Паламаренко) Григорій Охрімович –
значковий товариш Київського полку (1761).

Паламар (Паламаренко) Іван – син значкового то-
вариша, службу розпочав з 1769 р., значковий това-
риш Київського полку (1772 – 1779 – ?). Мав 7
підсусідків (1779) в Остерській сотні в д. Сокирині.
Д.: (1779) Ірина N Жук, донька померлого значко-
вого товариша. Мали сина Федора, доньку Гафію.

Паламар (Паламаренко) Іван Охрімович (1711 – 1782
– ?) – в польському поході, де був поранений, став
значковим товаришем Київського полку (1761). Був
під Хотином. Абшитований військовий товариш (?
– 1782 – ?). Дворянин.

Паламар (Паламаренко) Охрім – служив з Палієм
під Очаковом, з Мазепою під Кизекерменом, брав
участь в ругольському поході, посланець в Смо-
ленськ з листом Обидовського до царя при команді
Київського полку Мокієвського, ходив в польський
похід під командою сотника козелецького Петра
Борсука, потім в команді судді полкового Іллї
Жили, третій похід в Польшу з Жилою на шведів,
під Кам’яний Затон, в Астрахань, на Сулак. По-
лковником Танським призначений значковим то-
варишем Київського полку (1734 – ?).

Паламар (Паламаренко) Яків Охрімович (1716 – 1761
– ?) – значковий товариш (1741 – 1761 – ?).

Паламарчук Іван (? – ран. 1750) – значковий товариш
Полтавського полку (? – 1734 – 1743 – ?), у Келе-
бердянській сотні мав двір і підсусідків. 

Палатаренко Яків – значковий товариш Гоголівської
сотні (1741).

Палецький Іван – компанієць. В поході під Ригу по-
трапив у полон, де перебував півтора року. Після
звільнення – компанієць полків Танського і Федоса.
В боях з шведами поранений в ногу. Брав участь у
полтавській битві і поході під Кам’яний Затон.
Козак кінний нехворощанський (1718). У терекс-
ькому поході з 1724 р. був три роки. Наказний сот-
ник нехворощанський. Три роки був у польському
поході. Значковий товариш Полтавського полку
(1734 – 1742 – ?), наказний сотник нехворощан-
ський (1727), мав ліс (1731). Абшитований значко-
вий товариш (? – 1748 – 1755 – ?), мав двір у
Нехворощі і підсусідків у Нехворощанській сотні.

Паливода Захар Іванович (? – 1740 – 1761 – ?) – син
військового товариша. Значковий товариш Старо-
дубського полку. Д.: NN Вєтох. Мали сина Федора
(1761 – ?), який мешкав у с. Мізині (1787). Вподаль-
шому рід називався Паливода-Вєтох.

Паливода Іван – городничий стародубський, значко-
вий товариш Стародубського полку (? – 1723 – 1726
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– ?). Військовий товариш. Тримав двори в д. Слу-
чок. Жителі с. Хмельове Стародубської полкової
сотні скаржились на нього за захоплення їх земель
та підробку універсалу гетьмана Скоропадського.
ГВК наказала забрати у нього с. Хмельове, якщо у
нього не має універсалу. Мав плец у Стародубі,
яким спадково за дружиною у 1768 р. володів вій-
ськовий канцелярист Іван Скоробогатий.

Паливода Костянтин – військовий товариш, бурмістр
ніжинський (1779).

Паливода Михайло (1741 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790
– ?). Мав 17 підданих у 1 селі і 1 «деревне». Д.: Кате-
рина Криштопівна Гер, донька прапорщика.

Паливода Павло – значковий товариш Ніжинського
полку (1747), мав двір житловий у Ніжині та у с.
Хвостиках першої полкової сотні.

Паливода Семен – значковий товариш Стародубського
полку в (? – 1735 – 1737 – ?), жив у полковій сотні. У
1737 р. перебував вдома, але мав йти в похід в ко-
манді фельдмаршала фон Мініха.

Палій Іван – військовий товариш (1790), мешкав у
Борзнянському повіті.

Палій Матвій Семенович (? – 1724 – 1752 – ?) – син по-
лковника фастівського. Значковий товариш, у 1734
р. за ревізією записаний разом з Самійлом серед ко-
заків 3 статті (козаки можні, грунтові, служать з ді-
дівської, батьківської та своєї землі), що засвідчує
глибоке місцеве коріння роду. Залишається не
з’ясованим по батьківській чи по материнській лінії
була дідівська земля у с. Лихолітках. У 1752 р. ба-
чимо його з племінником Трохимом Авраменком
серед «нищих» козаків с. Лихоліток.

Палій Михайло Матвійович (бл. 1745 – 1782 – ран. 1787)
розпочав службу 1760.16.02. значковим товаришем.
Потім з квітня 1763 р. став полковим старшиною
Запорозьким, з 1766 р. військовим кантаржієм. З
1771.15.08. отримав чин сотника у Гетьманщині. Був
власником 50 душ чоловічої статті (1782).

Палій Омелян Якович (бл. 1744 – 1799 – ран. 1830) –
син козака с. Лихолітки. Значковий товариш в
абшит Миргородського полку (Сорочинці). Корнет
(1787). Внесений до ІІ частини родовідної книги
дворян Київського намісництва 1788.9.11. Д.: Пела-
гея Данилівна N (бл. 1746 – 1799 – ?).

Палій Яків Леонтійович – син козака с. Лихоліток,
значковий товариш Миргородського полку. 

Паляниця Йосип – абшитований значковий товариш
(1762).

Пальчик (Пальчинський, Пальчиковський) Ва-
силь Антонович (? – 1755 – 1788 – ?) – син сотника
гоголівського Київського полку, військовий това-
риш (1774 – 1788 – ?). Д.: NNN, донька козака.

Панашатенко Авксентій Опанасович (1733 – 1784 – ?)
– значковий товариш (? – 1760 – 1763 – ?), абшито-
ваний суддя полковий, голова м. Городні Чернігів-
ського полку (1784). Д.: 1) (1763) Феодотія
Самійлівна Холодович (бл. 1726 – ран. 1667), донька
писаря полкового. Це її другий шлюб. 2) Дарія Лав-
рінівна Борозна. 

Панкевич Андрій Михайлович (1742 – ?) – службу роз-
почав козаком 1766 р., був на форпостах. Значковий
товариш Стародубського полку (? – 1778 – ?). У с.
Печні мав 166 дворів (1787). Д.: Олена Федорівна
Плешко, донька полкового осавула. 

Панкевич Григорій Євстафійович – значковий това-
риш Стародубського полку (? – 1729 – 1734 – ?). 5
липня 1729 р. продав за 40 карбованців місце шля-
хетське у Стародубі міщанину Івану Пономарьонку.
У 1730 р. мав суперечку з братами за спадок.

Панкевич Михайло Євстафійович (1708 – 1764 – ран.
1772) – син писаря полкового стародубського, знач-
ковий товариш Стародубського полку (1731 – 1764 –
?). 7 грудня 1732 р. суплікував про взяття під гетьман-
ську протекцію. Володів д. Горбачі і млином на р.
Роші, які у 1764 р. захопили бунчуковий товариш Губ-
чиц і його племінники. Мав жилий дім у с. Печні 1-ї
Почепської сотні, де мав 15 дворів підданих, крім того
8 дворів перейшли до інших власників. Д.: Христина
NN. Мали синів Петра, Андрія, доньок Софію, Гафію.

Панкевич Павло – значковий товариш Прилуцького
полку (1729), полковий комісар (1729).

Панкевич Петро – значковий товариш Ніжинського
полку (1732 – 1750 – ?). У 1737 р. був у очаківському,
а 1738 р. – кримському походах при волах. У 1741 р.
склав присягу імператриці Єлизаветі в Ніжин-
ському полку. У 1748 р. мав житлові двори у с. Ку-
рені Бахмацької сотні та м. Коропі, мав підсусідків
у Бахмачі. Мешканець коропівський.

Панкевич Стефан Євстафійович – значковий товариш
Стародубського полку (? – 1734 – 1737 – ?). У 1737 р.
перебував вдома, але мав йти в похід в команді
фельдмаршала фон Мініха.

Панковський Тимофій (1689 – 1761 – ?) – абшитова-
ний військовий товариш в Стародубському полку,
коли почав служити за слабкістю здоров’я і дрях-
лістю писати не зміг, а все вказано в атестаті на
абшит, копію якого приклав до сказки. Він бувший
писар сотенний шептаківський (1730 – 1737) просив
абшит і в нагороду звання військового товариша.
Універсал Розумовського на абшит і військового то-
вариша датований 12 грудня 1757 р.

Панченко Андрій – значний військовий товариш
(1719). Мешканець полтавський.

Панченко Іван Іванович – службу розпочав полковим
канцеляристом Ніжинської полкової канцелярії (з
1758). Отаман 4-ї Ніжинської полкової сотні (1775 –
1782), військовий товариш (1782 – 1790 – ?). Пору-
чик. Мав 30 підданих у Ніжинському повіті. Д.:
Марія NN, донька священика.

Панченко Михайло – отаман значкового товариства Пе-
реяславського полку (1732), мешкав у с. Дем’янцях. 

Панченко Пантелеймон – шляхтич гербу «Ястржем-
бець». Військовий товариш.

Панчинський N – полковий канцелярист, значковий
товариш Миргородського полку (1776.02. – ?).

Панчошенко Ісай – товариш Миргородського полку
(1693).

Панюта-Понятовський Семен Васильович (1748 – ?)
– сотник борзнянський Ніжинського полку, бунчу-

278



ковий товариш (? – 1782 – 1789 – ?). Мав 140 підда-
них в 2 селах і 1 хуторі у Березненському і Борзнян-
ському повітах. Д.: Софія Іванівна Армашевська,
донька полкового хорунжого.

Панюшка Кирило – значковий товариш Стародуб-
ського полку. 1737 р. був в управлінні сотенними
справами, але повинен йти в похід в команді фель-
дмаршала фон Мініха. Володів 5 підсусідками та 9
дуже убогими в одних хатах у с. Бобрику, в хуторі в
його хатах 3 підсусідки Погарської сотні.

Папаємський (?) Петро (1731 – 1783 – ?) – служив з
1761 р., бунчуковий товариш (1782 – 1783), в похо-
дах не був. Хотів продовжувати військову службу
після 1783 р., жив у Ніжинському полку.

Папірний Роман (1752 – ?) – абшитований військовий
товариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?),
мав 5 підданих у 1 місті. Внесений до ІІ частини ро-
довідної книги дворян Чернігівського намісництва.
Д.: Уляна NN, донька сотника.

Папкевич Дмитро – коропський мешканець, значко-
вий товариш Ніжинського полку (1732 – 1751 – ?).

Паращенко Іван – значковий товариш Гадяцького
полку (1739), у поході.

Паращенко Осип – значковий товариш (? – 1736 –
1739 – ?), мешканець гадяцький. 

Пароженко Григорій (? – 1727 – 1765 – ?) – управителя
князя Микити Трубецького (1749). Значковий това-
риш Переяславського полку (? – 1749 – 1765 – ?).
Продав шинковий двір у Переяславі К.Лисеневичу
22 травня 1749 р. Його донька Катерина одружена з
сотенним отаманом 1-ї полкової сотні Іваном Золо-
тухою. 30 березня 1763 р. продав ниву своєму зятю,
1 лютого 1765 р. ще 12 нив.

Парпур Василь (? – 1714 – 1735 – ?) – значковий това-
риш Ніжинського полку.

Парпур Осип (? – 1741 – 1765 – ран. 1783) – значковий
товариш Ніжинського полку. Д.: Степанида Па-
влівна Єзучевська, донька значкового товариша. За
їх сином Максимом і Павлом у с. Семенівці, хуторах
Кохановському і Сернавському 67 підданних.

Парпур Гнат – військовий товариш (1675).
Парпур Лука (? – 1741 – 1763 – ран. 1783) – значковий

товариш Ніжинського полку. За його сином Мак-
симом 30 підданних в м. Конотопі і хуторі Лукині. 

Парпур Степан – військовий товариш (1783), по-
шмейстр конотопський. Д.: N Петрівна Мацкевич,
донька військового товариша.

Парпур Яків Васильович (1746 – ?) – значковий това-
риш Ніжинського полку (? – 1783 – 1787 – ?). Воз-
ний Конотопського повіту. Мав 51 підданого в
Конотопі. Д.: Марія Опанасівна Колпак, донька ар-
мійського полковника. Мали дітей: Василя, Андрія,
Семена, Івана, Пелагею, Ганну. 

Парфенов-Дмитрюк Яків (1756 – ?) – хорунжий со-
тенний срібнянський (1775 – 1779), писар сотенний
(1779 – ?), абшитований військовий товариш При-
луцького полку (? – 1787 – 1790 – ?). Мешканець с.
Березовки. Мав 39 підданих в Глинському повіті.
Рід внесений до І частини родовідної книги Черні-
гівського намісництва. Д.: Марія NN, донька дворя-

нина. Мали синів Олександра, Данила, Федора,
доньку Параску.

Парфенович Микита – військовий товариш (1693),
мешканець кузнецький Стародубського ключа.

Пархоменко Устим – сотник власівський, значковий
товариш Миргородського полку (1723).

Пархомов Іван (1711 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Прилуцького полку (? – 1788 – 1790 – ?). Мав
8 підданих у 1 селі. Рішенням Чернігівського наміс-
ницького дворянського зібрання визнаний дворя-
нином і внесений до ІІ частини родовідної книги.

Пасенко Герман – син козелецького міщанина, службу
розпочав з 1757 р., полковий канцелярист (з 1758),
значковий товариш Київського полку (з 1763), вій-
ськовий товариш (1768 – 1782 – ?). Д.: N Іванівна
Паламаренко, донька значкового товариша.

Пасенко Петро – службу розпочав з 1741 р. в Київській
полковій канцелярії, писець (з 1745), копіїст (з
1747), підканцелярист (з 1748), канцелярист полко-
вий (з 1753), писар сотенний козелецький
(1754.23.03. – 1763.27.10.), значковий товариш (з
1763), за коморника Остерського повіту (1764 – 1776
– ?). Д.: NN Александрович, донька київського бур-
містра. У 1775 р. мали 2 синів і 3 доньок.

Пасенко Степан Романович (бл. 1724 – 1782 – ?) – мав
власний шляхетський герб, службу розпочав 1737 р.
у Київській полковій канцелярії, старший полковий
канцелярист (1748 – 1752), військовий товариш
(1752.8.12. – 1764). У 1754 р. відзначився побоями,
насильствами і вбивствами. Підсудок земський ко-
зелецький (з 1764), колезький асесор. Д.: Гафія Іва-
нівна Нестелій, донька сотника басанського,
полкового хорунжого київського.

Пасинковський Степан – військовий товариш (? –
1676 – 1678 – ?).

Паскевич Андрій Григорович (1742 – ?) – полковий оса-
вул і бурмістр ніжинський (? – 1772 – 1779 – ?), бунчу-
ковий товариш (? – 1779 – 1787 – ?). Шляхтич
Ніжинського повіту. Мав 23 підданих в Ніжині. Д.:
Гафія Максимівна Шара, донька значкового товариша.

Паскевич Григорій Іванович (1735 – ?) – службу розпо-
чав з 1754 р., військовий товариш у Полтавському
полку (з 1772), бурмістр (1779), бунчуковий товариш
(1779.19.08. – 1787), колезький радник у відставці. Д.:
Тетяна Дем’янівна Гайдук, донька значкового това-
риша Лубенського полку, потім полкового осавула.

Паскевич Іван – значковий товариш Полтавського
полку (1763).

Паскевич Іван Іванович – військовий товариш Черні-
гівського полку «з осавулів війська січового запо-
рожського за службу його в воинских походах
отправленную» (1741 – 1767 – ?). Мав житловий
двір у Березному, млин на р. Рогозці у два кола. Д.:
1) Євдокія Тимофіївна Прищепа. 2) (1757) N Тимо-
фіївна Тишинська, донька значкового товариша.

Паскевич Іван Федорович (? – ран. 1791) – військовий
товариш Полтавського полку. Д.: Ганна Олексіївна
N (1742 – 1791 – ?).

Паскевич Павло – значковий товариш Полтавського
полку (1763).
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Паскевич Петро Федорович (1738 – ?) – військовий то-
вариш (1768 – 1772), працював у Полтавській по-
лковій рахунковій комісії. Бунчуковий товариш (?
– 1787), надвірний радник у відставці (з 1787).

Пасковський Василь – значковий товариш Переяс-
лавського полку (1767).

Пасюта Михайло – значковий товариш (?) Лубенського
полку. Мав у 1745 р. в Пирятинській сотні при хуторі
5 дворів тяглих убогих та 1 двір підсусідків піших
убогих, при хуторі його ж 2 двори підсусідків.

Пасько Андрій (1760 – ?) – службу розпочав з 1773 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1781).

Пасько Іван (1762 – ?) – службу розпочав з 1775 р., знач-
ковий товариш Миргородського полку (з 1783).

Пасько Опанас (1758 – ?) – з шляхти, службу розпочав
з 1770 р., значковий товариш Миргородського
полку (з 1779).

Пахомов (Пахоменок) Матвій – значковий товариш
Стародубського полку (? – 1769 – 1780 – ?), у другій
армії в поході (1769). Мешкав у 1-й Почепській
сотні. Д.: Софія Михайлівна Пашкевич, донька
значкового товариша. 

Пац Павло (1737 – 1790 – ?) – абшитований військовий
товариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Д.: Олена NN, донька священика. Мали сина ко-
лезького канцелярист (1790) Івана.

Пашевський Григорій – шляхтич, службу розпочав з
1748 р., значковий товариш (1763 – 1772 – ?). Д.:
Ганна NN, донька козака.

Пашкевич Антін (1715 – 1767 – ?) – син значкового това-
риша. Службу розпочав з 1 жовтня 1743 р., значковий
товариш Полтавського полку (з 31 грудня 1761). 

Пашкевич Петро – службу розпочав 15 жовтня 1758 р.
військовим товаришем (1758 – 1767 – ?).

Пашковський Григорій – військовий товариш Черні-
гівського полку (1683), гетьманський посланець до
Москви (1683).

Пашковський Севастян (? – ран. 1740) – значковий то-
вариш Чернігівського полку (? – 1732 – 1737 – ?). Д.:
Марія NN (? – 1725 – 1755 – ?). вдова у с. Вербичах
мала 6 посполитих (1740), двір.

Пащевський Сидір – служив з 1745 р. канцеляристом,
потім з 1754 полковим канцеляристом, 1755 – 1757
рр. мав суперечку за посаду отамана сотенного ко-
мишненського з Олексієм Долинським. Отаман в
Комишненській сотні, полковий канцелярист,
потім значковий товариш Гадяцького полку (1771 –
1780). Д.: N Семенівна Кириченко, донька значко-
вого товариша Семена Кириченка, мали трьох синів
– Федора, Василя та Івана (в регулярній службі) та
доньку Уляну.

Пащенко Василь Петрович – (бл. 1756 – 1730 – ?) –
службу розпочав підканцеляристом Миргородської
полкової канцелярії (з 1772.7.05.), полковий канце-
лярист (з 1775.3.07.), абшитований значковий това-
риш (1780.9.07. – 1786 – ?).

Пащенко Григорій Корнилович (1768 – 1788 – ?) – син
секунд-майора, службу розпочав з 1773 р. полковим
канцеляристом, отаман сотений (з 1774), значковий
товариш Миргородського полку (з 1775.12.05.)..

Пащенко Данило Корнилович (1760 – 1788 – ?) – син
секунд-майора, службу розпочав з 1770 р. полковим
канцеляристом, отаман сотенний (з 1771.15.02.),
значковий товариш Миргородського полку (з 3 лю-
того 1774).

Пащенко Дмитро Романович (бл. 1753/1758 – ?) – син
військового товариша, службу розпочав 6 лютого
1772 р. у Гадяцькій полковій канцелярії, полковий
канцелярист (з 1774.10.01.), військовий канцеля-
рист (з 1777.18.10), канцелярист МК (1777 –
1779.12.08.), військовий товариш (з 1781.22.01.), по-
лковий писар (1783.30.09. – 1796). Колезький асе-
сор (з 1796.10.03.). Підкоморій Городницького
повіту. Мав 136 підданих (1790). Д.: Марія N Міхно,
донька бунчукового товариша.

Пащенко Іван Назарович (1758 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Гадяцького полку (? – 1788 – 1790
– ?), мешкав у Зіньківському повіті. Рід внесений до
І частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Уляна NN, донька військового товариша.

Пащенко Іван Омелянович – значковий товариш Га-
дяцького полку (1717.7.01.), шляхтич (1723)селітря-
ний заводчик, тримав шинок у Опішні. Д.: N Яківна
Воронченко, донька полкового писаря гадяцького.

Пащенко Іов Корнилович (1765 – 1788 – ?) – син се-
кунд-майора, службу розпочав з 10 лютого 1772 р.
полковим канцеляристом, отаман сотенний (з
1773), значковий товариш (з 1774).

Пащенко Максим Іванович (? – 1790 – ?) – службу роз-
почав з 2 травня 1740 р., тримав селітряні заводи
ГВА, значковий товариш (з 1764.14.08.), військовий
товариш Гадяцького полку (з 1766.16.10.), полковий
хорунжий (з 1782.20.01.). Мав 17 підданих (1771), 111
(1788), мав 12 хат у Зінківському повіті (1782), 111
підданих (1790). Д.: Параска Василівна Тихонович,
донька священика. Мали синів Івана, Михайла,
Григорія, доньок Олександру, Марію, Пелагею, Ка-
терину, Гафію.

Пащенко Михайло Іванович – військовий товариш Га-
дяцького полку (1746).

Пащенко Михайло Іванович (1740 – 1788 – ?) – службу
розпочав з 20 квітня 1750 р., значковий товариш (з
1764.14.08.) згідно ордеру Гадяцької полкової канце-
лярії., військовий товариш (з 1766.16.10.) згідно па-
тенту МК. З 1750 до 1767 рр. при утриманні селітряного
заводу. Мав 10 хат у Зінківському повіті, 45 спадкових
підданих. Д.: Марина N Трипольська, донька бунчуко-
вого товариша. Мали синів Федора, івана. 

Пащенко Назар Іванович (1723 – 1767 – ран. 1788) –
службу розпочав з 2 березня 1746 р. З 1746 р. всту-
пив з братом в утримання селітряного заводу на
місце їх батька значковий товариш і селітряної опо-
шанської компанії компанейщика Івана Пащенка
після смерті його і в числі тієї опошанської селітря-
ної компанії знаходятся і нині. Військовий товариш
Гадяцького полку (1758.9.04. – 1774 – ?). 25 листо-
пада 1762 р. захопив сіно у великобудиського на-
місника Симона Кувечинського. Мав 20 підданих.
Абшитований полковий осавул (1782). Мав 10 хат у
Зінківському повіті. Д.: Марія Григорівна Штишев-
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ська (1738 – 1790 – ?), за нею 46 підданих у 1 міс-
течку. Мали синів Олексія, Івана, Григорія, Василя,
доньок Ганну, Єфросинію, Тетяну.

Пащенко Омелян – значний військовий товариш Мир-
городського полку. 21 листопада 1702 р. отримав
гетьманський універсал на службу при гетьмані і
звільнення від податків.

Пащенко Опанас Петрович – значковий товариш Мир-
городського полку (1786).

Пащенко Петро Дмитрович – значковий товариш
Миргородського полку, за сотника яресківського.

Пащенко Петро Назарович (1748 – 1783 –ран. 1790) –
службу розпочав з 1768 р., військовий товариш Га-
дяцького полку (? – 1774 – 1783 – ?), у походах не
був. Мав 2 хати у Зінківському повіті, 16 спадкових
підданих. Д.: Уляна NN. Мали синів Петра, Івана,
доньку Марію.

Пащенко Роман Іванович (1730 – 1767 – ? ) – службу
розпочав з 27 квітня 1746 р. З 1746 р. вступив з бра-
том в утримання селітряного заводу на місце їх
батька значкового товариша і селітряної Опішнян-
ської компанії компанійщика. З 9 квітня 1758 р. вій-
ськовий товариш Гадяцького полку за універсалом
гетьмана Розумовського. 

Пащенко Тимофій Іванович (1737 – 1790 – ?) – службу
розпочав з 20 квітня 1750 р., значковий товариш (з 14
серпня 1764) згідно ордеру Гадяцької полкової канце-
лярії, військовий товариш (з 16 жовтня 1766 р.) згідно
патенту МК. Вступив у 1750 р. в утримання селітря-
ного заводу, де й знаходився до 1767 р. Полковий хо-
рунжий (з 1781.19.10.). Мав 14 хат у Зінківському
повіті. Секунд-майор (1790.31.12.). Мав 15 підданих
(1771), 121 (1788–1780). Володів с. Бобровниками. Д.:
Параска N Ковалевська, донька полкового судді хар-
ківського. Мали синів Івана, Григорія, Миколу, до-
ньок Ганну, Варвару, Єфросинію.

Пащенко Тимофій Петрович – значковий товариш в
Миргородському полку (1795). Д.: Ганна Михай-
лівна Гавриленко, донька військового товариша. 

Пащинський Артем (1721 – 1783 – ?) – службу розпо-
чав з 1743 р., військовий товариш Переяславського
полку (1754 – 1783 – ?).

Певненко Сава (1753 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Лубенського полку (1788). Рід внесений до VI
частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Марфа NN, донька військового товариша. 

Педак N – з козаків Решетилівської сотні Полтавського
полку. Значковий товариш (1787). 1787 р. мав маєт-
ність при р. Голтві (7 підданих).

Педаль Максим – значковий товариш, військовий то-
вариш Полтавського полку.

Педченко Федір – військовий товариш Полтавського
полку (1784).

Пекалецький Андрій – управитель рангових маєтків
стародубського полковника (1722). Значковий то-
вариш, 10 вересня 1722 р. отримав с. Архипівку
Шептаківської сотні. У 1729 р. обраний священиком
с. Бирина Новгородської сотні.

Пекалецький Парфен (? – 1736) – шляхтич гербу «Од-
ровонж», писар сотенний новгородський (? –

1715.03. – ?), наказний сотник новгородський (1718),
бунчуковий товариш (? – 1733 – 1736). Володів грун-
тами, дворами, млинами у сс. Лісконогах і Лінки
Новгородської сотні, с. Архипівці Шептаківської
сотні, де мав житловий двір. Д.: Наталія NN.

Пелех Іван (1742 – ?) – абшитований військовий товариш
Київського полку полку (1782–1790). Внесений до ІІ
частини дворянської родовідної книги Чернігів-
ського намісництва Ніжинського повіту. Д.: Меланія
Іванівна Чекановська, донька значкового товариша. 

Пелех Семен – військовий товариш Переяславського
полку.

Пелешенко Максим Савович – служив в полковій кан-
целярії, значковий товариш Полтавського полку
(1758 – 1762).

Пелешенко Сава Назарович (1706 – 1762 – ?) – не-
письменний. Службу розпочав з 1720 р. «оного года
зашедши в Сечь Запорожскую отправлял службу
чрез шестнадцать год», потім вийшов і оселився в
Келеберді. Виборний козак, значковим товаришем
Полтавського полку служив з 1756 р., але ордер на
чин отримав лише 21 вересня 1758 р. Був у походах
ногайському, перекопському, очаківському і в різ-
них командах до 1756 р., збирав також гроші до вій-
ськового скарбу. Протягом 1758–1761 рр. намагався
позбавитися постоїв, призначених сотником Ко-
зельським. У 1759 р. сотник келебердинський Ми-
кита Козельського захопив у нього сіно.

Пенський Іван (? – 1730 – 1782 – ?) – службу розпочав
з 1743 р., писар сотенний остерський (1743–1773),
військовий товариш Київського полку (1773 – 1780
– ?). Абшитований полковий осавул (? – 1782 – ?).
Д.: Олена Олексіївна Прутченко, донька військо-
вого товариша.

Перегонець Іван – абшитований значковий товариш
Стародубського полку (? – 1780 – ?), мешканць По-
гарської сотні.

Передерій (Передерський) Микола (бл. 1750 – ?) –
абшитований військовий товариш Київського
полку (? – 1782 – 1790 – ?). Мав 15 підданих в Оли-
шівці. Внесений до ІІ частини родовідної книги
дворян Чернігівського намісництва. Д.: Ганна Єв-
стафіївна Шрамченко (бл. 1753 – ?), донька полко-
вого хорунжого.

Передерій (Передерський) Степан – військовий то-
вариш Київського полку (? – 1789 – 1790 – ?). Мав 14
підданих. Д.: Євфімія N Таращукова, донька знач-
кового товариша.

Передерій (Передерський) Федір – значний козак
олишівський Ніжинського полку (1707). Військовий
товариш, житель олишівський (1721).

Передерій Іван – службу розпочав з 1748 р. козаком,
осавул сотенний киселівський Чернігівського полку
(з 1761.9.02), отаман сотенний киселівський (з
1772.17.12), військовий товариш (1787). Проживав у
с. Хмелівці. Д.: 1) (1779) Варвара Йосипівна Мито-
венко, донька козака Хмелівської сотні. 2) (1783)
Марина NN, донька священика.

Перестий N – значковий товариш Ніжинського полку
(1747), мав двір житловий у Бахмачі.
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Перетятко Стефан – шляхтич, службу розпочав з 1757
р. військовим канцеляристом при ГВА, значковий
товариш Миргородського полку (з 1776).

Перехрест Микола – значковий товариш (1747) мав
двір у Ковалівці.

Переяславець Гапон – військовий товариш Полтав-
ського полку (1669).

Петрановський-Біляш Корнилій (1741 – ?) – абши-
тований військовий товариш Лубенського полку
(1788). Рід внесений до VI частини родовідної книги
Чернігівського намісництва.

Петрановський-Біляш Петро Кирилович (1739 – ?) –
козак чигириндубравський. Отаман сотенний, вій-
ськовий товариш Лубенського полку. 6 серпня 1783
р. звільнений від служб поручиком. Д.: Настасія NN.

Петраш Василь – значковий товариш Переяславського
полку (? – 1750 – 1752 – ?), мав двір житловий у
Кропивній, хутір над р. Ірклєєм на 3 хати (1750).

Петраш Петро – абшитований значковий товариш
(1790). Мешканець Роменського повіту, де мав 32
підданих. Д.: Єфросинія Іванівна Кузьменко,
донька кононіра.

Петраш Петро – козак, служив з 1736 р., значковий то-
вариш (1757 – 1777). Одружений з донькою козака.
Мали сина Кирила та доньку, заміжню за осавулом
Кропивненської сотні Яковом Ілляшенком (1774).

Петрашевич Омелян – військовий товариш Полтав-
ського полку 1743 р., мав двір у Великих Будищах.

Петрашевич Яків – значковий товариш Полтавського
полку (1779).

Петрашевич-Урсал Кирияк Васильович – військовий
товариш Переяславського полку (1786), житель м.
Канівець.

Петрашевич-Урсал Омелян – козак, значковий това-
риш Переяславського полку (1729 – 1751 – ?).

Петрашевич-Урсал Омелян – син значковий това-
риш. Служив з 1736, значковий товариш (1760 –
1780 – ?). Мав 1 підданого в Кропивенській сотні.
Одружений з донькою козака. Мали синів Федора,
Леонтія, Дмитра, Василя.

Петрашевич-Урсал Петро Петрович – козак сотні
Кропивненської, брав участь в сулацькому поході,
30 травня 1729 р. отримав гетьманський універсал
на звільнення від стацій та провіантської провин-
ності. Значковий товариш (з 1757.14.11.)

Петрашенко Кіндрат – абшитований значковий това-
риш Миргородського полку (? – 1773 – 1780 – ?).

Петрашенко Степан – козак сотні Петраша Яковенка.
Осавул полковий полтавський (1668), товариш полку
Полтавського (? – 1671.15.09. – ?). Осавул полковий
полтавський (1672 – 1673). Наказний полковник по-
лтавський (1672). Сотник 2-ї полкової сотні (1677). Д.:
N Пантелеймонівна N, донька священика.

Петренко Григорій – службу розпочав з 1748 р., знач-
ковий товариш Полтавського полку (1757 – 1779 – ?).

Петренко Ничипір – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1755).

Петренко Трохим – козак, служив з 1766 р., значковий
товариш (1770 – 1780 – ?). Д.: Єфросинія Пантелей-
монівна Моснецька, донька значкового товариша.

Петрович Андрій – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1726).

Петрович Григорій (? – ран. 1740) – значковий това-
риш Чернігівського полку (? – 1732 – ?). Д.: Євдокії
NN (? – 1725 – 1743 – ?), тримала шинок (1740).

Петрович Стефан – значковий товариш (1731), жив у
Миргороді.

Петровський N Петрович – син священика батурин-
ського, значковий товариш Ніжинського полку
(ран. 1782).

Петровський Андрій Леонтійович (бл. 1717/1731 – 1801
– ?) – службу розпочав з 1757 р. значковим товари-
шем Лубенського полку, в лагодженні мостів і гре-
бель в Городиській сотні (1769). Військовий
товариш в абшиті (1784.1.01.). Разом з двома бра-
тами мав 25 нерозділених хат підданих. Д.: (1777)
Февронія Іванівна Кучер (бл. 1743 – ?), донька аб-
шитованого сотника. 

Петровський Андрій Степанович (1663 – 1743 – ран.
1751) – службу розпочав з 1678 р. у чигиринському
поході, сотник городиський (1694 – 1700). В лютому
1699 р. разом з мельником Корнієм Ясенком про-
дали генеральному писарю Кочубею греблю на р.
Многа під Городищем і лісок до неї. Осавул полко-
вий лубенський (? – 1700.30.06. – 1717.04.), 30
червня 1700 р. в таборі під Путивлем отримав уні-
версал полковника Зеленського на виконаннання
повинностей посполитими с. Сухоносівки, в січні
1703 р. – на с. Ждани, січні 1704 р. – на зайняття
двох ставків. Полковник Свічка 1 травня 1709 р.
надав універсал на с. Сухоносівку. Значний військо-
вий товариш (1721), бунчуковий товариш (1724 –
1743 – ?). присягнув у 1741 р. Отримав с. Білоусівку
(1712.29.08.). 11 травня 1716 р. його млин на р. Лох-
виці гетьманським універсалом був звільнений від
поколювщини. Д.: (1699) NNN (? – 1684 – ран. 1743).

Петровський Василь – шляхтич гербу «Гоздава», атес-
тований в значкові товариші Стародубського полку
(1769), у зборі на поштовій станції коней і грошей.
Мав синів Федора (1737 – ?) в Новгороді-Сіверському
і Сидора (1751 – ?) в Коропському повіті (1787).

Петровський Григорій Леонтійович (бл. 1715 – 1788 –
?) – значковий товариш Лубенського полку (1782),
абшитований військовий товариш (? – 1786 – 1788
– ?). Мав 109 підданих у 1 містечку, 1 селі, 1 дєревнє,
1 хуторі Д.: Марія Іванівна Граб’янка (бл. 1715 – 1788
– ?), донька військового товариша.

Петровський Григорій Петрович (1719 – 1791 – ?) –
службу розпочав канцеляристом при сотенному
Сосницькому правлінні 1736 р., 1737 р. в очаків-
ському поході, писар сотенний сосницький (1748–
1756), писар сотенний понорницький (1756–1761),
значковий товариш Чернігівського полку (з 1761),
військовий товариш (1767–1784). Мешкав у Сосниці
на вул. Гончарській, не маючи підсусідків і підда-
них (1769), мав 13 підданих у Сосниці (1783). Абши-
тований бунчуковий товариш (1784 – 1787 – ?). Д.:
Варвара NN, донька міщанина-шляхтича. Мали
синів Василя, Івана, Ничипора, доньок Тетяну, Па-
раску. 
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Петровський Карпо Степанович – значковий товариш
Лубенського полку.

Петровський Максим Пилипович (1731 – ран. 1803) –
службу розпочав з 20 серпня 1755 р., військовий кан-
целярист (з 10 травня 1756 р.), значковий товариш
(з 1759.8.10.), у 1762 р. внесений до реєстру значко-
вих товаришів Лубенського полку. Сотник городи-
ський (1765.3.12. – 1783), одночасно бунчуковий
товариш (з 1781.7.07.). У 1774 р. захопив землі і млин
у жителів м. Городища Косаря і Рудені. Мав 865 під-
даних у 1 містечку, 5 селах, 1 дєревнє і 2 хуторах. Д.:
(1766) Євдокія Карпівна Значко-Яворська (бл. 1743 –
1803 – ?), донька осавула полкового лубенського.

Петровський Матвій Пилипович (бл. 1736/1743 – 1788
– ?) (від 1-го шлюбу) – службу розпочав з 1759 р.,
отаман сотенний городиський Лубенського полку
(1776–1784), військовий товариш у абшиті (з
1784.1.01.). Разом з братами мав 239 хат підданих
(1782), з братом Якимом у 1 містечку, 5 селах, 1 «де-
ревне» мав 551 підданого (1787). Мешканець м. Го-
родища.

Петровський Микита – військовий товариш (1790).
Мав у Глинському повіті 22 підданих. Д.: Настасія
NN, донька священника.

Петровський Петра Лукич – син сотника полкового,
військовий товариш (1774), у 1774 р. у нього гайда-
маки пограбували дім у с. Прохорівці. Полковий хо-
рунжий переяславський. Д.: Настасія NN, після
смерті чоловіка володіла хутором під с. Панфілами
на р. Супої.

Петровський Пилип Андрійович (1705 – 1764 – ран.
1785) – службу розпочав з 1725 р. бунчуковим това-
ришем (1725–1741). У 1739 р. звільнений від служби
через хворобу. Сотник городиський Лубенського
полку (1741 – 1763). У 1755 р. купив грунт у с. Во-
ронках Городиської сотні у відставного драгуна Фе-
дора Йосифова. Обозний полковий лубенський
(1763.13.12. – 1764 – ?). Був «братом» Сумському
обозному полковому Василю Лук’янову (? – ран.
1762), одруженому з Параскою Михайлівною і Ро-
ману Романову, полковнику сумському. Д.: 1) (1732)
Марфа Мойсеївна N (бл. 1712 – 1739 – ран. 1748). 2)
(з 1749) Уляна Петрівна N (бл. 1723/1726 – 1785 – ?).

Петровський Степан Петрович (? – 1644 – 1694 – ран.
1697.3.06.) – після смерті батька залишився мало-
літнім. Осавул полковий лубенський (? – 1671.3.07.
– ран. 1672.06.), 3 липня 1671 р. отримав універсал
полковника лубенського Андрія Нестеренка на с.
Луговики. Під час зміни полковника лубенського
Андрія Нестеренка Михайлом Кияшкою «власності
пограбовано і побрано». Особисто при цьому від-
значився полковник Кияшко. 21 червня 1672 р. от-
римав універсал гетьмана Самойловича «беремо
под свою охорону» з вимогою всім і полковнику Ки-
яшці повернути його добро. Військовий товариш (?
– 1673 – 1683.3.09. – ?), брав участь у Чигирин-
ському поході. У травні 1679 р. отримав універсал
полковника Ілляшенка фундуш на греблю. Сотник
городиський (? – 1687 – ?), полковник наказний лу-
бенський (1687.05. – 1687.07.). 1 грудня 1691 р. от-

римав універсал гетьмана Мазепи на с. Ждани, а по-
лковник Свічка в таборі на Солониці 1692 р. під-
твердив йому це надання. Д.: (? – 1662 – ?) NNN (?
– 1647 – 1702 – ?).

Петровський Федір – службу розпочав з 1742 р. при
Переяславській полковій канцелярії підканцеля-
ристом, полковий канцелярист, військовий това-
риш (1766 – 1767 – ?), абшитований військовий
товариш (1775). У с. Прохоровці Бубнівської сотні
мав 15 підданих.

Петровський Яким Пилипович (бл. 1754/1759 – 1788
– ?) – службу розпочав з 1769 р., полковий канце-
лярист, значковий товариш Лубенського полку (з
1777.2.10.), військовий товариш (з 1783.6.08.).

Петрункевич Марко – військовий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1736 – 1751 – ?). Патенту не мав,
був абшитований до необхідного терміну за 3 роки
раніше. Склав присягу імператриці Єлизаветі. Мав
суперечку за спадок з вдовою бунчукового товариша
Козьми Заруцького Євдокією. Мав двір у Воронежі.

Петрункевич Опанас Петрович (Петров, Петрункевич,
Петрунченко) (? – 1680 – 1743 – ран. 1747) – службу
серед значного товариства розпочав з 1687 р., учас-
ник походів 1687 р., 1688 р. на Самару, 1689 р. під
Перекоп, проти Петрика, 1692 р. за Дніпро на Па-
ланку, під Азов (1696), в Тавань (1698), під Орєшок
(1701), Любар і Варшаву (1704), Полтаву (1709),
Кам’яний Затон (1711). Значний військовий това-
риш, у липні 1710 р. – на сотницькому сосницькому
уряді, наказний сотник сосницький (1724.03.), знач-
ковий товариш Чернігівського полку (? – 1725 –
1740). У 1739 р. захопив майно жительки сосниць-
кої Марії Дещенківни. У 1740 р. звільнений від
служб через старість, жив у Сосниці, де володів дво-
ром. Д.: Марія NN (? – 1755 – ?), вдова, володіла дво-
ром у Сосниці (1755).

Петрункевич Панко – військовий товариш в Ніжин-
ському полку (1763).

Петрункевич Степан Опанасович (1718 – 1799 – ?) – в
службі з 1741 р. військовим канцеляристом ГВК
(1741 – 1753), з 12 березня 1753 р. – за службу діда і
батька став сотником у Синявській сотні. У 1758 р.
продав дворище, куплене батьком у 1712 р., бунчу-
ковому товаришу Івану Федоровичу Полтораць-
кому. У 1774 р. бунчуковий товариш з сотників
синявських. Абшитований бунчуковий товариш (?
– 1782 – 1787 – ?). Мав у Синявці 92 підданих (1782).
Д.: Ганна Павлівна Жуковська (1727 – 1799 – ?),
донька бунчукового товариша.

Петрункевич Степан Степанович (1744 – 1796 – ?) –
значковий товариш Стародубського полку (? – 1762
– 1764), військовий товариш (1764.12.08. – 1787). У
1764 р. разом з братом Данилом продав двір у Ста-
родубі за 600 карбованців генерал-майору Андрію
Васильовчу Гудовичу. Мав володіння у 1-й полко-
вій сотні у с. Колодезьках (2 бездвірні посполиті
хати), де і мешкав. 1787 р. – поручик у відстаку. Д.:
(? – 1763 – 1786 – ?) Уляна Іванівна N (1744 – ?),
донька протопопа. 2) (1796) Єфросинія Дем’янівна
Златковська. 
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Петрункевич Яків Степанович (1758 – 1823 – ?) – жив
у м. Синявці, службу розпочав з 1773 р., 1780 р. –
значковий товариш Чернігівського полку, 1787 р. –
поручик при відставці. Д.: Олена Іванівна Юркевич
(1770 – ?), донька титулярного радника.

Петруш Олексій (1719 – 1763 – ?) – службу розпочав з
1734 р., полковий писар Кальміуської паланки За-
порізької Січі (? – 1749), військовий товариш При-
луцького полку (1749.19.12. – 1763 – ?).

Петрушенко Василь – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1732).

Печенін (Печеніченко) Павло (? – 1750) – значковий
товариш в 2-й полковій сотні Переяславського
полку (? – 1726 – 1732 – ?). Мав двір житловий у с.
Войнинці другої полкової сотні.

Печенін Григорій – козак 2-ї полкової, став значковим
товаришем за заслуги батька, теж значкового това-
риша (1721 – 1750 – ?). Мабуть, Павло і Григорій
були братами. 29 травня 1723 р. Петро Власів Пече-
ників зять купив ниву між ланами виповзківського
козака Микити Чучмана і вдови Власівни Коло-
мийчихи. 

Печерський Олексій (1723 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (? – 1788 –
1790 – ?). Внесений до ІІ частини родовідної книги
дворян Чернігівського намісництва. Д.: Феодосія
NN, донька козака.

Пештич Степан Степанович – значковий товариш Лу-
бенського полку (1724), брав участь в сулацькому
поході. Канцелярист лубенської полкової канцеля-
рії (1740). Отаман городовий сенчанський (? – 1745
– 1755 – ?). У 1755 р. бунчуковий товариш Андрій
Полетика звинуватив його у неправильно проведе-
ній ревізії у його с. Коровинці Костянтинівської
сотні. Бунчуковий товариш.

Пештич Федір Антонович (1736 – 1790 – ?) – отаман со-
тенний 1-ї Сенчанської сотні, абшитований значко-
вий товариш Лубенського полку (з 1770). Мав 56
підданних у 1 селі і 1 хуторі Лохвицького повіту. Д.:
NNN (? – 1773 – ран. 1788). 

Пилипейко Іван (1730 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1788). Рід внесений до
VI частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Катерина NN, донька козака.

Пилипенко Артем – військовий товариш Лубенського
полку, не отримав російського чину (1788).

Пилипенко Гнат – військовий товариш Ніжинського
полку (1781), власник двох хуторів, мав дім з 3 по-
коїв у передмісті Глухова Красній Гірці.

Пилипенко Григорій Андрійович – службу розпочав з
1739 р., з 1763 р. – значковий товариш, з 1764 р. –
возний переяславський. У с. Пилипчичі Бережан-
ської сотні у 1767 р. мав володіння: двір, до якого
входили: 2 хати господаря (старі, з сіньми, коморою
рублені), поварня, 2 людські рублені хати, рублена
кладова, 2 плетених, клуня, 5 хлівів, 1 саж, 1 повітка,
плетена конюшня, 5 слуг, орної землі на 138 днів
(куплена у 1696 р. предками у Грицька Козаченка),
2 ліса, ставок на р. Бранці, плец, город з садом,
двори підсусідків). В людських хатах жили «свойст-

венники» Григорія козак Омелько Гаврильонок
(1741 – 1767 – ?) жив з возним з малоліства, його
(Омелька) дружина Ганна Климівна (1744 – 1767 –
?) та їхня донька Гафія (1766 – 1767 – ?). У ревізію
1768 р. Григорій підписав спадкові купчі на грунти
у с. Пилипчичі. Д.: Наталія NN, донька козака. Мав
сина Кіндрата (1751 – 1772 – ?), полкового канцеля-
риста (1772).

Пилипенко Іван – значковий товариш Ніжинського
полку (1719).

Пилипенко Іван Федорович – син осавула переяслав-
ського. Значковий товариш (1781).

Пилипенко Семен Якович (1740 – 1787 – ?) – син знач-
кового товариша, шляхтич, службу розпочав з 10
березня 1757 р., з 10 квітня цього ж року – полковий
канцелярист переяславський, з 1757 р. – військовий
канцелярист ГВК, з 1759 р. військовий товариш,
сотник басанський (1770.16.04. – 1782), бунчуковий
товариш (1781 – 1787 – ?). Брав участь в турецькому
і кримському походах. Мав підданих: 15 у с. Пилип-
чах, 7 у с. Ярешках Березанської сотні, в Березані 2,
в Яготинській сотні в хуторі над р. Супойцем 10, на
ранг – у с. Осовці 216, спадкових у с. Круполє – 3.
Д.: Параскевія Іванівна Нестелій (1749 – ?), донька
сотника басанського, потім абшитованого полко-
вого хорунжого. Мали сина Івана.

Пилипенко Яків Михайлович (1694 – 1767 – ?) – син
сотника березанського Михайла Івановича Пили-
пенка, значковий товариш (1730–1732). У 1734 р.
один з трьох кандидатів на березанське сотництво,
полковий переяславський осавул (1734 – 1763 – ?).
Володів хутором над р. Супойцем між степами віль-
ними березанськими і яготинськими, побудованому
на батьківських землях і куплених у ярешківського
жителя Леська Тарасенка. У 1725 р. очолював Пере-
яславський полк в кримському поході 1735 р. Протя-
гом 1745–1749 рр. вів тяжби з генералом
Вишневецьким та полковим осавулом Григорієм Лу-
кашевичем за повернення захоплених ними ранго-
вих грунтів у с. Вовчків 2-ї полкової сотні. В лютому
1749 р. звинуватив полкового сотника Івана Добро-
низького в зневазі христа і чаклунстві. Володів у 1768
р. як абшитований полковий суддя двором у Пилип-
чичах (3 покої господаря, 4 людських, поварня, 4 ко-
мори для хліба, 2 конюшні, баня, клуня), до двору
землі орної на 501 день, 2 сінокоси, острів з дере-
вами, ставок з гребелькою і з малою рибною ловлею,
винокурня на 2 казани (120 відер горілки для влас-
ного споживання), 3 млина на 3 мучних кола, пасіка
на 90 пнів (мед для родини і на церкву). Йому також
належало 3 двори і 10 бездвірних хат. На ці воло-
діння мав універсал Данила Апостола. Його сестра
Анастасія Михайлівна з 1718 р. була заміжня за
Іллєю Михаловичем Турчином, сином сот ника бе-
резанського. Сам Яків Михайлович був одружений з
Тетяною Євстратієвною Гулак (1701 – ран. 1763). Їх
діти: Іван (1728 – 1767 – ?), в службі з 1753 р. – вій-
ськовий канцелярист, сотник 1-ї полкової (1758 –
1767). Д..: Ірина Федорівна N (по материнській лінії
Мирович-Полуботок) (у1763 р. їх доньці Ганні 8 р.);
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Федір (1732 – 1777 – ?), у 1758 – 1763 – військовий
канцелярист. Д.: Марина Степанівна Ілляшенко (? –
ран. 1774), донька бунчукового товариша; Семен
(1740 – 1782 – ?), сотник басанський (1770–1782). Д.:
Параска Іванівна Нестелій; Євдокія (1725 – 1748 – ?),
Ганна (1727 – 1748 – ?), Наталія (1738 – 1774 – ?). Ч.:
Юхим Данилевський, абшитований військовий то-
вариш; Гафія (1742 – 1775 – ?). Ч.: Максим Романо-
вич Сноєвський (бл.1730 – 1775 – ?), син польського
шляхтича, що вийшов з м. Глуська, суддя розправ-
ний, його другий шлюб. Родові володіння Пилипен-
ків знаходились у селах Войтово і Пилипчичі.
Мож ливо останнє було осаджене пращуром Пили-
пенків. У кінці XVII – на поч. XVIII ст. в сотні серед
товариства згадуються Пилипенки: Микита (1671),
Федір (1696, 1722), Дацько (1726). Цікавим видається
факт передачі во лодінь у с. Пилипчичі Федором Пи-
липенком за заповітом (1722 р.) Якову Івановичу
Безбородьку. Він вказує на невідомі нам родинні
звязки між Безбородьками і Пилипенками.

Пилипович Хома – товариш полку Стародубського
(1688). 14 січня 1688 р. продав двір у Стародубі на
вулиці Подольній Якову Лазаревичу, міщанину ста-
родубському.

Пиловицький Яків – значковий товариш Полтав-
ського полку (1779).

Пиріг Дмитро (? – 1679 – 1709 – ран. 1726) – значковий
товариш Переяславського полку. Володів с. Вели-
кою Каратулю 2-ї полкової сотні. Д.: N Іванівна
Момот, донька полковника переяславського.

Пирловський Максим – значковий товариш Київ-
ського полку, мешкав у Кобизькій сотні (1741).

Пирогов Михайло (1727 – ?) – шляхтич, службу розпо-
чав з 14 лютого 1752 р., значковий товариш При-
луцького полку (з 1763.17.07.), возний сотні
Переволочанської (з 1775.3.03.), абшитований по-
лковий писар (1787), мав 7 підданних у 1 селі. Рішен-
ням Чернігівського намісницького дворянського
зібрання визнаний дворянином і внесений до ІІ час-
тини родовідної книги. Д.: Марія N Левицька, донька
священика.

Пирятинський Василь Іванович (1716 – 1782 – ран.
1788) – службу розпочав з 1736 р. Військовий кан-
целярист (з 1737), бунчуковий товариш у Гадяць-
кому полку (з 1746.24.03.). У 1747 р. разом з
вакансовим сотником Іваном Манком та військо-
вим канцеляристом Іллею Шостаком був кандида-
том на посаду сотника 1-ї полкової сотні. 1753 р.
розслідував справу про побиття значковим товари-
шем Яковенком своєї матері. Підкоморій Гадяць-
кого повіту (з 1764). Абшитований суддя полковий
(з 1773). Надвірний радник (1782). Мав 236 підда-
них в Гадяцькому і Полтавському полку (1782).

Пирятинський Григорій Васильович (1765 – ?) – вій-
ськовий товариш (1782), абшитований військовий
товариш (? – 1788 – 1790 – ?), підданих не мав. Д.:
Настасія Федорівна Савич, донька бунчукового то-
вариша. Мали сина Івана.

Пирятинський Іван – товариш полку Гадяцького
(1669), отаман городовий гадяцький (1672).

Пирятинський Іван Васильович (1763 – ?) – військовий
товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Не одружений (1790).

Пирятинський Іван Іванович (1710 – 1772 – ?) – син сот-
ника. Служив з 10 березня 1730 р. військовим канце-
ляристом, з 28 серпня 1736 р. значковий товариш по
указу Гадяцької полкової канцелярії, з 15 травня 1739
р. військовий товариш по указу ГВК. У 1736 р. був на-
казним сотником гадяцьким, ходив в різні походи,
займався відправкою волів, судовими справами, був
в комісіях. З 1744 р. до 1767 р. по указу ГВК перебував
в полковій Гадяцькій полковій рахунковій комісії.
Мав двір у с. Підставках та 2 підсусідків у окремих
хатах, 3 двори посполитих, за ним приїзджий двір у
Гадячі (1747). Бунчуковий товариш (1761). Мав 16
підданих у 2-й полковій сотні (1772).

Пирятинський Петро Васильович (1754 – ?) – службу
розпочав з 1768 р. в Гадяцькому гродському суді,
колезький канцелярист (? – 1773), сотник 1-ї Га-
дяцької сотні (1773–1782), бунчуковий товариш
(1788). Підданих не мав. Д.: Олександра Іванівна
Манджос, донька полкового осавула.

Пирятинський Семен (? – ран. 1790) – військовий то-
вариш. Д.: Євдокія NN, за нею 21 підданий в Ро-
менському повіті.

Пирятинський Семен – службу розпочав 24 квітня
1763 р., бунчуковий товариш (з 10 серпня 1784), за-
сідатель Верхнього земського суду.

Пирятинський Семен Іванович – син сотника Гадяць-
кого полку (1745 – 1750 – ?). Значковий товариш
Лубенського полку за служби батька (1745 – 1753 –
?). Мав двір у Гадячі, приїзджий двір та 7 підсусід-
ків (2 двори і 4 хати посполитих) у с. Підставках.
Займався марнотратством нерозділених з братами
спадкових грунтів.

Пирятинський Тимофій Васильович (1762 – ?) – вій-
ськовий товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Разом з бра-
тами Петром, Іваном і Григорієм мали 224 підданих
у 1 місті, 1 селі, 3 хуторах. Не одружений (1790).

Пирятинський Федір (1748 – ?) – службу розпочав 11
липня 1759 р., осавул полковий Запорізької Січі (з
1772.15.10.), військовий товариш (1779 – 1782 – ?).

Писаненко Федір – значковий товариш Прилуцького
полку (1781).

Писановський Федір – значковий товариш Київського
полку (1784).

Писаревич-Шкурин Василь Іванович (1755 – ?) – син
бунчукового товариша, військовий товариш Старо-
дубського полку (1787). Д.: Лизавета Степанівна Ви-
соцька, донька бунчукового товариша.

Писаревич-Шкурин Григорій Іванович ( 1768 – ?) –
син бунчукового товариша, військовий товариш
Стародубського полку (1787).

Писаревич-Шкурин Іван Іванович (? – 1730 – 1787 – ?)
– значковий товариш Ніжинського полку (з
1758.11.07.), військовий товариш (1781), бунчуковий
товариш (1787). Проживав у Вороніжі, де мав 1 дім в 5
покоїв, 160 підданих в Кролевецькому повіті. Д.: NNN,
донька шляхтича. Мали синів Василя, Івана, Федора,
Григорія, доньку Ганну, заміжню за прем’єр-майором
Мойсеєм Даниловичнем Голяховським (1751 – ?).
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Писаревич-Шкурин Іван Іванович (1756 – ?) – син
бунчукового товариша, військовий товариш (1787).
Д.: Настасія Григорівна Приблуда, донька військо-
вого товариша.

Писаревич-Шкурин Федір Іванович (1764 – ?) – син
бунчукового товариша, військовий товариш. 

Писаревський Іван Васильович (? – 1679 – 1746 – ?) –
служба з 1699 р., був в таванському і кизикермен-
ському походах, де двічі поранений. З 1713 р. отаман
городовий новомлинський, з 1728 р. – значковий то-
вариш Ніжинського полку, з 1746.19.07. – військо-
вий товариш, абшитований військовий товариш.
1735 р. був з командою сотні Веркіївської на лінії,
1738 р. – у кримському поході при волах. Мав двір у
м. Нових Млинах.

Писаревський Михайло – шляхтич, значковий това-
риш Полтавського полку (? – 1779 – 1787 – ?), мав 6
підданих.

Писаревський Петро – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1740 – 1741), комісар у Санкт-Петер-
бузькому драгунському полку, склав присягу
імператриці Єлизаветі в Ніжинському полку.

Писаревський-Шкура Іван – бунчуковий товариш. 
Писаренко Василь – службу розпочав з 1770 р., значко-

вий товариш Миргородського полку (з 1780.2.11.).
Пишка Йосип (1757 – ?) – службу розпочав з 14 березня

1771 р., підканцеярист (з 16 травня 1773), канцеля-
рист полковий (з 27 липня 1774), значковий товариш
Миргородського полку (5 квітня 1776 – 1783 – ?).

Пишка Степан (1758 – ?) – службу розпочав з 4 березня
1772 р., підканцелярист (з 6 квітня 1772), полковий
канцелярист (з 12 травня 1773), значковий товариш
Миргородського полку ( 26 жовтня 1778 – 1783 – ?).

Пищала Дмитро (1755 – ?) – абшитований військовий
товариш Прилуцького полку (1787). Мав 37 підда-
них у 1 місті. Рішенням Чернігівського намісниць-
кого дворянського зібрання визнаний дворянином
і внесений до ІІ частини родовідної книги. Д.:
Уляна NN, донька сотенного хорунжого.

Пищимуха Василь Лукич – син військового товариша,
військовий товариш Миргородського полку (1784),
абшитований у 1785 р. через хворобу.

Пищимуха Лука – службу розпочав 1741 р., підканце-
лярист (з 1743), канцелярист полковий (з 1746),
старший полковий канцелярист (з 1760), військо-
вий товариш Миргородського полку (1774.15.01. –
1783). Губернський секретар (з 1783.29.02.). Воло-
дів хутором в Сорочинській сотні. Мав 1 підсусідка
в Сорочинцях. У нього брати Федір, Михайло, Гри-
горій, Ілля, Андрій. 

Пищимуха Опанас Лукич – син військового товариша,
служив в Миргородській полковій канцелярії
(1774). Військовий товариш (1784).

Пищимуха Павло – військовий товариш Київського
полку (1787).

Пищимуха Сільвестр (1748 – 1790 – ?) – службу розпо-
чав з 1760 р. виборним козаком, курінний отаман
Остерської сотні, значковий товариш Київського
полку, абшитований через хворобу 15 березня 1781
р. Мав куплених 3 підданих у с. Крисиловці Остер-

ської стні (1779). Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва. Д.: На-
стасія Іванівна Десницька, донька відкупщика скля-
ного Пакульського заводу (1779), козака (1788). 

Півень N – значковий товариш Миргородського полку
(1781).

Півинський N – значковий товариш Миргородського
полку (1781).

Підвисоцький Андрій Олексійович (? – ран. 1772) –
військовий канцелярист ГВК (1754). Військовий то-
вариш (? – 1768 – ?). 1768 р. звільнений з посади на-
глядача вільних і рангових маєтностей Київського
полку. Мав 15 дворів (157 підданих) в м. Гоголеві.
Д.: Настасія NN (? – 1781 – ?), проживала у с. Са-
винках. У 1772 р. у с. Хрещате Київського полку жив
військовий товариш Іван Тоцький (бл. 1729 – ?), з
яким вона судилася за підданих, а також з військо-
вим товаришем Іваном Андрійовичем Борковським
(? – ран. 1781). Д (1772) Гафія Дмитрівна N (? – 1755
– 1781 – ?).

Підвисоцький Олексій – службу розпочав з 1756 р.,
писар сотенний козелецький Київського полку (з
1759), військовий товариш (1767.22.12. – 1780 – ?).
Д.: Ганна Іванівна Пилипенко, донька переяслав-
ського полкового хорунжого.

Підвисоцький Павло – шляхтич гербу «Остоя», знач-
ний військовий товариш Київського полку. 1739 р.
подарував до козелецької Вознесенської церкви
служебник 1735 р. за 3 карбованці.

Підвисоцький Петро Якович – козак, значковий то-
вариш Київського полку (1731.4.12. – 1751 – ?), мож-
ливо, мешкав у с. Ржавці.

Підвисоцький Яків Петрович (бл. 1743 – ?) – значко-
вий товариш Київського полку (1781), житель с. Ба-
барик. Д.: Тетяна Григорівна Солонина.

Підгаєвський Григорій – шляхтич гербу «Пилява»,
військовий товариш (1689), значний військовий то-
вариш Ніжинського полку. Його син Семен (1718 –
?) був священиком у с. Некрасівці.

Підгаєцький Володимир Павлович (1744 – 1779 – ?) –
син священника с. Войтового, службу розпочав з
1761 р., подвійний товариш 2-го компанійського
полку (з 1771), отаман сотенний (1771), військовий
товариш (1771 – 1779), полковий осавул компаній-
ський (1779 – 1780). Д.: 1) (? – 1766 – 1776) Уляна Са-
вівна Філонова (1746 – 1776), донька значкового
товариша. Народила синів Сластіона, Івана. 2) (з
1776) Ксенія Петрівна Голова чевська, донька сот-
ника березанського.

Підгаєцький Тимофій Павлович (1732 – 1784 – ?) – син
священника. У 1744 р. учень інфіми Переяславської
колегії. Військовий канцелярист (1748 – 1763), слу-
жив 1748 – 1759 рр. в Глухові при ГВК, а 1759 – 1761
рр. в Петербурзі при похідній канцелярії. Компані-
ський полковий хорунжий (1763 – 1774). У 1771 –
1773 рр. був при 1-й армії при секретній канцелярії,
утримуючи грошові суми. Бунчуковий товариш
(травень 1774 – 1784 – ?). У 1783 р. був ще не одру-
женим. Його батько Павло Миколайович Підгаєць-
кий (1705 – 22.09.1752) був священиком у с.
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Войтово, біля нього доживав дід Микола Се менович
Підгаєцький (1665 – 1760.5.11.).

Підгаєцький-Приблуда Григорій Данилович (бл.
1712 – ?) – службу розпочав з 1732 р. в Ніжинському
полку, учасник нагайського, очаківського, перекоп-
ськоко походів. Військовий товариш (1732 – 1788 –
?). Мав 48 підданих при хут. с. Бабильовці, 1 хату в
с. Дубовині Кролевецької сотні. Мав греблю на р.
Локні з млином у два кола, а на р. Клевені – млин з
2 мучними і 1 ступним колом. Д.: Наталія NN,
донька казака.

Підгайський Данило – значковий товариш Ніжин-
ського полку.

Підгорний Михайло Кирилович – отаман сотенний
(1781), військовий товариш (1788), житель с. Пече-
нюг. Д.: Євдокія NN, донька шляхтича. Мали сина
Гната, доньок Марію, Гафію, Катерину. 

Піддубний Марко Васильович (1741 – ?) – отаман со-
тенний 2-ї Сенчанської сотні Лубенського полку
(1777 – 1780 – ?), абшитований військовий товариш
(1788), проживав у с. Василькові. Рід внесений до VI
частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Гафія Хомівна Трембач (1752 – ?),
донька значкового товариша.

Піддубний Мойсей (1740 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Лубенського полку (1788). Д.: Кате-
рина NN, донька значкового товариша.

Підкова Григорій (1716 – 1763 – ?) – служив розпочав з
1737 р., був у очаківському поході, правив за писаря
в Київському полку, збирав погонщиків, супровод-
жував утікачів з полку, військовий товариш у Ста-
родубському полку (1762).

Підкуйко – значковий товариш Полтавського полку
(1787). 1787 р. Мав маєтність при уроч. Красний Кут
(20 підданих).

Підлісний Тишко – покозачений шляхтич, сотник по-
лковий гадяцький, значний військовий товариш (?
– 1687.20.10. – ?). Мабуть, від нього йшла гілка роду
Підлісних-Тищенків. 

Підпалій Федір (1739 – 1788 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Лубенського полку (1788). Рід
внесений до VI частини родовідної книги Чернігів-
ського намісництва. Д.: Настасія NN, донька знач-
кового товариша.

Підтереб Трохим Якович (? – 1627 – 1699 – ?) – шлях-
тич, син обозного полкового київського, сотник Яс-
ногородської сотні Київського полку (1649). 16
грудня 1664 р. у Варшаву королівський привілей на
добра рухомі і нерухомі по Мамчичу (Mamczycu)
Подніцькому (Podnickim) i Бихорцю Byphorcu [!]
(Биховцю ?), як бунтівникам, шляхетному Отрош-
кові Підтеребу, козаку королівської надвірної ко-
рогви правом кадучним, того ж дня рухомі і
нерухомі добра Bohdanie i Ihnacie Michienkach (Міх-
ненко Богдан – козак сотні Климової Канівського
полку (1649) і Гнат – козак сотні Чикмена Переяс-
лавського полку (1649) ), як бунтівників, перейшли
Отрошку (Трохиму) Otroszkowi (Підтеребу) тим же
кадучним правом. Полковий осавул київський
(1669), остерський сотник (1670), значний військо-

вий товариш Київського полку (1689), супроводжу-
вав Мазепу до Москви (1689), полковий обозний
київський (1699 – 1701). У вересні 1689 р. отримав
царську грамоту на маєтность с. Красилівку. 11
серпня 1690 р. дав розписку Київському Братському
монастирю із зобов’язанням не мати претензій на
Карпилівський млин на р. Лутавиці. В Межигір-
ському монастирі поминався рід Трохима Підте-
реба з Остра. В поминальному ряді роду після
Якова ідуть чоловічі імена: Леонтій, Петро, Іван,
Григорій, Матвій, Олександр, Яким, Максим, Кос-
тянтин, Андрій. Ймовірно, що це дядьки, брати і,
можливо, сини Трохима Підтереба, які померли чи
загинули раніше нього. Серед жіночих імен, крім
Гафії згадуються лише два – Варвара і Тетяна.

Підтопальський Костянтин – військовий товариш Ки-
ївського полку (1689). Д.: NN Кудрицька, донька
протопопа козелецького.

Піковець Василь Михайлович – службу розпочав з
1769 р. повітовим возним, з з 1 серпня 1782 р. вій-
ськовий товариш Лубенського полку. Звільнений
поручиком (1786.30.12). Внесений до VI частини
дворянства Полтавської губернії. Проживав у с.
Млинах Лохвицького повіту. Д.: Настасія NN.

Піковець Павло Михайлович – військовий товариш
Лубенського полку.

Піковець Тимофій Матяшевич (? – ран. 1717.17.05.) –
військовий товариш. 25 серпня 1677 р. отримав
гетьманський універсал на маєтність. Осавул гене-
ральної артилерії (? – 1699 – ?). В листопаді 1699 р.
отримав гетьманський універсал на сіножать і луку
під с. Фастівці в Ніжинському полку. Д.: N Григо-
рівна Шишкевич, донька новомлинського сотника.

Пілатович Василь Михайлович (1734 – 1786 – ?) – на-
вчався в КМА (1754 – 1755), службу розпочав з 1758
р. військовим канцеляристом, військовий товариш
(1765.6.10. – 1786 – ?), проживав у Кролевці (1783),
с. Ревутинцях (1786). Мав 9 підданих (1783). Не од-
ружений (1786).

Пілатович Василь Михайлович (1737 – ?) – син бунчу-
кового товариша, військовий товариш Ніжинського
полку (1787). Мешкав у с. РевутинціяхКролевецької
сотні.

Пілатович Леон Семенович (Пілат) (? – 1689 –
1738.25.01.) – з польського шляхетства, а уельського
прізвища Пілатів. Переселився в Стародубський
полк, купив двір в Стародубі і грунти у с. Азарівці.
Значковий товариш (1709 – 1738). 22 квітня 1708 р.
отримав універсал гетьмана Мазепи, яким взятий
під гетьманську протекцію і оборону. 29 січня 1709
р. в Ніжині гетьманський універсал на кілька дворів
у с. Азарівці. Купив грунти біля с. Азаровки і оселив
там с. Леонівку. 29 листопада 1713 р. отримав цар-
ську грамоту на грунти у с. Азарівці: Карузликов-
ський, Ігнатовський, Дударонків, Панкратівський.
Мешкав у с. Азарівці (1722). У 1735 р. жив у полковій
сотні, у 1737 р. перебував вдома, але мав йти в похід
в команді фельдмаршала фон Мініха. Мав у 1737 р.
у с. Азаровці 10 малогрунтових, 27 підсусідків в хатах
при городах живучих. Спадкоємці вели тяжби за
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його майно. Володів маєтком Пілатовичі. Д.: N Спи-
ридонівна Ширай, донька стародубського війта.

Пілатович Михайло Леонович (1701.8.11. – 1766 – ?) –
син значкового товариша. Став служити за батька
на його місці значковий товариш, не маючи влас-
ного звання, з 1719 р. Значковий (1729), війсковий
(1738), бунчуковий товариш (1738.15.12. – 1766 – ?).
У 1747 р. разом з військовим товаришем Федором
Чернацьким «сочинял в полку Нежинском дворо-
ваго и хатного числа ревизію». У 1751 р. знаходився
при резиденції гетьмана. 6 жовтня 1765 р. звільне-
ний від усіх служб. Проживав у с. Азарівка (1740 –
1744). Д.: (з 1726.23.01.) Параска Григорівна Забіла
(1713 – ?), донька бунчукового товариша.

Пілатович Олександр Леонович (1708 – ран. 1785) –
значковий товариш Стародубського полку (? – 1735
– 1744), кандидат в сотники новгородські (1738),
сотник малоросійський. Проживав у с. Азарівці
(1740 – 1744). Д.: Уляна Антінівна N (1717 – ?).

Пінчук Іван Іванович – асигнований значковий това-
риш, значковий товариш (? – 1772 – 1775 – ?).

Піроцький Іван Іванович – син полкового писаря,
потім сотника полкового ніжинського. Військовий
товариш (1728), 20.12.1728 р. отримав універсал
гетьмана Апостола, який підтвердив батьківські во-
лодіння. Абшитований військовий товариш.

Піроцький Іван Іванович (1698 – 1763 – ?) – служив з
1724 р., бунчуковий товариш (? – 1736 – 1757), аб-
шитований бунчуковий товариш (1754/1757 – 1763
– ?). Мешкав у сл. Семенівці. У 1736 р. мав у Борзні
20 безгрунтових підсусідків, с. Оленівці 7, с. Краси-
лівці 28, д. Красному Ставі 2, у 1737 р. мав 17 підсу-
сідків у Борзні, 6 – с. Оленівці, 29 у с. Красилівці, 2
у с. Красному Ставі, у 1738 р. мав у с. Семенівці Глу-
хівської сотні 32 хати посполитих та 8 хат у с. Тули-
голові, у с. Бачевському 23 двори посполитих, 9 хат
підсусідків у Борзні та 9 у с. Верисоччя 3-ї полкової.
У 1743 р. жив у полку Ніжинському, мав 105 дворів,
17 млинових кол, позика у військовий скарб – 8 кар-
бованців. У 1747 р. тримав двір і шинок у Борзні,
приїзджі двори у с. Красилівка, сл. Матвіївці. У 1748
р. мав двір у Глухові та двір у с. Тулиголові. Мав двір
у Нових Млинах, у 1745 р. в Лохвицькій сотні при
хуторі посполитих дворів 5 тяглих, 2 піших убогих.
В Глинський сотні він державця с. Гудим, де двір
приїзджий, посполитих дворів 1 тяглий та 11 піших
убогих. Мав у 1747 р. убогих і дуже убогих підданих
в Глинській сотні в с. Гудимах 10 дворів в них 10 хат
та 1 бездвірна хата й 1 ратушний служитель, шин-
ковий двір та 2 двори найманих людей, в Лохвиць-
кій сотні хутір на 3 двори, хутір з приїзджим
двором, де жили наймані люди. Д.: (з 1724.13.09.,
Глухів) Марія Іванівна Мануйлович (? – ран. 1765),
донька генерального осавула. У 1738 р. Марія по-
дала на писаря генерального суду Дем’ян Васильо-
вич Каневський-Оболонський скаргу за захоплений
ним лісу біля сл. Семенівки Глухівської сотні та са-
мовільне користування млином. 

Піроцький Степан Іванович (бл. 1733 – ран. 1794) –
службу розпочав 1749 р. військовим канцелярис-

том, військовий товариш (з 1765.20.12.), абшитова-
ний бунчуковий товариш (з 1774.20.03.).

Піроцький Федір Іванович (1741 – ?) – служив з 1762 р.
військовим канцеляристом. Військовий товариш
(21 грудня 1765 – 1780 – ?), в походах не був. Абши-
тований військовий товариш (1788). Жив у Бачіївці,
мав 90 підданих в Янпольській сотні Ніжинського
полку. Д.: Євдокія Григорівна Підгаєцька-При-
блуда, донька військового товариша.

Пісковський Василь – полковий канцелярист, знач-
ковий товариш Ніжинського полку (1750 – 1751 – ?).

Піскуненко Андріан (? – ран. 1781) – значковий това-
риш Ніжинського полку. Проживав у с. Уланові,
мав 133 підданних. Д.: Уляна Матвіївна Жураков-
ська (1746 – 1784 – ?). 

Піскуненко Потап Назарович (? – 1685 – 1729 – ?) –
сотник воронізький (1710 – 1715.29.12. – ?). 2 бе-
резня 1710 р. купив млин в Богданівці у козака Ми-
кити Гречки. Разом з сотенним і ратушним урядом
сповіщав про побиття драгунами Казанського
полку воронізького війта (1713 р.). 10 лютого 1713 р.
Скоропадський направив йому лист, щоб млин про-
давав лише ігумену Глухівському, а не кому іншому.
У 1715 р. захопив майно у Федора Переяславця.
Після сотникування став військовим товаришем,
вів довгі майнові суперечки (1715 – 1729). 1732 р.
його сини продали Пустино-Петропавліському мо-
настирю землю і млин в с. Богданівці.

Піскуненко Семен Потапович (? – 1715 – 1751 – ?) – син
сотника воронізького, значковий товариш Ніжин-
ського полку (1730 – 1751). У 1737 р. в Ізюмі з робіт-
никами мав двір у Воронежі, у 1738 р. був у
кримському поході при волах. У 1741 р. склав при-
сягу імператриці Єлизаветі в Ніжинському полку.
Мав 8 підсусідків у с. Локотки.

Пісоцький Іван – військовий товариш Стародубського
полку.

Пісоцький Ничипір Іванович (1683 – 1753 – ран. 1764)
– син військового товариша. Козак стародубський,
вів суперечку за двір у Стародубі з Ганною Даров-
ською. Значковий товариш Стародубського полку
(1709 – 1753 – ?), у 1735 р. жив у полковій сотні. У
1737 р. купував провіант і коней, але повинен йти в
похід в команді фельдмаршала фон Мініха. Мав
двір у Стародубі, в якому 1768 р. мешкала його
вдова Параска.

Піховець Василь Григорович – значковий товариш Ні-
жинського полку (? – 1781 – 1787 – ?), мешканець
воронізький, де мав дів в 4 кімнати. Д.: NNN (? –
ран. 1787). Їх діти: Іван (1761 – ?), Ірина (1769 – ?),
Варвара (1787 – ?).

Пішовець Василь – військовий товариш (1783). Мав у
м. Вороніж 99 підданих. Д.: NNN (? – ран. 1783).
Мали сина Івана і доньок Олену, Варвару.

Пішовець Григорій – козак воронізький, у 1729 р. захо-
пив спадковий гай у родича Андрія Семенова. Знач-
ковий товариш Ніжинського полку (1747 – 1750 – ?),
мешканець воронізький. Проводив ревізію (1751).

Піщанський Андрій Іванович – військовий канцелярист
ГВК (1720). У 1720 р. подав доніс на генерального
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суддю Івана Чарниша, що останній наказував своєму
священику Григорію читати в порушення статуту,
вказані ним. У 1724 р. з братом Федором вели супе-
речку за двір, млин і грунт з жителькою зіньківською
Пелагеєю Кущинською. Значковий товариш Гадяць-
кого полку (1726), мешканець зіньківський.

Піщанський Дмитро – значковий товариш Полтав-
ського полку (1750), мав двір і підсусідків у Ново-
санжарівській сотні.

Піщанський Іван Лукич – син полтавського козака.
Козак полтавський, учасник ногайського походу під
Білозерку. Значковий товариш Полтавського полку
(1736.17.05. – 1742 – ?).

Піщанський Ілля – значковий товариш Лубенського
полку (1762).

Піщанський Клим Тимофійович (1708/1713 – 1766 – ?)
– служив з 1724 р., козаком Чорнуської сотні Лу-
бенському полку, економ Якова Андрійовича Мар-
кевича. Був у коломацькому поході, 5 років в
рахунковій комісії над управителем Биківської і Че-
хівської волостей, значковий товариш (? – 1746).
Чин військового товариша отримав за універсалом
ГВК 4 березня 1746 р. Мав двір у Глухові (1748). У
1766 р. заміщав яблунівського сотника. Проживав у
с. Пісках Чорнуської сотні. Д.: Марія Кирилівна N
(1712 – 1751 – ?).

Піщанський Стефан Павлович (? – 1717 – 1738 – ран.
1740) – козак решетилівський Полтавського полку
(? – 1718 – 1721 – ?). У 1722 р. був на Ладозькому ка-
налі, а 1724 р. – у Царицині. Неодноразовий наказ-
ний сотник, значковий товариш (? – 1723 – 1738 –
?). 1 жовтня 1723 р. за неписьменних старшин полку
підписав Коломацькі чолобитні. Володів хутором
на р. Голтві. Д.: Настасія N Полетика (? – 1725 – 1751
– ?), у 1740 – 1743 р. – вдова. 

Піщанський Федір Іванович (? – ран. 1747) – значко-
вий товариш Гадяцького полку (1736–1739), жив у
1-й Зінківській сотні. У 1739 р. в похід не пішов, зна-
ходився при Архангелогородському полку. У 1747 р.
двором і шинком у Зінькові володіла його вдова
Ганна.

Плакса Василь – військовий товариш Стародубського
полку (1705).

Плакса Григорій – товариш полку Прилуцького (1652).
Плакса Карпо – військовий товариш Стародубського

полку (1705).
Плакса Трохим Лукич – військовий товариш (? – 1782

– 1783 – ?), мав у с. Прокоповці 2 підданих. Д.: На-
стасія Василівна Метич, донька козака. Мали синів
Івана, Петра, Романа, Семена, Федора, Андрія,
доньку Наталію.

Плаксій Іван – значковий товариш Полтавського
полку (1768 – 1779 – ?).

Платковський Василь Андрійович – значковий това-
риш Переяславського полку (? – 1764 – 1779), вій-
ськовий товариш (1779.2.07. – ?).

Платковський Іван Андрійович – з шляхетства, знач-
ковий товариш Переяславського полку (30.04.1761
– 1777). Його дід Дмитро був рідним братом сотника
домонтівського (1734–1761) Якова Германовича

Платковського, який помер у 1764 р. бездітним і
свої володіння (с. Дмитрівку і с. Матвіївку з усіма
угіддями, надані у 1739 р.) залишив онукам свого
рідного брата Дмитра, яких він усиновив і вихову-
вав. Мав 154 підданих у с. Дмитрівці та д. Медвед-
ківці Домонтівської сотні. Військовий товариш
(1779.2.07. – 1787 – ?). Мав підданих у с. Матвіївці
Золотоніського повіт, Глибовому Проваллі, Дмит-
рівці (1787). Д.: Марфа Леонтіївна Базилевич (1756
– 1774 – ?), донька абшитованого судді полкового,
сини Іван та Микола.

Платковський Петро – значковий товариш.
Платонович Василь Семенович – бунчуковий товариш

(1788). Д.: Гафія Луківна Волковицька, донька свя-
щеника.

Плахута Василь Якович (1743 – ?) – з 1752 р., полковий
канцелярист (1761–1768), значковий товариш Чер-
нігівського полку (1768–1773), військовий товариш
(1773 – 1782 – ?), титулярний радник (1788). Мав у
Городницькому і Чернігівскому повітах 2 хати під-
даних (1782), 14 спадкових підданих в одному селі і
одній слободі. Колезький асесор (1789). Мав 25 спад-
кових підданих. Д.: Февронія Петрівна Санковська,
донька дворянина. Мала сина Василя і доньку Ірину.

Плахута Григорій – значковий товариш (? – 1749), ота-
ман городовий чернігівський (1741 – 1751 – ?). Бун-
чуковий товариш Костянтин Лизогуб скаржився на
нього, протопопа чернігівського Григорія Макси-
мовича, військового канцеляриста Григорія Да-
шевського за заволодіння ними його грунтами у с.
Полуботки.

Плахута Іван – шляхтич гербу «Пулкозиц». Козак по-
лкової сотні (1724), був у походах під Білу Церкву, у
Києві на лінійній роботі, на канальній роботі і того
ж часу відправляв службу полковую в посилках.
Значковий товариш Чернігівського полку (1725 –
1751 – ?), мав дім у Чернігові. Значковий товариш
Чернігівського полку звільнений за старістю. Рід
внесений до VІ частини дворянської книги дворян
Чернігівського повіту Чернігівського намісництва.

Плахута Петро – значковий товариш Чернігівського
полку. Д.: Гафія Каранда, у другому шлюбі за знач-
ковим товаришем Федором Білецьким.

Плахута Федір Іванович (1726 – 1766 – ?) – син значко-
вого товариша Чернігівського полку, службу роз-
почав з 1744 р., значковий товариш (з 1749), отаман
городовий чернігівський (з 1764).

Плахута Яків Іванович (1714 – 1769 – ?) – значковий то-
вариш Чернігівського полку (1736 – 1764.12.07.) ?),
мав житловий двір у Чернігові. У поході на кордон
під Переяслав, 1737 р. в команді посполитих на
лінії, 1739 р. в хотинському поході, 1740, 1741, 1742
рр. збирав гроші для чиновників, абшитований
значковий товариш (1764 – 1769 – ?). Мав двір шин-
ковий у с. Сядричі в Білоусівській сотні на купле-
ному козацькому плеці.

Плевковський Ісак Григорович (бл. 1737 – 1783 – ран.
1787) – шляхтич службу розпочав військовим кан-
целяристом (з 1761.5.11.), сотник 1-ї Пирятинської
сотні (1768 – 1781), бунчуковий товариш у Лубен-
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ському полку (1781 – 1783 – ?). Мешкав у Пирятині.
Д.: (1780) Марфа Григорівна Михайловська (1750 –
1787 – ?), донька осавула полкового.

Плешко Григорій Якович (1697 – бл. 1772) – міщанин,
лавник Стародубський (1726 – 1729). Значковий то-
вариш (1732 – 1739). У 1732 р. гетьман Апостол
надав йому маєтність, того ж року був полковим ко-
місаром. У вересні 1735 р. купував провіант в мага-
зин майору Хрипунову. У 1737 р. повернувся з Києва
після здачі провіанту, але повинен був йти у похід в
команді фельдмаршала фон Мініха. Абшитований
значковий товариш (1739 – 1767). Абшитований
військовий товариш (з 1767.19.12.). Володів дд.
Будою, Перетином, Будою Смолецькою, купив д.
Бовсуни (в 1737). У 1768 р. мав двір в Стародубі. Д.:
(1721) Ганна Леонтіївна Мархоленко (бл. 1705 – ?),
донька значкового товариша.

Плешко Мойсей Максимович – службу розпочав з 15
лютого 1748 р. у сотенній Прилуцькій канцелярії, у
1750 р. переведений до Прилуцької рахункової па-
лати, хорунжий сотенний прилуцький (з
1765.26.05.), осавул сотенний (з 1766.17.02.), возний
Переволочанської сотні (з 1768.7.03.), значковий
товариш (з 1772.20.10.), проживав у с. Ліски. Абши-
товний значковий товариш (1779) Прилуцького
полку. Д.: Марія Федорівна Килець, донька козака.

Плешко Олександр Григорович (1742 – 1787 – ?) –
службу розпочав 1762 р. військовим канцеляристом
Скарбової канцелярії, військовий товариш
(1765.21.12. – 1787). Мав 8 дворів підданих у д. Ан-
нушині 1-ї полкової сотні Стародубського полку, де
і проживав. Д.: Лизавета Григорівна Савицька,
донька полкового хорунжого. Мали синів Михайла,
Василя, Григорія, Петра.

Плешко Петро (? – ран. 1781) – військовий товариш.
Мав 5 дворів підданих у с. Семашкові 1-ї полкової
сотні Стародубського полку, де і проживав.

Плешко Степан Андрійович (бл. 1736 – ?) – службу роз-
почав 1755 р. військовим канцеляристом ГВК, вій-
ськовий товариш (1765.21.12. – 1784 – ?).

Плешко Феодосій Григорович (1724 – 1787 – ран. 1800)
– службу розпочав в Стародубській полковій канце-
лярії з 1739 р., значковий товариш (з 1739.15.06.),
військовий канцелярист (з 1739.10.11.), військовий
товариш (з 1751.15.12.). Був у поході при Київській
фортеці, утримував команду на «засечной границе
та в других исправлениях». Мав у 1764 р. у Стародубі
1 двір, 1 хату, в якій жило 5 найманих людей. 29
травня 1767 р. абшитований полковим осавулом
через хворобу ніг. Мав 167 підданих. Д.: 1) Гафія Іва-
нівна Кольчевська (1730 – ?), донька значкового то-
вариша. 2) Ганна Миколаївна Юркевич (? –
1794.4.11.), донька військового товариша. Мали синів
Івана, Федора, Родіона, Дмитра, Василя, Якова, Сте-
пана, доньок Олену, Ірину, Катерину і Настасію.

Плешко Яків – військовий товариш Стародубського
полку (1705).

Плісковський Андрій – служитель господаря замку
Скоропадського Даровського, значковий товариш
Ніжинського полку (1726), знаходився у гілян-

ському поході. Д.: N Василівна N, донька замкового
священика батуринського.

Плоский Василь (1755 – ?) – абшитований військовий
товариш Київського полку (? – 1788 – 1790 – ?), мав
2 підданих у 1 місті. Внесений до ІІ частини родовід-
ної книги дворян Чернігівського намісництва по Бе-
резненському повіту. Д.: Пелагея NN, донька козака.

Плоский Кіндрат – значковий товариш Чернігівського
полку.

Плоский Прокіп – покозачений шляхтич, товариш
полку Чернігівського (? – 1695 – 1696 – ?), старий то-
вариш полку Чернігівського (1697). Млин на р. Свин
поблизу Чернігова під с. Березанкою продав Леонтію
Полуботку (ран. 1689). Мешкав у Чернігові між сади-
бами П.Полуботка і Василя Полонецького. 12 липня
1696 р. продав свій будинок в Чернігові П.Полуботку
за 500 золотих. У 1697 р. продав поля, орну землю,
селище з гаями, городами і садками і винницю за 800
золотих Івану Ілляшевичу Скоропадському.

Плотний Іван Олексійович (? – ран. 1764) – значковий
товариш Стародубського полку (? – 1709 – 1735 – ?).
У 1735 р. жив у полковій сотні. Д.: Гафія Степанівна
Якимович-Кожуховська (? – ран. 1761).

Плотний Лаврін Іванович – син полковника стародуб-
ського. Близько 1680 р. поселив сл. Плотновку,
який від полковника Коровки отримав дозвіл зай-
няти греблю і поставити млин на р. Стройці у с.
П’ятовську. 13 вересня 1686 р. разом з матір’ю Ган-
ною Яківною Зубровою продали власний двір з пле-
цем за 500 золотих значному війському товаришу
Івану Завадовському. Військовий товариш Старо-
дубського полку (1688). Продав млинок полковнику
стародубському Тимофію Олексійовичу.

Плотний Петро Іванович – значковий товариш Старо-
дубського полку, мав двір у Стародубі (1768).

Плошкевич Антін Васильович (? – 1735 – 1774 – ран.
1779) – походив з покозаченої шляхти, навчався в
Переяславському колегіумі (у 1741 р. учень школи
інфіми). В м. Домонтові мав 35 підданних (1774). Ко-
зацьку службу розпочав в листопаді 1748 р. полко-
вим канцеляристом переяславським. 15 вересня
1753 р. отримав чин значкового товариша, а 4 липня
1761 р. став сотником домонтівським після Якова
Германовича Платковського, рідного брата діда
(Дмитра) його дружини. 23 травня 1762 р. купив
хутір у священика Григорія Лейби, а 4 грудня 1764 р.
інший хутір – у домонтівських козаків Данила Ку-
ценка і його брата. Д.: Одружився з донькою знач-
кового товариша Устина Петра Платковського (1733
– 1779 – ?), 1779 р. – вдова. Синів не мав. 

Побожій Кузьма – значковий товариш (? – 1704 – 1707
– ?). 12 березня 1707 р. отримав гетьманський уні-
версал на право побудувати млин на греблі в То-
пальській сотні під селом Сита Буда на р. Іванова.

Повалович N – значковий товариш Київського полку
(1767), мешкав у Борисполі. Тримав там 11 дворів
підданих (2, 1%).

Поволоцький Гаврило (? – 1632 – 1670 – ?) – шляхтич
гербу «Пржіятель» змінений. Товариш Чернігів-
ського полку (1670).
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Поволоцький Іван Ничипірович – значковий това-
риш Чернігівського полку.

Поволоцький Ничипір Гаврилович (? – 1652 – 1672 –
?) – знатний товариш Чернігівського полку. Разом
з братом Іваном у 1672 р. отримав від полковника
чернігівського Борковського млин з нерухомістю.
Засновник гілки Свічкопалів. 

Поволоцький-Івасенко Михайло Якович (? – ран.
1787) – служив з 1767 р. сотенним осавулом сос-
ницьким, значковий товариш Чернігівського полку
(1777 – 1780 – ?), був у поході в турецьку війну. Д.:
Марія Андріївна N, донька дячка (1779), козака
(1780), дітей немав (1780).

Поволоцький-Івасенко Степан Федорович (1727 –
1787 – ?) – служив з 1763 р. сотенним хорунжим,
значковий товариш Чернігівського полку (1774 –
1780 – ?), був у поході. Мав двох синів які вдома. Д.:
N Максимівна Пінська (? – ран. 1787), донька вій-
ськового канцеляриста.

Повстопор (?) Федір – значковий товариш Лубен-
ського полку (1769), на правлінні в Курінській сотні.

Погана Мати Кирило Мартинович – військовий товариш
(? – 1669 – ?), мешканець гадяцький. Осавул полковий
гадяцький (? – 1670 – 1672 – ?), значний військовий
товариш (1687.20.10.), хорунжий полковий гадяцький,
сотник полковий гадяцький. Д.: Марія NN.

Погорей Кузьма – значковий товариш (1723).
Погуляй Андрій (1723 – ?) – абшитований військовий

товариш Лубенського полку (? – 1788 – 1790 – ?).
Внесений до ІІ частини родовідної книги Чернігів-
ського намісництва. Мав 33 підданих у 1 селі. Д.:
Дарія NN, донька козака.

Подоляка Яцько – товариш полку Переяславського.
Вів тяжби за отчиний і дідизний грунт (сіножаті і
город) Гаврила Калющенка. Цю справу вимушені
були розглядати гетьман Іван Кулага, а також суддя
Михайло Каша.

Подолянка Леонтій – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1735 – 1747 – ?). Житель лохвицький
(1735) Лубенського полку, мав шинок в Чонухах. У
1735 р. по приходу з польського походу з числа
значкових товаришів виключений. У 1736 р. був в
Азові з командою. Присягнув у 1741 р. Мав шинок у
м. Чорнухах (1745), двір житловий, в якому сам жив
у Лохвиці. З дітей відомий син Василь.

Подольський Григорій – значковий товариш При-
луцького полку (1767).

Подольський Захар – син значкового товариша, абши-
тований військовий товариш Ніжинського полку
(1782), проживав у Батурині. Мав 18 підданих. Д.: Ка-
терина Іванівна Бардак, донька значкового това-
риша. Їх діти: Стефан, Тетяна, Пелагея, Марія,
Ганна, донька Уляна була заміжня за Олексієм Іва-
новичем Кодинцем, Олена – за абшитованим запо-
різьким старшиною Сидором Петровським.

Подольський Іван – значковий товариш Прилуцького
полку (? – 1732 – 1740 – ?), житель с. Переволочної.
Полковий комісар (1729).

Подольський Максим Данилович – значковий това-
риш (? – 1739 – ?).

Подольський Михайло – службу розпочав з 1733 р., у
1736 р. призначений сотенним писарем баклан-
ським, значковий товариш Стародубського полку
(1761 – 1781 – ?), в походах не був.

Подольського Григорій – значковий товариш При-
луцького полку. Мав 9 дворів у Переволочанській
сотні (1753).

Подорожній Матвій (? – 1721 – 1751 – ?) – значковий
товариш (з 1742).

Подорожній Олексій (1685 – 1737 – ?) – значковий то-
вариш Стародубського полку (? – 1735 – 1737 – ?).

Подорожній Федір (? – 1663 – 1693 – ?) – шляхтич,
значний військовий товариш (1693). 3 грудня 1693
р. продав ½ власного млина значному військовому
товаришу Павлу Яворському на р. Ревні під с. Семе-
нівною за 800 золотих. 20 серпня 1722 р. наказний
полковник стародубський Петро Корецький допові-
дав у ГВК про відмову погарського сотника Семена
Галецького сприяти розгляду справи за вкрадені
гроші між Подорожнім, його племінником Костею
та жителем с. Случівська поповичем Михайлом.

Подоско Хома (1759 – ?) – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1788). Мав 6 підданних. Внесений до
ІІ частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: Настасія NN, донька коморника.

Подрєз Леонтій (1752 – ?) – абшитований військовий
товариш Прилуцького полку (1788). Д.: Варвара
NN, донька козака.

Позняк Василь Кирійович – отаман сотенний топаль-
ський, абшитований значковий товариш. Прожи-
вав у с. Ситій Буді, де мав греблю з млином на р.
Іржавці (1781).

Покараш (Покарський, Понарський) Микола –
значковий товариш Ніжинського полку (? – 1735 –
1738 – ?). У 1735 р. був у поході в Орелі на лінії, 1737
р. – в очаківському поході. У 1738 р. «безвестно с
полку сошол».

Покасовський (Покас) Андрій – військовий товариш
Чернігівського полку.

Покасовський (Покас) Григорій Андрійович (м.
Погар – ?) – військовий канцелярист (1742 – 1757),
війт погарський (1762), військовий товариш (1767).
Д.: 1) N Леонтіївна Галецька, донька сотника бак-
ланського. 2) (з 1760.13.07.) Марія Михайлівна Пі-
латович (1736 – ?), донька бунчукового товариша,
вдова військового канцеляриста Василя Семено-
вича Словуцького.

Покасовський (Покас) Павло (бл. 1697 – 1747 – ран.
1750) – хорунжий полкової сотні Чернігівського
полку (? – 1737 – 1738 – ?), наказний сотник полковий
(1739), військовий товариш (? – 1743 – ?), абшитова-
ний військовий товариш (? – 1747 – ?). Мав шинок у
Чернігові (1732). На його хуторі під с. Рижиками при
гуті в Білоусівській сотні знаходився шинок сина його
Івана. Мав у Вибельській сотні у с. Виблях 1 двір під-
сусідків, в Слабинській сотні у с. Шостовиці 6 дворів
підсусідків, житловий двір і шинковий у Чернігові,
двір шинковий у с. Шостовиці, 1 двір підсусідків при
хуторі біля с. Євтуховий Білоус (1747). Д.: Марина NN,
вдова (1750), володіла житловим двором у Виблях.
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Покорський Григорій Опанасович (1707 – 1763) – на-
вчався в київському Братському колегіумі (1727).
Службу розпочав з жовтня 1729 р. канцеляристом в
ГВК, військовий товариш, бунчуковий товариш (з
1730.3.01). В Стародубській полковій рахунковій ко-
місії (1750). Всі свої володіння заповів дружині. Д.:
Феодосія Романівна Корицька (1717 – 1783 – ?),
донька сотника опішнянського. 1763 р. мала супе-
речку за землі в сс. Писарівці і Білогощі з удовою
бунчукового товариша Михайла Єсимонтовського
Мариною, уродженою Скорупою. Після чоловіка за
нею рахувалася плотина з млином на р. Виблі між
дд. Газук і Яцькович, д. Вистряків з 9 дворами під-
даних у 1-й полковій сотні Стародубського полку.

Покорський Данило Григорович (? – 1788 – ?) –
службу розпочав з 1770 р., колезький канцелярист
(1783 – 1784), військовий товариш Київського полку
(1784 – 1787). Д.: Євдокія Прокопівна Лишень,
донька військового товариша. 

Покорський Данило Опанасович (1701 – 1767 – ?) – стар-
ший військовий канцелярист в ГВК (1724–1727). Бун-
чуковий товариш (з 1730.3.01.), служив у Глухові при
справах по верхній апеляції при ГВК, писар ГВС
(1750–1760). Протягом 1726–1743 рр. ГВК розглядала
його майнові тяжби з священиком с. Білогощі
Мглинської сотні. Мав у 1737 р. у с. Павлівці Мглин-
ської сотні 1 житловий двір. У 1763 р. розглядав
справу польського шляхтича Реута на генерального
бунчужного Тарнавського. Підкоморій при відставці
(1766.21.01.). Мав у 1764 р. у Стародубі 1 двір, 2 хати, в
яких жило 3 найманих людей. Д.: (1756) Пелагея
Яківна Лизогуб (1709 – 1767 – ?), донька генерального
обозного. У 1-му шлюбі була за Михайлом Гнатови-
чем Рубцем, бунчуковим товаришем.

Покорський Іван Данилович (1737 – 1787 – ?) – вій-
ськовий канцелярист (1763), військовий товариш (з
1763.16.12.), бунчуковий товариш (1766.31.01 – 1777),
надвірний радник (з 1784). Мешкав у с. Павлівці
(1777). Мав 410 підданих (1775). Родоночальник
гілки Покорських-Жоравок. Д.: 1) (1768) Лизавета
Василівна N (1749 – ?). 2) Наталія Іванівна Жоравка
(1749.7.07. – ?), донька генерального осавула.

Покорський Іван Опанасович (1714 – ран. 1762) – бун-
чуковий товариш у Київському полку, київський по-
лковий писар (1737–1738), колишній писар
полковий (1738 – 1749 – ?). Розорив козака Ко-
ропця, розігнавши його підданих, а його 16-річного
сина заарештував. Зинувачував Коропця, що той,
будучи співаком у генерала Вельямінова, у 1736 р.
втік з кримського походу. У 1740 р. Коропцев зви-
нуватив його з Столпановським в утисках полко-
вого хорунжого Івана Лягула, бунчукових
товаришів Йосипа, Григорія і Петра Солонин у при-
власненні зібраних податків, приверненні у піддан-
ство козаків. У 1743 р. бунчуковий товариш Іван
Коропцев звинуватив його і Столпановського у при-
власненні волів, коней, грошей і провіанту, зібра-
них для російської армії. Помер бездітним. Д.: (бл.
1737) Євдокія Антінівна Танська (1725 – 1769 – ?),
донька полковника київського.

Покорський Іван Федорович (? – ран. 1728) – значко-
вий товариш Київського полку, писар. Д.: Гафія NN.

Покорський Олексій Опанасович (1703 – 1764 – ран.
1777) – бунчуковий товариш в Стародубському
полку (1730.3.01. – 1764 – ?). У 1754 р. уступив по за-
міні двір у Стродубі (3 хати, 2 комори, 1 сарай, 1 кім-
ната) тещі козака новоміського Григорія Гореленка.
У 1763 р. проводив слідство про захоплення колиш-
нім полковником стародубським Радищевим грун-
тів значкового товариша Добрянського. У 1764 р.
володів у 1-й полковій Стародубській сотні у с. Ка-
зюнки 5 посполитими дворами. Д.: Уляна Якимівна
Кулябка (1719 – ?), донька бунчукового товариша.

Покорський Опанас Федорович (1668 – 1745 – ?) –
службу розпочав з 1690 р. в ГВК, у 1695 р. був в ки-
зикерменському поході, потрапив в полон. Полко-
вий писар стародубський (1698 – 1707.08), значний
військовий канцелярист (1709), значний військо-
вий товариш (1709 – 1717). Під час таванського по-
ходу отримав гетьманський універсал на д.
Яцьковичі. 1706 р. отримав універсал гетьмана Ма-
зепи на д. Вистрик (16 дворів), 14 січня 1709 р. от-
римав гетьманський універсал Скоропадського на
дд. Вистрик і Яцьковичі в полковій сотні, слободи
Павлівку і Кознонку на р. Жечі з млинами, а 7
травня 1709 р. і 20 березня 1714 р. – підтверджуючі
універсали на с. Білогощу в Мглинському повіті.
Купив млини у Третинників, млинарів яцьков-
ських, і у Гордія Савича Носикевича. У 1725 р. був
засланий до Сибіру (в справі П.Полуботка), звідки
повернувся у 1728 р. Бунчуковий товариш (з 1730).
Бунчуковий товариш (1735) у Стародубському
полку «з синами его Данилом Алексеем Григорием
и Іваномъ Покорскими в подтверждение», мав двір
у с. Павлівці у 1735, мав маєтність у Мглинській
сотні Стародубського полку у с. Павловці 1 двір по-
сполитих убогих не тяглих та 5 підсусідків убогих,
маєтність сл. Шуляковка 2 двори посполитих убо-
гих не тяглих та 2 підсусідки, маєтність с. Білогоща
3 двори посполитих малогрунтових не тяглих та 4
хати убогих підсусідків у 1735 р. Проживав у с. Яц-
ковичах (1742 – 1745). Д.: NNN (? – ран. 1742).

Покорський Павло Григорович (1737 – 1803 – ?) –
службу розпочав з 1759 р. канцеляристом в ГВС, аб-
шитований військовий товариш (1765.10.08.), сот-
ник мглинський (1772.4.07. – 1782). Д.: (з 1770)
Марина Василівна Завадовська (1750 – ?), донька
бунчукового товариша.

Покорський Петро Григорович (1737 – 1788 – ?) – службу
розпочав з 1759 р. канцеляристом в ГВК, абшитова-
ний військовий товариш Стародубського полку
(1768.10.08. – 1788 – ?). Д.: Софія Миколаївна Гама-
лія (1761.17.09. – ?), донька військового товариша.

Покорський Степан Олексійович (1736 – 1784 – ?) –
службу розпочав з 1755 р. військовим канцелярис-
том, військовий товариш (з 1765.21.12.). Працював у
Стародубській полковій рахунковій комісії.

Покотило Василь – служив за Мазепи і Скоропадського,
бунчуковий товариш (1726), сотник бахмацький. У
1736 р. знаходився на форпостах на Орелі.
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Покощевський Павло Іванович – значковий товариш
Стародубського полку. Мав у 1764 р. у Стародубі 1
двір, 1 хату в яких жила 1 наймана людина.

Полгун Іван (1748 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Чернігівського полку (1788), мав 9 підданих
у 1 селі. Внесений до ІІ частини родовідної книги
дворян Чернігівського намісництва. Д.: Настасія
Стеценко, донька дворянина.

Полетика Андрій (1721 – 1761 – ?) – службу розпочав з
1749 р., абшитований бунчуковий товариш у Лу-
бенському полку (з 1757).

Полетика Андрій Андрійович (1740 – 1788 – ?) –
службу розпочав військовим канцеляристом ГВК (з
1758), військовий товариш (з 1763.12.11.), бунчуко-
вий товариш у Лубенському полку (з 1767.28.09.).
Мав 320 підданих у 1 місті, 1 селі і 4 хуторах Д.:
(1767) Ганна Федорівна Савич (1742 – ?), донька
бунчукового товариша.

Полетика Андрій Павлович (1692–1773) – війт ромен-
ський (1727–1729). Значковий товариш у Лубен-
ському полку (? – 1733 – 1749). Полковий комісар
(1733). У 1735 р. був комісаром, у 1736 р. був на фор-
постах при Кременчуку. У 1737 р. був у очаківському
поході. У 1738 р. його хутір поблизу с. Коровинець
розорив і захопив грунти бунчуковий товариш Анд-
рій Полуботок. Присягнув у 1741 р. У 1748 р. відбу-
лось рішення Сенату з питання належності с.
Коровинці. В суперечці між Полетиками і Ілляшен-
ками було визнано «давность против грамот вели-
ких государей причесться не может». Бунчуковий
товариш (з 1749.5.12). У 1755 р. мав сварку за грунти
з козаками Василем і Андрієм Павленками, вів
тяжби і за інші свої маєтності. Абшитований бунчу-
ковий товариш у Лубенському полку (з 1757). Мав у
Ромнах двір житловий, шинок у с. Волковці, шинок
у с. Хмельовому, в д. Довгополівці в його хаті 1 двір
підсусідків піших убогих, у с. Коровинці двори ним
куплені козацькі, в яких «сами те хазяї живут и про-
тчими своими грунтами яко то полями и лесами
владеют»: 2 двори малогрунтових могучих, 2 ма-
логрунтових не могучих та 1 тяглий убогий підсу-
сідків козацьких, на хуторі біля села 2 двори піших
убогих підсусідків, в Ромнах 1 двір тяглий та 6 двори
підсусідків піших убогих (1745). У 1747 р. мав у Ро-
менській сотні хутір на 6 дворів, житловий двір у
Ромнах і шинок, млин під с. Оксютинці, шинок в с.
Хмельове. Жив у Київському полку. Д.: (1709) Ганна
Іванівна Ласкевич (? – ран. 1769), донька значкового
товариша. В придане принесла значні маєтності, які
спадали на неї від лубенського полковника, її пра-
діда, Максима Ілляшенка. 

Полетика Іван Григорович (? – ран. 1789) – значковий
товариш Лубенського полку. У 1738 р. купував воли.
Присягнув у 1741 р. Мав у Ромнах житловий двір у
1745 – 1747 рр.

Полетика Іван Іванович (? – 1673) – шляхтич, власник
батьківського маєтку під Бродами. Козак Лубен-
ської сотні Миргородського полку (1649). Значко-
вий товариш Полтавського полку. Загинув під
Хотином. Д.: Феодосія NN.

Полетика Іван Іванович (1734 – ?) – значковий това-
риш Лубенського полку, військовий товариш, аб-
шитований писар полковий (1778.12.12. – 1788 – ?).
Мав 26 підданих. Д.: (1770) Варвара Василівна
Балюр, донька військового товариша.

Полетика Іван Павлович (? – ран. 1754) – міщанин ро-
менський, значковий товариш Лубенського полку
(1745 – 1751 – ?) за заслуги діда і батька його, знач-
кових товаришів Полтавського полку. В Ніжині в
головному карвасарії в розділі з відкупщиками ко-
лишніми індуктового збору (1751). Мав у 1740 р. у с.
Губському 2 двори піших убогих козацьких підсу-
сідків. Мешканець роменський.

Полетика Матвій Павлович – міщанин роменський, за
служби діда і батька значковий товариш (1738 –
1769 – ?). Присягнув у 1741 р. Мав у Роменській
сотні у с. Салагубівці двір житловий. Вдома через
старость і крайню убогість (1769). Д.: Феодосія N
Лук’янович.

Полетика Осип Матвійович (1741 – ?) – значковий то-
вариш Лубенського полку (1779.13.11. – ?), абшито-
ваний військовий товариш (1781.12.08. – 1788 – ?).
Мешкав у с. Гаврилівці. Д.: (1781) Параска Яківна
Чижевська, донька військового товариша.

Полетика Павло Іванович (? – 1709.27.06.) – значко-
вий товариш Полтавського полку. Проживав у По-
лтаві і Переволочній. Загинув у Полтавській битві.
Д.: Гафія N Калениченко (? – 1694 – 1716 – ?), меш-
канка роменська. 

Полетика Семен Павлович – військовий товариш
(1712), мешканець с. Чаус.

Полетика Степан Андрійович (1728 – 1778) – сотник
смілянський (1752 – 1754), потім костянтинівський
(1759 – 1768). У 1756 р. утримував під караулом
вдову священика Марію Сохацьку. У 1763 р. сило-
міць примушував продавати горілку і побив козака
Роменської сотні Гордія Левенця. У 1764 р. побив у
Гадяцькому полку підданих війскового товариша
Андрія Ласкевича та значкового товариша Лубен-
ського полку Андрія Богдановського. Бунчуковий
товариш у Лубенському полку (1768 – 1778). Д.: Те-
тяна N Світ.

Полетика-Зарадченков Андрій – бунчуковий това-
риш у Гадяцькому полку (1758 – 1759).

Політанський Григорій – службу розпочав з вересня
1755 р. полковим канцеляристом, 22 вересня 1757 р.
призначений писарем сотенним кобизьким, 24
травня 1762 р. став значковим товаришем, 1769 р.
напав на Київську полкову рахункову комісію та
побив бунчукового товариша Мокрієвича. Писар
гродський київський (1772 – 1776 – ?). Сотник ва-
кансовий (1779). Підданих не мав. Д.: Євдокія Іва-
нівна Проценко, донька померлого (1776)
козелецького курінного отамана.

Полішевський Гнат – значковий товариш (1757), 1757
– 1759 рр. бунчуковий товариш Петро Галецький
позивав його за купівлю грунтів на землях м.
Омельника.

Полішко Семен (1727 – ?) – абшитований військовий
товариш Ніжинського полку (1782 – 1787), секретар
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нижнього земського суду (1782). Внесений до ІІ час-
тини дворянської родовідної книги Чернігівського
намісництва Ніжинського повіту. Д,: Параска N
Христофорова, донька грека.

Полішко Федір – міщанин конотопський, значковий
товариш Ніжинського полку (1741 – 1755). Мав двір
житловий і шинок у Конотопі. У 1755 р. судився за
двір з племінником – козаком конотопським Па-
влом Полішком.

Половецький Антін – абшитований значковий това-
риш Чернігівського полку. Жив у с. Халявині (1772),
«за старостю и слабостю и за убожеством без войс-
ковой службы».

Половецький Іван Дем’янович (1714 – ?) – звільнений
з служби значковим товаришем (? – 1772 – 1788 –
?), жив у с. Халявині (1772) у свого зятя возного Рої-
ської сотні Івана Стодоленського.

Половецький Іван Михайлович (1714 – ?) – значковий
товариш Чернігівського полку (? – 1747 – ?). Абши-
тований значковий товариш (1765.2.03. – 1772 – ?).
У Роїській сотні у с. Холявині мав 1 підсусідка (1747),
двір житловий. 

Половецький Карпо – значковий товариш (? – 1737 –
1750 – ?) Чернігівського полку, мав житловий двір
у с. Холявині Роїської сотні.

Половецький Корній – значковий товариш полку
Чернігівського Д.: Євфимія NN (1767).

Половецький Леонтій – значковий товариш полку
Чернігівського (? – 1740 – 1741 – ?). Мав двір у с. Хо-
лявині Роїської сотні (1740)

Половецький Марко – отаман городовий чернігів-
ський (1699), значковий товариш Чернігівського
полку.

Половецький Марциян – товариш полку Чернігів-
ського (1703).

Половецький Михайло Маркович – значковий товариш
Чернігівського полку (1701 – 1725 – ?). Учасник похо-
дів під Рогулев (1701), Орішок (1702), Любар (1704).

Половецький Федір Маркович – значковий товариш
Чернігівського полку по батькові (1708 – 1751 – ?).
Ходив у походи до Польщі (1705, 1706), Києва
(1707), під Кам’яний Затон (1711), на Коломак (1723).
Мав двір у с. Холявині Роїської сотні.

Половецький Юхим Федорович (1712 – ?) – син знач-
кового товариша, службу розпочав з 1736 р., в цьому
ж році був в перекопському поході, абшитований
значковий товариш Чернігівського полку (з
1765.2.03), жив у с. Холявині (1772).

Половець-Рознятовський Василь (1710 – 1737 – ?)
– значковий товариш Стародубського полку (? –
1735 – 1737 – ?). 1735 – 1737 рр. очолював козацьку
команду при кордоні у Мглинській сотні, у 1737 р. в
роз’їздах при форпостах за командира. Мав житло-
вий двір у с. Лопазні Мглинської сотні.

Половець-Рознятовський Дмитро (? – ран. 1781) –
значковий товариш, за старістю абшитований вій-
ськовим товаришем (з 1767.11.08.). Мав володіння у
с. Лопазні.

Полома Яків – значковий товариш Прилуцького полку
(1787).

Полонецький Іван – значний військовий товариш. Його
правнук мешкав у с. Овчинцях Суразького повіту.

Полонецький Леонтій Іванович – значний військовий
товариш.

Полоницький Андрій – військовий товариш Чернігів-
ського полку (1763).

Полоницький Василь – товариш полку Чернігівського
(1695). Полковий комісар (1720). У липні 1720 р.
разом з ревізором-комісаром Павлом Митницьким
склав відомість про кількість платників консистор-
ського податку в Чернігівському полку. Знатний то-
вариш (1736). 1735 р. купив землі у козаків
Любецької сотні Гришка Федоренка і Андрія Оси-
пенка. Військовий товариш.

Полоницький Василь Васильович (бл. 1721/1716 – ?) –
навчався у Києво-Могилянській академії (? – 1736
– ?). Служив з 1740 р. військовим канцеляристом
при Генеральному військовому суді. Призначений
17.03.1742 р. військовим товаришем Чернігівського
полку і далі служив у цьому чині за нарядами судо-
вої канцелярії (1742 – 1761 – ?). Мав у с. Домашлині
Менської сотні 47 посполитих, в д. Тютюниковій 7,
Житловий двір у Домашлині (1743), у с. Домошлині
житловий двір і шинок, 17 дворів посполитих, в сл.
Тютюниківці 4 двори посполитих, в д. Брячі 6 дво-
рів посполитих (1747). Сотник любецький.

Полонський Василь Остафійович (? – 1654 – бл. 1727)
– був сином полкового писаря Канівського полку і
Маргарити Микитівні Углицької, доньки свяще-
ника, потім протопопа богуславського і синицького,
по материнській лінії – племінником святителя
Феодосія Углицького. Після переходу на Лівобе-
режжя з канівчанами уже 1679 р. у документах за-
фіксований знатний полку Чернігівського товариш.
Гонець гетьманський до Москви (1693), військовий
товариш, товариш полку Чернігівського (1695). За
гетьмана Івана Мазепи став сотником любецьким
(1701.05. – 1708.04.), потім – значним військовим
товаришем (1709) та бунчуковим товаришем. 10
січня 1707 р. продав Павлу Полуботку греблю вище
Носових млинів на річці Снові, під с. Новими Боро-
вичами. Активно заселяв вільні землі. 30 серпня
1709 р. отримав гетьманський універсал, який до-
зволяв йому на річці Бречі, нище його слобідки Во-
лодимирки, засипати греблю і поставити млини. 11
грудня 1709 р. гетьман надав йому універсал на ма-
єтності в Любецькій сотні сс. Шумани і Кези, за-
мість же с. Боровичів і слободки Бобровиці,
відданих Павлу Полуботку, отримав від останнього
с. Домишлин з хутором Брецьким і 2 млинами, що
і було стверджено гетьманським універсалом 14
липня 1710 р. 13 вересня 1710 р. він отримав геть-
манський універсал з дозволом «осадить людей за-
граничних» в хуторі його на грунтах
Домошленських. У 1714 р. оселив при Хавдіївському
млині слободку Іванівку, у 1716 р. поселив слободу
Михайлівку Тютюнниківську. Піддані с. Домошлин
Менської сотні відмовлялися виконувати на нього
повинності і записувалися в козацтво.18 травня
1727 р. мешканці с. Домошлин Василь Кугученко та
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Іван Верещака звинуватили його в захопленні їх
майна, худоби, грунтів і несправедливому ув’яз-
ненні. 20 травня 1727 р. нововписані козаки с. До-
мошлин Менської сотні звинуватили його у
приверненні їх у підданство та побитті ним козака
Василя Оначенка і менського сотника Івана Сах-
новського. 27 вересня 1727 р. доносив на колишю
полковницю чернігівську Ганну Полуботківну про
захоплення нею грунтів в урочищах Дубровище і
Гутище. 1728 р. розслідував службові зловживання
у Менській і Синявській сотнях. Вів майнові супе-
речки 1713 – 1727 рр. У 1725 р. Сенатом відпущений
в Україну. Д.: Настасія Рафаїлівна Давидович,
донька седнівського сотника. 

Полонський Володимир Васильович (? – ран. 1768) –
внесений до списку бунчукових товаришів Черні-
гівського полку 1734 р. Бунчуковий товариш (? –
1732 – 1760 – ?). 1751 р. до компуту записаний, а з
якого звання і року патенту не пред’явив. Мав під-
даних грунтовних 6, малогрунтовних 46, убогих 36
у с. Домошлині, мав 4 підсусідків у с. Козел Лю-
бенької сотні (1732), у с. Домошлині 34 двори по-
сполитих, в д. Тютюниковій 6 дворів, в д. Брячі 4
двори посполитих, приїзджий двір у Любечі, воло-
діння у Любецькій сотні: в д. Шумани 2, д. Кизях 6,
при урочищі Козарках 1 двір. Мав у Волинці 1 двір
підсусідський, в Довгій Греблі 2 двори (1739), у с.
Домошлині 14 дворів посполитих, в д. Хавдіївці 4
двори (1740), володіння: д. Шуманах 2, д. Кизях 4, д.
Козарках 3, д. Жданах 2, м. Любечу 3, двір приїзд-
жий у д. Кузях Любецької сотні, у с. Домошлині 23
двори посполитих (1741), приїзджий двір у Любечі,
приїзджий у д. Кизях, у Любецькій сотні в д. Шума-
нах 2 посполитих, в д. Кізях 3, в хут. Козарках 1 по-
сполитий, у с. Домашлині посполитих 20,
житловий двір, в д. Авдіївці 10 (1743), у Волинці 1
двір підсусідків, с. Домошлині житловий двір і
шинок, 19 дворів посполитих, в д. Авдіївці 9 дворів
посполитих (1747), у с. Домошлині 12 дворів поспо-
литих, тих що шукають козацтва 4 двори (1750).

Полонський Григорій (1738 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Лубенського полку (1788). Мав 4
підданих у 1 місті. Внесений до ІІ частини родовід-
ної книги Чернігівського намісництва. Д.: Тетяна
NN, донька священика.

Полонський Григорій (1744 – 1782 – ?) – службу роз-
почав з 1762 р., військовий товариш Переяслав-
ського полку (з 1774).

Полонський Григорій Михайлович (1742 – 1795 – ?) –
син бунчукового товариша, значковий товариш (?
– 1784), військовий товариш Чернігівського полку
(з 1785.1.01.). Д.: Євдокія N Ковтун, донька військо-
вого товариша.

Полонський Карпо – козак у підпорядкуванні полко-
вої Полтавської канцелярії, значковий товариш По-
лтавського полку (1748.11.11. – 1755 – ?). Військовий
канцелярист (1752). У 1752 р. з Степаном Черняком
мав 4 сім’ї підданних у с. Кам’янці 1-ї полкової По-
лтавської сотні. Мав двір у Келеберді.

Полонський Матвій – військовий товариш.

Полонський Михайло Васильович (? – 1757) – вій-
ськовий канцелярист ГВК (? – 1741), військовий то-
вариш (1741–1747), бунчуковий товариш у
Чернігівському полку (з 1747.31.03.). 1732 р. суплі-
кував разом з братами Володимиром і Василем та
отримали гетьманський універсал про повернення
захопленого у них млина бунчуковим товаришем
Василем Дорошенком в сл. Володимирівці. Його
купчі і універсали привласнив швагро священик с.
Домашлин Менської сотні Андрій Сібірський. Мав у
с. Домашлині 21 посполитого, та у с. Брячі 14 (1743),
у с. Домошлині Менської сотні шинок і 27 дворів по-
сполитих, в д. Брячі 8 дворів посполитих, житловий
двір і шинок (1747), у с. Блистові Менської сотні 10
дворів посполитих 7 дворів підсусідків та 2 двори
служителів, 2 двори в пошуках козацтва, в сл. Брячі
10 дворів посполитих, 5 дворів підсусідків, 1 двір
служителів (1750). Убитий війтом і посполитими с.
Габриловки Киселівської сотні. Мав синів Григорія,
Федора, Якова.

Полонський Федір Михайлович (1743 – ?) – син бун-
чукового товариша, значковий товариш Чернігів-
ського полку. Д.: 1) Ірина N Демидовська, донька
військового товариша. 2) (1804) Марина NN.

Полонський Яків – шляхтич гербу «Леліва». Військо-
вий товариш.

Полонський Яків Михайлович (1748 – 1787 – ?) – син
бунчукового товариша, значковий товариш Черні-
гівського полку (з 1778). Д.: 1) Параска Павлівна
Тройницька, донька сотника. 2) Марія N Журба,
донька сотника.

Полтавець Роман (1691 – 1761 – ?) – службу розпочав з
1705 р. У 1708 р. заарештований шведами в Чорну-
хах, отаман городовий чорнуський (1742 – 1752), аб-
шитований бунчуковий товариш у Лубенському
полку (з 1753).

Полторацький Іван Федорович (1716 – 1779 – ?) – на-
вчався у КМА, службу розпочав з 1738 р., військовий
канцелярист ГВК (1739–1744), у 1744 р. був абшито-
ваний. Бунчуковий товариш іменним указом Черні-
гівського полку (1752–1753). У 1753 р. одночасно
звільнений від усіх служб, а двори від податків. У
1768 р. володів у Сосниці багатьма підданськими
дворами за універсалом Розумовського. Крім того, в
50 – 60-х роках він скупив багато козацьких і стар-
шинських володінь в Сосниці. У 1779 р. мав у Сос-
ниці дві хати на двох дворах підсусідських і 35 дворів
підданих. Абшитований бунчуковий товариш
(1753.1.02. – 1787 – ?). Мав 317 підданих і 12 дворових
в Сосниці і 2 – в д. Бутовці Коропського повіту
(1782), те ж (1787). Д.: Ксенія N Жуковська, донька
полкового хорунжого. Мали сина Олексія, Павла,
Василя, Степана, доньку Ганну.

Полторацький Йосип – бунчуковий товариш у Черні-
гівському полку (1758). Його донька Марина була
дружиною надвірного радника Максима Федоро-
вича Стависького, сина священика с. Чорнотич.

Полторацький Марко Федорович (1729.17.04., Сос-
ниця – 1795.13.04.) – навчався в КМА, придворний
співак імператриці Єлизавети (з 1745), підтриманий
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Розумовським. Купив у 1749 р. двір у Сосниці (за
борги) у міщан Петренків. 1753 р. призначений ре-
гентом придворного хору. Бунчуковий товариш (з
1753). З іменними указами императриці відбирав
кращих співаків в Україні для придворної капели.
За службу при імператорському дворі отримав дво-
рянське звання, чин полковника і посаду директора
співочої капели (з 1763). Був солістом баритональ-
ної партії в італійській опері. Д.: Агофокла Олек-
сандріва Шишкова. Подружжя мало 22 дітей.
Донька їх сина Петра Марковича (в Швеції кілька
років на дипломатичній службі, підпроручик у від-
ставці, лубенський предводитель дворянства, на-
двірного радника і Катерини Іванівни Вульф,
доньки орловського губернатора) Ганна Петрівна
Керн була увіковічена в російській поезії Олександ-
ром Сергійовичем Пушкіним. 

Полторацький Петро Маркович – бунчуковий това-
риш у Чернігівському полку. У 1758 р. продав плеци
в Сосниці військовому товаришу Й.Шишці. У 1768
р. володів в Сосниці шинком. У 1779 р. мав у Сос-
ниці 7 хат на семи дворах. 

Полторацький Петро Федорович (1726 – 1787 – ?) –
іменним указом імператриці та універсалом Розу-
мовського надано разом з братами Марком та Іва-
ном чин бунчукових товаришів в абшит, а його
володіння звільнені від податків і повинностей. Аб-
шитований бунчуковий товариш (1753.4.02. – 1787
– ?). Мав 79 підданих в Сосниці (1787). Д.: Лизавета
Василівна Лисенко, донька сотника. Мали синів
Миколу, Олексія, Омеляна, Федора, доньок Па-
раску, Мотрю.

Полубенський Домінік-Станіслав Олександрович (від
2 – го шлюбу) (? – ран. 1712) – власник с. Біличаи в
Мінському воєводстві. Хорунжий смоленський
(1694), значний військовий товариш (1700), отаман
городовий стародубський (?—1701—1708—?). Воло-
дів с. Євдоколами Погарської сотні після значко-
вого товариша Гаврила Чемериса. Після нього
Євдоколи перейшли до Андрія Марковича. Д.: N
Карпівна Мокрієвич.

Полуботок Андрій Павлович (? – 1744.28.11) – 1727 р.
ГВК отримав справу про звинувачення козаком с.
Кувечичі Любецької сотні Ярошем Руденком та ко-
заками с. Онучки Дем’яном Павленком, Максимом
Попонкою та його старости в захопленні врожаю, ху-
доби, грунтів та приверненню в підданство. Отримав
гетьманський лист від 19 січня 1729 р. на прийняття
під бунчук (1729 – 1744). Володів посполитими: у
Любечі 86 дворів, у с. Довжині 25 дворів, в сл. Мох-
натинській 11 дворів, в д. Унучках 25 дворів, у д. Бі-
лоцерківці 18 дворів, в д. Павловці 21 двір, д. Корсачі
6 дворів, в д. Губичах 12 дворів, у с. Наданчичах 5
дворів, в д. Мисах 6 дворів, в д. Радковці 3 двори, в д.
Розсудові 7 дворів, в д. Галкові 3 двори, в д. Скитках
5 дворів, в д. Веребев 4 двори, в д. Високині 2 двори,
в д. Пушкарях 4 двори, у с. Злеєві 2 двори, в д. Убе-
жичі 1 двір, в д. Голобурдах 4 двори, в д. Пищиках 2
двори, в д. Хорошцах 1 двір, в д. Довгунах 2 двори, в
д. Манках 5 дворів підсусідків, в д. Рутках 4 двори, в

д. Петриках підсусідських 2 двори, в д. Осорей 1 двір,
в д. Мохначі 6 дворів, в д. Сенюках 6 дворів та підсу-
сідських пригородах 9 дворів, в д. Лупані 11 дворів, в
д. Новосілки 6 дворів, у с. Кротині 5 дворів, в д. Ра-
дулі 8 дворів огородників. 26 квітня 1739 р. в зв’язку
з відїздом у військовий похід написав заповіт. Мав
піданних у Роменській сотні у с. Коровинець 4 двори
малогрунтових посполитих, 39 тяглих убогих, 21
піших убогих. Д.: Марія Андріївна Кондратьєва,
онука засновника Сум і першого сумського полков-
ника, донька сумського полковника. 

Полуботок Василь Андрійович (1727–1768) – син бун-
чукового товариша, службу розпочав бунчуковим
товаришев в Чернігівському полку (1751–1768). Мав
приїзджі двори у Синявці, с. Оболонному, житло-
вий – у с. Орловці Понорницької, у Понорницькій
сотні с. Савинці 52 двори посполитих, в с. Оболон-
ному 98 (107) дворів посполитих, в с. Городищі 23
двори посполитих, с. Гаврилівці 6 дворів посполи-
тих, д. Гутищах 12 дворів посполитих, в д. Савинках
8 дворів, в с. Жаровці 28, с. Орловці 282 (311) двори
посполитих, с. Казилівці 179 (204) двори посполи-
тих, двір найманий –у с. Коровинці Роменської
сотні (1747). Мав у Яготинській сотні в с. Коломійці
у 1750 р. посполитих 9 дворів на 13 хат убогих і 6 хат
бездвірних, всього 9 дворів 19 хат, 1 двір служителя.
В хуторі Старому приїзджий двір та підсусідків 4
двори на 4 хати убогих, 4 піших, у сл.. Ковалівці під
сусідських 16 дворів на 18 хат, 7 піших, володів при-
їзджим двором при млинах на р. Трубайлі там же 2
тяглих і 8 піших підсусідків в Терехтимирівській
сотні у 1750 р. у 1750 р. його підсусідок посполитих
піший в другій полковій Переяславській сотні в с.
Комарівці. Д.: 1) Катерина Володимирівна Ізмай-
лова, донька генерал-майора. 2) Мавра Матвіївна
Куликовська, донька полковника.

Полуботок Леонтій Артемович (? – 1638 – 1695, Черні-
гів) – син сотника полкового Чернігівського полку,
служив «от молодости лет», шляхтич. За надачею
гетьмана Брюховецького (1668) володів шляхет-
ською Розсудовською маєтністю в Чернігівському
повіті, це може свідчити про якісь родинні зв’язки з
шляхтичами любецьким Розсудевськими. Писар
полковий чернігівський (? – 1668 – ?). Гетьман
Брюховецький надав йому Розсудівську маєтність з
селами, зведеною Полобутком греблею і руднею на
р. Ворзні. Товариш полку Чернігівського (? – 1669 –
?). 1669 р. з Глухівської ради направлений одним із
послів на переговори з польською стороною. 29
квітня 1669 р. генеральний суддя Іван Домонтович
підписав декрет про суперечку між Іваном Козло-
вичем і Полуботком за землі у Чернігівському
полку. Сотник полковий чернігівський, наказний
полковник (1671). Генеральний бунчужний (1762 –
1678.02.). 7 липня 1671 р. купив поле між сс. Полу-
ботками і Товстолісом у обивателя чернігівського
Семена Степановича Сосико. 24 листопада 1674 р.
купив двір у Шаховича в Чернігові. В середині 70-х
рр. ХVII ст. в Чернігові жили по сусідству з Леоном
Артемовичем Полуботком Степан Зенькович Ша-
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хович (коваль і пушкар чернігівський, 31 грудня
1679 р. Полуботок викупив його маєтність), Григо-
рій Єрмилович (трембач полку Чернігівського, 31
січня 1680 р. викупив його двір за 300 злотих), Іван
Харитонович Молявка, Мойсей Гришкович Шер-
макович, Василь Борковський. 16 червня 1675 р. у
Ларка Крутка купив грунти в с. Товстолісах. Гене-
ральний осавул (1678–1681). 31 грудня 1679 р. купив
двір, комору і город у Понорниці у Івана Козія.
Йому було надано в Сосницькому ключі с. Савинки
з млинами: 1) на греблі Самотужного на р. Убеді, 2)
млин Миськів на греблі Довгій на р. Убеді, 3) млин
Безпалчого на р. Козляничах. У 1680 р. купив у то-
вариша полку Чернігівського Пилипа Івановича
Короткого ¼ грунту Мишуковщини з млином на р.
Свишні, у чернігівського ігумена Зосима Тишевича
купив млин в с. Понурниці на р. Вербі. 20 лютого
1681 р. гетьман Самойлович здійснив надання йому
маєтку Розсудів і сіл Губичі, Савинки і Мишуків-
щина, 16 березня 1681 р. підтверджені царською
грамотою. Будучи полковником переяславським,
купив на р. Трубіж у Дем’яна і Гапона Корнієнків
«на гребле низшой меской чтири ставидле», потім
докупив «то ж чтири ставидле» у Андрія Богда-
ненка, і «также чтире ставидле» у Олексія Бібли-
ченка та Гната Михеєвича. Крім купівлі в
Переяславі, полковничий погляд привернув і Яго-
тин. Там «на речце Супой под Яготином у Федора
Тикаленка пят ставидл, з хуторами до них прилег-
лими и дванатцет кол млыва з млынами свойм
коштом постройл». У 1681 р. гетьман Самойлович
надав йому с. Гучин, млин Прокопа Плоского під
Черніговом на р. Свині. Наказний полковник пере-
яславський (1683), полковник переяславський
(1683 – 1687, 1688, 1689). Скуповував маєтності:
грунт у Миська Олександровича Безбожненка, 7
грудня 1685 р. грунти під Черніговом чернігов-
ського райці Василя Пилиповича, потім поле під с.
Полуботками, ниву під Черніговом у Михайла Ти-
маховича Трискибенка з матірю і братами
(30.05.1688), 20 липня 1689 р. грунти голянищеві в
Любецькому тракті у сержанта Федора Гаврилова,
млини на Переяславщині, слободку у товариша
полку Чернігівського Дем’яна Унучки, млин на р.
Убеді у Василя Коляди, млин на р. Бречі у Габриеля
Гуриновича. Отримав с. Наумівку Киселівської
сотні, підтвердження на рудні Медведовську і Рад-
ківську в Розсудовщині. 4 січня 1690 р. гетьман Ма-
зепа написав йому листа про передачу
Межигорському монастирю двору у Переяславі,
який заповів померлий місцевий війт. Після звіль-
нення з посади як колишній полковник купив у то-
вариша полку Чернігівського Прокопа Плоского
млин під с. Березанкою. 7 серпня 1691 р. Мазепа
надав йому як значному військовому товаришу с.
Коломійцев. Десь в цей час купив у Ісака Зубриць-
кого двір у Чернігові поблизу двору товариша полку
Чернігівського Лавріна Думи. 23 березня 1692 р.
купив грунти в с. Вертейках Любецької сотні. 1695 р.
товариш полку Чернігівського. Гетьманські універ-

сали Леонтію і Павлу Полуботкам зберігалися у по-
лковому суді. Д.: 1) Ганна NN. 2) Євгенія Іванівна
Костомаха (? – 1649 – 1706 – ?), прийняла постриг у
черниці. Від першого шлюбу (можливо, з Ганною)
близько 1660 р. народився син Павло. Вже у 1663 р.
Леонтій одружується з Євгенією Іванівною Косто-
махою (в чернецтві, можливо, Марфа). Рід Косто-
мах – седнівський війтівський. 

Полуботок Павло Леонтійович (бл. 1660 – 1724) –
значний військовий товариш (1689), супроводжу-
вав гетьмана Мазепу до Москви. У 1695 р. купив
двір в Чернігові у Прокопа Плоского. Товариш
полку Чернігівського (1696 – 1697), значний това-
риш Чернігівського полку (1698 – 1698.7.09. – ?),
значний військовий товариш (? – 1699.17.02. –
1706), чернігівський полковник (1706–1723). Уже 19
жовтня 1706 р. видав універсал Макошинському
Покровському монастирю про підтвердження уні-
версалу покійного чернігівського полковника
Якова Лизогуба щодо ремонту млинових гребель
посполитими навколишніх сіл. 11 лютого 1708 р.
купив млин на р. Білоусі від жителя сядрицького
Івана Васиьовича. Задобрюючи чернігівського по-
лковника П.Полуботка, Петро І в листопаді 1708 р.
надав йому кілька сіл, які раніше належали небожу
гетьмана Мазепи Івану Обидовському, а вже в
грудні у вічне володіння містечко Любеч з дніпров-
ськими перевозами Любецьким і Лоєвським, які ра-
ніше були власністю Мазепи і Орлика. Наказний
гетьман. Автор хроніки. Будучи полковником, ві-
дібрав Роїще у вдови полкового обозного Філона
Рашка і надав полковому осавулу Михайлу Красов-
ському. 25 лютого 1709 р. скаржився гетьману на
зловживання дозорці гетьманського двору Ліне-
вича. Після розорення Батурина захопив сіножат-
ний степ за Тиницею поблизу міста. Як ранговим,
володів частиною с. Гусинки, відібрав другу частину
у сотника слабинського Семена Михайловича.
Надав одну частину села полковому писарю Семену
Наумовичу, а потім обидві частини – полковому пи-
сарю Івану Янушкевичу. Села Ріпки, Холявин,
Кам’янка, Маслаківка, огородники в Петрушині,
частина Гукова було рангове у його володінні. 1
жовтня 1715 р. скаржився гетьману про побиття
купців і захоплення їхніх товарів російськими сол-
датами на ярмарку в Чернігові. Д.: 1) (бл. 1680) Єв-
фимія Василівна Самойлович (? – 1717), донька
священика м. Лебедина, племінниця гетьмана Са-
мойловича. 2) (з 1718.11, у м. Воронежі) Ганна Ро-
манівна Лазаревич, донька ніжинського полкового
судді. Її герб відрізняється частково від батьків-
ського: серце, з якого росте квітка, але пронизане
не однією, а двома стрілами. У 1-му шлюбі за Рома-
ном Яковичем Жураковським, військовим товари-
шем. У 1727 р. захопила грунти в урочищах
Дубровище і Гутище.

Полуботок Семен Якович (1724 – 1752.11.05) – бунчу-
ковий товариш у Чернігівському полку (з 1749.7.07).
Мав приїзжий двір у Глухові, у Седневській сотні в
с. Нових Боровичах 39 дворів посполтих, в Старих
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Боровичах 20 дворів посполитих, в с. Драгівці 15
дворів посполитих, в сл. Загребельній 4 двори під-
сусідків, в сл. Ілгучі 4 двори посполтих, 9 підсусід-
ків, в д. Андруші 4 двори підсусідків, у с. Полуботки
2 підсусідків, в д. Певци 3 двори підсусідків, шинок
у с. Каруківка, приїзджий двір у с. Габрилівка Кисе-
лівської сотні, приїзджий двір і 3 шинка у Любечі,
шинок у с. Радковці, шинок в с. Губичах, приїзджий
двір 2 та 2 шинки у с. Довжики, 2 шинки в с. Розсу-
дові, 2 шинки в с. Корольча, шино у д. Вербеві,
шинок у Кротині, шинок у д. Манках, у д. Павлівці,
в с. Табаївці, 2 шинки в сл. Мохнатковській, в рудні
Лесковській двір приїзджий та шинок, шинок в д.
Клопові, шинок в д. Сільці, шинок в д. Лопатині,
шинок в д. Миси, шинок в д. Скотках, шинок в д.
Новосілки, приїзджий двір у с. Полуботках полко-
вої сотні, житловий двір у с. Жукотках Білоусівської
сотні та шинок, двір житловий з плецем при млині
в д. Слободці Чернечій і двір приїзджий, у Вибель-
ській сотні в с. Виблях 8 дворів посполитих 1 двір
підсусідків, 5 дворів посполитих в с. Піски, 5 дворів
у д. Підгорному, у Киселівській сотні в д. Коруківці
13 дворів (20 хат) посполитих та 7 дворів підсусід-
ків, в д. Добрелювці 10 (17) дворів посполитих та 5
дворів підсусідків, у с. Жукотках Білоусівської сотні
30 дворів посполитих і 2 підсусідків, мав двір при-
їзджий і шинок у с. Виблях, в с. Холявині Роїській
сотні 2 двор підсусідків, шинок у Городні, мав у с.
Нові Боровичі житловий двір, а в Старих Борови-
чах – шинок, шинок в слободці Загребельній (1747),
приїзджий двір у Чернігові, житловий та приїзд-
жий двори у с. Полуботки, мав хутір під с. Виблями
і шинок у Виблях, шинок у д. Погорільці (По-
дгорці?), мав у полковій сотні в с. Полуботках 1 двір
підсусідкв, 1 двір служителів, в д. Пісках 2 двори
підсусідків та 1 двір служителів, в с. Коти 1 двір під-
сусідків, мав житловий двір та 2 шинкові хати зі
служителями найманими у с. Жукотках Білоусів-
ської сотні, мав шинок у с. Мохначеві, шинок в с.
Синявці, шинок в с. Кротині, шинки в Пушкарях і
Новосілках, шинок в с. Лопатині, двір приїзджий і
шинок у с. Довжиках, шинок у д. Унучках, шинок в
д. Білоцерківці, двір при рудні Лесниківській при-
їзджий, двір приїзджий і шинок в с. Губичах Лю-
бецької сотні, у с. Гаврилівці Киселівської сотні 11
дворів посполитих та 2 двори служителів, у д. Ка-
руківці 14 дворів посполитих та 2 служителів (1750).
Мав приїзджий двір та 22 двори найманих людей,
шинок у с. Коровинці Роменської сотні в 1747 р.,
убогих і дуже убогих підданих в тому ж селі 4 двори
на 9 хат малогрунтових, 127 дворів в них 158 хат та
23 бездвірних хати, підсусідків тяглих 1двір 1 хата
та 14 хат піших. Д.: 1) (з 1745) Ганна Андріївна Ста-
хович, донька бунчукового товариша. 2) Настасія
Степанівна Леонтович, донька чернігівського по-
лкового хорунжого. Нище с. Жукотки після смерті
чоловіка тримала греблю і млин на струмку Руда.

Полуботок Яків Павлович (? – 1734.15.04) – бунчуко-
вий товариш у Чернігівському полку (1725–1734),
отримав гетьманський лист від 19 січня 1729 р. на

прийняття під бунчук. У 1729 р. поселив слобідку
Нову над р. Чумгаком. Помер у Бродах під час по-
льського походу. Єпископ Іродіон Жураковський
захопив рухоме і нерухоме майно після його смерті
і взяв в опіку сина і дочку. Мав 2 можних посполи-
тих у м. Любечі. Д.: Олена Луківна Жураковська (?
– 1728), донька ніжинського полковника.

Полуней Данило (1732 – ?) – військовий товариш Лу-
бенського полку (1782).

Полуней Михайло Федорович – значковий товариш
Лубенського полку (? – 1762 – 1767 – ?). На його дім
здійснили наїзд козаки Лукомської сотні Іван
Пелех і Лебединець. Мав свій герб.

Полуней Федір Юськович – від бабки Євдокії Мой-
сеївни Вербицької отримав ліс на Глибокій долині,
ложку і чарку серебряну (1700), а його мати Варвара
– двір в Лубнах, в якому бабка свма мешкала, ко-
мору і на Засулі дворище. Мав родовий герб. Козак.
Значковий товариш Лубенського полку (? – 1736 –
1762 – ?). У 1736 р. був полковим зборщиком, 1737 р.
– у команді по набору людей на лінію, 1738 р. при-
значений купувати коней, збирач доїмок до вій-
ськового скарбу (1751). Мав хутір, підсусідків у с.
В’язовці. Мав двір житловий у Лубнах, в якому сам
жив. Мав хутір під с. Міхновцями недалеко від Ор-
жиці. Д.: Наталія Данилівна N (1696 – 1766 – ?),
донька посполитого с. В’язовці 2-ї Лубенської сотні.

Поляневський Гнат – значковий товариш (1764 –
1767), власник хутора Портянкового у Омельниць-
кій сотні (1764). Д.: Марія. У 1768 р. – вдова. 

Полянка Йосип – канцелярист полковий (1747),
близько 1748 р. купив двір Тихона Підгорського в
Лубнах від купця російського Опанаса Тетелія.
Значковий товариш Лубенського полку (? – 1762 –
1768 – ?). «И ногда ходит в Крымскую дорогу за
промыслом купеческим».

Полянський N (? – ран. 1779) – значковий товариш При-
луцького полку, проживав у с. Валки. Д.: Євдокія NN.

Полянський Андрій Олександрович (бл. 1688 – ?) –
значковий товариш (? – 1723), сотник синявський
Чернігівського полку (1723.8.02. – 1753). У квітні
1731 р. козаки Степан та Іван Свириденки подали
чолобитну на нього за побиття та неправильне роз-
межування гаю з Грицьком і Савкою Коломійчен-
ками. Був у польському поході (1734). 1740 р. ГВК і
полкова канцелярія розглядали справу згідно доне-
сення генерального судді Михайла Забіли про на-
дмірні збори, які знімав Полянський з його
підданних у с. Синяві. Жив у с. Низківкі, де мав при-
їзджий дім і полковий суддя Сенюта. Мав двір, ви-
нокурню, млин (камінь в млині) на р. Садовці (1742),
шинок с Синявці (1743), ½ каменя млинового у с.
Дирчині, камінь з двома гніздами валюшними у с.
Терехівці, у с. Чорторийці ліс і острів. У 1753 р., бу-
дучи бездітними, родина усиновила племінника Да-
нила Силича, якому перейли їх маєтності. Д.:
Єфросинія Матвіїна Силич (1700 – 1753 – ?).

Полянський Григорій – службу розпочав з 1755 р. по-
лковим канцеляристом, писар сотенний кобизький
(з 1757.22.10.). Значковий товариш (з 1762.24.05.: 10
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років і 3 місяці). Сотник малоросійський (з 1772: 4
роки і 7 місяців). Писар гродський (з 1777). Д.: Єв-
докія Іванівна Проценко, донька курінного отамана
козелецького. 

Полянський Петро – абшитований військовий това-
риш (1764) в Переяславському полку. Д.: NNN, її дід
Андрій Родіонович Цилерин (1742).

Понирка Іван Данилович (1743 – ?) – військовий това-
риш Ніжинського полку (1788). Д.: Єфросинія NN,
донька козака.

Понирка Кіндрат Данилович (1753 – ?) – значковий то-
вариш Ніжинського полку (1788)

Понирка Петро Хомич – військовий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1736 – ?) 

Понирка Роман Богданович – син шляхтича, товариш
сотні Глухівської (1656), військовий товариш Ні-
жинського полку. 5 серпня 1656 р. отримав універ-
сал ніжинського полковника Григорія Гуляницького
на право користуванням прибутками з млина, збу-
дованого на р. Сліпород

Понирко N Романович (? – 1654 – 1684 – ?) – шляхтич
гербу «Гербурт» зміненого. Син військового това-
риша Глухівської сотні. Значний військовий товариш
(1684), у 1684 р. отримав універсал Самойловича на
маєтність і млин на р. Свесі.

Понороський Михайло (1734 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (1788), мав 5
підданих в одному селі. Внесений до ІІ частини ро-
довідної книги дворян Чернігівського намісництва.
Д.: Ганна NN, донька козака.

Попа Андрій – козак можний миргородський (1731),
значковий товариш (? – 1735 – 1741 – ?), проживав
у с. Тухи Яресківської сотні.

Попатенко Олександр Степанович – син сотника ярес-
ківського, значковий товариш. У липні 1751 р. був
звільнений з-під арешту, де знаходився через брех-
ливий донос, нагороджений 500 рублями і чином
сотника. Сотник старомиргородський (1750 – 1764 –
?), абшитований сотник (1779), проживав у с. Соро-
чинцях. Мав хутір під м. Яреськами.

Попатенко Опанас Степанович – син ротмістра воло-
ського, потім – сотника яресківського, службу роз-
почав з 1736 р., значковий товариш, з 1749 р. сотник
яреськівський. Сотник старомиргородський (1750 –
1764 – ?). У липні 1751 р. був звільнений з-під
арешту, де знаходився через брехливий доніс, на-
городжений 500 карбованцями і чином сотника.
Абшитований сотник (? – 1779 – 1782 – ?). Мав 11
хат підданних у Голтв’янському повіті (1782). Мав
хутір під м. Яреськами. Проживав у с. Сорочинцях.

Попенко Андрій (1763 – 1783 – ?) – з козачих дітей,
службу розпочав 25 січня 1773 р., полковий копіїст
(з 21 січня 1776), полковий канцелярист (з 25
червня 1780), отаман сотенний (з 5 листопада 1781),
значковий товариш (з 24 листопада 1782).

Попенко Григорій (1766 – ?) – службу розпочав з 1778
р., полковий канцелярист (з 1779), значковий това-
риш Миргородського полку (з 1783.29.07.).

Попенко Михайло (1727 – ?) – шляхтич. Службу роз-
почав з 1735 р., значковий товариш (з 1783.15.06.).

Попенченко Андрій Агафонович (? – 1670 – ?) – син
осавула полкового переяславського, військовий то-
вариш Ніжинського полку.

Поплавка Федір – значковий товариш Полтавського
полку (30 серпня 1763 – 1787 – ?). Мав у маєтності
при р. Голтві 20 підданих.

Попов Василь (1744 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Ніжинського полку (1787). Мав 15 піданих у
1 містечку. Внесений до ІІ частини дворянської ро-
довідної книги Чернігівського намісництва Ніжин-
ського повіту. Д.: Меланія Павлівна Ковалевська,
донька значкового товариша.

Попов Ничипір – син священика, значковий товариш
Ніжинського полку (з 1779), жили з братом у с. Ша-
балинові.

Попов Федір – значковий товариш Ніжинського полку,
військовий товариш абшитований (1782).

Попович Василь – значковий товариш Полтавського
полку під відомом полкової канцелярії (1755), мав
двір у Старих Санжарах. Мали синів Семена і Сте-
пана (1762).

Попович Іван – значковий товариш (1723).
Попович Федір – значковий товариш (1735) в Ромен-

ській сотні Лубенського полку.
Пороховський Василь Андрійович – син вихідця з Ту-

реччини. Військовий товариш (1739). 
Порохонський Василь – значковий товариш Ніжин-

ського полку (? – 1735 – 1747 – ?). У 1735 р. був полко-
вим комісаром, 1737 р. – у команді майора Шипова по
набору обивателів і приводу їх на лінію, мав двір у Ба-
турині, в якому жив. У 1738 р. комісар полковий, мав
двір і 2 шинки у Батурині, у 1747 р. – ті ж 2 шинки.

Порохонський Василь Андрійович – син вихідця з Ту-
реччини, військовий товариш Ніжинського полку
(1739)

Портний Іван – товариш полку Полтавського (1665).
Поручка Іван – військовий товариш Чернігівського

полку, мешканець сосницький. 8 квітня 1669 р. от-
римав універсал гетьмана Ігнатовича з дозволом
зайняти греблю на р. Блатинці між землями Мако-
шинського монастиря та військовими грунтами і
побудувати на ній млин, подарував це місце Пус-
тинно-Рихлівському монастирю.

Постоленко N – військовий товариш Миргородського
полку (1781), володів хутором в Сорочинській сотні.

Постоленко Дем’ян Іванович – (Іваненки Демки за-
фіксовані у Крилівській, Вороновській, Боровиць-
кій сотнях Чигиринського полку, Яблонівській –
Кропивненського полку у 1649 р.). Прийшов до
влади як ставленник запорізький, полковник мир-
городський (1664–1666). Під час поїздки з гетьма-
ном Брюховецьким отримав російське дворянство і
царську грамоту на 100 дворів в с. Савинці Соро-
чинської сотні. Військовий товариш (1672). 21 січня
1672 р. отримав гетьманський універсал Ігнатовича
з підтвердженням маєтності в с. Савинці.

Постоленко Павло – абшитований значковий това-
риш (1762) у Роменській сотні Лубенського полку.

Постоленко Степан Васильович (? – 1720 – 1774 – ?) –
син козака, службу розпочав з 1733 р. козаком со-
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рочинським, значковий товариш Миргородського
полку (з 21 березня 1768). Мав хутір під Сорочин-
цями. Продав с. Савинці Апостолам. Д.: Катерина
Пантелеймонівна Богаєвська, донька священика.

Постольник Федір (1729 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Лубенського полку (1787), мав 15 під-
даних у 1 місті і 1 хуторі. Внесений до ІІ частини
родовідної книги дворян Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Гафія N Верещак, донька козака.

Посудевський Дем’ян Кіндратович (? – 1635 – 1696
«старий человек» – 1721 – ?) – син козака, товариш
полку Чернігівського. Продав 1/8 Мишуковського
грунту Леонтію Полуботку з батьківською слободою
і млином на Свішні. 20 лютого 1676 р. онук Сави
Посудевського Дем’ян отримав дозвіл чернігів-
ського полковника Я.Лизогуба на будівництво
греблі «в лузе Величковском в урочище Сошняки»
на р. Ворзні. 1694 р. значковий товариш Чернігів-
ського полку, житель сосницький отримав універ-
сал І.Мазепи на с. Плехів, Осянки, Бурки,
Красковщину, Величковщину, Познаховщину, Су-
ховірщину та на два млини на р. Пакульці і Ворзні.
22 квітня 1699 р. І.Мазепа надав йому як «знатному
полку Черниговского товаришу» універсал на вже
згадані у 1694 р. маєтності. 1700 р. новий універсал
гетьмана затвердив за ним «власние грунта, дедиз-
ные и отчистые», за «верные здавна в войску запо-
рожском праци его». 1708 р. згадується як
«значний» військовий товариш Чернігівського
полку. Тоді ж він отримав ще один універсал І.Ма-
зепи. 1715 р. І.Скоропадський знов закріпив за ним
вказані маєтності. Відомий тестамент Дем’яна По-
судевського, складений ним у с. Плехів у «одра бо-
лезненного». Він залишив своїй доньці Ірині
слободу Вертіївку, Красковський «грунт», с. Ка-
рольчиці, Осняківщину і садок «старий Красков-
ський» в Любечі.

Посудевський Іван Федорович (бл. 1738/1740 – 1790 –
ран. 1817) – син сотника полкового чернігівського,
службу розпочав у ГВК з 1757 р., сотник любецький
(1763 – 1773), бунчуковий товариш у Чернігівському
полку (з 1773.04). У 1756 р. Сава Жлоба продав йому
свою частину Антіновицької землi. Володів маєт-
ностями в Чернігівському, Городницькому, Сос-
ницькому та Речицькому повітах. Мав 1190
підданих (1789). Мав племінників: колезьких про-
токолістів Івана та Дмитра, які мали 474 підданих
(1789). Д.: (1767) Олена Опанасівна Костенецька (бл.
1748 – ?), донька бунчукового товариша.

Посудевський Корній Пархомович (? – 1658 – 1713 –
?) – житель плехівський (? – 1688 – 1713 – ?), ота-
ман курінний плехівський (? – 1701 – ?), військовий
товариш Чернігівського полку (? – 1710 – ?).

Посудевський Олександр – значковий товариш Чер-
нiгiвського полку. 

Посудевський Петро – значковий товариш Чернiгiв-
ського полку (1757 – 1769).

Посудевський Федір Романович (бл. 1700 – ран. 1764)
– службу розпочав з 1725 р., чернігівський полко-
вий комісар (1728). Значковий товариш у Чернігів-

ському полку (1728–1733). У 1730 р. мешканці с. Ос-
няки та козаки любецькі Микола, Клим, Дем’ян i
Михайло Богуші разом з значковим товаришем Фе-
дором Посудевським занесли до магдебурських
книг Чернiгiвської ратушi привiлеї Сигізмунда III
1619 р., Владислава IV 1633 р., та Б. Хмельницького
1656 р. 13 березня 1729 р. отримав гетьманський уні-
версал на маєтності (дідизні грунти в Борках). 1733
р. отримав універсал гетьмана Апостола на полкове
сотництво чернігівське. Сотник полковий чернігів-
ський (1733–1760). Був в польському, очаковському
та хотинському походах. Бунчуковий товариш
(1760). 1 січня 1739 р. купив грунт у козака осняків-
ського Федора Купрієнка. Володів корчмою у с.
Пліохів (1732), хутором в Синявській сотні. 18 бе-
резня 1755 р. відписав свої грунти осняківські Лю-
бецькому монастирю. Володів с. Миси біля озера
Домашнього над Дніпром разом з вдовою Семена
Полуботка (за Румяцевською ревізією). 24 червня
1759 р. написав тестамент. Д.: 1) (1729) Тетяна Па-
влівна Скоропадська, донька бунчукового това-
риша. 2) Марфа Іванівна Княжницька (бл.1710 –
1767 – ?), донька бунчукового товариша. Пiд час
проведення Генеральної ревiзiї Лiвобережної Ук-
раїни, любецький сотник Iван Посудевський та його
мати, удова бунчукового товарища Федора Посу-
девського Марфа, пред’явили ревiзорам привiлеї
Б.Хмельницького 1650 р., Яна Казимира 1653 р. та
iн. на володіння у сс. Борки та Пліохів. 

Посудевський-Унучко Сила Войтехович (? – 1690 –
1710 – ?) – військовий товариш Чернігівського
полку, житель с. Плехова. 

Потапенко Адріян (1713 – 1761 – ?) – служив з 1733 р.,
був у польському поході (1733–1735). У 1736 р. від-
правлений до Криму, був при лубенському і глухів-
ському магазинах, за наказом ГВК в прилуцькій
канцелярії відправляв козаків на форпости. У 1737 р.
контролював висилку возів з Прилуцького полку. У
1738 р. в полках Ніжинському, Чернігівському, Ки-
ївському і Стародубському з’ясовував число гармат у
містах. У 1739 р. був у кримському поході. З 1740 р.
осавул Глухівської сотні, 20 років служив у тій сотні.
У 1758 р. зустрічав з командою гетьмана і там через
коня ледь не загинув, служити ледь-ледь міг. У 1759
р. ніжинський полковник Петро Розумовський надав
йому у відставку чин значкового товариша. 

Потапенко Андрій – значковий товариш Ніжинського
полку. Д.: Уляна Матвіївна Жураковська (1746 – ?).

Потапенко Григорій – значковий товариш (1741), склав
присягу імператриці Єлизаветі в Ніжинському полку.

Потапенок Стефан (1703 – 1735 – ?) – значковий това-
риш Стародубського полку (1735). 

Потапов Семен – хорунжий сотенний новоміський (? –
1731.12. – ?), значковий товариш Стародубського
полку (? – 1735 – 1737 – ?). У 1735 р. жив у Новомі-
ській сотні, був у другому поході, у 1737 р. доправляв
від монастирів і духівництва коней, але повинен
йти в похід в команді фельдмаршала фон Мініха.

Потоцький Василь Григорович – значковий товариш
Полтавського полку, сотник кишенський (1759 – ?).

300



Похилко Юхим – значковий товариш Ніжинського
полку (1748), мав двір житловий у м. Нових Млинах.

Похильченко Федько – значковий товариш Миргород-
ського полку (1713), входив до куріня Лісницького.

Походун Федір (1752 – ?) – військовий товариш Га-
дяцького полку (1787). Д.: Степанида NN, донька
козака.

Почека Іван Якович (1756 – ?) – службу розпочав 16
січня 1775 р. військовим товаришем Ніжинського
полку. Перекладач Колегії іноземних справ (з
1779.22.12.).

Пошехін Герасим (бл. 1732 – 1788 – ?) – шляхтич,
службу розпочав з 1751 р., сотенний хорунжий (з
1755), осавул сотенний (з 1760), значковий товариш
Київського полку (з 1765), військовий товариш (з
1771). Абшитований військовий товариш (1782), мав
4 підданих, дворянин. Д.: N Василівна Лагода.
Мали сина Івана.

Прасол Василь Васильович – покозачениий шляхтич
гербу «Нечуй», значковий товариш, отримав уні-
версал гетьмана Мазепи на маєтність. Значний вій-
ськовий товариш (1718).

Прасол Іван Іванович – син сотенного старшини, знач-
ковий товариш Ніжинського полку (1788), житель
конотопський. Д.: Варвара NN, донька священика.
Мали синів Михайла, Опанаса, Василя, Прокопа,
доньок Параску, Олену, Євдокію.

Прасол Лаврін Васильович – козак Конотопської сотні,
значковий товариш Ніжинського полку (з 1757),
військовий товариш.

Прасол Яким – абшитований значковий товариш
(1783), мешканець батуринський. Зберігав універ-
сал гетьмана Скоропадського, наданий його прадіду
Василю на греблю Сарнавщину при Конотопі. Д.:
Єфросинія Павлівна Савченко, донька батурин-
ського козака.

Презент Іван (1757 – ?) – військовий товариш Лубен-
ського полку (1787), мав 32 підданих у 1 місті, 2
селах і 1 хуторі. Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва.

Презент Степан – військовий товариш Київського
полку (1787).

Приблуда Григорій Данилович (1714 – 1763 – ?) – вій-
ськовий товариш (1752 – 1763) в Ніжинському
полку. Продав дідівський город жительці ямполь-
ській Анастасії Миколаївні Санжаці у с. Орловці.

Прибудько Григорій Семенович (? – 1686 – 1716 – ?) –
військовий товариш, мешканець коропський.

Прибудько Семен – з роду Максимовичів, прибув з
Стародубського полку в м. Короп. Там його стали
називати Прибудьком. Військовий товариш.

Привізеон Тимофій (1764 –?) – службу розпочав 21
жовтня 1776 р., військовий товариш Чернігівського
полку (1784.15.12. – 1788 – ?). При справах город-
ничества у м. Березні, мав 16 підданих. Внесений до
ІІ частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва.

Пригара Василь Андрійович (бл. 1735 – 1789 – ?) –
службу розпочав з 11 листопада 1749 р. військовим
канцеляристом ГВК (був ним до 1759 р.), військовий

товариш (1760–1771), комісар полковий київський
(1762), сотник олешівський (1771–1781), абшитова-
ний бунчуковий товариш у Київському полку (1781 –
1782 – ?), засідатель верхнього Чернігівського зем-
ського суду. Колезький асесор (1786). В Олишівці на
предківських землях мав 16 підсусідків, підданих у
с.Топчіївці – 30, Хотенівці – 1, Березанці – 50. Д.: (?
– 1765 – 1789 – ?) Катерина Григорівна Шрамченко,
донька бунчукового товариша. 

Пригара Данило (? – ран. 1789) – службу розпочав 7
січня 1765 р., військовий товариш Київського полку
(з 1770.29.05.), возний Олишівської сотні (1776). По-
лковний хорунжий. Мав 56 підданих. 

Пригара Онуфрій Савич (бл. 1721 – 1789 – ?) – службу
розпочав з 13 травня 1735 р. канцеляристом Ніжин-
ської полкової канцелярії, з 5 жовтня 1740 р. вій-
ськовий канцелярист ГВК, військовий товариш
(1757 – 1763 – ?), підсудок земського суду остер-
ського (1764 – 1776 – ?), суддя (1782), бунчуковий
товариш у Київському полку (? – 1782 – ?). У його
володінні 136 спадкових душ в Березенському по-
віті. Мав 13 підданих у с. Галчині Мринської сотні,
29 в Олешівці. Колезький асесор (1787). Д.: (? – 1758
– 1789 – ?) Ганна Григорівна Солонина, донька бун-
чукового товариша.

Пригара Семен – військовий товариш (1715). 1715 р.
його побив хорунжий Седнівської сотні Іван Дави-
дович.

Пригара Семен – значковий товариш Чернігівського
полку (1732).

Пригара Стефан Андрійович – син сотника наказного,
військовий товариш.

Пригара Стефан Андрійович (? – ран. 1776) – значко-
вий товариш Київського полку.

Пригаренко Дмитро – зустрічається серед полкового
товариства у 1691 р. 

Придатко Клим (1752 – ?) – військовий товариш Ні-
жинського полку (1788), мав 25 підданих у 1 селі.
Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва. Д.: Єфросинія, донька
священика.

Придатко Семен (1742 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Ніжинського полку (1788). Мав 21 підданого.

Прийма Василь Іванович – козак Козелецької сотні.
Три роки був в польському поході, 2 рази на Ва-
сильківьких форпостах, на редутах у Василькові і
Стайках. Абшитований значковий товариш
(1756.6.12. – 1782 – ?). 1772 р. оскаржив рішення Ки-
ївського гродського суду про образу ним таршов-
ського священника і його дружини.

Прийма Герасим Леонтійович (? – 1780) – значковий
товариш Лубенського полку.

Прийма Леонтій Іванович – службу розпочав 1713 р.
козаком Лубенської сотні. Дві зими сотенним комі-
саром в Лубенській сотні полковій при роботах Пе-
черського замку. Значковий товариш Лубенського
полку (1722–1746). У 1736 р. був висланий за указом
ГВК в Чигриндубровську сотню в похід до березня
1737 р., у 1737 р. – у очаківському поході, у 1738 р. –
у поході при Дністрі. Присягнув з синами Гераси-
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мом і Петром у 1741 р. Полковий зборщик (1730,
1733). Мав у полковій сотні Лубенського полку у с.
Чудновець 2 піших двори підсусідків козацьких, у
с. Засуллі 2 двори, в його хуторі при урочищі Соло-
ниці на р. Солонці 1 двір, двір житловий у Лубнах, в
якому сам жив. Крім того володів хутором при с. Во-
рониці. Абшитований військовий товариш (1746 –
1766 – ?). 1752 р. ГВС розглядав справу про супе-
речку за гроші між ним як відкупщиком і козаком
Лубенського полку Іваном Барабашем. 

Прийма Павло (? – ран. 1747) – значковий товариш Лу-
бенського полку (1735). У Лубнах мав двір найманий.

Прийма Петро Леонтійович – значковий товариш Лу-
бенського полку (? – 1735 – 1747 – ?). Мав у 1740 р.
в Лубнах 2 двори піших убогих козацьких підсусід-
ків, двір житловий, в якому сам жив, хутір за Слі-
породом з 4 найманими людьми, а у 1745 р. – 1 двір
піших убогих підсусідків козацьких, 1 двір у с. За-
суллі, мав хутір з 2 підсусідків, 1747 р. – у Лубнах
двір житловий, у с. Воронинці 2 двори і 3 хати під-
сусідських, хутір при с. Воронинці на 4 двори.

Прийма Сава (? – 1730 – 1775 – ?) – службу розпочав з
1738 р. при Київській полковій канцелярії, значковий
товариш (з 1746). У 1762 р. полковий комісар, 1772 р.
абшитований. Жив у с. Красному Басанської сотні, де
мав 8 підданих. Д.: Марина Максимівна Філонова (?
– 1735 – 1775 – ?), донька значкового товариша.

Прийма Сава Савич (1750 – 1780 – ?) – син значкового
товариша, службу розпочав 15 січня 1764 р. полковим
канцеляристом, з 1 січня 1771 р. значковий товариш,
з 21 січня 1774 р. військовий товариш. У 1774–1779 рр.
був у турецькому поході. Д.: N Степанівна Сичевська,
донька значкового товариша Київського полку. 

Прийма Стефан Андрійович (1726 – ?) – син сотника
маяцького, служив з 1743 р. в третьому охочекомон-
ному Часниковому полку, писарем сотенним ком-
панійським (1744–1752), на цей чин мав ордер, але
загубив у поході 1751 р. У 1754 р. обраний в сотні Ма-
яцькій отаманом. Значковий товариш (1755 – 1763
– ?). Ордер на значкового товариша отримав 12
квітня 1755 р., полковий комісар полтавський (1759).

Приказний Іван – значковий товариш Полтавського
полку (1773).

Приказний Пантелеймон – абшитований значковий
товариш Полтавського полку (? – 1763 – 1773), аб-
шитований військовий товариш (з 1773). Мешка-
нець полтавський. Мав маєтність в Полтавському
повіті (27 підданих).

Приказний Федір – отаман сотенний 2-ї полкової сотні
(? – 1762 – 1765), значковий товариш Полтавського
полку (1773).

Прилипка Артем (1758 – ?) – військовий товариш Га-
дяцького полку (1788). Д.: Гафія N Бакута, донька
сотенного осавула рашівського.

Прима Антін (? – ран. 1779) – абшитований значковий
товариш Прилуцького полку (1772). Д.: Феодосія
Петрівна Довга, донька козака с. Дмитрівки Крас-
ноколядинської сотні.

Приходник Семен (1763 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Чернігівського полку (1788). Внесений

до ІІ частини родовідної книги дворян Чернігів-
ського намісництва.

Прищепа Юхим – значковий товариш Чернігівського
полку, власник с. Гусинки, абшитований військо-
вий товариш (1750), мав житловий двір у с. Гусинці
Роїської сотні. 

Прожика Гаврило Федорович – син абшитованого сот-
ника, бунчуковий товариш (1787). Мав 45 піданих в
Стародубі.

Прожика Григорій Ярмолович – сотник погарський (?
– 1678.05. – 1680.03. – ?), (? – 1691.05. – 1693.10. –
?). 11/30 січня 1689 р. як військовий товариш отри-
мав універсал Мазепи про підтвердження прав на
заняття греблі і побудову млина на р. Бозькій.

Прожика Ілля Федорович – син абшитованого сот-
ника, військовий товариш (1787).

Прозорський Семен (1753 – ?) – абшитований значко-
вий товариш (? – 1784 – 1790 – ?). Внесений до І
частини родовідної книги дворян Ніжинського по-
віту Чернігівського намісництва. Підданих не мав.
Д.: Домна NN, донька козака. Дітей не мали (1790).

Прокопенко Іван – значковий товариш ГВА (1782),
мав володіння в Остерському повіті.

Прокопенко Іван Прокопович (? – 1718 – 1775 – ?) –
значковий товариш Прилуцького полку (1740). Д.:
(1775) Уляна Тимофіївна Скоропадська, донька бун-
чукового товариша. 

Прокопенко Прокіп Онисимович – значний військовий
товариш. Основоположник роду Прокопенків. Знач-
ковий товариш (1740). Його нащадок Прокопенко
Іван Іванович (1737 – ?) був козаком с. Голюнки.

Прокопенко Федір – військовий товариш (1775), меш-
канець бориспільський. Д.: NNN (? – ран. 1775),
мали синів Івана (1744 – ?), Петра (1751 – ?), Олек-
сія (1754 – ?).

Прокопенко Федір – козак баришівський, отаман горо-
довий (? – 1739 – ?), значковий товариш Переяслав-
ського полку (1746 – 1751 – ?), мав у Баришівці двір
житловий і шинок. Д.: N Йосипівна Довгаленко,
донька Йосипа Догаленка і Марії Киселівни, мала
спадкові володіння в Баришівці: двір з землею на 257
днів, який дістався її батькові від батька у 1676 р. 

Прокопенко Яків (1758 – ?) – військовий товариш Га-
дяцького полку (1788). Мав 7 підданих в одному
місті (1788). Рішенням Чернігівського намісниць-
кого дворянського зібрання визнаний дворянином
і внесений до ІІ частини родовідної книги дворян.
Д.: Євдокія NN, донька священика. 

Прокопович Євстафій – міщанин прилуцький. Мав
хутір під Прилуками (1732). Значковий товариш
Прилуцького полку (? – 1744 – 1757 – ?). У 1744 р.
захопили їх землі і побили майор Ландміліційного
полку Михайло Тихонов і його пасинки Яків та Іван
Тарнавські. Війт прилуцький (1746).

Прокопович Захар (? – 1710 – 1729 – ?) – значковий
товариш (1719), бунчуковий товариш. У 1721 р. от-
римав гетьманський універсал на с. Обечів. 

Прокопович Петро Захарович (1730 – ?) – військовий
товариш у Стародубському полку (? – 1767 – 1783 –
?), йому належав на р. Петринці млин Малинський.
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Мешканець с. Тарасівки. Д.: Ганна Петрівна Буто-
вич, власниця с. Тарасівки, вдова значкового това-
риша Миколи Васильовича Мокрієвича.

Прокопович Степан Захарович (1723 – 1790 – ?) – службу
розпочав з 1734 р., військовий канцелярист ГВК, вій-
ськовий товариш Прилуцького полку «за службу його
дідом Семеном Федоровичем у чині асавульства і обоз-
ничества полкового прилуцького і батьком його Заха-
ром Прокоповичем в числі бунчукових товаришів і
ним самим з 1739 по 1742 рр. служби» (1742.11.02. –
1767 – ?). У 1747 р. здійснив напав на приїзджий двір
хорунжого полкового Антіна Маценка в Прилуках,
розгромив його і пограбував майно. 19 червня 1756 р.
на нього подав скаргу бунчуковий товариш Петро Гор-
ленко за вивезення сіна із сінокосів біля с. Заїзд по-
лкової сотні. 16 грудня 1756 р. призначений наказним
сотником Іваницької сотні. Мав 5 посполитих у хуторі
поблизу с. Товкачівки (1762). Комісар Прилуцького
полку (1762). В грудні 1764 р. житель толкачівський
Петро Плясецький скаржився на нього за захоплення
майна та грошей. Титулярний радник у відставці
(1788), мав 268 підданих у 2 селах, 1 слободі, 1 «дє-
рєвнє» і хуторах Прилуцького повіту (1788). Д.: Наста-
сія N Березанська, донька військового товариша.

Прокопович Федір Степанович (1758 – ?) – абшитова-
ний військовий товариш Прилуцького полку (1788).
Д.: Ганна N (Матвіївна ?) Домонтович, донька бун-
чукового товариша. Мали доньку Марію (1782 – ?).

Прокоф’єв Іван – військовий товариш Ніжинського
полку (1782). Мешканець коропський. Д.: Пелагея
Іллівна Лайкевич, донька значкового товариша.

Проскура Андрій Степанович – службу розпочав з 1 ве-
ресня 1744 р. в Миргородській полковій канцелярії,
підканцелярист (з 16 грудня 1752), канцелярист по-
лковий (з 1 листопада 1753), писар сотенний (з 4 лис-
топада 1760), значковий товариш (з 15 грудня 1766),
військовий товариш (1788). Мав 4 підсусідків в ху-
торі у вершині р. Богачки. Д.: NNN, донька козака.

Проскура Іван Андрійович (1761 – ?) – син військового
товариш. Службу розпочав 22 листопада 1774 р.,
значковий товариш Миргородського полку (2 лю-
того 1781 – 1783 – ?).

Проскура Микола Андрійович (1763 – ?) – син військо-
вого товариша. Службу розпочав 22 листопада 1774
р., значковий товариш Миргородського полку (2
лютого 1781– 1783 – ?).

Проскура Опанас Андрійович (1760 – ?) – син військо-
вого товариш. Службу розпочав 22 листопада 1774
р., значковий товариш Миргородського полку (2
лютого 1781– 1783 – ?).

Проскура Роман – сотник богацький Миргородського
полку. Брав участь в прутському поході. Значний
військовий товариш, у травні 1708 р. купив у бо-
гацького жителя Остапа Петренка ліс.

Проскура Семен (? – 1774 – ?) – службу розпочав з 1755
р., значковий товариш Миргородського полку (з 15
грудня 1766). Д.: NN Фальчевська, донька військо-
вого товариша.

Проскура Сидір – значковий товариш Миргородського
полку (1766). 

Проскурненко Іван – значний військовий товариш
Полтавського полку (1715).

Проскуров Микита Павлович (1749 – ?) – військовий
товариш (1783), повітовий стряпчий конотопський.
Мав 5 підданих в м. Конотопі. В його родоводі від-
значалося, що прадід Іван у 1674 р. був підчашим, а
прапрадід Федір земським писарем і послом на
сейм. Д.: Горпина Луківна Парпур, донька значко-
вого товариша.

Просяницький Іван Федорович – значковий товариш
Переяславського полку (? – 1732 – ?), отаман горо-
довий переяславський (1738 – 1754).

Протопопенко Йосип – значковий товариш Мирго-
родського полку (1742).

Протченко Петро – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1774 – 1780 – ?), одружений з донь-
кою козака.

Протченко Юрій Васильович (1736 – ?) – грек, бурмістр
ніжинський (1779), військовий товариш (1772 – 1784
– ?), титулярний радник (1787). Мав 57 підданих у с.
Великій Кошелівці і хуторі (1787). Д.: Тетяна Іва-
нівна Голюнка, донька значкового товариша.

Прохорович Антін Михайлович (? – 1625 – ран. 1767)
– син сотника бубнівського, служив у Сербському
гусарському полку, потім значковий товариш Пе-
реяславського полку (? – 1741 – 1761 – ?). Мав двір і
підсусідків у с. Прохорівці Бубнівської сотні (1
піший), в Яготинській сотні на хуторі 5 піших під-
сусідків. Д.: Марія Йосипівна Павленко (? – 1736 –
1761 – ?), донька сотника яготинського.

Прохорович Гнат Данилович – син значкового товариша,
значковий товариш Переяславського полку (1767).

Прохорович Данило Михайлович – син сотника бубнів-
ського, в службі з 1708 р., брав участь в боях під По-
лтавою (1709), значковий товариш Переяславського
полку (1735–1757). Мав житловий двір при його ху-
торі в Яготинскої сотні, при ньому 5 дворів найманих
людей, двір і підсусідків у с. Прохорівці Бубнівської
сотні (1 кінний, 1 піший). в с. Сушках 1 піший підсусі-
док (1750). 28 листопада 1757 р. написав заповіт. Д.: 1)
NN Костюк, її рідний брат Тимофій Костюк (1692 –
1767 – ?), козак бубнівський. У 1660 р. їх бабці Марії
Мойсеїсі і батьку Ясі (Яну?) полковник канівський
Іван Лизогуб надав луку біля Прохорівки. 2) Наста-
сія Федорівна Кохна (? – 1738 – 1766 – ?), донька знач-
кового товариша, 25 квітня 1766 р. написала заповіт.

Прохорович Дмитро Михайлович (1701–1761) – син
сотника бубнівського, навчався в класі поетики
КМА (1727). Службу розпочав з 1730 р., значковий
товариш у Переяславському полку, хорунжий по-
лковий переяславський, бунчуковий товариш (1743,
без універсальний; 1747.6.06. – 1751 – ?), абшитова-
ний бунчуковий товариш (? – 1758 – 1761). Мав двір
житловий, 2 шинки та підсусідків у с. Прохорівці
Бубнівської сотні в 1750 р. 9 кінних і 7 піших, у Зо-
лотоніській сотні при хуторі на р. Кропивній 3
двори найманих людей та 2 кінних підсусідків.

Прохорович Овсій Данилович – син значкового това-
риша, значковий товариш Переяславського полку
(1767). 
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Прохорович Павло Данилович (1714 – 1783 – ?) – син
значкового товариша, значковий товариш Переяс-
лавського полку (1761–1772), судився з дядьком Ан-
тіном за хут. Остапівський в Яготинської сотні,
називав рідним дядьком козака бубнівського Тимо-
фія Костюка. Йогог тітка Настасія Білокриницька,
козачка Басанської сотні, у 1758 р. продала племін-
нику значковому товаришу Павлу Прохоровичу
частину пустого плецу в Переяславі за 16 рублів.

Прохорович Петро Данилович – син значкового това-
риша, з шляхетства, Служив з 16 листопада 1758 р.,
з 1763 р. полковий канцелярист, значковий това-
риш Переяславського полку (1764 – 1780 – ?). Вій-
ськовий товариш (1787). Мав в с. Прохоровці
Бубнівської сотні 9 підданих, а також підданих у с.
Кохнівці і на хут. Шрамківському.

Проценко Дмитро (? – ран. 1726) – козак батурин-
ський, мав млин в одне коло. Військовий товариш
Ніжинського полку

Проценко Іван Степанович (1751 – ?) – син священика
сосницького, військовий товариш Чернігівського
полку (1778). Д.: Христина N Янович, донька титу-
лярного радника.

Проценко Роман – гонець гетьманський до Москви
(1686, 1688, 1694), військовий товариш (? – 1688 –
1694 – ?).

Проценко Юхим – військовий товариш Прилуцького
полку (1778), мешканець ічнянський.

Прочай Василь (1747 – ?) – військовий товариш При-
луцького полку (1788). Разом з братом Іваном мав
57 підданих. Рішенням Чернігівського намісниць-
кого дворянського зібрання визнаний дворянином
і внесений до ІІ частини родовідної книги.

Прочай Іван (1761 – ?) – козак виборний м. Іваниця (1777),
військовий товариш Прилуцького полку (1788)

Прутченко Григорій Олексійович (1748 – 1788.5.07.) –
службу розпочав у полковій канцелярії з 1764 р. З
1767 р. полковий канцелярист, з 1770 р. військовий
канцелярист, з 1772 р. військовий товариш, з 1779 р.
– полковий осавул, осавул полковий київський
(1780.10.09. – 1782). Прем’єр-майор (1788). Д.: Те-
тяна Єлисеївна Січкарь, донька писаря Ніжин-
ського повітового суду.

Прутченко Олексій Степанович (? – 1722 – ран. 1764) –
значковий товариш Київському полку (? – 1740),
військовий товариш (1740 – 1748 – ?). Житель м.
Козельця (1742). Його кумом через сина Івана був
полковий суддя Федір Война. Д.: Ганна NN.

Прутченко Петро – абшитований значковий товариш
Київського полку (1782).

Прутянул Федір Іванович – син полкового хорунжого
київського, онук полкового обозного київського Ха-
ненка, значковий товариш Київського полку (1741).

Прядко Трохим (1750/1755 – ?) – з різночинців, службу
розпочав з 1776 р., значковий товариш Лубенського
полку (з 1 жовтня 1779 р.), військовий товариш
(1778.11.11. – 1787 – ?). Мав 22 підданих в Ромнах.
Внесений до ІІ частини родовідної книги Чернігів-
ського намісництва. Д.: Пелагея N Тенденикова,
донька пушкаря.

Псел Василь – значний військовий товариш Полтав-
ського полку. Д.: Євдокія N Жук, донька значного
військового товариша, племінниця Федора Жученка.

Псел Михайло Григорович – син сотника, службу розпо-
чав з 1760 р. і значковий товариш, полковий старшина
запорізький (1763–1766), військовий кантаржій (1766–
1771), сотник малоросійський (1771–1772), поручик
(1772–1775), сотник остерський (1775 – 1779 – ?). Мав 1
підданого у с. Протопопівці Стародубського полку.

Псел Петро Григорович – канцелярист ГВК (1759–1779).
Сотник шаповалівський (1779.18.05. – 1782), бунчу-
ковий товариш (1782.30.09. – 1797). Д.: Феодосія Іва-
нівна Лазаревич, донька значкового товариша.

Псел Федір Григорович – син сотника, службу розпочав
з 1755 р., військовий канцелярист з 4 березня 1757
р., військовий товариш у Стародубському полку (з
19.08.1765), бунчуковий товариш (з 22.09.1774 –
1781 – ?). Мав в сс. Злобі, Протопопівці і д. Гутки
Новгородської сотні 46 хат підданих, наданих цар-
ською грамотою, у с. Артемівці 1-ї полкової сотні –
13 куплених хат. Мав приїзджий двір у м. Погарі. Д.:
Ганна Андріївна Силевич, донька бунчукового то-
вариша. Мали синів Василя і Степана, доньок Ме-
ланію, Параску, Ірину, Олену.

Пташенко Михайло (1748 – 1788 – ?) – абшитований
військовий товариш Лубенського полку (1788). Рід
внесений до VI частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва. Д.: Ганна NN, донька
козака.

Пташенко Опанас (1758 – 1788 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Лубенського полку (1788). Рід
внесений до VI частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва. Д.: Тетяна NN, донька
козака.

Пугачевський Григорій – військовий товариш (1683).
Пугачевський Ілля Трохимович – писар сотенний по-

чепський (? – 1710.07. – ?), значковий товариш Ста-
родубського полку (? – 1727 – 1735 – ?). У 1735 р. жив
у Почепській сотні. Священик почепський Данило
захопив у нього сіножать і вирубав гай в Новгород-
ські сотні. Мав володіння у с. Чопове – 3 двори ма-
логрунтових і підсусідків. Священик. Д.: (1704) N
Степанівна Улізько.

Пугачевський Федір – товариш Стародубського полку
(1688). Купив двір у жителя горянського Семеченка.

Пузика Кіндрат – військовий товариш Чернігівського
полку (1671), продав свій дім в Чернігові міщанину
Павлу Клевцевичу. Кiндрат, Iван та Григорiй Пузики
продали свої володiння у с. Олсоховцi «с людьми и
угодьями» сотеному хорунжому Леонтiю Климовичу. 

Пулинець Кузьма – значковий товариш Київського
полку (1784).

Пурис Олексій – військовий товариш Ніжинського полку.
Пурис Федір Олексійович – син військового товариша,

військовий товариш Ніжинського полку.
Пустота Дем’ян Семенович (1749 – ?) – військовий то-

вариш Чернігівського полку (? – 1781 – 1782 – ?), ти-
тулярний радник у відставці (1788). Мав у
Чернігівському повіті 25 хат підданих (1782), 213
підданих у власному його с. Баклановій Муравейці
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Чернігівського повіту. Внесений до ІІ частини ро-
довідної книги дворян Чернігівського намісництва.
Д.: Софія Андріївна Войцехович, донька бунчуко-
вого товариша.

Пустота Семен Іванович – значковий товариш (1743),
житель с. Бакланової Муравейки. Військовий това-
риш (? – 1744 – 1754 – ?). «Управитель» дому гра-
фині Наталії Розумовської. 1754 р. купив двір у
Чернігові у міщанина Стефана Пісковського. Д.: 1)
(з 1744.21.09.) Олена Миколаївна Тризна, донька
бунчукового товариша. 2) NNN.

Пухович Іван – товариш Глухівської сотні, військовий
товариш Ніжинського полку за його служби
(1.07.1743 – 1756 – ?). Мав двір у Глухові, у 1751 р.
був при будівництві Троїцького собору в Глухові.

Пучковський Євстафій Федорович – військовий това-
риш (1703).

Пучковський Максим Степанович – підканцелярист
Стародубської полкової канцелярії (? – 1726 – ?).
1729 р. жителі с. Горяни Бакланської сотні відмови-
лись відбувати йому з Павлом Пучковським під-
данство. Значковий товариш (? – 1729 – 1749 – ?).
Брав участь в проведенні Генерального слідства про
маєтності Стародубського полку.

Пучковський Микита Федорович – військовий това-
риш Стародубського полку (? – 1682 – 1683 – ?).
Мешканець с. Ковальова. 

Пучковський Павло Степанович – 1719 р. разом з Мак-
симом Пучковським отримали універсал на с. Го-
ряни. П’ять років був у низовому гилянському
поході. Значковий товариш (1729), вів майнові су-
перечки з жителями полку (1720 – 1731). 1732 р.
разом з братом Максимом продав с. Агоряни Анд-
рію Павловичу Гудовичу.

Пучковський Степан Федорович – військовий това-
риш (1703), наказний сотник бакланський (1706),
хорунжий полковий стародубський (1709 – 1710).
Володів с. Агарянами. Д.: (1706) Марія Дмитрівна
N, в другому шлюбі за значковим товаришем Ми-
хайлом Добрянським.

Пучковський Федір – військовий товариш Стародуб-
ського полку (? – 1675 – – ?). У березні 1675 р. геть-
ман Самойлович направив його до Москви з
звісткою про татарську загрозу під Лубнами. Знач-
ний військовий товариш (? – 1688 – 1689 – ?). От-
римав лист Мазепи на сільце Орянці в ключі
Почепському в заміну с. Слободки Буда. Це під-
твердив універсалом стародубський полковник Ти-
мофій Олексійович (8.03.1688). 

Пушкар Яків – значковий товариш Прилуцького полку
(1734).

Пушкаренко Іван Мартинович «Коломак» (? – 1659 –
1723 – ран. 1732) – вірогідно, він був засновником
с. Івашки. Отаман івашківський (? – 1688 – ?), у
1699 р. жив у Полтаві. Значний військовий товариш
(1702), отаман городовий полтавський (1718). Мав
хутір поблизу с. Івашок 2-ї полкової сотні. Д.: (1702)
N Романівна Чорна, донька осавула полтавської по-
лкової артилерії.

Пушкаренко Кирик Мартинович (? – 1624 – 1676.12. –

?) – у полковому товаристві полтавському (? – 1649
– ?), полковник полтавський (1658.10. – 1658.11.;
1659.04. – 1659.07.), отаман городовий полтавський
(1676.11. – 1676.12.), знатний товариш Полтавського
полку (1675.12.). Д.: (1673) Явдоха (чи не Григорівна
Витязенко ?).

Пушкаренко Роман Федорович (1719 – ?) – син пуш-
каря, який служив під командою полковників Зе-
ленського, Свічки, Марковича, повернувся з
сулацького походу і помер. Службу розпочав з 1734
р. виборним козаком Роменської сотні, брав участь
у боях на Гайман-долині. З 1746 р. був артилерій-
ським служителем, 17 років отаман полкової арти-
лерії. Значковий товариш (з 1761). 

Пушкаренко Стефан – у полковому товаристві по-
лтавському (? – 1649 – ?).

Пушкаренко-Овсієнко Артем (? – 1680 – 1737 – ?) –
шляхтич гербу «Остоя». З 1718 р. значковий това-
риш, проживав у с. Запольських Халеєвичах Старо-
дубського полку. У 1720 р. згаданий як значний
військовий товариш.

Пушкаренко-Овсієнко Василь Артемович (? – 1700 –
1751 – ?) – значковий товариш Стародубського
полку (1716 – 1751 – ?) Мав маєтність у с. Заполь-
ських-Холеєвичах. 

Пушкаренко-Овсієнко Іван – службу розпочав з 1746
р., писар сотенний, абшитований у 1781 р. значко-
вим товаришем.

Пушкаренко-Овсієнко Іван Артемович – значковий
товариш Стародубського полку (1716 – 1751 – ?).

Пушкаренко-Овсієнко Йосип – значковий товариш
Стародубського полку (? – 1735 – ?).

Пушкаренко-Овсієнко Овсій Артемович – значковий
товариш Стародубського полку (? – 1735 – ?).

Пушкаренко-Овсієнко Петро – значковий товариш
Стародубського полку (? – 1735 – ?).

Пушкаренко-Овсієнко Степан (1737 – 1783 – ?) –
службу розпочав з 1755 р., в званні військового то-
вариша в Стародубському полку (1776 – 1783 – ?).
Був у турецькому поході в ІІ армії, бажав перейти у
1783 р. на цивільну службу. Проживав у с. Риково.

Пушкаренко-Овсієнко Федір (1749 – 1783 – ?) –
службу розпочав з 1764 р., в званні військового то-
вариша в Стародубському полку (1776 – 1783 – ?).
Був у турецькому поході в ІІ армії, бажав перейти у
1783 р. на цивільну службу.

Пушкаренко-Овсієнко Хома Васильович (бл. 1734 –
бл. 1796) – значковий товариш (1755 – 1783), 28 лю-
того 1783 абшитований корнетом. 10 серпня 1796 р.
написав заповіт. Д.: (1762) Тетяна Андріївна Дави-
дович, донька значкового товариша.

Пушкар-Решинський Григорій (? – ран. 1743) – рiд ко-
ристувався гербом «Огончик». 1726 р. мешкав у с.
Пушкарях. Значковий товариш (? –1739 – 1741 – ?) в
Любецькій сотнi Чернігівського полку. Д.: Євдокія
Куприянівна N. Володіння значкової Григорієвої
Пушкарьовської у 1740 р. в Любечі 3 двори підсусід-
ків, у с. Високині 3 двори, в д. Пушкарях 1 двір і її
хутір при д. Пушкарях (1739). Вдова Євдокія Пушка-
рьовська мала житловий двір у с. Пушкарях у 1747 та
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Рабус Артем – значковий товариш Чернігівського
полку (1732/1738 – ?).

Рабус Павло – значковий товариш Чернігівського полку
(1721–1737). Був на канальних роботах (1721) і Коло-
маку (1723). У 1739 р. звільнений через хворобу. Аб-
шитований значковий товариш Чернігівського
полку (1737 – 1747 – ?), володів у с. Куликівці Город-
ницької сотні приїзджим і шинковим дворами.

Рабус Ярема Павлович (1731 – 1780 – ?) – службу роз-
почав з 1760 р., значковий товариш Чернігівського
полку (1760 – 1780 – ?). Мав 6 підданних (Седнів-
ська і Городницька сотні – у с. Куликівці). В походах
не був. Д.: NNN, донька козака. Мав малолітніх двох
доньок і сина (1780).

Рабуха Кузьма – козак полтавський (1649), товариш
полку Полтавського (1665), на уряді полтавському.

Рагозін-Лібен Петро Олександрович – військовий то-
вариш (1793). Д.: Степанида Євстафіївна Яворська.

Радецький Леонтій Стефанович (1729 – 1788 – ?) –
службу розпочав з 1747 р., значковий товариш (з 1751),
абшитований значковий товариш (з 1759.23.01.). 18
листопада 1771 р. звільнений від несення козацької
служби. Мав 1 двір підданних у с. Бобруйках. В його
«сказці» 1761 р. вказано, що він з Козелецької сотні.
Внесений до ІІ частини родовідної дворянської книги
Чернігівського намісництва по Березенському повіту
(1788). Д.: Ганна N Бублик, донька старшинська.

Радилов Гаврило (? – ран. 1737) – значковий товариш,
мав двір у с. Петрівцях.

Радиславський Іван (1760 – ?) – шляхтич, службу роз-
почав з 1776 р. полковим підканцеляристом, потім
канцеляристом в Київському полку, значковий то-
вариш (1778.9.02. – 1779 – ?). Л.Окиншевич відзна-
чив, що він був найбагатшим серед значкових
товаришів у Київському полку. Мав 105 підданних у
с. Чмирянці Ічнянської сотні Прилуцького полку.
Лейб-гвардії Ізмайлівського полку каптенармус (з
1781). Поручик у відставці (1788). Рішенням Черні-
гівського намісницького дворянського зібрання ви-
знаний дворянином і внесений до ІІ частини
родовідної книги. Д.: (1785) Фекла Байгарева,
донька прапорщика.

Радич Іван Пантелеймонович (? – ран. 1730) – бунчу-
ковий товариш, власник с. Буянки і Москалів. Д.:
NNN (? – 1712 – 1730 – ?).

Радич Клим (? – 1662 – 1702 – ран. 1730) – військовий
канцелярист (? – 1688.16.09. – 1690.16.09. – ?). 3 бе-
резня 1690 р. отримав жалувану грамоту царя з під-
твердженням гетьманського листа (1689 р.) на
володіння с. Карасилівкою і млином на Козелець-
кій греблі. 3.03.1690 р. Військовий товариш (1702).

Д.: (1687) Марія N Лебідь (бл. 1662 – 1737.19.02.), У
1730 р. володіла с. Красилівкою. 

Радич Михайло Іванович – бунчуковий товариш у Чер-
нігівському полку (? – 1730 – 1734 – ?). 

Радич Пантелеймон Іванович (? – 1655 – 1709 – ран.
1717) – військовий канцелярист ГВК (? – 1676.09. –
?). Посланець гетьмана Самойловича до Москви із
звісткою про підкорення Дорошенка. Від якогось із
тестів отримав лісок поблизу с. Москалів. Полковий
суддя чернігівський (? – 1685 – ?), значний військо-
вий товариш (1687 – 1709 – ?). Отримав гетьман-
ський універсал на сельце і млин на р. Снові в клетце
Михайла Речицького. Мав два борошні кола на р.
Снові, що раніше належали седнівському міщанину
Михайлу Речицькому. Купив у Лежайської (уроже-
ної Сташевської) с. Буянку в Роїській сотні. Опіку-
нами своїх дітей поставив Василя Борковського та
Івана Скоропадського. В липні 1701 р., виступаючи у
військовий похід, склав тестамент. Д.: 1) N Олек-
сандрівна Яхимович, донька полкового обозного
чернігівського. Як придане принесла роду батьків-
ський млин на р. Стрижні. 2) NNN. Можливо, вдова
Василя Ігнатовича. Пізніше вказувалось стосовно
млину на р. Стрижні, щоб Пантелеймону «нихто из
сродников Многогрешного никакие перепоны чи-
нить не дерзали». 3) (1701) Наталія Василівна Рос-
сохацька. Її мати проживала в Києві.

Радич Степан Пантелеймонович (? – 1690 – 1739 – ран.
1741) – після смерті батька – військовий товариш
Чернігівського полку (1713 – 1717 – ?), значковий то-
вариш (? – 1725 – 1739 – ?), житель с. Сахнівки. Брав
участь в походах до Києва (1713), під Гадяч (1716), на
канальні роботи (1723). Мав у д. Москалі 3 малогрун-
тових, 1 убогого у сотні Любецькій (1732). Д.: Євдокія
NN. Мала у с. Сахнівці чотири двори посполитих і
двір, в якому проживала сама. Зиск від неї і її доньки
Ганни на значкового товариша Федора Римшу за не-
повернення заложеного ними маєтностей.

Радич Тиміш (? – 1651 – 1709) – вийшов з Правобережжя
(можливо, з Канева). Разом з Лизогубом і Кандибою
склали на Конотопщині сильну групу. «Обиватель
конотопський « (1681), купив ліс під Конотопом
разом з Лизогубом, що може свідчити про його ро-
динні зв’язки з останнім. Можливо, на правобережжі
був полковим суддею, бо вже у 1681 р. входив до
складу генерального суду. Після коломацого перево-
роту суддя полковий чернігівський (? – 1687 – ?). Був
в обох кримських походах і за це від Мазепи отримав
с. Гирявку Корибутівської сотні. Військовий товариш
(1689). Д.: Меланія Іванівна Ніс, донька прилуцького
полковника, вдова Бистрановського.

двір окремий житловий мав її син Іван Пушкарьов-
ський. 1753 р. мешкала у с. Петрушині, потім у Лю-
бечі і 8 січня 1764 р. склала заповіт, за яким майно
заповіла дітям і дружині сина Івана, доньці Євдокії з
зятем Гаврилом, а сина Івана спадку позбавила.

Пушкар-Решинський Іван Григорович – 1747 р. син
продав частину Пушкеревського «грунту» i млин «с
тремя камнями» любецькому сотнику Василю Си-
личу. Значковий товариш Чернiгiвського полку (?
– 1747 – 1764 – ?). Д.: Марія NN.
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Радич Тимофій (? – 1660 – 1709) – вийшов з Правобе-
режжя. Разом з Лизогубом і Кандибою склали на
Конотопщині сильну групу. «Обиватель конотоп-
ський» (1681). Був в обох кримських походах і за це
від Мазепи отримав с. Гирявку Корибутівської
сотні. Військовий товариш (1689). Очолював полк
запорожців (1500 козаків) під Бихів. Значний вій-
ськовий товариш (1708), деякі маєтності у нього
були відібрані гетьманом Мазепою. Гетьман Скоро-
падський 21 грудня 1708 р. в Лебедині повернив
йому ці володіння з повагою до того, «что он от на-
шествия неприятельского шведского не малую в
субстанции своей понес руину и убыток». Д.: Мела-
нія Іванівна Ніс, донька прилуцького полковника,
вдова Івана Бистрановського.

Радич Федір Степанович (бл. 1707 – 1789.29.07.) – знач-
ковий товариш Чернігівського полку (1735–1789).
Мав двір (1741), 6 дворів (1740), 1 посполитого, жит-
ловий двір (1743), 1 двір посполитих (1747) у с. Сах-
новці Седнівської сотні. Мав 20 підданих в
Березинському повіті. Д.: Катерина NN, донька
старшинська. Мали синів Григорія, Івана, Якова,
Федора, Герасима.

Радкевич Казимир – військовий товариш Чернігів-
ського полку (1676), гонець гетьманський до Мос-
кви (1676).

Радченко Андрій – значковий товариш Миргород-
ського полку, не отримав російського чину (1788).

Радченко Гаврило (1760 – ?) – син осавула полкової ар-
тилерії, службу розпочав канцеляристом 10 серпня
1771 р., значковий товариш (з 11 лютого 1775), воло-
дів хутором в Хорольській сотні. Мав 75 підданних
чоловічої статі (1783).

Радченко Дем’ян (1738 – 1783 – ?) – службу розпочав з
11 лютого 1775 р. значковим товаришем Миргород-
ського полку.

Радченко Іван Пилипович – шляхтич гербу «До-
брова». Військовий товариш Лубенського полку (?
– 1784 – 1790 – ?), мав 133 спадкових підданих у Ро-
ненському повіті. Д.: Марія NN, донька козака. 

Радченко Ілля (1733 – ?) – шляхтич, службу розпочав
20 квітня 1758 р., значковий товариш Миргород-
ського полку (з 11 лютого 1775). Мав 76 підданних
чоловічої статі (1783).

Радченко Кирило – зборщик Київського полку (1740),
значковий товариш Київського полку (1755).

Радченко Роман – значковий товариш (Прилуцького
полку 1740), житель с. Грицівки.

Радченко Степан – військовий товариш Чернігівського
полку.

Радченко-Букринський Карпо (1751 – ?) – син ко-
зака, службу розпочав з 1769 р., значковий товариш
Прилуцького полку (1774 – 1781 – ?), абшитований
значковий товариш (1787). Д.: Домна NN, донька
священика.

Райпольський Микита (? – ран. 1756) – значковий то-
вариш Чернігівського полку (? – 1741 – 1743 – ?),
військовий товариш. Мав двір, млин-вешняк «о ед-
номъ колъ« (1726), на ровчаку, «который нынъ за
неимуществомъ воды запустел и впустъ состоитъ»

(1742), посполитих у с. Буянках 12 дворів Роїської
сотні, двір у с. Сахновці Седнівської сотні, мав у с.
Буянках 10 дворів посполитих (1741), у с. Сахновці 3
посполитих та житловий двір (1743). Д.: Катерина
Іванівна Радич, донька бунчукового товариша. 1759
р. на неї скаржився Хома Данич за 30 карбованців.

Райпольський-Радич Іван Микитович (1737 – ?) – ГВК
розглядала справу про його намагання уникнути
служби рядовим козаком. Житель с. Буянки Роїської
сотні. Абшитований військовий товариш Чернігів-
ського полку (1788). Мав 16 підданих у одному селі.

Райчук Семен (1745 – ?) – з різночинців. Службу розпочав
1 березня 1773 р. значковим товаришем, військовий
товариш Лубенського полку (1779.20.05. – 1782 – ?).

Рак Василь (1769 – ?) – службу розпочав з 16 серпня
1783 р. значковим товаришем Миргородського
полку. Дворянин.

Рак Григорій (1767 – 1783 – ?) – значковий товариш
Миргородського полку (з 1783.1.01.).

Рак Іван (1770 – ?) – службу розпочав з 1783 р. значко-
вим товаришем Миргородського полку.

Рак Іван Сидорович (1762 – 1783 – ?) – службу розпочав з
28 березня 1776 р., значковий товариш Миргород-
ського полку (1781.13.08. – 1783 – ?). Мав 8 підданних.

Рак Михайло – значковий товариш Миргородського
полку (з 1783.16.01.).

Ракицький Ярмола (1747 – 1783 – ?) – служив з 1765 р.,
військовий товариш (1782 – 1787 – ?) у Стародуб-
ському полку, у походах не був, бажав продовжити
військову службу у 1783 р. Житель стародубський,
мав 14 підданих в хуторі Даньковському. Д.: Євфи-
мія NN, донька шляхтича. Мали синів Осипа і Кор-
нила, доньок Ганну, Дарію, Параску, Настасію. 

Ракович Андрій Павлович (? – ран. 1744) – військовий
канцелярист (1722), бунчуковий товариш (1727–
1735). Поселив с. Татарівку. У 1739 р. хворий на рак
і раніше поранений в ногу в польському поході. Д.:
Уляна Василівна Канієвська-Оболонська (? – 1725 –
1758 – ?), донька сосницького сотника. У 1744 р. на
її хутір в Монастирищанській сотні напав і захопив
майно Іван Тарнавський. У 1747 р. вона з сином за-
хопила орні та сіножатні землі козаків с. Петрівки і
мала намір привести цих козаків на чолі з Стефа-
ном Мовчаном собі в підданство. У 1747 р. захопила
хліб, вирощений з десятини на її землі Прокопом
Комісаренком, Кирилом Пінчуком через те, що
вони перейшли в підсусідство не до неї, а до дворя-
нина Любистка. Її староста Григорій Жуковський
захопив худобу у Омеляна Сотника, який перейшов
у Монастирище до Любистка. У 1748 р. вела тяжби
за Галицький степ з Гамаліївським монастирем.
Мала 1 посполитого у с. Рудавці полкової сотні.

Ракович Захар Андрійович (? – 1784 – ран. 1788) –
службу розпочав значковим товаришем у 1760 р.
Військовий товариш (з 1763), бунчуковий товариш
(з 1766). Мав 150 хат підданих в Прилуцькому по-
віті та с. Ромошків Новгород-Сіверського наміс-
ництва. Д.: Тетяна Іванівна Романович (1747 – 1790
– ?). Після смерті чоловіка в її розпорядженні було
1329 підданих у 1 місті, 1 містечку, 3 селах і 1 хуторі.



Мали дітей Антіна, Павла, Василя, Федора, Степана,
Лизавету, Настасію, Марію, Варвару, Гафію.

Ракович Іван (1762 – ?) – син козака, службу розпочав
з 28 березня 1776 р., значковий товариш Мирго-
родського полку (з 1781.23.08.).

Ракович Лаврін Андрійович (1737 – 1809 – ?) – знач-
ковий товариш (1765), бунчуковий товариш (з 1765),
прем’єр-майор (1788). Мав 1010 підданих в 5 селах
Прилуцького повіту (значна частина підданих зо-
середжувалась у с. Сальному) і с. Ромашкові Новго-
род-Сіверського намісництва. Д.: (1767) Пелагея
Степанівна Леонтович (1744 – 1809 – ?), донька чер-
нігівського полкового хорунжого. Мали сина Анд-
рія і доньку Тетяну.

Ракович Павло Семенович – бунчуковий товариш
(1725 – 1737), мав приїзджий двір у Батурині. Д.: На-
стасія Григорівна Пашковська, донька комонного
полковника.

Ракович Семен Данилович (1737 – ?) – полковий кан-
целярист Стародубської полкової канцелярії (? –
1758 – ?). Значковий товариш (? – 1767 – ?). Абши-
тований полковий писар (1784 – 1785). Д.: Євдокія
Петрівна Рославець (1743 – 1790), донька бунчуко-
вого товариша.

Ракович Степан Андрійович (? – 1722 – 1750 – ран.
1763) – службу розпочав з 1742 р. військовим кан-
целяристом. У 1743 р. образив полкового сотника
Стефана Лукомського. Бунчуковий товариш (з
1744.5.03.). Хорунжий ГВА. У 1747 р. абшитований
капітан Молдавського гусарського полку, брат його
дружини Йосип Танський захопив ґрунти, робочу
худобу та підданих, а також спустошив ліси в Мо-
настирищанській сотні. У 1748 р. він спробував
шляхом шахрайської позики заволодіти ґрутами
військового товариша Василя Шнурчевського в
Ічанській сотні. У 1749 р. побив до смерті старосту
Йосипа Танського, захопив у нього 70 червонців,
двох осідланих коней і дві шаблі. Мав 2 підданих у
м. Журавці. Д.: Ірина Антінівна Танська, донька ки-
ївського полковника.

Ракович Федір Степанович (1753 – 1787 – ?) – службу
розпочав з 1768 р. канцеляристом в ГВС, військо-
вим товаришем (з 1770), бунчуковий товариш (з
1776), колезький асесор (1787). Володів в Прилуць-
кому і Ніжинському повітах 1084 підданих у 1 місті,
7 селах (в Ніжинському повіті – села Татарівка і За-
удинка, в Прилуцькому – Радківка, Обечів, Соро-
чинці). Д.: Настасія Федорівна Свірська, донька
сотника іваницького. Мали синів Олександра, Сте-
пана, доньок Лизавету, Мавру.

Ракушка-Романовський Василь Петрович (бл.1742 –
1798 – ?) – службу розпочав з 1756 р. полковим кан-
целяристом при Ніжинській полковій канцелярії і
суді. Військовий канцелярист ГВК (з 1759), військо-
вий товариш (1765), сотник 4-ї Ніжинської полкової
сотні (1769.26.02. – 1782.4.04.), бунчуковий товариш
(1782. 4.04. – 1784 – ?). Прем’єр-майор у відставці.
Мав 175 підданих в Ніжинському повіті (1781), 244 у
1 селі і 4 хуторах (1788). Д.: Настасія Степанівна
Косач, донька бунчукового товариша.

Ракушка-Романовський Василь Петрович (бл.1742 –
1798 – ?) – службу розпочав з 1756 р. полковим кан-
целяристом при Ніжинській полковій канцелярії і
суді. Військовий канцелярист ГВК (з 1759), військо-
вий товариш (1765), сотник 4-ї Ніжинської полко-
вої сотні (1769.26.02. – 1782.4.04.), бунчуковий
товариш (1782. 4.04. – 1784 – ?). Прем’єр-майор у
відставці. Мав 175 підданих в Ніжинському повіті
(1781), 244 у 1 селі і 4 хуторах (1788). Д.: Настасія
Степанівна Косач, донька бунчукового товариша.

Ракушка-Романовський Володимир Іванович (від 2-
го шлюбу) – син полкового судді стародубського,
військовий товариш (1721), бунчуковий товариш
(1725 – 1737). Разом з матір’ю-вдовою володів 17
дворами у с. Костяничах (1729), наданих його бать-
кові 1693 р. гетьманом Мазепою і підтверджених
царською грамотою. 1735 р. написав у підписці, що
служити повинен, але після Сулацького походу має
дуже слабке здоров’я і щось про підупалу фортуну,
здається ні з чого служити. Мав у 1737 р. володіння
у с. Футор Мглинської сотні 8 малогрунтових не тяг-
лих, 3 убогих при городах в них 3 коней, с. Костя-
ничі 2 малогрунтові тяглі, 7 малогрунтових не
тяглих, 3 убогих при городах, 3 підсусідки, с. Високе
3 малогрунтові не тяглі. Всього у володінні Рома-
новського дворового числа підданих тяглих малог-
рунтових 2, не тяглих 18 убогих 6 (3 коней), всіх
дворів 29. Заповів свої маєтності племіннику Мак-
симу Турковському, двоюрідним сестрам Мотрі (по-
падді с. Овчинців), Ірині і Гафії, двоюрідному брату
Парфену Филимоновичу і «сестрі» Євдокії Федо-
рівні Підгурсковні Василієвій Лисаневій.

Ракушка-Романовський Володимир Іванович (від 2-
го шлюбу) – син полкового судді стародубського,
військовий товариш (1721), бунчуковий товариш
(1725–1737). Разом з матір’ю-вдовою володів 17 дво-
рами у с. Костяничах (1729), наданих його батькові
1693 р. гетьманом Мазепою і підтвердженихь цар-
ською грамотою. 1735 р. написав у підписці, що слу-
жити повинен, але після Сулацького походу має
дуже слабке здоров’я і щось про підупалу фортуну,
здається ні з чого служити. мав у 1737 р. володіння
у Мглинській сотні с. Футор 8 малогрунтових не тяг-
лих, 3 убогих при городах в них 3 коней, с. Костя-
ничі 2 малогрунтові тяглі, 7 малогрунтових не
тяглих, 3 убогих при городах, 3 підсусідки, с. Високе
3 малогрунтові не тяглі. Всього у володінні Рома-
новського дворового числа підданих тяглих малог-
рунтових 2, не тяглих 18 убогих 6 (3 коней), всіх
дворів 29. Заповів свої маєтності племіннику Мак-
симу Турковському, двоюрідним сестрам Мотрі (по-
падді с. Овчинців), Ірині і Гафії, двоюрідному брату
Парфену Филимоновичу і «сестрі» Євдокії Федо-
рівні Підгурсковні Василієвій Лисаневій.

Ракушка-Романовський Григорій Петрович – знач-
ковий товариш (1706), осавул полковий ніжин-
ський (? – 1714 – 1717), новоміський полковий
сотник (1717 – 1730), наказний полковник ніжин-
ський (1727.07). Йому доводились шваграми Антін
і Степан Малашевські (1727). Д.: NN Малашевська.
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Ракушка-Романовський Іван – бунчуковий товариш,
шляхтич (1782), жив у Ніжинському повіті, мав
право голосу і міг обиратися, мав у Ніжинському
повіті 42 підданих.

Ракушка-Романовський Іван Романович – шляхтич.
Товариш значний полку Стародубського (1678.1.05.),
мглинський сотник (? – 1678.12.10. – 1679.2.04. – ?),
(1682.05., нак.; повний: ? – 1682.06. – 1687.10. – ?). 11
березня 1688 р. отримав універсал полковника ста-
родубського Тимофія Олексійовича на займище Єси-
монтовське між річками Воронухою і Ольшаною.
Товариш значний полку Стародубського (1688). От-
римав дозвіл від стародубського полковника на осад-
ження людьми в його власних грунтах під Мглином
над р. Вороносухою. Мглинський сотник (? – 1689 –
1705.05.), суддя полковий стародубський (1705.05. –
1708.05 – ?).

Ракушка-Романовський Костянтин Романович (? –
1685 – 1735) – син стародубського микольського
священика. Значковий товариш Стародубського
полку (? – 1709 – 1735). 1735 р. жив у полковій сотні.
З 19 січня 1709 р. згідно універсалу гетьмана Ско-
ропадського володів 30 дворами в д. Новосьолки,
які були надані ще його батькові гетьманом Іваном
Мазепою універсалом від 21 жовтня 1687 р. Д.:
(1713) Марина Тимофіївна Тимошенко, донька по-
лковника стародубського, вдова Федора Модзалев-
ського, сотника топальського. Як вдова у 1735 р.
мала маєтність в д. Новоселках.

Ракушка-Романовський Михайло Якович (бл.
1715/1718 – ран. 1772.30.01) – значковий товариш
Стародубського полку (1723–1771). У 1750 р. при
ньому у с. Яримине жила його племінниця Ганна
Андріївна Силевич (бл. 1746 – ?). Його братовою була
Марфа Ніжинчиха (1743). 8 квітня 1754 р. продав
двір у Стародубі Євдокії Яківні, матері Лавріна Мат-
війовича Злотникова, у 1768 р. бурмістра магістрату
Стародубського за 180 рублів. Утримував козацьку
команду на форпостах (1769). Д.: (1742) Параска Ти-
мофіївна Силевич (бл. 1725 – 1808). Дітей не мали.

Ракушка-Романовський Петро Іванович (? – 1732.02)
– значковий товариш Стародубського полку (1708 –
1732). 18 грудня 1708 р. в Лебедині отримав гетьман-
ський універсал на с. Костенич, млин в ньому, сло-
боду Стару на р. Воронусі, слободу нову названу
Романівка, хутір з млином, млини у с. Великій Дуб-
рові на р. Лопатні, у с. Високому на р. Тезні, два
млини у с. Ляличах на р. Шовковці, у с. Косачах на р.
Ржавці, у с. Осколков, у с. Ветлівці на р. Воронусі, у с.
Курчичах, у с. Семках на р. Дівовці. Своїм заповітом
(1731.7.06.) залишив всі свої маєтності дружині і
доньці. Д.: Ганна Мартинівна Грушинська-Доро-
шенко, донька стародубського полкового писаря.

Ракушка-Романовський Петро Романович (? – ран.
1701) – шляхтич, військовий товариш Стародуб-
ського полку (1693), мав двір у Стародубі.

Ракушка-Романовський Степан – військовий канце-
лярист ГВК, бухгалтер МК, полковий писар (з лис-
топаду 1772), бунчуковий товариш (з 1777.6.01.),
колезький асесор (з 1781), надвірний радник (з 1785).

Ракушка-Романовський Яків Костянтинович (? – бл.
1735) – значковий товариш Стародубського полку
(1730).

Рачинський Андрій Андрійович (1724.24.11., Великі
Мости – 1794, Новгород-Сіверський) – походив із
шляхетського роду на Підляшші. Освіту здобув у
Львові, де протягом трьох років був реґентом єпис-
копської капели. З 1753 р. – придворний капель-
майстер гетьмана К.Розумовського. Військову
службу розпочав з 1763 р. сотником новгород-сі-
верським (1763–1781), одночасно бунчуковий това-
риш (1780 – 1788 – ?). Автор церковних творів
(концертів), приділяв увагу й українській народній
музиці. Запровадив італійський стиль співу в капелі
Розумовського. Йому завдячує початком нотна біб-
ліотека Розумовських Д.: Марина Іванівна Явор-
ська, дочка бунчукового товариша, рідна небога
митрополита С. Яворського. Мали сина Гаврила —
відомого скрипаля, гітариста і композитора. 

Рашевський Григорій Іванович (? – ран. 1725) – син сот-
ника роїського, значковий товариш Чернігівського
полку (1715). Д.: 1) N Юхимівна Лобко, донька сот-
ника вибельського. 2) Ірина Дем’янівна Посудевська
(? – ран. 1750), в 2-му шлюбі за Іваном Желяхів-
ським, а в третьому – за Федором Красковським. 20
січня 1728 р. гетьман прийняв в оборону і протекцію
вдову значкового товариша Чернігівського полку
Григорія Рашевського Ірину Дем’янівну Посудевську
і затвердив за нею с. Осняки, яке У 1727 р. в неї від-
няв чернігівський полковник.

Рашевський Дем’ян Григорович (? – ран. 1741) – у його
«сказці» 1725 р. сказано, що став значковим това-
ришем у Чернігівському полку замість батька. 16
липня 1726 р. написав заповіт. Брав участь в низо-
вому поході 1725 – 1728 рр. Бунчуковий товариш у
Чернігівському полку. Д.: Ірина NN, у 1741 р. воло-
діння у д. Вертіївці 11, м. Любечу 1, д. Кролчі 2 –
всього 14, мала двір житловий у с. Вертіївці Лю-
бецької сотні.

Рашевський Іван (1720 – 1763 – ?) – служив з 1740 р.
бунчуковим товаришем, у 1763 р. в апробації ревізії
в Київському полку. Мешкав у Чернігівському полку. 

Рашевський Іван Григорович (бл. 1704/1713 – ран. 1790)
– в одному із документів названий онуком Єфроси-
нії Затиркевич, але, мабуть, двоюрідним. Службу
розпочав з 1731 р. військовим канцеляристом, в
1727–1734 рр. мав суперечки з родиною генераль-
ного обозного Якова Лизогуба за с. Осняки Роїської
сотні. Бунчуковий товариш у Чернігівському полку
(1740 – 1767). В приймальні полковій про різні чоло-
битні (1763). 15 липня 1767 р. абшитований за ста-
рістю. Мав житловий двір і шинок у с. Осняках,
шинок у с. Вербичах Роїської сотні, приїзджий двір у
с. Іваничеві, шинок у д. Вертіївці Любецької сотні
(1750). Мав у Чернігівському і Городицькому повітах
60 хат підданих (1782). Д.: 1) Олена Павлівна Рако-
вич (1727–1760). 2) (1761) Пелагея Андріївна N (1739
– ?). Мала підсусідків у с. Осняках (1781).

Рашевський Іван Іванович (1744 – 1790 – ран. 1801) –
службу розпочав з 1759 р. полковим канцеляристом
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Чернігівської полкової канцелярії. Військовий то-
вариш (з 1767.15.06), направлений у військовий
похід (1769). Бунчуковий товариш (з 1782.24.12).
Мав 583 підданих в 2 селах, 3 дєревнях, 1 слободі, 1
хуторі (1788). Д.: Настасія Опанасівна Левицька,
донька ніжинського полкового осавула.

Рашевський Йосип Григорович (бл. 1710 – ран. 1784) –
військовий товариш (? – 1728), бунчуковий товариш
(з 1728.24.10.). Брав участь в сулацькому, польському,
кримському, очаківському походах. Мав приїзджий
двір у Чернігові, шинок при млині біля с. Гучин Бі-
лоусівської сотні (1750), греблю і млин з кількома ха-
тами на р. Білоус нище д. Ямищ в Роїській сотні, на р.
Свині млин в два кола спільний з своїм братом і Мок-
рієвичами при с. Звеничів, на р. Стрижні млин-веш-
няк при д. Осняки. Працював у полковій рахунковій
комісії (1751, 1763). Мав плотину з двома амбарами у
с. Звеничів (1781). Д.: Наталія Іванівна Мокрієвич,
донька бунчукового товариша.

Рашевський Павло Йосипович (? – 1781 – ран. 1785) –
служив з 1772 р. полковим канцеляристом, з 1774 р.
значковий товариш Чернігівського полку, в похо-
дах не був, мав сина малолітнього (1780). Абшито-
ваний 29 вересня 1781 р. через переломану праву
руку. Мав 26 підданних в сл. Роїській Роїської сотні.
Д.: Горпина Михайлівна Якимович (1753 – ?),
донька полкового хорунжого. Мали синів Івана і
Андрія. Разом з надвірним радником Яковом Йо-
сиповичем Рашевським мала 601 підданого в Чер-
нігівському повіті (1790).

Рашко Андрій Єлисейович – син осавула полкового
чернігівського, значковий товариш Чернігівського
полку (1761). 1 вересня 1761 р. записав дружі маєток
в с. Роїще. Д.: (1761) Марія Іванівна Мокрієвич (1723
– ?), донька полкового судді. 

Рашко Єлисей Філонович (? – 1745) – син чернігів-
ського полкового обозного, значковий товариш
Чернігівського полку (1716–1738). В атестаті 1742 р.
відзначалася його участь у 1725 р. при царицин-
ській лінії, 1728 р. був полковим комісаром і приво-
зив провіант з Чернігівського полку до полтавських
магазинів, 1732 р. при сотнику Бакуринському на
форпостах, 1735 р. на українській лінії, полковий
комісар (1736 – 1737). Осавул полковий чернігів-
ський на місце Мокрієвича, який загинув у поході
(з 1738.4.12.). 1739 р. в поході хотинському, 1740 р. з
командою для розмежування кордонів з Туреччи-
ною. Володів с. Кислим Любецької сотні та млином-
вешняком у с. Роїщі разом із значковим товаришем
Ничипором Стишевським, з яким був родичем, збу-
дований батьком його обозним полковим Філоном
Рашкою (1726, 1738 – судився з Стишевським, якого
підозрював у таємному намірі продати млин гене-
ральному обозному Якову Лизогубу; 1742, 1754 –
«от бывшего весняного наводненія разорилась и
впусте состоитъ»); у його володінні 2 малогрунто-
вих і 1 убогого підданних у слобідці Рашківці Лю-
бецької сотні. Мав шинок у Роїще (1740 – 1750). Д.:
Катерина Іванівна Тризна, донька чернігівського
полковго судді.

Рашко Іван Васильович (1768/1771 – 1798 – ?) – син со-
теного отамана. Значковий товариш Чернігівського
полку (1781), мешканець петрушинський.

Рашко Іван Маркович (1759/1763 – 1788 – ?) – син знач-
кового товариша, значковий товариш Чернігівського
полку (1781). Д.: Ганна Корнієвська, донька возного.

Рашко Марко Матвійович – син значкового товариша,
значковий товариш Чернігівського полку (1740 –
1767 – ?). Мав житловий двір у с. Роїщах Роїській
сотні. Проживав в сл. Рашковій Любецької сотні. Д.:
N Яківна Чирва, донька значкового товариша.

Рашко Матвій Філонович (? – 1718 – ран. 1740) – знач-
ковий товариш Чернігівського полку (1707 – 1725 –
?). У його «сказці» від 1725 р. відзначена його участь
у поході під Білу Церкву, а 1716 р – під Гадяч. Д.:
Горпина NN (? – 1720 – 1741 – ?).

Рашко Ничипір Філонович – значковий товариш (1716 –
1725 – ?). Служили з братом Єлисеєм з одного двору
і одної хати. Був у поході під Гадячем (1716), з по-
лковником Полуботком у Петербурзі (1718). Продав
сл. Кислу генеральному обозному Якову Лизогубу.

Рашко Опанас Філонович (? – 1733 – 1740 – ?) – знач-
ковий товариш Чернігівського полку (1740). Д.:
Уляна Василівна N, донька священика седнівського
(її рідна сестра була за Корнилом Дубовиком).

Рашко Філон Хомич (? – 1650 – бл. 1709) – козак чер-
нігівський (1670). Військовий товариш Чернігів-
ського полку. 23 червня 1671 р. отримав універсал
гетьмана Ігнатовича з підтвердженнями надань Ви-
говського його батьку – на грунт Беркалевщину,
млин в селі Роїщі та інші маєтності. 1 серпня 1686
р. отримав універсал чернігівського полковника Са-
мойловича на Роїще. Скуповував грунти у с. Кислих.
Мабуть, був сотником роїським. Чернігівський по-
лковий осавул, чернігівський полковий обозний (?
– 1701 – ?). Знатний військовий полку (1709). 8
січня 1709 р. в с. Роїщах написав тестамент. Д.: 1)
NNN. 2) Марія NN, вдова Данила Стишевського.

Рашковський – значковий товариш Чернігівського
полку (1739), мав у с. Бузки (?) 5 дворів підсусідків.

Рева Григорій (? – ран. 1781) – значковий товариш Лу-
бенського полку (? – 1766 – 1769 – ?). У другій Лу-
бенській сотні в починці мостів, гребель і гаток
(1769). Проживав у с. Новаках 2-ї полкової сотні.
Неписьменний.

Рева Кіндрат (? – 1738 – 1780 – ?) – службу розпочав 15
вересня 1748 р., полковий канцелярист (з 1753),
значковий товариш Переяславського полку (15
липня 1756 – 1777 – ?). Військовий товариш (1787).
У с. Коврай Гельм’язівської сотні мав 10 підданих
(1774). Д.: NN Баран, донька абшитованого отамана
Гельм’язівської сотні. Сини Петро, Іван.

Рева Тимофій – значковий товариш.
Рева Яків (1752 – ?) – службу розпочав з 1767 р., знач-

ковий товариш (з 1780).
Ревенко Юхим – військовий товариш. Його правнук

Іван Якович (1732 – ?) був сотенним хорунжим і
мешкав у с. Іванкові Стародубського полку (1787).

Ревуцький Михайло – значковий товариш Переяслав-
ського полку. У 1726 р. в гілянському поході.
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Редька N – значковий товариш Ніжинського полку (1781).
Резанов Микола (? – 1779 – ?) – службу розпочав знач-

ковим товаришем з 1766 р.
Рейтаренко Омелян Антонович (1752 – ?) – абшитова-

ний військовий товариш Прилуцького полку (1787).
Купив 7 підданих. Рішенням Чернігівського наміс-
ницького дворянського зібрання визнаний дворя-
нином і внесений до ІІ частини родовідної книги.
Д.: Ганна Павлівна Кониська, донька бунчукового
товариша.

Рейх Степан Степанович – син капітана у відставці,
значковий товариш Чернігівського полку.

Репешка N Якович – син значкового товариша. Знач-
ковий товариш Київського полку (з 1780.18.09.).

Репешка Яків (? – ран. 1766) – значковий товариш Ки-
ївського полку.

Репчанський Григорій (1724 – ?) – значковий товариш
Лубенського полку (? – 1762 – 1767 – ?), мешканець
роменський. Абшитований полковий хорунжий
(1787), мав 145 підданних у 1 селі і 2 деревні. Внесе-
ний до ІІ частини родовідної книги дворян Черні-
гівського намісництва. Його братом названий
Дмитро Савченко (1762). Д.: Горпина Андріївна
Святуха, донька товариша полку Лубенського. 

Репчич Кузьма – походив з любецької шляхетської ро-
дини Богдановичів-Репчичів-Піроцьких. Товариш
сотні Березненської, 27 липня 1669 р. отримав уні-
версал чернігівського полковника Івана Лисенка з
дозволом зайняти греблю на р. Березні і збудувати
млин. Військовий товариш (1672), 2 листопаду 1672
р. отримав гетьманський універсал на млин.

Репчич-Піроцький Богдан Лукашевич (? – 1655 –
1710 – ?) – значковий товариш Чернігівського
полку (1700), власник с. Голубичів. Передав свою
частину с. Голубич зятю Стефановичу. Був значним
товаришем полковим Чернігівським в січні 1710 р.,
жив у Ріпках.

Репчич-Піроцький Филимон Богданович (? – 1691 –
1767 – ?) – за заслуги батька значковий товариш
Чернігівського полку (1711 – 1762). При капітані Бул-
гакові (1737). Мав двір житловий у с. Ріпках Роїській
сотні, приїжджий двір у Чернігові (1747 – 1750), у
Роїській сотні в хут. Глинянку на р. Замглая 2 двори
посполитих, 35 підсусідків (1750), 5 підданих (1753),
млин «о едномъ колъ мучномъ»при хут. Глинянці на
р. Немильні, на рівчаку у с. Ріпках млин-вешняк. Аб-
шитований значковий товариш (з 1762.18.12). Після
значкового товариша Семена Красовського хутір
Глинянку (1767), де мав приїзджий двір. Його
швагро сотник роїський Петро Стефанович.

Репчич-Піроцький Харитон Богданович – значковий
товариш Чернігівського полку (1738), мав підсусід-
ків в Роїській сотні.

Репчич-Піроцький Яків Богданович – значковий то-
вариш Чернігівського полку. Був у гилянському по-
ході, коли заборгував харківському полковнику
Григорію Квітці.

Решетило Андрій – значковий товариш Полтавського
полку (1779), рекомендувався у відставку в армій-
ському чині.

Решетинський Прокіп (бл.1751 – ?) – службу розпочав
з 1765 р., значковий товариш (1775 – 1783 – ?).

Решетник Андрій – значковий товариш Полтавського
полку (? – 1779 – 1781 – ?).

Решутько-Пригара Іван Матвійович – шляхтич, сотник
любецький Чернігівського полку (? – 1673 – 1681),
військовий товариш Чернігівського полку (1681).

Риба Микола Стефанович – військовий товариш Ніжин-
ського полку (1765), сотник борзнянський (1770 – 1782).

Риба Степан – полковий канцелярист (? – 1747), знач-
ковий товариш Ніжинського полку 1747 – 1751 р., з
полкових канцелярстів, мав двір житловий і шинок
у Борзні, шинок у с. Оленівка. Д.: (1767) Уляна NN.

Рибальченко Мартин – військовий товариш Старо-
дубського полку (1700).

Рибальченко Петро – рідний брат Мартина, військо-
вий товариш Стародубського полку (1700).

Рибець Андрій – покозачений шляхтич, козак Полтав-
ської сотні Петраша Яковенка (1649), товариш полку
Полтавського (1665), мешканець полтавський (1693).

Рижій Іван – службу розпочав з 1776 р. в полковій кан-
целярії, з 1779 полковий канцелярист, значковий
товариш Гадяцького полку (з 1780). Д.: Марія Фе-
дорівна Максимович, донька військового товариша.

Риза Василь Григорович (1717 – 1767 – ран. 1775) – син
значкового товариша. Військовий товариш у Пере-
яславському полку (1765 – 1767 – ?). Мав володіння
в с. Безуглівці (46 душ) Яготинської сотні, хуторі
Підсівному Терехтимирівської сотні (9 душ), Пере-
яславі. Д.: Єфросинія Йосипівна Дараган (1727 –
1767 – ?), дво юрід на сестра полковника київського
Юхима Дарагана. Мали синів Федора (1763 – ?),
Йосип (1768 – ?), Степан (1772 – ?), доньок Марі-
анну (1757 – ?), Єфросинію (1758 – ?).

Риза Василь Григорович (1717 – 1771 – ран. 1775) – вій-
ськовий товариш (1765 – 1771), Мав володіння у с.
Безуглівці (46 підданих) Яготинської сотні, хут. Під-
сівному Терехтимирівської сотні (9 підданих), Пе-
реяславі. Д.: Єфросинія Йосипівна Дараган (1727 –
1767 – ?), дво юрід на сестра полковника київського
Юхима Дарагана. Проживала в Переяславі (1775). 

Риза Григорій (? – 1732 – ран. 1767) – індуктар у Пере-
яславі 1732 – 1752 рр, значковий товариш, грек за
походженням. У 1749 р. продав крамницю в Пере-
яславі бунчуковому товаришу Олексію Маленов-
ському. Д.: N Єнатіївна. 

Риза Степан (1762 – ?) – службу розпочав з 1773 р., вій-
ськовий товаариш (з 1781).

Рило Федір – значковий товариш Полтавського полку
(1762).

Римаренко Василь Кіндратович (? – ран. 1747) – (Ри-
марів онук) значковий товариш Лубенського полку
(? – 1735 – ?). У 1735 р. був у кримському поході, у
1736 р. був висланий за указом ГВК в Чигриндуб-
ровську сотню в похід до березня 1737 р., у 1737 р.
був на форпостах, у 1738 р. з Очакова після виступу
до Криму повернувся. Мешканець роменський.
Його свояком був значковий товариш Іван Залю-
бовський. Д.: Настасія Андріївна N (? – 1726 – 1753
– ?). Проживала у Ромнах.
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Римаренко Кіндрат (Кирик) Степанович – син сотника
корсунського, перейшов до Лубенського полку, знач-
ковий товариш (? – 1735 – ?), військовий товариш.

Римаренко Павло Кіндратович – (Римарів онук) знач-
ковий товариш Лубенського полку (? – 1735 – ?),
мешканець роменський.

Римаренко Сава (1740 – ?) – службу розпочав з 12
серпня 1753 р. військовий товариш Лубенського
полку, бурмістр роменський (1782), поручик (з 15
квітня 1787), засідатель Роменського суду. Мав 27
підданих в Ромнах, 1 містечку і 1 хуторі. Д.: Пелагея
Іванівна Вятська, донька значкового товариша.

Римський-Корсак Василь Максимович (?– 1751 – 1788
– ?) – смоленський шляхтич. Син бунчукового то-
вариша, бунчуковий товариш (1760 – 1775 – ?). Мав
у Стародубі двір житловий 2 покої, 1 людський, 1 ко-
мора, 1 конюшня, 1 погріб, покритий деревяним са-
раєм. Жив його двірник з його іншого володіння.
Двір дістався в спадок від батька, купчих не мав, во-
лодів за давністю як предки (1768). При дворі ово-
чевий город. Купив у нащадків Павла Яворського
частину села Залізний Міст у 3-й полковій сотні. Во-
лодів містечком Семенівкою (де і мешкав), с. Раків-
кою, частиною с. Хотіївки, хуторами Лозовий,
Крикуша в Топальській сотні (1781).

Римський-Корсак Максим Михайлович – бунчуковий
товариш (? – 1729 – ?). Володів містечком Семенів-
кою, осадженим на вільних військових грунтах його
дідом по материнській лінії полковником стародуб-
ським Семеном Самойловичем, і с. Грем’яч, яке було
надане його діду прадідом – гетьманом 1680 р. 

Римський-Корсак Михайло Богданович – значний
військовий товариш (? – 1723 – ?), значний бунчу-
ковий товариш, після своєї тещі Семенової отримав
сс. Грем’яче і Семенівку за універсалом гетьмана
Скоропадського. Отримав 9 липня 1713 р. царську
грамоту на володіння. Д.: 1) N Семенівна Самойло-
вич, донька полковника стародубського. 2) N Анд-
ріївна Кондратьєва, донька сумського полковника

Римша Іван – значковий товариш Чернігівського полку
(1727 – ?), сотник седнівський (1727.21.12. – 1760.04.
– ?) 21 червня 1730 р. отримав гетьманський уні-
версал про наданя с. Хрипівки.

Римша Іван – покозачений шляхтич гербу «Леліва», от-
римав фундуш наказного гетьмана Сомка 1660 р. та
гетьмана Ігнатовича 1670 р. на два млини на р. Рудці.
Військовий товариш Чернігівського полку (1696).

Римша Іван Іванович (1734 – ?) – син сотника седнів-
ського Чернігівського полку, військовий товариш (?
– 1756 – ?), абшитований військовий товариш (? –
1786 – 1790 – ?). Мав 83 підданих в 3 селах. Д.: Олена
Дем’янівна Бутович, донька бунчукового товариша.

Римша Опанас – значковий товариш Чернігівського
полку (1740), мав двір у с. Роїще.

Римша Федір Іванович (1726 – 1790 – ?) – син сотника
седнівського, значковий товариш Чернігівського
полку, був в походах 1736, 1737, 1738 рр., сотник сед-
нівський (1760 – 1769 – ?). В червні 1766 р. звинува-
чений в захопленні земель у козаків Седнева та
використання козаків на приватних роботах. У 1774

р. вів тяжби за седнівські млини з Чернігівським
монастирем. Абшитований бунчуковий товариш (?
– 1788 – 1790 – ?). Мав 112 підданих у 1 місті, 4 селах
і 3 хуторах. Д.: NN Шаула (? – ран. 1788), донька по-
лкового обозного київського. Мали сина Івана.

Ринда Пилип – козак Межиріцької сотні Канівського
полку (1649), перейшов на Лівобережжя, значний
військовий товариш (1682).

Рипопенко(?) Григорій – значковий товариш Переяс-
лавського полку 1767 р.

Різницький Іван (1757 – ?) – з дворян. Службу розпо-
чав з 1770 р., значковий товариш Миргородського
полку (з 1782).

Рклицький Василь (? – ран. 1762) – значковий това-
риш Полтавського полку 1743 р., мав двір у Полтаві.
Військовий товариш, мав родовий герб. Д.: Ганна
Іванівна Старицька. У 1752 р. як удова мала 9 сімей
підданих у 2-й полковій Полтавській сотні.

Рклицький Федір Васильович (? – ран. 1755) – військо-
вий товариш Полтавського полку, мав двір у Полтаві.

Робота Йосип – значковий товариш Полтавського
полку (1762).

Робота Федір Пантелеймонович (1694 – 1762 – ?) – слу-
жити почав з 1719 р., був писарем Келебердинської
сотні (1722, 1723), потім був за сотника, через рік го-
родовим отаманом (? – 1733 – ?), наказним сотни-
ком 1735 р. в поході. У 1737 р. полковником
Кочубеєм призначений значковим товаришем, був
у походах, на форпостах, полковим комісаром у
1742 р. «при произвождении порций и рационов».
1745 р. отримав указ ГВК на чин значкового това-
риша. У 1746 р. тримав Келебердинське сотенне
правління. З 1754 до 1756 р. утримував вівчарні за-
води. У 1761 р. в сотенному правління. Мав двір і 11
підсусідків у Керебердинській сотні і кілька хуторів.
Полковий осавул Яків Козельський подав на нього
чолобитну до ГВС про розорення. В Келебердин-
ській сотні мав 6 сімей підсусідків (1752).

Рогачевський Василь Григорович (1732 – 1782 – ?) –
службу розпочав з 20 грудня 1757 р., значковий то-
вариш Лубенського полку (з 1765.1.05), військовий
товариш (1769.20.03. – 1782 – ?). Мав 9 хат підданих
(1782). Абшитований військовий товариш (1788).
Мав 55 підданих в одному городі, двох селах, одному
хуторі. Неодружений (1788). Внесений до ІІ частини
родовідної книги Чернігівського намісництва.

Рогачевський Олександр Григорович (1746 – ?) –
службу розпочав з 11 квітня 1757 р. військовим кан-
целяристом, абшитований військовий товариш Лу-
бенського полку (14 травня 1772 – 1782 – ?). Д.:
Параска NN, донька значкового товариша.

Роговський Антін – син сотника, військовий товариш
(1787), мешканець стародубський.

Роговський Степан (бл. 1719 – ?) – син київського мі-
щанина, службу розпочав з 1741 р. військовим кан-
целяристом ГВК, військовий товариш Київського
полку (1751 – 1772 – ?). Д.: N Савівна Лутпай, донька
київська міщанина

Роговський Юхим – козак Березнинської сотні (? – 1774),
значковий товариш Чернігівського полку (з 1774).
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Рогозинський Гнат (1738 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Чернігівського полку (1788), мав 8 під-
даних у 1 місті. Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва. Д.:
Олена NN, донька козака.

Рогуля Аврам – значковий товариш Полтавського полку
(? – 1768 – 1771 – ?). Користувався родовим гербом.

Рогуля Гаврило Григорович – в його «сказці» значко-
вого товариша Полтавського полку 1762 р. відзна-
чено: 41 рік, служив з 1761 р., син козацький, 1761 р.
призначений значковим товаришем Полтавського
полку. Повідомив, що дід його Федір (записаний в
ревізіях 1731, 1734 рр. в Кобеляцькій сотні) і батько
Григорій Рогулі були козаками сотні Кобеляцької
полку Полтавського, вірно служили. Служив і Гав-
рило з козацьких ґрунтів. Значковий товариш за
службу предків (з 1 вересня 1761 р.).

Рогуля Іван Харлампійович (1755 – ?) – значковий то-
вариш Київського полку. Корнет, мав підданних у
с. Плосці.

Рогуля Павло (1722 – ?) – службу розпочав з 1741 р., вій-
ськовий канцелярист ГВК, сотник козелецький
(1757.22.03. – 1767.22.12.), бунчуковий товариш у
Київському полку (1767 – 1781 – ?). Наглядав за
кіньми на ніжинській дистанції. Мав у Ніжин-
ському повіті 15 душ. абшитований бунчуковий то-
вариш (1787), володів 76 підданими у 1 містечку і 1
селі (1787). Д.: NNN (? – 1763 – ран. 1783). Мали
сина Олександра.

Родавський Павло – значковий товариш Ніжинського
полку (? – 1736 – ?).

Родзянко Василь Степанович (1727 – 1779 – ?) – на-
вчався у КМА (1741), військовий канцелярист (? –
1756), бунчуковий товариш Миргородського полку
(з 1756). Д.: Ганна Григорівна Борозна, донька бун-
чукового товариша.

Родзянко Григорій – значковий товариш (1712).
Родзянко Іван (1734 – 1763 – ?) – службу розпочав з

1752 р. Військовий товариш Миргородського полку
(1757 – 1763 – ?). 

Родзянко Омелян Семенович – бунчуковий товариш
Миргородського полку (1779), колезький асесор. Д.:
1) (1779) Євдокія Павлівна Руденко, донька бунчу-
кового товариша. 2) Євдокія Йосипівна Часник,
донька сотника.

Родзянко Павло – бунчуковий товариш Миргород-
ського полку (1782), мав 350 хат підданих.

Родзянко Федір Яремійович (1748 – ?) – син свяще-
ника, службу розпочав 10 січня 1764 р. значковим
товаришем Миргородського полку, військовий то-
вариш (30 березня 1770), обозний полковий мирго-
родський (22 січня 1776 – 1783), полковий
командир (1783), прем’єр-майор у відставці. Мав
400 підданих чоловічої статі (1783). Д.: Настасія
Олексіївна Свічка, донька бунчукового товариша.

Родзянко Ясько – значковий товариш (1712).
Роєвський Павло (1744 – ?) – абшитований військовий

товариш Гадяцького полку Гадяцького полку
(1787), мав 8 підданих у 1 місті. Д.: Горпина NN,
донька шляхтича.

Рожан Яків – військовий товариш у Ніжинському
полку (1743) мав – 19 дворів підданих, 11 млинових
кіл, надав позику до військового скарбу.

Рожевський Стефан – службу розпочав з 1747 р. при
полковій Лубенській канцелярії. Значковий това-
риш Лубенського полку (з 1767). У 1769 р. в Кре-
менчуці у прийомі казенних волів на корм в полку
Лубенському. Мешканець с. Харьківці Пирятин-
ської сотні. Д.: N Федорівна Левенець, донька свя-
щеника соборного лубенського. 

Рожновський Михайло (? – 1750 – 1767 – ран. 1772) –
писар сотенний іваницький Прилуцького полку (? –
1766), абшитований військовий товариш через ста-
рість (з 1766). Д.: Параска NN..

Роздобудько Андрій Гнатович (1698 – 1777 – ?) – син
козака, значковий товариш (1777). Д.: Уляна Васи-
лівна N (1701 – 1777 – ?)

Роздобудько Іван (1738 – 1783 – ?) – син значкового
товариша, службу розпочав з 1763 р. значковим то-
варишем Переяславського полку (1763 – 1783 – ?).
Мав у Березані 9 підданих чоловічої статті. Одру-
жений з донькою козака, мав трьох синів.

Роздобудько Юхим Андрійович (1747 – 1780 – ?) – син
значкового товариша, службу розпочав з 14 липня
1767 р., значковий товариш Переяславського полку
(з 1767.27.02.) Мав 3 підданних у Березані (1774). Д.:
1) (1774) N Іванівна Онищенко, донька осавула 3-ї
полкової сотні. 2) (1777) Катерина Василівна N (1748
– 1777 – ?). 

Розенко Іван – військовий товариш (1700), житель рох-
манівський.

Розкладка Павло (1753 – ?) – шляхтич, службу розпо-
чав з 1776, полковий канцелярист (з 1779), значко-
вий товариш Миргородського полку (з 1780).

Розлач Пилип Михайлович – син сотника бориспіль-
ського, хорунжий сотенний 1-ї полкової сотні Пе-
реяславського полку, отаман городовий
бориспільський. Брав участь у ладозькому, су-
лацькому, польському, кримському, дністров-
ському і хотинському походах. З 1767 р. значковий
товариш Київського полку.

Розсошка Остап – значковий товариш.
Розум Федір Якович (? – ран. 1787) – значковий това-

риш Ніжинського полку. Д.: Анастасія NN. 
Розум Федір Якович (? – ран. 1787) – онук сотника, знач-

ковий товариш Ніжинського полку. Д.: Анастасія
NN. Мешкала у Вороніжі, де мала 16 підданних.

Рокитний Іван Логвинович (? – 1733) – син сотника
яготинського, а потім полкового осавула. Сотник
яготинський (1710–1713). Значковий товариш Пе-
реяславського полку (? – 1729 – 1733). Володів бать-
ківським с. Нечипорівкою, яке перед визодом в
похід у 1733 р. заставив село бунчуковому товаришу
Андрію Думирашці-Райчі і пішов в похід, в якому
загинув. Його вдова Настасія Прокопівна підтвер-
дила заставу у 1739 р., а син Василь у 1759 р. продав
село Федору Андрійовичу Думитрашці-Райчі. Д.:
Анастасія Прокопівна N (? – ран. 1759).

Романенко Роман – в полковому товаристві Переяс-
лавського полку (1671).
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Романов (Романенко) Степан – гонець гетьманський
до Москви (1692), військовий товариш Чернігів-
ського полку.

Романов Василь – військовий товариш (1685).
Романов Ілля – абшитований бунчуковий товариш,

мав у 1764 р. у Стародубі 1 двір, 1 хата в яких жило 2
найманих людей.

Романов Петро – значковий товариш, мав у 1764 р. у Ста-
родубі 1 двір,1 хату в яких жило 3 найманих людей.

Романович Василь – військовий товариш, мешканець
стародубський. 10 листопада 1687 р. отримав уні-
версал Стародубського полковника Тимофія Олек-
сійовича на с. Картушин.

Романович Василь Дмитрович (бл. 1684/1690 – 1768 –
?) – племінник писаря полкового стародубського
Романовича Василя. Навчався у Польщі. Військо-
вий канцелярист ГВК (1717–1719), значний військо-
вий канцелярист (1720) полковий комісар
стародубський (1719 – 1723), військовий канцеля-
рист (1723–1726). Старший канцелярист ГВС (1727–
1729), військовий товариш (1729). Бунчуковий
товариш (1729.18.08. – 1763 – ?). Правив посаду пи-
саря полкового стародубського (квітень – грудень
1730). Учасник польського, очаківського, дністров-
ського походів. 4 лютого 1769 р. звільнений від усіх
служб. 19 червня 1719 р. згідно указу гетьмана по-
лковник Жоравка дозволив йому посполитих с.
Случка в послушенство привернути. Володіння д.
Случки, конфірмоване гетьманом Д.Апостолом 1727
р. У 1731 р. вів боротьбу з селянами за володіння с.
Случка полкової сотні. Володів у 1737 р. в Погар-
ській сотні у с. Бобрик 3 двори дуже убогі, полкової
сотні в д. Случки 1 малогрунтового підсусідка, у
Мглинській сотні в д. Сутяжичі 1 купленого убогого
городника, мав у Стародубі в 1768 р. двір. Д.: Уляна
Прокопівна Силенко (1692 – ран. 1768), донька по-
лкового обозного стародубського. 

Романович Іван – отаман сотенний (з 1760), значко-
вий товариш Прилуцького полку (1767–1771), по-
ставлений сотником ічнянським (1771.18.07. – 1779).
Д.: NNN, донька значкового товариша. 

Романович Лев Петрович (1762 – ?) – службу розпочав
значковим товаришем Прилуцького полку (з
1774.1.01.). Отаман сотенний (1782). Військовий то-
вариш (з 1783). Д.: Лизавета Осипівна Ракицька.

Романович Михайло Петрович (1755 – 1783 – ?) –
службу розпочав з 1 вересня 1769 р. в ГВС, військо-
вий канцелярист (з 1769.3.11.), сотник монастири-
щанський (з 1772.15.08.), бунчуковий товариш (з
1781.10.08.). Д.: Ірина Андріївна N.

Романович Олександр (1757 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Прилуцького полку (? – 1788 –
1790 – ?). Мав 43 підданих у 1 селі Борзнянського
повіту. Д.: Уляна NN, донька диякона. Мали синів
Івана, Петра, доньку Марію.

Романович Павло Дмитрович – асесор ГВС, військо-
вий канцелярист ГВК (1725), бунчуковий товариш
(1734), учасник польського походу.

Романович Петро Іванович (1732 – 1788 – ?) – службу
розпочав з 1748 р., значковий товариш. Сотник мо-

настирищанський (1763.23.10. – 1772.15.08). Бунчуко-
вий товариш (? – 1784 – 1788 – ?). Мав 290 підданих в
5 селах Ніжинского повіту. Д.: Уляна Михайлівна
Александрович, донька бурмістра київського, бунчу-
кового товариша. У м. Монастирище мала 141 підда-
ного, у с. Андріївці – 24, с. Заудайках – 40. 

Романович Роман Герасимович – військовий товариш
Прилуцького полку. Уступив млин на р. Шостці Га-
маліївському монастирю.

Романович Семен Васильович (1728 – ?) – шляхтич,
син бунчукового товариша. Службу розпочав бун-
чуковим товаришем (1768.4.02. – 1787 – ?). Мав 13
підданих (1775). Д.: (1768) Ганна Василівна Савич
(1740 – ?), донька бунчукового товариша.

Романович Федір Іванович (1737 – 1787 – ?) – службу
розпочав з 1 жовтня 1757 р. військовим канцелярис-
том. Військовий товариш (з 1763.28.09.), бунчуковий
товариш (1766.26.01. – 1787 – ?). В Монастирищі мав
76 підданих, а у с. Андріївці – 11, с. Заудайках – 24. У
1787 р. за ним зафіксовано 230 підданих у 1 містечку,
3 селах і 1 хуторі. Д.: Настасія Дмитрівна Маркович (?
– 1774 – ран. 1788), донька бунчукового товариша.

Романовський Василь (1732 – 1763 – ?) – військовий
товариш (1759 – 1763 – ?) в Ніжинському полку. 

Роменський Василь (1739 – ?) – службу розпочав 30
листопада 1762 р. значковим товаришем Полтав-
ського полку (1762 – 1769 – ?). Малоросійський сот-
ник, капітан і залишився служити. 

Роменський Гаврило (1736 – ?) – службу розпочав з 2
вересня 1752 р., значковий товариш Полтавського
полку (з 30 листопада 1762 – 1769 – ?).

Роменський Кирило Андрійович – асигнований у
значковий товариш (1755 р.), значковий товариш (з
12.04.1757 р.), абшитований сотник (1779).

Роменський М. – значковий товариш Миргородського
полку (1742 – 1760 – ?).

Роменський Микола (1743 – ?) – службу розпочав 30
листопада 1762 р. значковим товаришем, возний
гродський великобудиський (? – 1779 – 1780 – ?).

Роменський Михайло Андрійович – зі старшинських
дітей, значковий товариш (1757.12.04.), військовий
товариш (? – 1779 – ?). Д.: Ганна N Трофимовська,
донька військового товариша.

Росенський Ілля – службу розпочав з 1744 р., отаман
городовий остерський (1752 – 1779 – ?). У жовтні
1777 р. отримав чин значкового товариша Київ-
ського полку. У 1775 р. не віддав заміж за козака Йо-
сипа Вершка уже засватану доньку. Підданих не
мав (1779). Д.: Софія N Невгодовська, донька свя-
щеника глібовського.

Росенський Прокіп Ілліч – службу розпочав з 1764 р.,
значковий товариш Київського полку (1777.5.10. –
1779 – ?).

Росиновський Петро – служив з 1764 р., з 1765 р. знач-
ковий товариш, сотник волинський Чернігівського
полку (1770 – 1780). Був у турецькому поході. Був
під слідством по указу Малоросійської Колегії за
вбивство козаками трьох мужиків, звільнений від
командування і позбавлений чину. Одружений з
донькою козака, дітей не мав (1780). 
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Росинський Петр – значковый товарищ Чернігів-
ського полку (? – 1710 – ?).

Рославець Василь Дмитрович (бл. 1726 – 1798 – ?) –
службу розпочав з 1746 р. військовим канцелярис-
том ГВК, бунчуковий товариш (з 1765.9.12.). В сс.
Ішові, Зенківці, дд. Попсуєвці, Дмитрові, Болотихові,
Єлисевичах, Макарові, Савинках 31 хата підданих,
крім того в Ніжинському полку в Глухові, с. Щерби і
сл. Княжичах 33 хати. Д.: Олена Григорівна Кулябка,
донька бунчукового товариша. Мали сина Якова і чо-
тирьох доньок: Уляну, Марфу, Євфимію, Софію.

Рославець Василь Михайлович (? – ран. 1750) – бунчу-
ковий товариш (? – 1737 – ?). Мав володіння у
Мглинській сотні Стародубського полку у сл. Пісках
2 малогрунтових не тяглих, 6 дуже убогих при го-
родах, 2 коня, 2 вибули (1737). Всього у володінні
Рославця підданих 8 дворів. Д.: (1733) Катерина
Опанасівна Покорська (1699 – 1750 – ?), донька бун-
чукового товариша.

Рославець Іван Васильович (1728 – 1766 – ?) – вій-
ськовий канцелярист ГВК, бунчуковий товариш (з
1750.13.06). Д.: 1) Марія Степанівна Єсимонтовська,
донька бунчукового товариша. 2) Параска NN.

Рославець Іван Петрович (1743 – 1784 – ?) – службу
розпочав з 1761 р., військовий канцелярист (з 1772),
абшитований військовий товариш (з 1784.1.01). Мав
10 хат підданих в сс. Попсуївці і Саниках 1-ї Почеп-
ської сотні. Д.: (1772) 1) Тетяна Миколаївна Щерба
(? – ран. 1783), донька возного 2-ї Почепської сотні.
2) Пелагея Миколаївна N (? – ран. 1783).

Рославець Йосип Васильович (1725 – 1798 – ?) – вій-
ськовий канцелярист, бунчуковий товариш (з
1750.13.06). Д.: 1) Ганна Миколаївна Ханенко, донька
генерального хорунжого. 2) (1786) Олена Олександ-
рівна Дублянська, донька генерального судді.

Рославець Йосип Дмитрович (1707/1711 – 1783 – ?) –
службу розпочав з 1732 р., Стародубською полко-
вою канцелярією призначений значковим товари-
шем (1733 – 1757), в команді полкового судді
Ханенка за Києвом (1737), бунчуковий товариш
згідно гетьманського універсалу (з 1757.26.07). За
ревізією 1764 р. у 1-й Почепській сотні у с. Сенкові,
дд. Дмитрове, Санниках, Попсуйки, Гарицях і
Мглинської сотні д. Цинки мав 47 хат спадкових
підданих, сам проживав у Почепській сотні, Д.:
Гафія Андріївна Гудович, донька бунчукового това-
риша. Сини Іван і Олександр.

Рославець Михайло Дмитрович (1722 – 1781 – ран.
1784) – службу розпочав з 1745 р. у 1-й Почепській
сотні, значковий товариш Стародубського полку
(1757 – 1781 – ?). Був у пруському (1760), турецькому
(1769) походах. Мешканець с. Ішова. Д.: Єфимія Пи-
липівна N (1726 – 1778 – ?).

Рославець Михайло Іванович – у 1679 р. отримав час-
тину маєтностей свого дядька Овдія. Купив хуторець
з гребелькою і млином-вишняком у Гната Коров-
ченка. 10 травня 1704 р. з братом Луком отримав
гетьманський універсал на спадкові і куплені маєт-
ності. Значний військовий товариш (1704 – 1726).
Разом з братом Лукою володів млинами: на р. Усі в

Баринах в 3 кола, на р. Кості між Старим Почепом і
Чоповом, на р. Кості на шляху стародубському, на р.
Псі в с. Кшові в 2 кола, на р. Усі в с. Демянівці, на р.
Неволодві в с. Жлобянці в 0,5 каменя.

Рославець Олександр Йосипович (1756 – 1815 – ?) –
службу розпочав з 1770 р. значковим товаришем, з
1776 р. підпоручик, з 1781 р. поручик, капітан при
відставці (1784). Д.: Ірина Володимирівна Губчиць,
донька бунчукового товариша.

Рославець Петро Дмитрович (1713/1715 – ран. 1784) –
значковий товариш у Стародубському полку (з
1735), бунчуковий товариш (з 1757). Д.: Параска NN
(1722 – 1750 – ?).

Росновський Андрій – бунчуковий товариш (? – 1737 –
?), мав двір у Батурині в якому він сам жив. в поході
У 1737 р. 

Росовський Ничипір Романович (1749 – ?) – служив з
1767 р. виборним козаком, 1772 р. призначений у Бі-
лоусівську сотню сотенним осавулом, з 1780 р. знач-
ковий товариш, був у походах в турецьку війну.
Абшитований військовий товариш Чернігівського
полку (1788), мав 15 підданих у 1 селі. По ньому рід
внесений до родовідної книги дворян Чернігів-
ського намісництва. Д.: NNN (? – 1779 – ран. 1788),
донька приказчика. 

Росолов Микита (1755 – ?) – абшитований військовий
товариш Чернігівського полку (1788). Внесений до
ІІ частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: Євдокія NN, донька козака.

Росоха Остап Йосипович (? – 1752 – ?) – значковий то-
вариш Миргородського полку (? – 1737 – ?). 

Росоханський Павло (1732 – 1763 – ?) – службу розпо-
чав з 1747 р., військовий канцелярист, військовий
товариш Ніжинського полку (1757 – 1763 – ?).

Росошенко Іван – значковий товариш Миргород-
ського полку (1742).

Росошка Остап – козак, значковий товариш Ніжин-
ського полку (1733–1751). 

Ростовський Іван – коморник Миргородського повіту
(1773). Військовий товариш Миргородського полку
(1773.21.05. – 1782 – ?). Мав 8 хат підданих у
Голтв’янському повіті (1782).

Ростовський Петро – військовий товариш Миргород-
ського полку, абшитований у 1785 р.

Росторгуй Петро – військовий товариш.
Ротмістров Дмитро Маркович – товариш полку охоче-

комонного полковника Пашковського, значковий
товариш Київського полку (1709 – 1751 – ?).

Ротмістров Євстафій Петрович (1750 – 1790 – ?) – службу
розпочав з 1766 р., підканцелярист (з 1769), канцеля-
рист полковий (з 1772.10.01.), писар підкоморний Ко-
зелецького повіту (з 1773), військовий товариш
Київського полку (з 1781.8.02.), абшитований вій-
ськовий товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Внесений до І
частини родовідної книги дворян Березненського по-
віту Чернігівського намісництва. Мав 63 підданих. 

Ротмістров Петро Дмитрович (1706 – 1790 – ?) –
службу розпочав з 1737 р. значковим товаришем.
1737 р. займався компанійськими грошима. ГВС
розглядав справу про зловживання його, полкового
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судді Столпановського, козаків Козелецької сотні
Стеценка і Костяна. Абшитований військовий това-
риш Київського полку (1766 – 1790 – ?). Мав 72 під-
даних в Березненському повіті (1790) Д.: (1772)
Настасія Михайлівна Домонтович (бл. 1731 – 1790
– ?), донька бунчукового товариша. Мали синів
Івана, Євстафія, Андрія, Семена.

Рощаковський Василь Васильович (1744 – 1788 – ?) –
службу розпочав 10 червня 1764 р. при ГВС. 9 лю-
того 1766 р. військовий товариш Гадяцького полку
за патентом МК. Направлений у військовий похід
(1769). Д.: Уляна Осипівна Стефанович, донька бун-
чукового товариша.

Рощаковський Захар (? – 1683 – 1732 – ран. 1747) –
значний військовий товариш (1713 – 1724), бунчу-
ковий товариш (1724–1732). У 1724 р. отримав під-
твердження на посаг дружини (м. Лютеньку, села
Соколівку, Лисівку, Млини, Перевіз). У 1724 р. звіль-
нений від участі у гілянському поході. У 1727 р. за-
хопив грунти у жителя с. Петрівки полкової сотні
Кирила Пискуненка, які ГВК вимагала повернути. У
1729 р. Гадяцький монастир захопив його спадковий
млин. Він суплікував до гетьмана і 11 грудня 1729 р.
отримав гетьманський універсал з підтвердженням
права на млин. 16 серпня 1731 р. отримав гетьман-
ський універсал з підтвердженням грунтів у с. Сви-
нарське. 18 грудня 1731 р. отримав гетьманський
універсал про рішення ГВС відносно його справи з
Юрієм Єропкіним щодо майна гадяцького полков-
ника Бороховича. 4 червня 1732 р. подав супліку про
надання йому Ковалівського степу в Гадяцькому
полку. Д.: Ганна Павлівна N (? – 1720 – 1756 – ?),
донька Павла Миколайовича N і Феодосії Михай-
лівни Борохович. Онука гадяцького полковника.
Проживала у Лютенці. Як вдова 1747 р. мала поспо-
литих в селах Комишненської та Лютенської сотні. У
1756 р. заборгувала гроші гадяцькому богоявлен-
ському священику Якову Гречанівському.

Рощаковський Петро Васильович (1746 – ?) – службу
розпочав з 19 січня 1766 р. військовим товаришем па-
тенту МК. Бунчуковий товариш у Гадяцькому полку
(з 1782), колезький асесор (1788–1790). Мав 579 під-
даних (1788) в Зіньківському повіті. Д.: Ганна Іванівна
Яновська, донька бунчукового товариша. Мали синів
Івана, Пантелеймона, Герасима, Олександра, Дмитра,
Павла, Федора, доньок Дарію, Олену, Ганну, Дарію.

Рощин Василь Родіонович – потрапив у татарський
полон, значковий товариш.

Рощин Родіон (? – ран. 1686) – військовий товариш. За
універсалом Богдана Хмельницького отримав с. Са-
лово полкової сотні, яке пізніше перейшло до його
синів Рощенків. Його син, козак Стародубської
сотні і житель с. Салово Федір Родіонович Рощин
1686 р. продав ріллю лавнику стародубському Івану
Ісаєвичу Чемеренцю.

Рощина Василь – шляхтич гербу «Лис», військовий то-
вариш Ніжинського полку (1734).

Рубан Андрій Васильович – військовий товариш (1783).
Рубан Василь (? – ран. 1747) – значковий товариш Ні-

жинського полку (? – 1735 – 1738 – ?). У 1735 р. купу-

вав воли в Конотопі, 1737 р. був у очаківському по-
ході, 1738 р. – у кримському походах Жив у Конотопі,
де мав двір житловий і 2 шинки. Його донька Єфро-
синія була заміжня Іваном Яремовичем Антінов-
ським (1729 – ?), який 1787 р. був колезьким
асесором і мав 10 підданних у м. Шаповалівці.

Рубан Григорій – посланець гетьманський до Москви
(1693), військовий товариш.

Рубан Григорій (? – 1782 – ран. 1788) – син військового
товариша, значковий товариш Костянтинівської
сотні Лубенського полку (1771–1782). Д.: Марія NN
(1745 – ?). Після смерті чоловіка володіла 504 під-
даними в одному селі і одній слободі. Рішенням
Чернігівського намісницького дворянського зіб-
рання визнана дворянкою і внесена з синами до І
частини родовідної книги.

Рубан Григорій Євстафійович – син значкового това-
риша, значковий товариш (1730 – 1752 – ?).

Рубан Данило Семенович (? – 1677) – сотник глухів-
ський (? – 1671 – ?). Купив млин у козака Глухів-
ської сотні Федора Зазерського, заснував там с.
Рубанівку. Надав своєму зятю Михайлу Миклашев-
ському млин під Глуховом, стверджений гетьманом
12 грудня 1671 р. Козак глухівський. 20 серпня 1675
р. купив млин у три кола на р. Ворглі у маляра глу-
хівського Захара Сидоровича. Значний військовий
товариш. Полковник виборних козаків піхотних
(1677). Загинув під Чигирином. Д.: Глікерія NN.

Рубан Євстафій Тарасович (? – 1729) – син сотника по-
гарського, значковий товариш.

Рубан Іван – значковий товариш Гадяцького полку
(1739–1747). У поході 1739 р., жив у м. Рашавці, мав
2 підсусідків.

Рубан Іван (1738 – ?) – абшитований військовий това-
риш Лубенського полку (? – 1788 – 1790 – ?). Рід
внесений до І частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва. Мав 63 підданих в
Глинському повіті. Д.: Марія N Александрович,
донька бунчукового товариша.

Рубан Іван (1752 – 1788 – ?) – служив з 1 квітня 1764 р.
при полковій Чернігівській канцелярії при письмо-
вих справах, підканцелярист чернігівський (з 1767),
канцелярист полковий (з 1769), значковий товариш
Чернігівського полку (з 1777), військовий товаприш
(з 1782). Мав 17 підданих. В походах не був, був у ко-
мандах, дітей не мав (1780). Внесений до ІІ частини
родовідної книги дворян Чернігівського наміс-
ництва. Поручик (з 20 жовтня 1787 р.), секретар Бе-
резненського повітового суду (з 3 лютого 1782 р.).
Д.: Тетяна Корніївна Абрамович, донька військо-
вого товариша.

Рубан Микита – значковий товариш Полтавського
полку (1763).

Рубан Петро (? – ран. 1790) – значковий товариш, мав
504 підданих в Гадяцькому повіті. Д.: Уляна NN,
мали синів Максима, Григорія, доньку Євдокію. 

Рубан Петро (1744 – 1782 – ?) – службу розпочав з 10
лютого 1762 р., значковий товариш Лубенського
полку (з 10 серпня 1767), в другій армії (1769). Вій-
ськовий товариш (з 1771.16.11.).
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Рубан Семен (1740/1748 – ?) – з різночинців, службу
розпочав 1 січня 1754 р., полковий канцелярист (з
4 лютого 1766), значковий товариш Лубенського
полку (з 20 листопада 1767), абшитований військо-
вий товариш (з 13 травня 1771 – 1782 – ?), абшито-
ваний полковий осавул (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 80
підданих в Глинському повіті. Д.: Марина Яківна
Костенська, донька протопопа опішнянського.

Рубан Стефан Ілліч – син сотника синявського, вій-
ськовий товариш (2-га половина 17 ст.). Його на-
щадки мешкали у с. Курені.

Рубан Яків (1756 – ?) – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1787 – 1790 – ?), мав 56 підданних у 1 селі
в Роменському повіті. Д.: Євдокія N Онищенко,
донька козака. Мали синів Семена, Федора, Саву,
Григорія.

Рубан Яків Тарасович (1705 – 1737 – ран. 1740) – син
сотника погарського, значковий товариш Старо-
дубського полку (1737), в комісії Шипова. Д.: Марія
Костянтинівна N (1702 – 1745 – ?).

Рубановський Опанас Васильович – отаман сотенний
(1781), військовий товариш (1781 – ?). У с. Азаровці
мав 27 підданих (1787). Абшитований військовий
товариш (1787). Д.: Уляна Іванівна Миклашевська,
донька бунчукового товариша. Мали синів Андрія,
Івана, Антіна.

Рубець Андрій Мойсейович – значковий товариш
Стародубського полку. Див.: «Значні військові то-
вариші».

Рубець Василь Дем’янович (1730 – 1781 – ?) – син бун-
чукового товариша, службу розпочав з 1751 р. вій-
ськовим канцеляристом. Був в комісії при
бунчуковому товаришу Тарновському. В липні 1757
р. абшитований. 4 жовтня 1760 р. з абшитованих
військових канцеляристів став військовим товари-
шем (1760 – 1767). Бунчуковий товариш (1767 – 1775
– ?). Проживав у с. Брахлові Топальської сотні
(1781). Мав володіння в сс Брахлові Топальській
сотні і Любечанах, 157 підданих (1775). Д.: Параска
Самійлівна Холодович, донька чернігівського по-
лкового судді.

Рубець Василь Іванович – службу розпочав з 1747 р., з
1757 р. значковий товариш Стародубського полку.
З 1764 р. військовий товариш.. Був у турецькому по-
ході у 1771, 1773 рр. сотник топальський (1770 –
1783). Мав у Топальській сотні у 1764 р. в д. Чор-
ноокові 10 посполитих бездвірних хат. Д.: Уляна Ва-
силівна Хоминська, донька значкового товариша.

Рубець Василь Карпеєв – атестований в значкові това-
риші Стародубського полку (1769), в утриманні по
Чернігівському тракту пошт.

Рубець Василь Юрійович (1652/1658 – 1744 – ран. 1781)
– значковий товариш Стародубського полку (1723
– 1744). Брав участь в проведення Генерального
слідства про маєтності Стародубського полку. Жи-
тель с. Стратива. Мав володіння у с. Рудні Топаль-
ської сотні. У 1735 р. старий, його син Данило в
полкові канцелярії при справах канцеляриських.
Мав 1737 р. володіння у с. Тратива 21 посполитого,
в д. Обтин 15 підданних, с. Істобки 11 підданних. Д.:

(1707) Євфимія Самійлівна Сотникова, донька ста-
родубського міщанина.

Рубець Герасим Юрійович (? – бл. 1726) – значковий
товариш (1723). Д.: (з 1720) N Яківна Дружина,
донька старости ропського.

Рубець Гнат Ілліч (? – ран. 1706) – значний військовий
товариш (1700), осадив слободу в Залужжі. 14
липня 1700 р. отримав гетьманський універсал на
маєтності. Д.: NNN (? – 1686 – 1706 – ?). Можливо,
Дорошенко. Опанас Дорофійович Грушинський-
Дорошенко доводився дядьком її сину Семену.

Рубець Григорій Юрійович – значковий товариш (1723).
Рубець Данило Васильович – значковий товариш Ста-

родубського полку, у 1737 р. перебував вдома, але мав
йти в похід в команді фельдмаршала фон Мініха.

Рубець Дем’ян Гнатович (1697 – 1750 – ран. 1762) – знач-
ний військовий товариш, бунчуковий товариш (з
1730.20.06). В Глухові присутній у ГВС (1750). 3
жовтня 1730 р. разом з братами Андрієм та Михай-
лом отримав гетьманський універсал на маєтності. У
1737 р. мав володіння у с. Брахлов – 72 підданних, з
них втекли і померли 27, в д. Шамовка – 5, 1 втік, в д.
Обтині – 12 підданних, з них 4 втекло і померло, у с.
Любечани – 24, з них 4 втекло чи померло. Мав двір
у Стародубі. Д.: Марина Яківна N (1703 – 1764 – ?).

Рубець Іван Гнатович – бунчуковий товариш.
Рубець Іван Григорович (? – ран. 1744) – значковий то-

вариш. Д.: Настасія Іванівна N, жила у с. Чорнооківці.
Рубець Іван Михайлович (1731 – 1792 – ран. 1800) –

службу розпочав військовим канцеляристом з 1749
р. 4 жовтня 1760 р. отримав чин військового това-
риша за служби предків, дід і батько були бунчуко-
вими товаришами. Мав у 1764 р. володіння у
Топальській сотні у с. Курознові 2 посполитих
двора. Бунчуковий товариш (1766 – 1783 – ?). Мав
володіння у с. Брахлові Топальської сотні (1781), 80
підданих (1775). Д.: (1754) Олена Степанівна Кар-
пека, донька бунчукового товариша. Мали синів
Івана, Дмитра, Степана, Василя, Пилипа, Петра, до-
ньок Ганну, Пелагею, Олену, Параску.

Рубець Ілля Іванович (? – 1630 – 1692 – ?) – шляхтич,
мешканець стародубський. Значний військовий то-
вариш (1682). 11 липня 1682 р. отримав універсал
Стародубського полковника Семена Самойловича
про вирішення суперечки між ним, його братом
Михайлом і мешканцями с. Чубковичі щодо землі
та бортного дерева. 1 лютого 1688 р. отримав уні-
версал гетьмана Мазепи на свої маєтності за «дав-
ние и верние его, пана Илли Рубца з его сынами у
Войску Запорожском роненые услуги». Особли-
вістю цього документа є те, що він посланий проти
Михайла Рубця, який претендував і на братову час-
тину маєтностей. Тестамент 1692.7.12. в с. Курозвон.

Рубець Костянтин Мойсейович (? – ран. 1754) – знач-
ковий товариш Стародубського полку (? – 1735 –
1737 – ?), У 1735 р. супроводжував російських втіка-
чів, у 1737 р. в д. Бобки мав 10 посполитих, в д. Рудні
– 8. У 1737 р. перебував вдома, але мав йти в похід в
команді фельдмаршала фон Мініха. Д.: Катерина
Онуфріївна N (1708 – 1764 – ?).
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Рубець Михайло Гнатович (? – 1735) – значний вій-
ськовий товариш, бунчуковий товариш у Стародуб-
ському полку (1729 – 1730). 3 жовтня 1730 р. разом
з братами Андрієм та Дем’яном отримав гетьман-
ський універсал на маєтності. Д.: (1729) Пелагея
Яківна Лизогуб, донька генерального обозного. 

Рубець Михайло Іванович (? – 1630 – бл. 1698) – у 1633
р. захоплений в московський полон. У 1639 р. бував
в Мінському замку. «За небожчика Золотаренка в
нескольких єкспидициях услуги ронили». 4 вересня
1656 р. з братом Іллею отримав гетьманський уні-
версал на маєтності. Шляхтич (1658). Гетьман Ви-
говський 25 лютого 1658 р. надав йому
підтверджуючий універсал. Гетьман Брюховецький
підтвердив за ним Ропську волость. Наказний по-
лковник стародубський (1666.11.). Військовий това-
риш (1668). Брюховецький ще раз 12 березня 1668
р. підтвердив спадкові маєтності за Рубцями. Сот-
ник топальський (1669, 1672 – 1673). Гетьмани Іг-
натович (24.02.1670) і Самойлович (22.06.1672)
підтвердили за ними майнові надбання. У 1673 р.
здійснили розподіл маєтності з братом Іллєю. На-
казний полковник стародубський (1676, 1677, 1678).
У 1679 р. гетьман Самойлович відібрав Ропську во-
лость. У 1682 р. оселив слободу Єленку на грунтах
шляхтича Горяїна Чорнооковського. Д.: Марія Пет-
рівна Рославець.

Рубець Михайло Костантієв (? – ран. 1781) – атестова-
ний в значкові товариші Стародубського полку
(1769), в поході (1769), мав володіння у с. Рудні То-
пальської сотні. 

Рубець Михайло Михайлович (1730 – 1784 – ?) –
службу розпочав з 1749 р. військовим канцелярис-
том ГВК, військовий товариш (з 1760.4.10), бунчу-
ковий товариш (1767 – 1775 – ?). Мав 21 аідданого
(1775). Д.: Марина Онисифорівна Лашкевич, донька
значкового товариша.

Рубець Михайло Якимович – службу розпочав з 1737 р.,
полковий канцелярист, значковий товариш (з
1743), отаман городовий стародубський (з
1758.23.05). 30 травня 1767 р. абшитований сотни-
ком. Мав володіння в селах Чорнооків, Любечани,
Абтени Топальської сотні (1781). Д.: Ганна Васи-
лівна Завадовська, донька бунчукового товариша.

Рубець Мойсей Юрійович (? – ран. 1736) – значковий
товариш (1732).

Рубець Семен Гнатович (? – 1724.4.05) – значний това-
риш Стародубського полку (1711), суддя полковий
стародубський (1714–1723). 21 грудня 1711 р. отри-
мав гетьманський універсал на половину сс. Куроз-
нов, Плавні, Брахілов, Любечан, сл. Залужжя,
греблю при тій слободі на р. Лужку. 16 березня 1715
р. разом з братом Юрієм отримав царську грамоту з
підтвердженням маєтностей. Д.: Євдокія NN, пле-
мінниця Ганни Іванівни Маковської, онука кроле-
вецького сотника. 

Рубець Семен Дем’янович (1731 – 1781 – ?) – син бунчу-
кового товариша, службу розпочав з 1751 р. вій-
ськовим канцеляристом, абшитований в липні 1757
р., був при експедиції «батуринського строения»,

військовий товариш (1760–1767), бунчуковий това-
риш (1767 – 1781 – ?). Володів частиною сс. Брах-
лова і Стратива, с. Любечани в Топальській сотні
(1781), мав 39 підданих (1775). Д.: 1) Марія Іванівна
Топольницька. 2) Марія Степанівна Лашкевич.

Рубець Степан Дем’янович (1720 – 1754 – ран. 1764) –
військовий канцелярист (1754), значковий това-
риш. У 1763 р. у його володінні в Топальській сотні
у с. Курознові 5 дворів посполитих. Д.: 1) NNN (? –
ран. 1754). 2) Настасія NN.

Рубець Степан Михайлович (1748 – ?)– син бунчукового
товариша і доньки бунчукового товариша Ганни Ва-
силівни Заваловської. Військовий товариш (1783).

Рубець Федір Григорович – значний військовий това-
риш у Стародубському полку (1721–1726).

Рубець Федір Йосипович – значковий товариш (1723 –
1725).

Рубець Федір Якович (? – 1725.22.09) – в одному із до-
кументів 1748 р. записано: «Яковлей сын Рубец в
1712 году в Высокомонарших грамотах данных им
на владеніе сель и деревень написан знатним войс-
ковым товарищем». Значний військовий товариш
(1721). 2 січня 1721 р. отримав царську грамоту на
маєтності. Бунчуковий товариш. Помер в гілян-
ському поході.

Рубець Юрій Ілліч – значний військовий товариш
(1707), стародубський полковий суддя (1709–1713),
наказний полковник стародубський (1713). 11 січня
1711 р. отримав гетьманський універсал на маєтності.

Рубець Яким Юрійович (? – ран. 1735) – значковий то-
вариш (1723 – 1732). Д.: Ганна Тарасівна N (1696 –
1754 – ?), донька погарського сотника Тараса Гав-
риловича. 

Рубець Яків Михайлович – значний військовий това-
риш у Стародубському полку (1700 – 1715). 17 квітня
1700 р. отримав гетьманський універсал на маєт-
ності. Скоропадський 2 лютого 1709 р. підтвердив
за ним його маєтності. Д.: Ганна Сергіївна Потапо-
вич, донька бурмістра стародубського.

Рублевич Григорій – військовий товариш Чернігів-
ського полку (1674), гонець гетьманський до Мос-
кви (1674).

Рубльовський Іван – значковий товариш Миргород-
ського полку (1713), входив до куріня Лісницького.

Рубльовський Іван – значковий товариш Миргород-
ського полку (1766), священик (1768).

Рублянський N – значковий товариш Чернігівського
полку.

Руголь Павло – сотник козелецький (1757.22.03. –
1767.22.12.), бунчуковий товариш (1784), шляхтич
Ніжинського повіту.

Рудавський Григорій Григорович – значковий това-
риш Прилуцького полку (1731 – 1751 – ?).

Рудавський Григорій Сейсенович (? – ран. 1750) –
значковий товариш Прилуцького полку.

Рудавський Данило Григорович (1717 – 1788 – ?) –
значковий товариш Прилуцького полку (1732 – 1751
– ?). У 1748 р. був свідком при підписанні теста-
менту Петра Григоровича Стороженка. Абшитова-
ний значковий товариш (1788). Мав двох підданих
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в Борзнянському повіті. Д.: Марина NN, донька вій-
ськового товариша.

Рудавський Костянтин Григорович – значковий това-
риш Прилуцького полку (? – 1738 – 1748 – ?), в 1738
полковий комісар «у описі і понуждении обивателів
до оранки і засіву хліба». Абшитований значковий то-
вариш (1758). Мав 4 посполитих у м. Ічні. Його сіно-
жать скосив ічнянський протопоп Петро Полянський.

Рудавський Павло (? – 1709 – 1767 – ?) – значковий
товариш Ніжинського полку (1735 – 1767). У 1735 р.
був у поході в Орелі на лінії, у 1737 р. отаман горо-
довий і сотник наказний у Борзні, був у кримському
поході при волах (1738). У 1747 р. мав двір житло-
вий у Борзні, у 1736 р. – 3, у 1738 р. – 2 підсусідки.

Руденко Антін Тихонович – син значкового товариша.
Службу розпочав з 1769 р. Значковий товариш При-
луцького полку (1773 – 1784 – ?). 

Руденко Григорій – значковий товариш Прилуцького
полку.

Руденко Іван – значковий товариш Лубенського полку
(? – 1736 – 1737 – ?), у 1736 р. був під слідством за
сотенне комісарство, у 1737 р. був у команді для на-
бору людей на лінію.

Руденко Іван – службу розпочав з 1763 р., військовий
товариш Полтавського полку (1770 – 1779 – ?).

Руденко Іван Григорович – значковий товариш При-
луцького полку (1722 – 1751 – ?).

Руденко Лука Михайлович (? – ран. 1768) – значковий
товариш Полтавського полку (1736 – 1743), в крим-
ському поході в першому наряді. Військовий това-
риш «за служби батька його осавула полкового
полтавського і його самого в бившую турецкую
войну в походах отправление» (1743 – 1755 р. в По-
лтавському полку, із запорожців, патенту не
пред’явив. Мав хутір і жив у Полтаві. Полковий ко-
місар полтавський (1755). Д.: Явдоха Михайлівна N.

Руденко Павло (Михайлович ?) (1728 – ?) – полтав-
ський міщанин. Ув’язнений у Січі (1756). Запорізь-
кий козак Корсунського куреня (1758 – 1771).
Бунчуковий товариш у Полтавському полку (1779).
Д.: Уляна NN (1748 – ?).

Руденко Павло Романович – син отамана городового
богацького, бунчуковий товариш Миргородського
полку (? – 1775 – 1782 – ?). У 1775 р. у нього захопив
землі підкоморій Остроградський. Мав 350 хат під-
даних у Голтв’янському повіті (1782).

Руденко Петро Григорович – значковий товариш При-
луцького полку (1722 – 1751 – ?).

Руденко Тишко Григорович (? – 1712 – 1763) – житель
с. Гнідинців, значковий товариш Прилуцького
полку (1722 – 1763).

Руденко Хома – син значкового товариша, значковий
товариш Лубенського полку (1751).

Руденко Яків Григорович – значковий товариш При-
луцького полку (1722 – 1751 – ?). 

Рудзевич Федір Леонтійович – службу розпочав з 1767
р. кур’єром ГВК, значковий товариш Ніжинського
полку (1769 – 1782), мав дім з 3 покоїв у передмісті
Глухіва Красній Горці. Корнет (з 1782.24.05.). Кор-
нет у відставці. Д.: Настасія NN, донька поручика. 

Рудзинський Михайло Овсійович (1759 – ?) – шляхтич
гербу «Радич», син сотенного писаря. Службу роз-
почав з 1771 р., військовий товариш (1784 – ?). Слу-
жив у Білоруській дивізії на «новому» кордоні.
Бажав перейти у 1783 р. на цивільну службу.

Рудинський Овсій – писар сотенний (? – 1781), вій-
ськовий товариш в Стародубському полку (1781 – ?).

Рудич Корній – значковий товариш.
Рудницький Іван – в посольстві полковника Апостола

до царя (1658), «заслужений у Війську Запорозь-
кому» Миргородського полку (1659), 30 травня 1659
р. отримав королівський привілей на м. Баранівку
на р. Пслі. Писар генерального судді Григорія Ліс-
ницького (1661). 26 липня 1661 р. отримав королів-
ський привілей на м. Тальне у Білоцерківському
старостві. 20 липня 1661 р. отримав королівський
привілей на с. Портянки на р. Пслі. Д.: Ганна NN.

Рудомін–Дусяцький Дем’ян Трохимович (1730 – ?) –
правнук Петра – шляхтича, старости стародуб-
ського, полковника королівського. Військовий то-
вариш (1787), мешканець стародубський.

Рудченко Семен Іванович – шляхтич гербу «Правд-
зич», значний військовий товриш (1708).

Рудь Степан – значний «зауніверсальний запорожский
козак» (1743). Мешкав в м. Переволочній. Військо-
вий товариш Полтавського полку (? – 1750 – 1759 –
?), мав двір у Переволочній.

Рудь Яким (1748 – ?) – службу розпочав з 1764 р., вій-
ськовий товариш Миргородського полку (1774 –
1783 – ?).

Русаков Григорій (1755 – ?) – з різночинців. Службу
розпочав з 12 листопада 1770 р., значковий товариш
Лубенського полку (з 25 травня 1771 р.), військовий
товариш (з 9 серпня 1779 р.). 

Русаков Іван Петрович – значковий товариш Лубен-
ського полку (1735), мешканець лохвицький.

Русин Андрій – значковий товариш Прилуцького полку
(? – 1732 – 1740 – ?), проживав у с. Білашівці.

Рустанович Михайло Петрович (1748 – 1799 – ?) – син
бунчукового товариша, службу розпочав 8 січня 1766
р., полковий канцелярист (з 1775.15.04.), у 1774 р. був
наглядачем від хвороби у Золотоніській сотні. Знач-
ковий товариш Переяславського полку (з 1776.12.10.).
Мав 5 підданних у Воронкові (1783). Д.: (1775) Кате-
рина Грихно, донька значкового товариша.

Рустанович Петро Іванович (1721/24 – 1771.29.04.) – син
протопопа вороньківського, навчався в Києво-Моги-
лянській академії (1736), студент Переяславського ко-
легіуму (1744), значковий товариш (з 1748),
військовий товариш (1756.22.01. – 1771). Жив у Во-
ронкові. Маєт ності з братом дістали від діда Петра
Рустано вича (? – 1699 – 1738 – ?), священика Святоп-
речистинського воронківського у 1695 р., протопо па
Бориспільського (? – 1699 – 1711 – ?). Прадід Павло у
1663 р., як козак Переяславського полку, отримав
оборонний універсал від Брюховецького на воло-
діння в Борисполі. Був одружений з Тетяною Опана-
сівною Щу ровською, донькою полковника
Переяславського. У 1666 р. він фіксується переписом
як один з найбагатших грецьких купців у Переяс лаві.
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Мав за дружиною значні володіння у Воронкові. Крім
того, йому нале жали маєтності в Каневі і Терехтими-
рівській сотні, що до 1676 р. вхо дила до Канівського
полку. Мабуть, у цей час породичався з Суслами, пле-
цами яких у Переяславі володіли Рустановичі в сер.
XVIII ст. «не по купле, а по свойству». Рустанович
брав активну участь в політичних справах того часу.
Був одружений двічі: 1) Марія Михайлівна N (1733 –
1759 – ран. 1765). 2) Тетяна NN (1721/1724 – 1765 – ?).
Мав дітей від 1-го шлюбу – Єлизавету (1749 – 1765 –
?), Олександра (1750 – 1772.05.01.); Марфу (1751 –
1772 – ?), яка мала доньку Анастасію (1769 – ?); Ми-
хайла (1753 – 1799 – ?). Д.: Катерина Іванівна Грихно,
донька значковий товариш (1760 – 1779 – ?); Андрія
(1756 – 1798 – ?). Д.: (з 1775) Катерина Гаврилівна
Спис (1758 – 1785 – ?); Тетяну (1757 – 1772 – ?); Марію
(1758 – ?); Феодосію (1760 – 1777 – ?).

Рустанович Яків Іванович (1723/1726 – 1763 – ?) – син
священика рождественського воронківського, про-
топопа во ронків ського. Навчався в Києво-Могилян-
ській академії (1736), а потім у Переяславському
колегіумі (1740), значковий товариш (з 1748), вій-
ськовий товариш (1756 – 1763 – ?), підсудок зем-
ський повіту Золотоніського (1772 – 1781). Маєт ності
дістали від діда – протопопа бориспільського Петра
Рустано вича. Д.: 1) Уляна Григорівна N (1727 –
1770.28.02). 2) (з 1771) Ганна Костянтинівна Леон-
тович (бл. 1741 – 1800 – ?), донька сотника золото-
ніського. Діти: Євдокія (1748 – 1786 – ?), Ганна (1750
– 1786 – ?), Анастасія (1751 – 1786 – ?), Андрій (1760
– 1804 – ?), від 2-го шлюбу – Андрій (1771 – 1786 – ?),
Даря (1772 – 1786 – ?), Ганна (1773 – 1786 – ?).

Рутковський Василь – військовий товариш (1790). Мав
15 підданих в Прилуцькому повіті. Д.: Марина NN,
донька козака. Мали синів Устима, Івана, доньку
Марію.

Рутковський Парфен Власович – значковий товариш
Прилуцького полку. Д.: NN Тарновська, уроженка
Варви. 

Рутковський Яків – значковий товариш (1763), 9
серпня 1763 р. продав двір у Переяславі Михайлу

Лукашевичу. Абшитований значковий товариш Ки-
ївського полку (1782).

Рутницький Василь (1750 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Прилуцького полку (1788), мав 15 під-
даних (1788). Внесений до І частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва. Д.: Ма-
рина NN, козачка. Мали дітей Устима, Івана,
Мар’яну.

Рухлядка Василь Йосипович – значковий товариш Ста-
родубського полку (1779). Власник хут. Рухлядкіна,
де і проживав. Д.: Євдокія NN, донька шляхтича.

Рухлядка Іван – шляхтич гербу «Долєнга». Значковий
товариш Стародубського полку.

Рухлядка Федір – значковий товариш Стародубського
полку (1769), у другій армії в поході.

Рухлядка Яким Олексійович – син значкового това-
риша, значковий товариш в абшиті (1787) у Бак-
ланській сотні Стародубського полку. Д.: Марина
NN, донька шляхтича.

Рухов Кирило – покозачений шляхтич «Побуг», вій-
ськовий товариш Стародубського полку. Його онук
Михайло Микитович Рухов-Бадилевський (1732 –
?) – священик с. Ромашкова.

Ручик Андрій – значковий товариш Прилуцького
полку (1740).

Рябажський Юхим Іванович – значковий товариш
(1772).

Рябець Iван (? – 1709 – 1755 – ?) – посполитий. Знач-
ковий товариш (1729.2.06. – 1755 – ?). Це досить
рiдкiсний випадок, так як став Iван значковим iз по-
сполитих за служби батька. Доглядав за відбірними
вівцями, його протекціоністи записані у Кишин-
ській сотні. У 1736 р. наказний сотник при сотні, ви-
сланий до Переяслава. Мав 2 двори у Кишеньці – в
одному сам жив, а в другому вдова Пріська Острян-
чиха. Мав двох підсусідків і двох посполитих, що
жили на своїх ґрунтах.

Рябуха Ярема (1732 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Чернігівського полку (1788). Мав 4 підданих
у 1 селі. Внесений до ІІ частини родовідної книги
дворян Чернігівського намісництва.
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С
Савенко Іван (1698 – 1782 – ?) – мав власний герб,

службу розпочав з 1724 р. 1724 р. в збиранні в Гого-
лівській сотні до скарбу військового грошових і
хлібних зборів, 1725, 1726, 1729, 1730 рр. сотенний
козелецький комісар. У 1737–1738 рр. при полковій
артилерії в забезпеченні підвод і коней, організову-
вав закупку коней для армії разом з бунчуковим то-
варишем Михайлом Домонтовичем. 1739 р. в
хотинському поході «где и неприятелем в плен бил
взят», але йому вдалося врятуватися. Згідно атес-
тату полковника Танського призначений значко-
вим товаришем (1742.24.12. – 1753). Полковий
комісар (1744–1745). Наглядач за зборщиками гро-
шового збору у Київському полку (1747), містах
Києві (1749), Кременчузі (1751). 13 грудня 1749 р. з

нього стягнений штраф за зловживання при наборі
волів для російської армії. В цей час подав скаргу на
значкового товариша Івана Симонтовського за об-
разу. Абшитований значковий товариш (1753.10.06.
– 1782 – ?). Д.: (1738) Уляна NN. 

Савенко Петро Іванович (? – ран. 1772) – син значко-
вого товариша. Полковий канцелярист київський,
значковий товариш, полковий хорунжий київський
(з 1753). Його «сказка» датована 1761 р. Влітку 1768
р. бунчуковий товариш Будлянський захопив його
підданних. Д.: Зіновія NN (? – 1772 – ?).

Савенко Степан Якович (1730 – ?) – військовий това-
риш Стародубського полку, полковий хорунжий
(1782 – 1787 – ?). Мав 50 підданих у с. Новому. Мав
синів Михайла і Павла, доньок Ганну, Єфросинію,



Марфу і Тетяну. Д.: 1) Пелагея N Брюхачевська. 2)
Меланія NN, донька значкового товариша.

Савенко Федір Петрович (1772 – ?) – значковий това-
риш Київського полку, корнет.

Савенко Яким – значковий товариш Переяславського
полку, мав двір житловий у Кропивній (1750).

Савенко Яків – значковий товариш Стародубського
полку. У 1716 р. отримав гетьманський універсал на
маєтність. У 1754 р. обмінявся маєтністю з графом
Мойсеєм Владиславичем. У 1759 р. – полковий ко-
місар. Військовий товариш. Його онуки мешкали у
с. Топаль. Мав сина Матвія.

Савин Данило– значковий товариш Прилуцького
полку (1740)

Савицький – значковий товариш (?) Лубенського
полку, мав у 1745 р. в Пирятинській сотні при хуторі
2 двори підсусідків піших убогих

Савицький (Савич) Іван Ничипорович (? – 1751 – ?) –
малоґрунтовий виборний козак с. Шалбатасівки
(1739), значковий товариш Чернігівського полку (?
– 1743 – 1751 – ?). Мав підсусідка Вакулу Лесенія.

Савицький N (? – ран. 1741) – значковий товариш Лубен-
ського полку, мешкав у с. Ждани. Д.: NNN (? – 1741 – ?).

Савицький Андрій – військовий товариш Миргород-
ського полку, возний Курінської сотні (1779).

Савицький Василь – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1744 – 1751 – ?) на місце батька, мав
житловий двір у м. Березному (1747).

Савицький Василь Федорович – службу розпочав в Лу-
бенському гродському суді (1762 – 1764), канцеля-
рист полковий (з 1762), військовий канцелярист
ГВС (1764.15.10. – 1773), городовий писар лубен-
ський (з 1773), військовий товариш Лубенського
полку (з 1774.24.01.), писар полковий (з 1779.8.06.),
писар полковий лубенський (1779.18.07. – 1781).

Савицький Григорій Савич – служив з 1738 р. в Ні-
жинській полковій канцелярії канцеляристом, з
1750 р. значковий товариш, з 1752 р. отаманом го-
родовим, хорунжим полковим стародубським
(1764.9.08. – 1780).

Савицький Григорій Степанович (бл. 1732 – 1788 – ?) –
службу розпочав з 1750 р. полковим канцеляристом
(з 1752.23.01), значковий товариш (з 1757.15.11), вій-
ськовий товариш (з 1767), полковий осавул вакан-
совий (1773 – 1780 – ?). Бунчуковий товариш у
Лубенському полку (1782.3.05. – 1787 – ?). Мав під-
даних у с. Луговинах Куренської сотні і хут. Писар-
щина Яблунівської, а також 48 душ на хут.
Стороженківському. Д.: Ганна Степанівна Сторо-
женко, донька сотника яблунівського. У 1780 р.
мали трьох синів, один з яких проходив службу в
Ростовському карабінерному полку. 

Савицький Григорій Федорович – полковий канцеля-
рист (з 1752.6.06.), писар гродський лубенський (з
1762.17.05.), писар земський Роменського повіту (з
1765.18.10.), військовий товариш Лубенського полку
(з 1781.10.07.).

Савицький Євдоким – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1744 – 1751 – ?) на місце батька, брат
Василя.

Савицький Захар Данилович (бл. 1755 – 1787 – ?) – вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (1787). Д.:
Євдокія Антінівна N, міщанка.

Савицький Мойсей – значковий товариш Ніжинського
полку.

Савицький Олексій (1752 – ?) – службу розпочав з 12
січня 1769 р., возний Куренської сотні (з 1 липня
1772 р. – 1779 – ?), військовий товариш Лубенського
полку (з 28 березня 1774 – 1779 – ?).

Савицький Павло Тихонович – службу розпочав з 1747
р., значковий товариш Чернігівського полку
(1758.16.02. – 1774), абшитований сотником
(1774.7.07.). В Шалбатасівці і Будищах мав 15 під-
данних, ліс при Шаболтасівці.

Савицький Семен Іванович – писар городовий мен-
ський. 1728 р. образив і побив шинкарку – дружину
драгуна Виборзького полку Івана Нікітіна Феодо-
сію, за що був покараний киями. Писар сотенний
березненський (1708–1744), 1721 і 1725 рр. був в ни-
зовому сулацькому поході, 1732 р. на українській
лінії, 1735 р. проти ногайської орди, 1737 р. в сотні
по набору, 1738 і 1739 рр. по набору волів. Значко-
вий товариш Чернігівського полку (1744.4.03. – ?).

Савицький Степан Федорович (1748 – 1797 – ?) – на-
вчався у КМА (1759.20.09. – 1764), розпочав службу
24 жовтня 1764 р., полковий канцелярист (з 4 грудня
1764 р.), потім – канцелярист Роменського земського
суду (з 14 грудня 1765 р.), возний повітовий (з 14 січня
1768 р.), військовий товариш Лубенського полку (з 20
травня 1779 р. – 1783 – ?). В походах не був, бажав пе-
рейти у 1783 р. на цивільну службу. Поручик (1797).
Д.: Тетяна Антінівна N (бл. 1755 – 1797 – ?).

Савицький Федір – значковий товариш Ніжинського
полку.

Савицький Федір (1749 – ?) – службу розпочав 10 ве-
ресня 1767 р., канцелярист Роменського повітового
земського суду (з 29 січня 1768 р.), військовий кан-
целярист (з 9 березня 1772 р.), військовий товариш
Лубенського полку (20 травня 1779 – 1783 – ?). В по-
ходах не був, бажав перейти у 1783 р. на цивільну
службу.

Савицький Федір Данилович (бл. 1758 – 1787 – ?) – бун-
чуковий товариш у Чернігівському полку (1787). Д.:
Феодосія Андріївна N, донька військового товариша.

Савицький-Тихонович Федір Павлович (? – 1770 –
1787 – ?) – син значкового товариша, в службі з 1781
р. значковим товаришем Чернігівського полку, 1
січня 1784 р. абшитований військовим товаришем.
Проживав у Шабалтасівці Новгород-Сіверського
повіту. Д.: Євдокія Іванівна N, шляхтянка.

Савич N – військовий товариш (1781). Разом з полко-
вим осавулом Плешком тримали с. Нове в 1-й по-
лковій сотні Стародубського полку, де за ним
рахувалися 5 дворів підданих.

Савич Василь – значковий товариш Чернігівського полку. 
Савич Василь Васильович (1703/1705 – 1765 – ?) –

службу розпочав з 1725 р., син полковника лубен-
ського. Учасник низового походу. Бунчуковий то-
вариш (з 31.12.1735 р.), абшитований бунчуковий
товариш (з 1756). Присягнув у 1741 р. Володів жит-

321



ловим двором у Лубнах, в якому сам жив, 4 дворами
піших козацьких підсусідків, хутором при урочищі
Солониця, мав підсусідків у с. Пісках, у Лукомській
сотні при хуторі біля с. Худоліївки 2 двори підсусід-
ків піших, 7 найманих людей, приїзджим двором,
шинком та хутором у с. Хрольовці Лукомської сотні,
у Пирятинській сотні с. Карпилівці 3 дворами
піших посполитих, в д. Семашівці – 4 дворами тяг-
лих та 5 дворами піших убогих посполитих, у Горо-
шинській сотні у с. Худоліївці 3 дворами підсусідків,
1 двором у с. Засуллі. Рід внесений до VI частини ро-
довідної книги Чернігівського намісництва.

Савич Василь Євстратійович (1764 – ?) – абшитований
військовий товариш Київського полку (1787). Разом
з братом Іваном мав 40 підданих в Олишівці.

Савич Григорій Васильович (? – 1729 – ран. 1743)– бун-
чуковий товариш (? – 1729 – ?). Гетьман Д.Апостол
підтвердив право Івана і Григорія Савичам на с.
Кудрівку. Тримав з братом Іваном в с. Червоні
Яруги Сумського полку 18 дворів (123 підданих)
(1732). Д.: Олена Луківна Жоравка, донька старо-
дубського полковника. Після 1743 р. проживала у с.
Кудрівка і мала там шинок. Володіла двором і шин-
ком у с. Кудрівка Сосницької сотні, в тих дворах Са-
вичів жили наймані люди (1747). В другому шлюбі
(1749) за Павлом Львовичем Селивановим, поручи-
ком Московського драгунського полку, який про-
живав у с. Чорнотичах.

Савич Григорій Семенович (1725 – ?) – службу розпо-
чав 1 вересня 1747 р., значковий товариш Лубен-
ського полку (з 4 жовтня 1749), військовий товариш
(з 23 вересня 1779). Був при Германландському і Бо-
рисоглібському драгунських полках за полкового
комісара.

Савич Євстрат (1726 – 1772 – ран. 1788) – службу роз-
почав з 1747 р., військовий товариш Ніжинського
полку (? – 1750), бунчуковий товариш у Київському
полку (з 11 січня 1750 р). У 1767 р. відмовився по-
ставити свій підпис під генеральним описом Київ-
ського полку. Мешканець олишівський.

Савич Іван (? – 1674 – 1733, Чернігів) – 1689 р. під Голт-
вою проти орди, 1695 р. під Кезикерменом і Азовом,
1697 р. під Таванью, 1698 р. під Кезикерменом і коло-
мацькому поході, 1704 р. в двох польських походах під
Сандомиром, товариш полку Чернігівського (? – 1704
– ?). 20 лютого 1704 р. отримав гетьманський універ-
сал на тестівські зліївські ґрунти і місце для млина. У
1706 р. під Ченстоховом, 1707 р. під Білою Церквою,
1708 р. під Глуховом зі шведами, 1713 р. під Києвом і
оборона кордонів. 17 січня 1716 р. отримав гетьман-
ський універсал на підтвердження універсалу 1704 р.
Мазепи і куплених батьком новосельських і кротин-
ських ґрунтів. 1721 р. на Ладогу на канальні роботи,
під Астраханню і на Коломаці. Сотник любецький (? –
1709 – 1725), (1727–1733). Помер у 1733 р. в Чернігові,
будучи при полковому правлінні. Д.: Феодотія Григо-
рівна Пронкевич (бл. 1667 – 1743 – ран. травня 1743, с.
Зліїв), донька любецького священика.

Савич Іван Васильович (? – 1700 – 1744) – бунчуковий
товариш у Чернігівському полку (1729–1744), учас-

ник хотинського походу (1738). Мав володіння в Сос-
ницькій сотні Чернігівського полку (1738). Отримав
універсал гетьмана Д.Апостола з підтвердженням на
с. Кудрівку, мав там 157 дворів посполитих (1740).
Проживав у с. Кудрівка, де мав шинок (1743). У 1747
р. у с. Кудровці Сосницької сотні мав 109 дворів (154
хати) посполитих, жив у полку Ніжинському, мав 51
двор, 2 кола млинові, позика у військовий скарб –
2,50 карб. Д.: (з 1735) Анастасія Степанівна Забіла
(1694 – 1751 – ?), донька бунчукового товариша,
мешкала в с. Лучниках, взамін якого в 1751 р. отри-
мала універсал на с. Довгалівку.

Савич Іван Іванович – полковий канцелярист Черні-
гівського полку (? – 1759), значковий товариш Ки-
ївського полку. Подав скаргу на чернігівського
полковника Божича (1759.16.07. – 1761 –?). Його
сестри Уляна, Софія, Пелагея і Настасія скаржи-
лися за захоплення ним батьківського маєтку. Воз-
ний Любецької сотні Чернігівського полку (? – 1767
– ?). Мав 437 підданних в 2 селах і 1 дєрєвнє. Разом
з братами Степаном і Петром тримав 34 підданних
у 1 селі і 1 дєрєвнє. В 1761 р. його батько «Савич Іван
Корнійович, батько подателя сказки 74 р., сини
його Степан 46. – Д.: Гафія Олексіїна 26 р. – їх діти:
Анастасія 8 р., Петро Іванович Савич 40 р. – Д.:
Анастасія Луківна 38 р. д. Веребійовка».

Савич Іван Ничипорович – малоґрунтовий виборний
козак с. Шалбатасівки (1739), значковий товариш
Чернігівського полку (? – 1743 – 1751 – ?). 

Савич Костянтин Іванович (? – 1735) – значковий това-
риш Чернігівського полку (? – 1730 – 1735), наказ-
ний сотник любецький (1733 – 1735).

Савич Олександр Іванович (бл. 1760 – 1811 – ?) –
службу розпочав з 1779 р., значковий товариш Чер-
нігівського полку (з 1780.17.02.), військовий това-
риш (1784.3.02. – 1799.11.10.), титулярний радник.
Мав з братами Андрієм, Григорієм 437 підданих в
Городницькому повіті (1790).

Савич Пантелеймон Прокопович (1763 – ?) – значко-
вий товариш Київського полку (1787). Корнет. Мав
46 підданних в Олишівці. 

Савич Петро Васильович (? – 1725 – 1753 – ран. 1756) –
син полковника лубенського, учасник низового по-
ходу (1725 – 1729), бунчуковий товариш (1735.31.12. –
1751 – ?). Мав у с. Хорошках житловий двір, в якому
сам жив, та 5 найманих людей, хутір на Матяшовці з
3 найманими людьми, хутір у Пирятинській сотні (4
двори найманих людей, підданих посполитих дворів
11 тяглих убогих та 9 піших убогих), у с. Пулинець
його підданих посполитих 3 двори тяглих та 3 піших,
в Лубнах 1 двір піших убогих підсусідків козацьких,
у с. Нижні Булатці 2 тяглих та 2 піших двори підсу-
сідків. Мав у Стародубі двір: 1 хату господаря, при ній
кімната прибудована, 2 комори. В ній жив посполи-
тий. Двір на місці шляхетському дістався від предків
у спадок. Д.: (1754) Ганна Петрівна Лизогуб (? – 1734
– 1781 – ?), у другому шлюбі за Дмитром Федорови-
чем Дараганом, полковим суддею. 

Савич Петро Федорович (1729.14.05. – 1761 – ран. 1772)
– син бунчукового товариша. Служив з грудня 1747
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до 1749 рр. при ГВК, з березня 1749 р. військовий
канцелярист. Універсал від 2 травня 1750 р. на чин
бунчукового товариша спільний з братом Федором
за служби прадіда, діда і батька (прадід Сава Про-
копович – писар суду генерального, потім суддя ге-
неральний, дід Семен Савич – теж писар
генеральний до смерті, батько Федір Савич – бунчу-
ковий товариш). Спочатку служив у Лубенському
полку, а потім перейшов до Стародубського. У 1751 р.
супроводжував гетьмана в Глухів. У 1754 р. призна-
чений в Ніжинський полк за недоїмки по військо-
вих відкупах. У 1757 р. призначений в слідчу комісію
по скарзі польської сторони ржищівського управи-
теля на бунчукового товариша Василя Гудовича і
військового канцеляриста Івана Березовського про
спірні землі. 1761 р. три місяці знаходився у Глухові
при гетьмані. Мав у Стародубі двір: 1 хату господаря,
при ній кімнату прибудовану, 2 комори. В ній жив
посполитий. Двір на місці шляхетському дістався від
предків у спадок. Володів хут. Жигалкою у Новомі-
ській сотні поблизу с. Білого Колодязя, де мав пло-
тину з млином на р. Вепринці, винокурню,
приїзджий дім і 13 дворів підданих. У його володінні
с. Кривець Топальської сотні, де він проживав,
млин, 64 двори підданих. Д.: (1757) Настасія Мико-
лаївна Ханенко (1737 – 1783 – ?), донька генераль-
ного хорунжого. Проживала у с. Довгалівці
Срібнянської сотні Прилуцького полку, де мала 30
хат підданих. Сини Федір (1747 – ?) і Степан (1753 –
?) служили в Угорському гусарському полку (1779).

Савич Прокіп – військовий товариш. Його донька Па-
раска заміжня (1783) за поручиком Степаном Васи-
льовичем Кулаковським.

Савич Прокіп (1731 – 1761 – ран. 1766) – значковий то-
вариш Київського полку (з 1761.3.02.). Мешкав у м.
Олишівці, на місці, яке 1729 р. купив його батько.
Д.: Катерина Микитівна N (1741 – 1788 – ?). Мали
дітей Пантелеймона (бл. 1763 – ?), Параску (бл. 1760
– ?), Настю (бл. 1761 – ?).

Савич Семен – значковий товариш (1735 – 1762 – ?) у
Чигриндубравській сотні Лубенського полку. 

Савич Семен Савич – син генерального писаря. Підпи-
сав акт про обрання гетьманом Івана Мазепу, що за-
свідчує його антисамойловичеву позицію. Значний
військовий товариш (1689), супроводжував геть-
мана до Москви. Після смерті батька Мазепа здійс-
нював через нього вплив на чернігівську старшину,
призначивши на високу посаду писаря ГВС (1701 –
1706). З 1709 по 1725 рр. займав посаду генераль-
ного писаря. Д.: (бл. 1689) Тетяна Леонтіївна Полу-
боток. Шлюб продовжував зміцнювати позиції
Савичів у чернігівському козацько-старшинському
угрупованні вже за Мазепи. 

Савич Тарас (1742 – ?) – військовий товариш (? – 1788
– 1792 – ?). Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва. Д.:
Олена NN, донька осавула сотенного.

Савич Федір Васильович (1720 – 1763 – ?) – значковий
товариш Лубенського полку, присягнув у 1741 р. Мав
братів Петра, Івана і Йосипа. Бунчуковий товариш у

Лубенському полку (1750 – 1763 – ?). У 1745 р. в Ро-
менській сотні у с. Заїзд мав посполитих 1 двір тяг-
лих та 2 піших убогих. У с. Ведмежому житловий
двір та 3 двори малоґрунтових не могучих, 9 тяглих
та 3 піших убогих посполитих. Мав у 1747 р. убогих
і дуже убогих підданих в Роменській сотні в с. Зайда
6 дворів в них 8 хат; у с. Ведмежому підданих убо-
гих 15 дворів на 17 хат та 10 піших підсусідків та жит-
ловий двір, 15 дворів найманих людей 2 шинки. У
1752 р. разом з братом Петром мали суперечку за ліс
з козаками Савченком Андрієм, Семком Стефаном
та іншими. 1757 р. не допустив бунчукового това-
риша Павла Ласкевича будувати млин на р. Ромні.

Савич Федір Семенович (бл. 1691 – 1750) – 1725 р. по-
зивав у Сосницькій сотенній канцелярії козака с.
Ляшківці Сосницької сотні Дмитра Татарина за по-
биття підданих. Військовий товариш (1726). 1 лис-
топада 1726 р. отримав указ ГВК про слідство у
справі мешканки с. Жуклеве Понорницької сотні
Гафії Павлової на довгогребельського гутника
Павла Степанова за захоплення підвод з гутним
склом і шкірами. Бунчуковий товариш (1725 – 1750,
універсал на звання 1735.13.09.). Мав у с. Гута Бу-
диська 9 убогих підданих, в д. Дегтярівка Волин-
ської сотні 24 убогих (1732), володіння в Сосницькій
сотні Чернігівського полку, у д. Довгій Греблі 2
двори посполитих (1739), мав шинок у с. Довгій
Греблі Волинської сотні, 4 двори посполитих там
само, 4 двори посполитих у с. Рудня (1740), в д.
Греблі 4 двори посполитих (1741), у с. Довга Гребля
мав 9 дворів посплитих, при хуторі, володів у Сос-
ницькій сотні с. Рудні 5 посполитими дворами
(1743), приїзджий двір у с. Довга Гребля Волинської
сотні, мав двір приїзджий в д. Рудні (1747). Мешка-
нець с. Медвежого. Мав у степу Бахмацької сотні
хутір, 2 хати, в яких жили наймані Іван Журавель і
Кіндрат Мовчан. У 1736 р. мав двір у сл. Веригінська
Глухівської сотні, підсусідків 1 двір у м. Бахмач,
приїзджий двір у с. Плачики Батуринської сотні, у
1738 р. володів 14 хатами посполитих с. Загоровки
Борзнянської сотні, 43 дворами посполитих і 14 під-
сусідських у с. Слоути Глухівської сотні, приїзджий
двір і шинок у с. В.Загоровці Борзнянської сотні,
двір приїзджий у Батурині та у с. Пальчиках. Д.: На-
стасія Петрівна N (бл. 1703 – ?).

Савич Федір Федорович (1718, с. Ведмеже – 1768 – ран.
1778) – син бунчукового товариша, бунчуковий то-
вариш (з 1750.2.05.). Присутній у ГВС. Абшитова-
ний в 1768 р. Д.: Марія Яківна Якубович (1730 –
1778 – ран. 1790), донька генерального осавула.

Савін Данило (? – ран. 1772) – значковий товариш
(1732), отаман куреня значкових товаришів При-
луцького полку (? – 1740 – 1747). Обраний полко-
вим хорунжим на місце померлого Антіна Маценка
(1747–1759). У 1756 р. звинувачений за хабарництво
козаками Великобудиської і Старосанжарської со-
тень Полтавського полку у м. Архенгельську в Новій
Сербії. У 1759 р. ГВК стягувала з спадкоємців Івана
Себаст’яновича 36 карбованців боргу. Намагався
отримати від спадкоємців генерального військового
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осавула Якова Якубовича відшкодування за стягну-
тий податок з вільних військових земель, привлас-
нених Якубовичем.

Савойський Данило (? – 1695 – ран. 1748) – отаман го-
родовий Роменський (? – 1725), значковий товариш
Лубенського полку (? – 1735 – 1739 – ?), у 1735 р. був
у кримському поході, у 1736 р. на лінії з працівни-
ками, у 1738 р. був у поході при Дністрі. Учасник
кримського походу (1739), військовий товариш. По-
лковий комісар (1727). Абшитований військовий то-
вариш. Присягнув у 1741 р. Д.: NNN (? – 1705 – 1751 –
?). Мали синів Дмитра, Івана, Лазаря, Юрія, Мойсея.

Савойський Дмитро Данилович – значковий товариш
Лубенського полку (1737), учасник очаківського по-
ходу (1737), вів фінансові справи з військовим това-
ришем Андрієм Мазаракієм. Військовий товариш (?
– 1745 – 1751 – ?), патенту не пред’явив. Мав у Ром-
нах двір житловий, в Роменській сотні у с. Коржові в
подворку 1 двір піших убогих підсусідків, у с. Моска-
лівці 1 двір піших убогих, у с. Великих Бубнах 2 двори. 

Савойський Іван (1738 – 1790 – ?) – значковий това-
риш Лубенського полку (1768 – 1777 – ?), абшито-
ваний військовий товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Мав
12 підданих в одному селі в Роменському повіті. Д.:
(1780) Єфросинія Семенівна Михайлова, донька ко-
зака Хмелівської сотні. 

Савойський Іван Данилович (1719, Ромни – ?) – на-
вчався в КМА (1736), військовий канцелярист (з
1741), військовий товариш Лубенського полку (з
1747).

Савойський Павло (1740 – ?) – значковий товариш Лу-
бенського полку (1768 – 1777 – ?), абшитований вій-
ськовий товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 1
підданого в Роменському повіті (1790). Д.: (1780)
Євдокія Омелянівна Кудря, донька козака гаври-
лівського.

Савойський Петро Данилович (? – 1720 – 1751 – ?) –
значковий товариш Лубенського полку (1732 – 1751
– ?) за служби батька отамана в Ромнах. У 1736 р.
був комісаром, у 1737 р. – при видачі фуражу. Брав
участь в кримському поході 1739 р. При роздачі бід-
ним і «неімущим» хліба і свічок (1751). Мав у Ро-
менській сотні у с. Процювці двір житловий і шинок
(1745).

Савойський Роман (1761 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Лубенського полку (? – 1788 – 1790 –
?), мав 110 підданих у 1 селі і 1 хуторі в Роменському
повіті. Д.: Ганна Григорівна Зарудна, донька вій-
ськового товариша.

Савойський Семен – значковий товариш, військовий
товариш Лубенського полку (1790), підданих не
мав. Д.: Горпина NN, донька козака. 

Савойський Стефан Данилович – значковий товариш
Лубенського полку (1732 – 1739 – ?) за служби
батька отамана в Ромнах. Брав участь в кримському
поході (1736, 1738).

Савойський Федір – значковий товариш Лубенського
полку, мав у Роменській сотні в с. Процювка жит-
ловий двір найманий, в с. Плавищах – житловий
двір (1747).

Савойський Юрій Данилович (бл. 1728/1730 – 1788 –
?) – служив з 1746 р. в званні військового канцеля-
риста 14 років. Військовий товариш у Лубенському
полку (1760.10.10. – 1781.08.), хорунжий полковий
(1781.10.08. – 1786 – ?), абшитований полковий хо-
рунжий (1788). Мав 110 підданих у 1 селі і 1 хуторі.
Д.: NN Устимович, донька бунчукового товариша.

Савойський-Єзучевський Ничипір – військовий то-
вариш (1733).

Савран Роман – значковий товариш Бобровицької сотні
Київського полку (1740), відкупщик Київського
полку (1740), 1741 р. приніс присягу імператриці. 21
вересня 1748 р. був виключений із значкових това-
ришів, як нездатний для такої служби, але згодом
поновлений. Значковий товариш (1766).

Саврицький Йосип Філімонович – значковий товариш
Стародубського полку (1730 – 1750 – ?), в Ізюмі при
рабочій команді (1737).

Саврицький Сава Філімонович – значковий товариш
Стародубського полку (1730 – 1750 – ?). Одного з них
стосується інформація: володів греблею з млином в
два кола на р. Кропивній у с. Кропивній Топальської
сотні. Д.: Євфимія NN (? – 1761 – 1781 – ?).

Саврицький Філімон – значний військовий товариш
(1709). Д.: Настасія Яківна Рубець.

Савченко Дорош – козак Золотоніської сотні, значко-
вий товариш Переяславського полку (1742 – 1750 –
?), абшитований значковий товариш, його донька
заміжня за отаманом сотенним березанським Па-
влом Головачевським.

Савченко Зінець Марченко – значковий товариш При-
луцького полку (1734).

Савченко Іван Маркович – значковий товариш При-
луцького полку (з 1723).

Савченко Марко – значковий товариш Прилуцького
полку (? – 1734 – 1740 – ?), житель с. Березовець.

Савченко Михайло Марченко – значковий товариш
Прилуцького полку (1734).

Савченко Семен – військовий товариш (1783). Мешкав
у с. Шаповалівці. Мав 21 спадкового підданого. Д.:
Марія Гнатівна Синельникова, донька військового
товариша.

Савченко-Бєльський Дмитро Федорович (1737 – ?) –
військовий товариш Ніжинського полку (1788), мав
13 підданих. Д.: Ганна NN, донька козака.

Савченко-Бєльський Семен Іванович (1752 – ?) – син
отамана сотенного шаповалівського, військовий то-
вариш Ніжинського полку (1782), корнет. Мав 15
підданих. Д.: Марія Гнатівна Синельникова, донька
військового товариша. Мав синів Василя, Дем’яна,
Федора, Козьму, доньку Уляну.

Савченко-Бєльський Тимофій Іванович (1754 – ?) –
військовий товариш Ніжинського полку (1788), мав
6 підданих. Д.: Уляна Дмитренко, донька корнета.

Савченко-Бєльський Федір Олексійович (1752 – ?) –
військовий товариш Ніжинського полку (1788). 

Савченко-Маценко Лев (1743 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Прилуцького полку (1788), мав 30
підданих в одному селі (1788). Д.: Катерина NN,
донька священика.
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Сагайдачний Тимофій (1753 – ?) – службу розпочав з
1770 р., отаман сотенний (з 1778), значковий това-
риш (з 1781).

Садковський Василь – значковий товариш Переяс-
лавського полку (? – 1741 – ?).

Садковський Григорій Кирилович (? – 1715 – 1752 – ?)
– син козака березанського убогого, значковий то-
вариш Переяславського полку (1732 – 1752). Захо-
пив родинні землі у с. Вєтове, за які з ним судилася
Уляна Садковська. Мав житловий двір у с. Корніївці
Березанської сотні. Його донька (1729 – 1771 – ?)
стала черницею Флоровського Вознесенського мо-
настиря Ольгою.

Садковський Ярема – можний козак с. Паришкова
(1731), значковий товариш Переяславського полку
(? – 1734 – ?).

Садовенко N – полковий канцелярист київський (? –
1780), значковий товариш Київського полку (з 1780).

Садовенко Борис – мав власний шляхетський герб,
козак Козелецької сотні (1745), значковий товариш
Київського полку (1764). Проживав у Козельці на
місці козачому купленому його тещею Ганною
Ющенковою (1706 – ?) ще 14 вересня 1730 р.

Сазонов Давид – абшитований значковий товариш Ки-
ївського полку (1782).

Сайко Іван (1717 – ?) – з дворян, службу розпочав з 10
листопада 1739 р., значковий товариш Миргород-
ського полку (з 1782).

Сайко Петро (1766 – ?) – з дворян, службу розпочав з
1779 р., значковий товариш Миргородського полку
(з 1782).

Сайко Семен (1727 – ?) – з дворян, службу розпочав з
1760 р., значковий товариш Миргородського полку
(з 1782).

Сакович Іван Петрович – значковий товариш При-
луцького полку (1788).

Сакович Олександр (? – 1665 – 1747 – ран. 1750) – сот-
ник київський (? – 1695.06. – ?). У 1710 р. здався
владі і повернувся на Гетьманщину з Бендер як
«слуга мазепинский». Бунчуковий товариш (? –
1729 – 1740) в курені Лубенського полку. У 1736 р.
разом з генеральним хорунжим Горленком і Гама-
лією проводили ревізію маєтностей. У 1737 р. вис-
тупив в очаківський похід, але був повернений
бригадиром Дуніним з дороги додому. Мав у Лу-
бенському полку в Пирятинській сотні у с. Гурби-
нець підданих посполитих 1 двір тяглих убогих та 5
піших. Мав у 1747 р. в Пирятинській сотні підданих
в с. Гурбинці малоґрунтових 2 двори на 2 хати, убо-
гих 13 дворів на 16 хат, 1 бездвірна, 1 ратушний слу-
житель. У 1750 р. його посполитих в другій полковій
Переяславській сотні в с. Козлові 1 двір малоґрун-
тових. Тут же мала приїзджий двір його вдова Ка-
терина. Д.: (1740) Катерина Степанівна Томара (? –
1720 – 1752 – ?). Це її 2-й шлюб. Кума Петра Яки-
мовича Горленка (з 1740).

Сакович Петро Олександрович – значковий товариш
Ніжинського полку.

Салимовський Діамед (бл. 1754 – ?) – службу розпо-
чав з 1768 р., канцелярист полковий (1774 – 1777),

отаман сотенний (1777–1783), військовий товариш
Лубенського полку (1783 – 1787 – ?).

Салимовський Іван – козак сенчанський, мав шинок у
Сенчі (1747), значковий товариш Лубенського
полку (? – 1768), абшитований у 1768 р.

Салимовський Кирило – службу розпочав з 1770 р.,
полковий канцелярист, колезький канцелярист,
військовий товариш. 

Салімовський Каленик Григорович (1769 – ?) – з
шляхти. Службу розпочав 9 лютого 1770 р., полко-
вий канцелярист (з 1775), колезький канцелярист (з
1778), військовий товариш Лубенського полку (з
1781.28.04. – 1782 – ?), абшитований військовий то-
вариш (1788). Мав 18 підданих у 1 селі.

Салімовський Максим (1744 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Лубенського полку (1788). Рід
внесений до VI частини родовідної книги Чернігів-
ського намісництва. Д.: Ганна NN, донька військо-
вого товариша.

Салімовський Ничипір (1746/1750 – 1788 – ?) – службу
розпочав з 7 лютого 1778 р., колезький канцелярист
(6 жовтня 1778 – 1782 – ?), абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1788). Д.: Параска NN,
донька сотенного отамана.

Салогуб Василь – військовий товариш Київського
полку (1722).

Салогуб Василь Корнійович (? – ран. 1750) – значковий
товариш Прилуцького полку.

Салогуб Дмитро (? – ран. 1788) – отаман городовий
чигриндубравський (1747). Мав підсусідків у с. Но-
ваки Лубенської полкової сотні. Товариш полку Лу-
бенського (1762). Д.: Настасія NN (1742 – 1788 – ?).

Салогуб Іван (1743 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Прилуцького полку (1788). Д.: Олена NN,
донька священика.

Салогуб Кузьма Васильович – значковий товариш При-
луцького полку (1730 – 1767 – ?), абшитований вій-
ськовий товариш Лубенського полку (1772), житель
с. Гайворона, де мав шинок. Д.: Пелагея Григорівна
Григораш, донька сотника іваницького.

Салогуб Максим – абшитований військовий товариш
Прилуцького полку (? – 1772 – 1779 – ?). Проживав
у с. Гайвороні Корибутівської сотні, де мав 15 підда-
них. Д.: Тетяна NN, вдова священика варвинського
Мойсея Пятоки.

Салогуб Матвій Васильович – значковий товариш При-
луцького полку (1709 – 1751 – ?), житель с. Гайво-
рона, де мав шинок.

Салогуб Михайло – військовий товариш (1782). Мав 20
підданих в Борзнянському повіті.

Салогуб Мойсей – військовий товариш, шляхтич
(1782), жив у Борзнянському повіті, мав 20 підда-
них. Абшитований військовий товариш (1788).

Салогуб Мойсей Козьмич (1734/1738 – ран. 1779) – вій-
ськовий товариш Прилуцького полку (? – 1772 –
ран. 1779). Мав 45 підданих в селі Гайвороні. Батько
Мойсея, Прокопа та Івана. Мати – Пелагея. Д.: Зі-
новія NN, донька козака.

Салогуб Петро (Красноставський) – значковий това-
риш Ніжинського полку У 1735 р. був наглядач за
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вівчарними заводами, 1737 р. – у очаківському по-
ході при волах. 1735 р. обміняв землю і дім на город
від Чернігівського кафедрального монастиря.

Салогуб Сава – козак гайворонський (1731), значковий
товариш Прилуцького полку (1740), тримав шинок
у с. Дмитрівці.

Салогуб Стефан (1707 – ?) – син козака с. Гайворон Ко-
рибутівської сотні. абшитований бунчуковий това-
риш (1766). Д.: NNN (1716 – 1766 – ?). Мали сина
Івана (1743 – ?), який став возним Корибутівської
сотні (1779) і доньку Домну (1757 – ?). 

Салогуб Стефан (1712 – 1788 – ?) – значковий товариш
(1767), абшитований значковий товариш Прилуць-
кого полку (? – 1772 – 1788 – ?), Проживав у с. Гай-
вороні Корибутівської сотні, де мав 85 підданних
чоловічої і 79 жіночої статі (1785). Неписьменний.
Д.: Уляна Миколаївна Сірко, донька козака с. Тя-
ниця Ніжинського полку.

Салогуб Тарас – значковий товариш Прилуцького
полку (? – 1767 – ?).

Салогуб Устим Васильович – син значкового товариша,
значковий товариш Прилуцького полку (1730 – 1779
– ?), житель красноколядинський. Мав 2 посполи-
тих у м. Красному Колядині. За ревізією 1764 р. мав
3 хати підсусідків в с. Рябухах та хут. Григорівському
Красноколядинської сотні. Проживав у с. Рябухах.
Д.: NNN(? – ран. 1779), донька сотенного отамана.

Салогуб Яким (1752 – ?) – службу розпочав з 1769 р.,
військовий товариш (з 1778), абшитований військо-
вий товариш (1787), мав 95 підданих у 1 селі і 1 ху-
торі. Д.: Ксенія Петрівна Максимович, донька
підсудка земського.

Самарський Андрій Васильович (1727 – 1773 – ?) –
службу розпочав з 29 лютого 1749 р., значковий това-
риш Полтавського полку (30 липня 1763 – 1773 – ?).

Самарський Василь – значковий товариш Полтав-
ського полку (1732–1752). Мав хутір під Ватажко-
вим та шинок, двір у Полтаві та 2 хутори під нею
(1735), у 1736 р. хворий, знаходився в Сосниці «у ле-
карствах».

Самарський Василь (1745 – ?) – військовий товариш
Гадяцького полку (1787), мав 21 підданих у 1 хуторі.
Д.: Ганна NN, донька військового товариша.

Самарський Іван – син старшинський, «в числі знач-
кових товаришів службу відправляє» Полтавського
полку (? – 1750 – 1755 – ?), жив у Полтаві.

Самарський Пантелеймон (1735 – 1784 – ?) – запо-
різький козак з 1749 р., значковий товариш Мирго-
родського полку (1777 – 1784 – ?).

Самарський Петро (1752 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Лубенського полку (1787), мав 3 під-
даних в Ромнах. Внесений до ІІ частини родовідної
книги Чернігівського намісництва. Д.: Софія Іва-
нівна Полетика, донька значкового товариша.

Самарський Пилип – отаман значкового товариства
Гадяцького полку (1723).

Самборович-Мороз Іван (1736 – ?) – значковий това-
риш Чернігівського полку (1788). Внесений до ІІ
частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: Ганна NN, донька священика.

Самборський Іван – військовий товариш Стародуб-
ського полку (2-га половина ХVII ст.). Його правнук
Григорій Дмитрович (1727 – ?) був священиком у
Новоміському повіті.

Самборський Михайло Григорович – службу розпочав
з 1762 р. у Київському полку, отаман сотенний в Ко-
зелецькій сотні, значковий товариш (1781.2.01. – ?).

Самко-Тимошевський Андрій – військовий товариш.
Самко-Тимошевський Мартин Андрійович – син вій-

ськового товариша, значковий товариш Конотоп-
ської сотні. У 1727 р. отримав універсал ніжинського
полковника на маєтність при м. Конотоп. Його онук
Іван Романович (1717 – 1787 – ?) мешкав у с. Ново-
селівці Коропського повіту.

Самойленко Іван – значковий товариш Ніжинського
полку (з 1754).

Самойленко Омелян – значковий товариш Лубен-
ського полку (1747), мав володіння у с. Оробцях Сні-
тинської сотні.

Самойленко Стефан – значковий товариш Ніжин-
ського полку (з 1754).

Самойленко Тимофій – значковий товариш Ніжин-
ського полку (з 1754).

Самойлов Ничипір (1751 – ?) – службу розпочав 1765 р.
в Переяславському полку, військовий товариш
(1782 – ?). 

Самойлович N – значковий товариш 1736–1737 р., мав
у с. Оленівці 6 підсусідків безґрунтових козацьких.

Самойлович Андрій Лукич (бл. 1752 – ран. 1800) – син
значкового товариша, онук сотника новомлинського.
Колезький канцелярист (1773), військовий товариш
Ніжинського полку (з 1773.7.06.), поручик у відставці
(з 1787.24.05.). Мав спадкових підданих у м. Нових
Млинах, с. Оленівці, хут. Будищі. Д.: Ганна Макси-
мівна Петровська, донька бунчукового товариша.

Самойлович Василь Васильович – значковий товариш
Прилуцького полку (1751).

Самойлович Василь Омелянович (1753 – ?) – син со-
тенного хорунжого, службу розпочав з 1768 р. в Ні-
жинській полковій канцелярії. Значковий товариш
(з 1779.21.06.), корнет у відставці (з 1787.24.05.), мав
2 підданних у с. Прохор. Д.: Феодосія Андріївна Го-
дило, донька військового товариша.

Самойлович Григорій – значковий товариш Чернігів-
ського полку (? – 1738 – 1747 – ?), мав у с. Вербичі 2
двори посполитих та житловий (1741).

Самойлович Григорій (? – ран. 1736) – значковий то-
вариш Ніжинського полку. Двором у Нових Мли-
нах, записаним серед значкових, володіла Марія
Григорієва Самойловичева та її сини Олексій,
Роман та Андрій Самойловичі.

Самойлович Григорій Григорович – син сотника но-
вомлинського, значковий товариш (1724 – 1727),
мав шинок в Нових Млинах (1736). Д.: NNN, донька
архимандрита Пахомія, який виховував їх сина Гри-
горія в Москві.

Самойлович Іван – значковий товариш Миргород-
ського полку (1767).

Самойлович Іван (? – ран. 1747) – значковий товариш
Лубенського полку (? – 1724 – 1738 – ?), мав 16 під-
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даних у с. Мокіївці. Учасник польського (1735), крим-
ського походу (1738). В 1724 р. купив млин в два кола
на греблі села Ороб’їв у дядька своєї дружини Анд-
рія Федоровича Хоруженка. Д.: N Яківна Кичкарьов-
ська, донька городового отамана пирятинського.

Самойлович Іван Васильович – військовий товариш
(1724), бунчуковий товариш (1727–1750). Д.: NNN
онука Федора Хоруженка, племінниця Андрія Хо-
руженка, обивателя пісківського (1727) Пирятин-
ської сотні.

Самойлович Іван Григорович – військовий товариш
Ніжинського полку (1736).

Самойлович Костянтин – син і онук козаків с. Драбівки
Золотоніської сотні, який мав прізвісько Шакун.
Козак 1-ї полкової сотні, мешканець переяславський.
Був в походах: польському (1733 – 1734), самар-
ському, очаківському, кримському, перекопському,
хотинському і сулацькому, супровождував російські
полки через Польщу в 1732 і 1733 рр. Протягом двох
років виконував обов’язки полкового осавула при не-
сенні служби на Васильківськом форпосту. З 1737 р.
бул сотенним комісаром в 1-ї полкової сотні. У 1739 р.
купив двір у Переяславі у козака 1-ї полкової сотні
Дем’яна Бутенка. Абшитований значковий товариш
(1674 – 1767 – ?). 19 липня 1766 р. звільнений від по-
стоїв і податків. Мав синів Корнила та Івана. Вся
сім’я жила в Переяславі в одному дворі з двох хат.
Син Корнило став придворним священиком (1767),
був одружений з N Олексіївною Добронизькою,
донькою придворного священика.

Самойлович Лука Григорович – син сотника новом-
линського, службу розпочав з 1730 р., значковий то-
вариш (1730 – 1770). У 1737 р. був у команді майора
Шипова з виборними козаками, у 1738 р. наглядав
за волами, відпущений додому, стежив за збором по-
сполитих, мав підсусідків у с. Оленівці Борзнянської
сотні, у 1751 р. складав ревізії. Мав двір житловий у м.
Нових Млинах. Абшитований військовий товариш
(з 1770.22.12.). Д.: (1746) Настасія Іванівна Троцька,
донька бунчукового товариша.

Самойлович Михайло – військовий товариш При-
луцького полку, абшитований сотник (з 1772).

Самойлович Олексій Григорович (? – 1715 – 1783 – ?)
– син сотника новомлинського, службу розпочав з
1728 р., значковий товариш (1730 – 1764). Мав жит-
лові двори у с. Володьковій Дівиці, м. Нових Мли-
нах. У 1735 р. був у поході в Орелі на лінії, 1736 р. –
у царичанському поході за писаря, 1738 р. – у крим-
ському поході при волах. Абшитований військовий
товариш (1764.22.05. – 1783 – ?). Мав 3 підданих. Д.:
Ганна Григорівна Кандиба (1743 – 1789 – ?), донька
священика воронізького.

Самойлович Олексій Іванович – значковий товариш
Лубенському полку (? – 1755 – 1762 – ?). Бунчуковий
товариш. У 1755 р. захопив ґрунти і угіддя у козаків
с. Мокіївка Куренської сотні. У 1761 р. у відповідь на
його дії козаки цього села захопили його землі. Сіль-
ський отаман Андрій Ярмоленко подав на нього до-
несення в ГВК, яка розглядала справу два роки.
Полковий комісар лубенський (1759–1760). 

Самойлович Петро – значковий товариш Чернігів-
ського полку по смерті батька (1747 – 1755 – ?), мав
двір житловий у с. Вербичах Роїській сотні (1747).

Самойлович Петро (1752 – ?) – з дворян. Службу роз-
почав з 18 січня 1771 р., військовий канцелярист (з
10 травня 1773), військовий товариш Лубенського
полку (з 1 червня 1779).

Самойлович Роман Григорович – значковий товариш
Ніжинського полку. У 1737 р. був у очаківському по-
ході при волах.

Самойлович Семен (? – 1738) – значковий товариш Чер-
нігівського полку (? – 1732 – 1738). Помер у поході.

Самойлович Семен Григорович – приказчик графині
Наталії Розумовської, значковий товариш Київ-
ського полку (з 1757.10.11.), військовий товариш (? –
1782 – 1790 – ?). Жив у Ніжинському повіті, мав 27
підданих (1790). Д.: Настасія N Дроздовська, донька
возного. Мали сина Григорія, доньку Марію, Анас-
тасію (заміжню за військовим товаришем Яковом
Антоновичем Афендиком (бл. 1743 – 1782 – ?)), На-
стасію (з 1774 р. за значковим товаришем Київ-
ського полку Федором Кропковським).

Самойлович Тимофій Григорович (? – 1687– ран. 1732)
– син сотника новомлинського, значковий товариш
(1707), бунчуковий товариш (1723). Д.: (1707) N Са-
вівна, донька Сави Григоровича, сотника воронезь-
кого. 

Самойловський Федір (1741 – ?) – син священика.
Службу розпочав 30 липня 1763 р. значковим това-
ришем ГВА, возний (з 4 березня 1768), військовий
товариш в Лубенському полку (з 9 травня 1779 р.),
мав 4 хати підданих (1782), поручик у відставці
(1788). Внесений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: Марфа NN, донька
військового товариша.

Самоквасов Парфен Леонтійович – значковий това-
риш Ніжинського полку (1769).

Самокиша Петро (бл. 1695 – ?) – козак Китайгород-
ської сотні, в поході під Кам’яним Затоном (1712). У
1718 р. він у команді наказного полковника Сави Та-
ранухи під Царициним. Два роки провів на ладозь-
ких канальних роботах. Мав ліс вище Китайгорода
(1731), отаман сотенний китайгородський (1735 –
1737), значковий товариш Полтавського полку
(1737.16.01. – 1755 – ?), мав двір і підсусідків у Ки-
тайгородській сотні 

Самохвал Андрій Олексійович (1746/1749 – ?) – син ко-
зака. Службу розпочав з 20 жовтня 1760 р., полковий
канцелярист (з березня 1762 р.), канцелярист Ромен-
ського земського повітового суду (з 1766), возний (з
1768), військовий товариш Лубенського полку (1782),
поручик у відставці (1788). Мав 20 хат підданих
(1782). Рід внесений до VI частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: NNN (? – ран. 1788).

Самоцвіт Сила Іванович – писар сотенний почепський,
значковий товариш. Д.: Настасія Федорівна Горова.

Самусь Василь Якович (? – 1755 – 1780 – ?) – службу
розпочав з 1765 р. значковим товаришем Лубен-
ського полку. Д.: (1775) N Іванівна Шушваль, донька
козака Чигриндубраської сотні.
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Самусь Григорій Данилович – значковий товариш Лу-
бенського полку (1777.19.09. – ?).

Самусь Данило Степанович (? – ран. 1782) – значковий
товариш Лубенського полку. У 1763–1764 рр. ГВК
розглядала питання про правомірність розподілу
вільного військового криворуцького степу під Чиг-
риндубравою, який належав ГВК між Миколаїв-
ським монастирем, колишнім чигриндубровським
отаманом Салогубом, значковим товаришем Саму-
сем, земським суддею Іваном Родзянкою та ін-
шими. Абшитований сотником (1772.30.10). Д.:
Ганна NN (? – 1784 – ?).

Самусь Дмитро Якович (бл. 1748 – ?) – службу розпо-
чав значковим товаришем Лубенського полку з
1765 р., у другій армії (1769). Д.: (1780) Ганна NN,
вдова козака Кирила Сологуба.

Самусь Іван Данилович – значковий товариш Лубен-
ського полку (1777.19.09. – ?).

Самусь Іван Якович – значковий товариш Лубенського
полку (1774.4.12. – ?). Жив у «деревне» Самусівка.

Самусь Степан Самійлович (? – ран. 1704) – значний то-
вариш Лубенського полку. Жив, очевидно, у Чиги-
риндубраві. Д.: Пелагея NN (за іншими даними,
Уляна). Мала володіння в Золотоніській сотні Пере-
яславського полку. Вдова Уляна мала у 1747 р. хутір
в сотні Чигриндубравській на 6 хат і при тому хуторі
мав 2 хати її син значковий товариш Яків Самусь.

Самусь Федір Якович – значковий товариш Лубен-
ського полку, корнет (з 1783.28.06).

Самусь Яків Данилович – значковий товариш Лубен-
ського полку (1777.19.09. – ?).

Самусь Яків Степанович (? – ран. 1784) – значковий това-
риш Лубенського полку на місце батька (1737 – 1751 –
?), присягнув у 1741 р., в утриманні правління Архан-
гелогородської сотні Миргородського полку (1751).
Сотник Лубенського полку. Проживав у Чигриндуб-
раві. Мав у м. Чигриндубраві житловий двір, 1 двір
тяглих та 1 двір піших підсусідків козацьких, при ху-
торі Криворувському в його хатах 6 дворів підсусідків
тяглих та 6 дворів піших убогих (1745), при хуторі ма-
тері Уляни Стефанової Самусевої 2 хати та окремий
хутір на 1 двір, в якому 3 хати в сотні Чигриндубрав-
ській, приїзджий двір, двір, в якому жив найманий
винник та двір з мірошником у м. Чигриндубраві
(1747). Мав брата Михайла. Д.: Ганна Василівна Суха
(? – 1784 – ?), донька осавула полкового полтавського.

Сангурський Іван Павлович (бл. 1711 – 1779 – ?) – син
обозного полкового чернігівського, бунчуковий то-
вариш (1738.8.12. – 1765.23.12.). Володів в Сосниці
дворами і підсусідками, млином в одне коле мучне
на р. Убеді. 27 лютого 1747 р. купив у вдови Павла
Полуботка Ганни Романівни двір в Сосниці за 460
карбованців. У 1747–1750 рр. був власником ще й
двох шинків у Сосниці та приїзджого двору у с. Ма-
лому Усті. 10 березня 1749 у мешканки сосницької
Настасії Ковдинської купив город. Абшитований
підкоморій (1768), підкоморій земський у 1779 р. Д.:
Василиса Андріївна Гудович (1722 – ?).

Сангурський Омелян Денисович (? – 1646 – ран. 1705) –
міщанин другої статті за переписом 1666 р., війт сос-

ницький (1672), від міщанства на уряді сосницькому
(1684). Полковник чернігівський Григорій Самойло-
вич заборонив йому молоти у власному млині на р.
Убеді. Військовий товариш Чернігівського полку
(1687). Мав універсали Мазепи (1687) на греблю і млин
на р. Убеді та Скоропадського на скуплені у різних сос-
ницьких мешканців ґрунти. У 1696–1697 рр. був горо-
довим отаманом сосницьким. Д.: NNN (? – ран. 1705).

Сангурський Павло Павлович (1728 – 1763 – ран. 1779)
– син полкового обозного, службу розпочав з 1747
р., бунчуковий товариш з 25 червня 1747 р. Розді-
лив батьківське майно з братом у 1746 р.: йому на-
лежали шинки в Сосниці та у с. Кириївці і приїзжий
двір у с. Малому Усті, мав житловий двір у Сосниці
з найманими служителями, 3 підсусідські двори
(1747), 3 підсусідські двори і 2 двори служителів
(1750). Д.: NNN, жила в Сосниці в 1779 р. 

Сандул-Стуров Іван Олександрович – син волоха-сот-
ника миргородського, службу розпочав з 1738 р. в
хотинському поході «при боку» полковника мирго-
родського. З 1745 р. значковий товариш. Полковий
комісар (з 1758). Отаман сотенний 1-ї полкової сотні
(1755–1760), асигнований значковий товариш Мир-
городського полку, у 1752 р. мав двір у Миргороді.
Значковий товариш (з 1757), отаман сотенний 2-ї
полкової сотні (1760–1763). Сотник богацький (з 16
квітня 1770). Мав 8 підсусідків у Миргороді та 4 у с.
Сорочинцях Старомиргородської сотні. Д.: Пелагея
NN, донька священика. Дітей не мали (1774). 

Сандул-Стуров Микола (1754 – ?) – службу розпочав з
1766 р., значковий товариш Миргородського полку
(1781 – 1783 – ?).

Сап’яник Яким – полковий канцелярист в Стародуб-
ській полковій канцелярії (? – 1781), військовий то-
вариш (1781 – ?).

Саранча Іван (1736 – ?) – службу розпочав з 1763 р., хо-
рунжий сотенний (з 1778.10.), осавул сотенний (з
1780.08.), абшитований значковий товариш (1782),
абшитований військовий товариш (? – 1788 – 1790
– ?). Мав 35 підданих в одному містечку Гадяцького
повіту. Рішенням Чернігівського намісницького
дворянського зібрання визнаний дворянином і вне-
сений до І частини родовідної книги. Д.: Феодосія
NN, донька священика.

Саранчук Григорій – значковий товариш Прилуцького
полку (1732 – 1757 – ?), мав 1 посполитого у Варві,
абшитований значковий товариш (? – 1772 – 1779 –
?). Д.: NNN (? – ран. 1772).

Саранчук Семен (1757 – ?) – шляхтич, син військового
товариша, службу розпочав з 10 травня 1771 р., ота-
ман сотенний (з 1772), значковий товариш При-
луцького полку (з 1780).

Саранчук Стефан – значковий товариш Прилуцького
полку (1740).

Сахан Олексій Іванович – син отамана городового, вій-
ськовий товариш Стародубського полку.

Сахар Петро – значний військовий товариш.
Сахатов Антін Юрійович – син померлого сотника по-

тоцького. Значковий товариш Миргородського
полку (1767) мав володіння у Потоцькій сотні.
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Сахатов Юрій – значковий товариш (? – 1735 – 1736),
сотник потоцький (1736 – 1750 – ?). Мав при с.
Кам’янці ліс Плоский та острів Дубовка на Дніпрі
(1745). Д.: NNN, у 1764 р. тримала 5 хуторів у По-
тоцькій сотні.

Сахновський Василь Пантелеймонович – військовий
товариш Чернігівського полку (? – 1783 – 1784 – ?),
абшитований військовий товариш (1787). В Мені і
трьох селах мав 231 підданого. 

Сахновський Іван (1746 – ?) – навчався в латинських
школах. Пошкодив очі і осліп. Значковий товариш
(з 13 лютого 1765), військовий товариш (5 лютого
1767 – ?).

Сахновський Іван Іванович (1724 – 1774 – ран. 1781) – в
його «сказці» 1761 р. відзначалося, що службу розпо-
чав з 1748 р., військовий канцелярист ГВК (1748–1751),
з 1752 р. при похідній канцелярії, осавул полковий
чернігівський (з 1757). Був ним до 1769 р., потім – бун-
чуковим товаришем (? – 1774 – ?). Д.: (1763) Софія Пет-
рівна Войцехович (? – 1743 – 1782 – ?), донька
бунчукового товариша. Після смерті чоловіка володіла
частиною села Бондарівки Менської сотні.

Сахновський Іван Павлович (1759 – ?) – службу розпо-
чав з 1776 р. в Малоросійській колегії колезьким
канцеляристом, військовий товариш Чернігівського
полку (з 1781). Д.: Меланія Іванівна Томиловська.

Сахновський Йосип Петрович (1723 – 1787 – ?) –
службу розпочав з 1745 р. Військовий канцелярист
(1760), військовий товариш (1768–1783). Абшито-
ваний бунчуковий товариш у Чернігівському полку
(1784). Мав 53 підданих (1787). У 1787 р. дітей не
мали. Д. (1762) Пелагея Петрівна Зимницька,
донька веркіївського сотника.

Сахновський Максим Петрович – син священика м.
Монастирища. Бунчуковий товариш. 

Сахновський Михайло Григорович – військовий това-
риш Чернігівського полку (? – 1784 – 1787 – ?).

Сахновський Павло Петрович (1724 – 1787 – ?) –
службу розпочав з 1739 р., військовий канцелярист
(1740), сотник менський (з 1753). Абшитований бун-
чуковий товариш у Чернігівському полку (з 1772).
Мав 538 підданих в Мені, Куковичах, Макошині,
Бабі, Феськівці і хуторах (1782). Д.: 1) (1764) Євдокія
Федорівна Полторацька (1735 – 1787 – ?), донька
протопопа сосницького. 2) NNN.

Сахновський Пантелеймон Іванович (? – ран. 1768) –
службу розпочав з 1748 р. військовим канцелярис-
том. Абшитований військовий товариш (1760). Д.:
Феодосія (Фекла) Іванівна N (1731 – 1783 – ?). Після
смерті чоловіка за нею 241 підданий у Мені, Фе-
ськівці, Макошині, Куковичах.

Сахновський Пантелеймон Петрович (1734 – 1798 – ?)
– службу розпочав з 1751 р. військовим канцеля-
ристом. Абшитований військовий товариш (? – 1765
– 1787 – ?). Мав 55 підданих (1787). Мав у с. Фе-
ськівці і м. Мені 51 підданого. Д.: (1768) Ганна Ми-
хайлівна Соколовська (1748 – ?), донька шляхтича.

Сахновський Петро Гнатович (? – ран. 1747) – син
обозного полкового, розпочав службу У 1732 р. бун-
чуковим товаришем у Чернігівському полку (1732 –

1739 – ?). Мав у Мені 28 підсусідських дворів, у с. Ку-
новичах 4 двори, Тимошині 4 двори (1739). Д.: (1733)
Настасія Федорівна Лисенко, донька генерального
судді. В другому шлюбі за Степаном Леонтійовичем
Славатинським, чернігівським полковим осавулом.

Сахновський Петро Іванович (? – ран. 1787) – сотник
горошинський Лубенського полку (1755–1768), бун-
чуковий товариш.

Сахновський Степан Іванович (? – 1739 – 1798 – ?) –
бунчуковий товариш у Чернігівському полку. Ко-
лезький асесор. Асесор громадянської палати Черні-
гівського намісництва. (1783). Мав у Березненському
і Сосницькому повітах 58 хат підданих (1782). В Мені
(109), Феськівці (75), Куковичах (20), хут. Нагоров-
ському (13) мав 217 підданих. Д.: (пізніше 1787, ? –
1798 – ?) Марія Іванівна Товстоліс.

Сахновський Яким Іванович (1705 – 1781.22.08.) –
службу розпочав з 1737 р. військовим канцелярис-
том ГВК, сотник менський (1739–1743), сотник ва-
кансовий, сотник березненський (1748–1769).
Обозний полковий чернігівський (1769). Абшито-
ваний бунчуковим товаришем у Чернігівському
полку (з 1769). Учасник баталій турецького походу
1738–1739 рр. Знаходився при гр. І.І.Неплюєві в
размежуванні земель з Оттаманською Портою у
1740 р. Д.: Ганна Павлівна Сангурська, донька по-
лкового обозного чернігівського.

Сахновський Яким Якимович (? – 1767 – 1790 – ?) –
службу розпочав з 1777 р. полковим канцеляристом.
Значковий товариш (з 1781), сотник менський
(1783), сотник (1787). Мав 49 підданних на хут. Ро-
гозському (1790). Д.: Настасія Олексіївна Кодинець.

Сахновський Яків – значковий товариш Лубенського
полку (1769 – 1771), сотник горошинський (1771 –
1780 – ?).

Сахно-Устимович Василь Васильович – син значкового
товариша, службу розпочав з 1758 р. в Миргородській
полковій канцелярії, полковий канцелярист (з 1759),
військовий товариш Миргородського полку (з 1779).

Сахно-Устимович Василь Устимович (1697 – 1779) –
син сотника власівського, службу розпочав з 1711 р.,
«можнейший козак власівський» (1723). За служби
діда і батька, що були сотниками, отримав чин
значкового товариша Лубенського полку (1722 –
1766). У 1736 р. був у Вороніжі. Приписаний до Мир-
городського полку (1751). В задніпровському місті
Цибулеві в утриманні сотенного правління. Абши-
тований військовим товаришем. Мав чотири хутори
під с. Аврамівкою Хорольської сотні. У хуторі на
Правобережжі мав 6 посполитих і 2 підсусідків. Д.:
(з 1723) Марія Яківна Апостол, донька осавула по-
лкового миргородського.

Сахно-Устимович Гаврило – значковий товариш
Миргородського полку (1788).

Сахно-Устимович Дмитро Устимович – син сотника
власівського, «можнейший козак власівський»
(1723), значковий товариш Миргородського полку
(1724 – 1752 – ?), полковий комісар (1731). Протя-
гом 1753 – 1766 рр. вів тяжби з братом Василем за
спадок. Абшитований значковий товариш (? – 1755
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– 1767 – ?). Мав хутір Куневчатий поблизу слободи
при Кагамлику на вершині. Мав 6 дворів підсусідків
у с. Власівці і 17 дворів при хуторі (1739), 3 поспо-
литих (1753) у с. Таборище і 11 посполитих та 6 під-
сусідків у хуторі при р. Цибульнику. У 1752 р. мав
підданних при 2 хуторах у Городищенській сотні,
при хуторі в Криловській сотні.У 1760 р. його побив
і захопив двір майор Македонського гусарського
полку Олексій Костюрін.

Сахно-Устимович Іван Назарович – син значкового
товариша, значковий товариш Миргородського
полку, військовий товариш (1779). Д.: Параска Пет-
ровська, донька абшитованого полкового обозного.

Сахно-Устимович Максим Андрійович (бл. 1754 – ?)
– військовий товариш (1784). Д.: Євгенія Петрівна
Бутович.

Сахно-Устимович Назар Устимович – син сотника вла-
сівського, значковий товариш (? – 1732 – 1741 – ?)
Миргородського полку, «значкового полку Мирго-
родського товарища Назара Устимовича на речке
Цыбульничку, а при устье речки Гужванки мельница
об одном коле и винокурня, при той же сенокосные и
пахотные поля, да выше той гребли и мельницы его
ж, Устимовича, владения в «1743м» году поселено в
деревне Устимовки. пасек три значковых же товари-
щей Назара и Дмитра Устимовичов, прозываемые
една Коробчина, другая Кунеевская, третья Бор-
щевская по крепостям» (1745), мав у хуторі при р.
Гужванці 35 посполитих і 3 підсусідків (1753). Купив
«от жителя криловского Ивана Черника Назару Ус-
тименку обывателю власовскому 1727 году генваря 29
дня на проданную оному Устименку пасеку з оди-
надцятма байракам». Священик преображенський
власівський (? – 1757 – 1760 – ?). 1757–1759 рр. бун-
чуковий товариш Петро Галецький позивав його за
оселення хутора на омельницьких землях.

Сахно-Устимович Омелян – значковий товариш
(1738), жив у Хорольській сотні. 

Сахно-Устимович Петро Васильович (бл. 1735 – 1788
– ?) – син значкового товариша, службу розпочав з
1757 р., значковий товариш Миргородського полку,
абшитований військовий товариш (1785 – 1788 – ?),
не отримав російського чину (1788). Д.: Тетяна Фе-
дорівна Базилевич, донька сотника.

Сахно-Устимович Яків Назарович (1724 – ?) – знач-
ковий товариш Миргородського полку, військовий
товариш (1779), абшитований полковий осавул
(1786). Д.: (1786) Параска Пилипівна Петровська,
донька полкового осавула.

Сачавець Гнат – службу розпочав значковим товари-
шем Полтавського полку (1759 – 1779 – ?). 

Сачавець Денис – комісар полковий полтавський
(1729), значковий товариш Полтавського полку (? –
1732 – ?), був отаманом сотенним (? – 1725 – ?), (? –
1733 – 1737 – ?).

Саченко Конон – товариш Прилуцького полку (1652).
Сачинський Василь – значковий товариш Ніжин-

ського полку (1737), отаман у Воронежі.
Сачко Дмитро – з писарів слобідського Сумського

полку полкової канцелярії, військовий товариш «за

отческие и его Сачкова в Полтавском полку при по-
лкових делах отправления служби» (22.11.1744 –
1756 – ?). Мав у Волинській сотні в д. Довгій Греблі
20 дворів посполитих, двір житловий у д. Сядриках,
шинок, служителів, 9 дворів посполитих (1750). Д.:
Ганна Андріївна Полуботок (? – ран. 1768).

Свенцицький Петро – значковий товариш Стародуб-
ського полку (1781), служив з 1760 р., з 1771 значко-
вий товариш. Був у турецькому поході 1769, 1770,
1771 рр. Володів сл. Крутий Ровок, де мешкав разом
з братами і мали там 25 дворів підданих.

Свиридовський Іван (1729 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (1787). Д.:
Гафія NN, донька козака.

Свирченко Михайло – син значкового товариша.
Службу розпочав з 1741 р., значковий товариш (з 14
січня 1763). Д.: NNN, донька значкового товариша.

Свислоцький Петро (1738 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Чернігівського полку (1788). Внесений
до ІІ частини родовідної книги дворян Чернігів-
ського намісництва. Д.: Гафія NN, донька шляхтича. 

Свінцицький Петро – значковий товариш Стародуб-
ського полку (? – 1779 – ?). Мав у с. Нивному 1 двір
підданих.

Свіотницький Василь Михайлович (бл. 1762 – ?) – вій-
ськовий товариш Чернігівського полку. Священик
святодухівський с. Олександрівки (1787). Рід внесе-
ний до VІ частини родовідної книги дворян Черні-
гівського намісництва по Ніжинському повіту. Д.:
N Йосипівна Дашевська, донька поручика.

Свірський Григорій Петрович (1717 – 1784 – ?) – служив
з 1738 р., військовий канцелярист ГВК (1739 – 1744),
був у «предосторожності от опасной болезни», пере-
кладав і зводив правні книги, у розмежуванні земель
великоросійських з малоросійськими, складав реві-
зію, полковий комісар, чин військового товариша от-
римав від ГВК 11 червня 1744 р. «за служби его при
войсковой канцелярии». Абшитований 22 червня
1771 р. Проживав у с. Салогубівці Роменського повіту.
Д.: Настасія Яківна N, донька значкового товариша
Лубенського полку.

Свірський Іван Іванович (? – 1710 – ран. 1767) – мі-
щанський син. Полковий канцелярист переяслав-
ський (1732), значковий товариш (1732 – 1759 – ?),
сотений отаман Гельм’язівської сотні (1754 – 1759 –
?). Мав житловий двір у Гельм’язові Д.: Ганна Іва-
нівна Тоцька, донька козака у реєстрі 1726 р. запи-
саного першим серед можних ко заків, знатного
товариша Гельмязівської сотні у 1745 р., володів ро-
довим хутором. У 1749 р. обміняла предківські
ґрунти Драбівський і Дрижаківський під с. Під-
ставки (отримала від предків Стефана Драба і
Павла Дрижаки) на ґрунти С.Томари в Гельмязові;
у реєстрі 1649 р. в сотні записані Степан Драба,
Кіндрат і Андрій Дрижаки 

Свірський Іван – міщанський син. Військовий канцеля-
рист (з 1739). Військовий товариш Прилуцького полку
(1758). Мав 4 посполитих у с. Рудавці полкової сотні.

Свірський Іван Федорович (1770 – ?) – син сотника іва-
ницького, військовий товариш.
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Свірський Олексій Федорович (1768 – ?) – син сотника
іваницького, військовий товариш (1788).

Свірський Петро Юрійович – шляхтич, значковий то-
вариш Лубенського полку, священик. 

Світличний N – військовий товариш Київського полку
(? – 1777). 1777 р. призначений до Ізюмського гу-
сарського полку поручиком.

Світловірський Андрій – значковий товариш (з 1759).
Свічка Василь Леонтійович (? – 1676 – 1714) – 14 грудня

1694 р. отримав гетьманський універсал на с. Анті-
нівку і власним коштом побудований млин на р.
Удай на греблі Вороб’ївській. Згідно заповіту батька
отримав двір у якому проживав навпіл з братом Іва-
ном, греблю вороб’ївську на р. Удай, млини на тій
же греблі, ліс куплений у ігумена лубенського, ліс з
садком куплений у козака Карпиловського, купле-
ним у Марії Юхимихи, ліс від Кіндрата Якубенка,
ліс від Воробйової доньки Василихи куплений, ліс
від Саливана куплений, ліс від Тафтаря Матвія, До-
вбишевого зятя куплений, ліс від Івана Вороб’єнка,
від Степана Радченко Бієвського ґрунти куплені,
хата з садом і ліс під Пирятином, половина лісу в
Турчишині, хутір над р. Оржицею прозиваємий Го-
родище, с. Антінівку. 24 жовтня 1699 р. отримав
гетьманський універсал з підтвердженням «влас-
ним его коштом построенные чотири кола, а млини
чотири о осми колах на гребле той же Воробиовс-
кой стоячий Гончарових две коле левкових, две
коле малютиних, две коле и микитиних, две коле,
хутор над Оржицею, називаемий Городище, з
людьми там же осаженними и в Корнеевце на
влавсних его ґрунтах будучие, так же и село Анті-
новку в уезде Журавском лежачое». Значний вій-
ськовий товариш Лубенського полку (? – 1702 –
1706 – ?), бунчуковий товариш. Д.: 1) (з 1694) Фев-
ронія Андрівна Солонина. 2) Ганна Іванівна Маза-
ракій (? – 1700 – 1714 – ?).

Свічка Іван Васильович (після 1699 – 1732 – ?) – бунчу-
ковий товариш у Лубенському полку (? – 1732 – ?).
Помер бездітним.

Свічка Лука Леонтійович (? – 1680 – 1735) – у 1699 р.
за заповітом батька отримав гай під Удаєм, ліс між
Єнківцями і Губаним, третю частину саду Дрохвин-
ського, двір новоґрунтовний у с. Чичкарьовському,
млини на греблі Гурбинській в два кола, на греблі
Каплинській в одне коло, ліс на р. Удай куплений у
Нечипора Ющенка, ліс виміняний у Грицька Хиж-
няка (у Чорнушинській сотні Іван Хижняк), ліс куп-
лений у Боженка, ліс з садом куплений у Юська
Ткача Харловського, ліс з садом від Мислого, ліс від
Олексія Сенченка, гай під Цейбахівкою, частину
лісу і гаю під с. Караваями і Бзовом, людей у с. Ма-
лютинцях, сад киселівський, ліс під Харківцями у
Миська Рабченка, Мойсея Киселенка, Степана
Шульги куплені. Бунчуковий товариш у Лубен-
ському полку (1718 – 1735). Д.: 1) Євфимія Василівна
Громико (? – 1700). 2) (1733) Ірина N Махновна.

Свічка Олександр – бунчуковий товариш, мав у 1747 р.
в Пирятинській сотні підданих в с. Городище убо-
гих 14 дворів на 21 хату та 38 бездвірних хат, в д.

Корніївці убогих 22 двори на 33 хати та 2 бездвір-
них хати, хутір на 2 двори, шинок у Пирятині.

Свічка Олексій Степанович (1720 – 1751 – ран. 1756) –
бунчуковий товариш у Лубенському полку (1739 –
1751 – ?), мав 24 двори і 11 кол (1744), 1751 р. патенту
на чин не пред’явив. Мав у полковій Лубенській
сотні 1745 р. у с. Біївці 1 найману людину, у Пиря-
тинській сотні у с. Городище мав власний житловий
двір та підданих 7 тяглих і 8 піших убогих дворів по-
сполитих та 4 двори піших підсусідків, в д. Корні-
ївці 5 дворів тяглих та 6 піших убогих посполитих,
там же 3 двори підсусідків, в лісі Високому 1 двір.
Мав у Пирятинській сотні хутір на 27 дворів (в них
40 хат) у 1747 р. Д.: Ганна Мойсеївна N (1725 – ?). В
2-му шлюбі за Степаном Павловичем Корнієвичем. 

Свічка Петро Олексійович (1747 – 1782 – ?) – полковий
канцелярист. Військовий товариш (з червня 1767).
Направлений у військовий похід (1769). Бунчуко-
вий товариш у Лубенському полку. Д.: Настасія Па-
влівна Остроградська, донька підкоморія.

Свічка Стефан Васильович (? – 1699 – 1720) – у 1699 р.
за заповітом діда отримав ліс з садом і хатою в Біїв-
цях у Гната Москаля куплений. Значний військовий
товариш (? – 1718 – 1720). Д.: Ірина Петрівна Бу-
лавка, донька писаря судів генеральних.

Свяцький Філон Гапонович – покозачений шляхтич,
сотник стберезький (? – 1669 – 1672 – ?). 16 липня
1679 р. продав батьківський млин у с. Звеничів на
р. Свині сотнику вибельському Юхиму Лобку. Това-
риш полку Чернігівського (1680). 20 березня 1688
р. полковник Василь Борковський дозволив йому
як значному товаришу Роїської сотні спорудити
греблю з млином на р. Сухий Вир.

Себастьянович Василь Андрійович (? – 1673 – 1725 –
ран. 1736) – курінний отаман, брав участь в походах
1693 р. під Очаків, 1696 р. Кизикермен, 1699 р. під
Азов, в походах 1705, 1706 рр. Товариш полку При-
луцького у Варвинській сотні, бунчуковий товариш.
Д.: Гафія N Горленко. У 1737 р. скаржилась до ГВК
на свекруху і її сина Івана за захоплення спадкового
майна.

Себастьянович Григорій Васильович – значковий то-
вариш Прилуцького полку (1723 – 1740 – ?). У 1723
р. брав участь в поході на Коломак. У 1726 р. – по-
лковий комісар. У 1733–1735 рр. під час польського
походу за полкового осавула.

Себастьянович Григорій Іванович (? – ран. 1724.06.)
– військовий товариш Прилуцького полку. Д.: N
Антінівна Троцина. Опікуном їх дітей був призна-
чений її батько Антін Троцина.

Себастьянович Іван Андрійович – бунчуковий това-
риш (1726–1736). Мав 51 посполитого при хуторах
Мормозівському, Хукалівському, Семенківському,
Макущинському поблизу с. Ороб’ївки, 2 посполи-
тих у с. Савинці, 4 – у с. Ороб’ївці Варвинської сотні,
3 – у м. Срібному, 64 – у с. Грицівці Срібнянської
сотні. Д.: Єфросинія Семенівна Ласкевич, донька
Роменського сотника. 

Себастьянович Іван Григорович – син значкового то-
вариша, значковий товариш (1723 – 1751 – ?). Комі-
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сар Прилуцкого полку (1731). Брав участь в дніст-
ровському і хотинському походах.

Себастьянович Іван Григорович (? – ран. 1761) – на-
вчався в класі поетики КМА (1727), бунчуковий то-
вариш (1735.31.12. – 1756 – ?). У 1756 р. на нього
скаржились козаки с. Грицівка на чолі з отаманом
Кирилом Биховцем за привернення у підданство і
захоплення худоби та образи, у відповідь він вніс
скаргу на сотника срібрянського Йосипа Масла за
підбурення козаків до нападів на його маєтність.
Мав 57 посполитих у с. Ороб’ївці.

Себастьянович Іван Матвійович (1736 – 1787 – ?) –
службу розпочав з 1761 р. військовим канцелярис-
том. У 1757 р. разом з братами Матвієм і Петром
вели судову справу за несправедливий розподіл
майна померлого бунчукового товариша Івана Се-
бастяновича. Військовий товариш (1767), бунчуко-
вий товариш (1772 – 1784 – ?). Колезький асесор
(1787). Мав 265 підданих в 7 селах і 6 хуторах. Д.: (?
– 1768 – 1787 – ?) Меланія Федорівна Гамалія,
донька бунчукового товариша.

Себастьянович Матвій Матвійович (1747 – 1787 – ?) –
службу розпочав з 1754 р., військовий канцелярист
(1759), полковий суддя (1779), бунчуковий товариш.
Мав 403 підданих в 6 селах і 2 хуторах. Д.: (1784)
Марія Антінівна Милорадович, донька бунчукового
товариша.

Себастьянович Петро Матвійович (1735 – 1763 – ран.
1779) – службу розпочав з 1749 р., військовий кан-
целярист (1757), військовий товариш (з 1757). У 1759
р. разом з братами Іваном і Матвієм намагалися
привласнити маєтність свого божевільного двою-
рідного брата Стефана. Д.: Софія NN, в 2-му шлюбі
за Лукою Яснопольським.

Себастьянович Семен Григорович – значковий това-
риш (1723 – 1751 – ?).

Севаскул N – волох, значковий товариш Прилуцького
полку.

Севаскул Ілля (1738 – 1788 – ?) – син значкового това-
риша, волох. Службу розпочав з 10 березня 1760 р.
козаком, значковий товариш Прилуцького полку (з
1778.25.03.), військовий товариш (з 1781.7.05.). В м.
Прилуках мав 7 підданих. Внесений до ІІ частини
родовідної книги дворян Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Євдокія Іванівна Комишевська, донька
священика ковтунівського.

Севастьянов Григорій (бл. 1739 – ?) – службу розпочав з
1769 р., значковий товариш Київського полку (з 1770).

Седенко Василь – військовий товариш (1672).
Седенко Григорій Васильович – син військового това-

риша, військовий товариш (1708). Його правнуки
мешкали в сс. Прокопівці і Лук’янівці (1787).

Седченко Іван – значковий товариш Полтавського
полку (1758).

Сежченко N – рідний брат Іова та Івана. Значковий то-
вариш (1734).

Сежченко Дорош – козак яготинський, значковий то-
вариш Переяславського полку (1744 – 1754 – ?). Мав
у Яготинській сотні в с. Війтівці житловий двір та 1
пішого підсусідка (1750).

Сежченко Іван (бл. 1695 – 1762 – ?) – згідно його
«сказки» службу розпочав з 1719 р., 1720 р. був на
Ладожському каналі, 1722 р. в поході в Паволочі, в
Нижньому під Дербентом, і за ту службу 1729 р.
призначений полтавським полковником Кочубеєм
значковим товаришем, хоча указ отримав лише 31
травня 1734 р. По ордеру полковника перебував у
розпорядженні генерала фон Вейсбаха (1731 – 1734
рр.), був у походах, у 1735 р. призначений келебер-
динським отаманом і в цьому чині перебував 16
років. Виконував різні доручення, був у командах за
Дніпром. Був неписьменним, під призначенням
його отаманом у 1735 р. підписався його син Ми-
кола Сежченко. У 1758 р. подав до ГВК скаргу на об-
тяження постоями та захоплення у нього сіна
сотником Козельським. У жовтні 1764 р. виключе-
ний із реєстру значкових товаришів.

Сежченко Іов – значковий товариш (? – 1734 – 1736) у
Переволочанській сотні з двома братами, сотник
голтв’янським Миргородського полку (1736 – 1738).
Мав двір у Переволочній Полтавського полку. Від-
сторонений від уряду царським указом. «1752, ме-
сяца февраля, универсал гетьмана Кирила
Разумовского Полтавскому полковнику Горленку о
выделении бывшему голтвянскому сотнику Мирго-
родского полка Йову Сезченку, который за недо-
пуском его к команде бывшим полковником
Капнистом жительство имеет в местечке Перево-
лочной, к его хуторцу при урочище Порохнявце
имеющейся там свободной земли: от речки По-
степной вольного кута, прозываемого Лимани,
попод горою до балки Ясеневой с имеючимсь тамо
по кучугурам хащником, лежащим до уступця Чи-
чаку». Колишній сотник голтв’янський, мав 3 сім’ї
підсусідків у Келебердинській сотні, на тому березі
Дніпра частину лісу Михайлівського, який купив 3
грудня 1736 р. від козака переволочанського Василя
Беззуба та ґрунт в урочищі. 

Сезонович Сергій (1720 – ?) – син шляхтича-міщанина
Сазонта Давидовича (бл. 1674, Переяслав – 1764 –
?), який купив двір в кінці ХУІІ ст. у пушкаря Пере-
яславської полкової артилерії Омеляна Дульського.
Службу розпочав з 4 лютого 1738 р., копіїст (з 1740),
підканцелярист (з 1743), канцелярист (з 1748) по-
лковий переяславський. У червні 1746 р. звинува-
чений у зловживанні службовим становищем під
час ведення судової справи козаків Воронківської
сотні з Києво-Софійським кафедральним монасти-
рем. Старший полковий канцелярист (1755 – 1757),
значковий товариш (з 1757.30.11.). Отаман значко-
вого товариства (1760.7.06. – 1774 – ?). 2 листопада
1762 р. купив у військового канцеляриста Івана Бах-
чевського двір у Переяславі за 25 карбованців. Де-
путат м. Переяслава (з 1767.20.03.). Абшитований
осавулом полковим (з 1779.22.11.). Міський голова
(з 1782). Мав 5 підданних у Переяславі, 12 – у Те-
рехтемирівській сотні, 7 у с. Таратуль 3-ї полкової
сотні, 5 селян за закладними. Д.: Мотря Іванівна
Яновська, донька бунчукового товариша. Ії племін-
ник козак с. Сергіївки Прилуцького полку Захар
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Максимович Яновський. Мали синів Тимофія та
Григорія. Ії племінник козак с. Сергіївки Прилуць-
кого полку Захар Максимович Яновський. 

Сезонович Тимофій Сергійович – значковий товариш
Переяславського полку (1777 – 1780 – ?). Військо-
вий товариш (1782). Д.: (1780) NNN, донька свяще-
ника.

Сейнович Стефан – дозорця гетьманський ропський
(1699), тримав д. Вормін у Мглинській сотні після
Івана Красного. У 1699 р. отримав гетьманський
універсал, яким дозволено в ґрунті Курковському
на р. Норинці побудувати греблю і поставити хутір,
який потім був названий Нориця, а коли його ви-
купив полковник Галаган – слобідкою Галаганів-
кою. Значковий товариш Стародубського полку (?
– 1708 – 1735 – ?). Вірогідно, потрапив до швед-
ського полону, бо 1706 р. його маєтність д. Вормін
гетьман передав Михайлу Турковському. Гетьман
Мазепа надав йому 30 дворів у с. Сухосіївці, що було
підтверджено і Скоропадським 1709 р., але 1720 р.
відібрав на майбутнього погарського сотника Се-
мена Соболевського. У 1723 р. в слобідці Галаганівці
був його двір і 2 хати підданних. У 1735 р. мешкав у
полковій сотні. 

Селенко Леонтій – значковий товариш (? – 1738 – 1741
– ?), жив у Городиській сотні.

Селестеник Федір (? – 1740 – 1762 – ?) – значковий то-
вариш Лубенського полку (1762), мешкав у Ромнах.
Абшитований значковий товариш.

Селестеник Хома (1739 – ?) – значковий товариш
(1762), проживав у Ромнах, абшитований військо-
вий товариш Лубенського полку (1787), мав 12 під-
даних у 1 місті і 1 селі. Д.: Марфа Василівна Парпур,
донька значкового товариша.

Селестеник Яким Федорович (1760 – ?) – значковий
товариш Лубенського полку (1769), в догляді пошти
в Лубенському полку закладеної на тракті від По-
тока до Глухова. Абшитований військовий товариш
(1787), мав 25 підданих у 1 хуторі. Д.: Настасія
Дем’янівна Гайдук, донька полкового осавула.

Селецький Василь Семенович (? – 1664 – 1714) – това-
риш полковий Чернігівського полку. Після Лежай-
ського тримав с. Голубичі. Сотник дівицький
Ніжинського полку (1694), (1711–1714). 7 лютого 1699
р. отримав універсал ніжинського полковника Івана
Обидовського на греблю з млином на р. Вересочі,
нище с. Хібаловки, який раніше купив у колишнього
військового капелана Лавріна Кашперовича. Д.:
Олена NN (? – 1717).

Селецький Іван Васильович – син сотника дівицького,
значковий товариш Ніжинського полку (1730 – 1762 –
?). У 1735 р. був у Генеральній рахунковій комісії, у
1737 р. – комісар полковий, був у команді майора Ши-
пова по набору обивателів і приводу їх на лінію. У 1747
р. мав житловий і шинковий двори у м. Дівиці. Д.:
(1733) Ганна NN, донька сотника столенського Йосипа
Семеновича Селецького чи однієї з його дружин.

Селецький Іван Данилович – значковий товариш (1727). 
Селецький Семен (? – ран. 1711) – значковий товариш

Чернігівського полку. Д.: Катерина Циганкова-Се-

лецька, за другим чоловіком Богданович. У 1711 р.
разом з синами Серафимом і Леонтієм продала
П.Полуботку Кувечицький ґрунт. Цю землю отри-
мала від предків своїх з дому пана Страйловського.
Два інших її сина Федір та Василь невідомо чи живі
у турецькій неволі. Цей продаж у 1716 р. підтвер-
дила Катерина Жданович (донька ?).

Селиванов Костянтин Романович (1742 – 1788 – ?) – у
службі з 1760 р., його батько у 1761 р. подав доне-
сення, що в званні козачому в Волинській сотні слу-
жив з 1722 р., був у походах сулацькому,
польському, кримському і хотинському виборним
козаком, потім – на вівчарному заводі, далі – збор-
щиком, 29 років служби, попросив відставку, а за
власні служби для сина чину значкового товариша,
за що його і призначено ордером полкової канце-
лярії значковим товаришем 5 листопада 1761 р.
Значковий товариш (1761–1770), сотник менський
(1770–1782), бунчуковий товариш, командир ескад-
рону Чернігівського полку (1783). Володів у 1768 р.
двором у с. Ольшаній, до якого належало на 200
днів оранки землі, млин в 2 кола на р. Волинці, ви-
нокурня на 2 котли, шинок, хутір в 2-х верстах від
двору з пасікою на 80 вуликів, ліс дубовий, а також
4 підсусідських двори. У 1773 р. у с. Ольшаній за
ним 25 підданих. Володів хут. Голотовським під с.
Синяками, підданими у с. Дорогинці, 21 підданим у
с. Томашівці Ніжинського повіту. Колезький асесор,
мав володіння в Мені, Ічні, Волинці, Бабі, Ушні, сл.
Неглинній, Овдіївці, хут. Летовському. Був в похо-
дах і в битвах в турецьку війну (1769, 1770, 1771,
1772). У 1775 р. відряджений до Могилевської гу-
бернії на форпости на рік. В Мені, сс. Ольшаному,
Волинці, Бабі, Ушні, Домашлині, сл. Неглиній 196
підданих і 5 російських кріпаків, в Ніжинському по-
віті в сс. Дорогинці, Томашівці, Овдіївці, хут. Ле-
товському і м. Ічні – 375. 15 березня 1783 р. купив у
статського радника Андрія Осиповича Закревського
с. Дорогинку з угіддями за 22 000 карбованців. Д.:
N Юхимівна Омелета, донька значкового товариша.

Семашко Влас – покозачений шляхтич, сотник пиря-
тинський (? – 1681 – ?), (? – 1684.08. – 1687.06. – ?).
Полковий хорунжий (? – 1688 – ?). Військовий то-
вариш Лубенського полку (1702). Від полковника
Свічки отримав с. Карпилівку. Мав значні ґрунти,
названі Семашківськими, в Пирятинській сотні по-
близу с. Карпилівки, після смерті його свояки про-
дали їх полковнику Савичу. Там же була криниця
Семашківська, ліс Семашківский, який він купив у
Тимка Сакуна і Марії Бурої, хутір на Сліповроді, до-
лину у Романа Коробочки, луку Пасютинську, луку
від Череваня куплену. П’ять талерів надав на Мгар-
ський монастир у 1688 р.

Семека Мойсей (1744 – ?) – службу розпочав з 1755 р.,
учасник турецького походу в складі 2–ї армії, хорун-
жий сотенний, абшитований значковий товариш (з
1775), бунчуковий товариш у Стародубському полку
(1781 – 1783 – ?), був у битвах в турецькому поході в
другій армії, бажав перейти у 1783 р. на цивільну
службу.
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Семененко Василь – службу розпочав з 1761 р. вибор-
ним козаком, значковий товариш (з 1 травня 1768).
Отаман городицький (з 1782.19.01.). Мав 16 піддан-
них у Городницькій сотні нерозділених з братами.
Д.: N Гаврилівна Тригубенко, донька священика ко-
биляцького.

Семененко Іван (1747 – ?) – службу розпочав з 12
липня 1763 р., значковий товариш Миргородського
полку (з 1769), військовий товариш (з 1782.1.12.).

Семененко Олексій – військовий товариш (2-га поло-
вина ХVІІІ ст.).

Семенець Іван Кирилович – абшитований військовий
товариш (1787). Мешкав у с. Городищі. Д.: Євдокія
NN, донька козака. Мали синів Григорія, Кирила,
доньок Єфросинію, Ганну.

Семенка Михайло – отаман сотений (? – 1781), вій-
ськовий товариш (1781 – ?), мав хутір з винокурнею
в 1-й полковій сотні Стародубського полку.

Семенов Данило – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1735 – 1748 – ?), житель Чорнух. У 1735 р.
під Царичанкою віддав порціони, у 1736 р. складав
дворову ревізію, у 1738 р. повернувся з Трубчевська,
де закуповував у росіян ліс, в сотні Чигриндубрав-
ській складав ревізію. Мав двір житловий у м. Чор-
нухи, в якому сам жив, 3 двори піших убогих
підсусідків. Присягнув у 1741 р. Мав сина Клима.

Семенов Іван (1743 – ?) – службу розпочав з 2 січня
1760 р. військовим товаришем Лубенського полку
(1760 – 1782 – ?).

Семенов Михайло – сотник куземинський (? – 1725 –
1739). 9 вересня 1732 р. отримав дозвіл на побудову
млина в затоці р. Ворскли. Значковий товариш (1739).

Семенов Остап Семенович (? – ран.1787) – військовий
товариш Ніжинського полку (1775 – 1783 – ?), його
предки вийшли з Речі Посполитої. Мав маєтнісь у
с. Сохочах Кролевецького повіту. Д.: Катерина Ов-
діївна Кузьменко, мешканка коропська.

Семенов Павло (1699 – 1769 – ?) – службу розпочав з
1730 р. в Стольненській сотні писарем, був ним до
1763 р., абшитований значковий товариш (1763.05.
– 1769 – ?).

Семенов Семен Максимович (? – 1779 – ран. 1787) –
військовий товариш Гадяцького полку. Д.: Кате-
рина N Авдотіїва (? – 1787 – ?), проживала у Коропі

Семенов Федір – військовий товариш Київського полку
(1784).

Семенович Данило – військовий товариш (? – 1712),
бунчуковий товариш у Київському полку
(1712.20.10. – 1763 – ?). 

Семенович Іван – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1740 – 1747 – ?), економ (1745). Мав у
Лубнах 2 двори піших убогих підсусідків козацьких
(1745), шинок, 1 підсусідка (1747), посполитих у с.
Матвіївці Гадяцького полку (1740), Мав синів Про-
копа, Кіндрата і Леонтія.

Семенович Іван Мойсейович (1756 – ?) – службу роз-
почав з 1768 р., значковий товариш Лубенського
полку (1774 – 1780 – ?), поручик (1800). Д.: Ганна
Данилівна Афанасьєва (1762 – ?), донька військо-
вого товариша.

Семенович Мойсей (? – ран. 1800) – військовий това-
риш Лубенського полку. Проживав у с. Мацьковець.
Д.: Гафія Петрівна N (1712 – 1788 – ?).

Семенович Опанас – військовий товариш Стародуб-
ського полку (1703). 

Семенович Федір Мойсейович (1757 – ?) – службу роз-
почав з червня 1769 р., значковий товариш Лубен-
ського полку (1775.8.05. – 1780 – ?), військовий
товариш (з 1782.25.04.). Д.: Ганна Омельянівна
Івахненко (1757 – ?), донька військового товариша.

Семеновський Семен – військовий товариш Ніжин-
ського полку.

Семенченко Мартин Семенович – син полкового стар-
шини. Військовий товариш Ніжинського полку.
Його онук Петро Самойлович (1742 – 1787 – ?) меш-
кав в м. Батурині.

Семеняка Іван (1748 – ?) – син козака. Службу розпо-
чав з 12 березня 1763 р., полковий канцелярист (з
18 квітня 1764), значковий товариш Миргород-
ського полку (з 6 травня 1781 – 1783 – ?). Мав 24 під-
данних (1783).

Семіяненко Петро Йосипович – син сотенного хорун-
жого, військовий товариш Ніжинського полку (1783)

Семковський Онопрій – військовий товариш. У 1686
р. згідно листа стародубського полковника Григо-
рія Вольського побудував млин в одне коло на р.
Китровці власним коштом.

Сененко Іван – отаман куреня значкових товаришів
Прилуцького полку (1734). Значковий товариш
Прилуцького полку (1740).

Сененко Іван – син чиновника, військовий товариш
(1783). Разом з братом сотенним осавулом Гнатом
мали в Хмелеві і хут. Оксютинському 80 підданих.
Д.: Євдокія Леонтіївна Остроус, донька пушкаря по-
лкової артилерії. Діти Семен, Василь, Петро, Павло,
Опанас.

Сененко Федір – значний житель прилуцький (1709),
війт прилуцький (? – 1712 – 1716 – ?), значковий то-
вариш Прилуцького полку (? – 1736 – 1740 – ?). 

Сененко-Тендетников Петро Йосипович – козак,
значковий товариш Полтавського полку (1738.18.09.
– 1750 – ?), проживав у Нових Санжарах.

Сеник Федір – значковий товариш в Носівській сотні
Київського полку (1725). У нього і значкового това-
риша Йосипа Іванченка колишній сотник Семен
Шаула захопив вола, човна і ув’язнив їх обох. 

Сенчевський Терентій Петрович (1754 – ?) – абшито-
ваний військовий товариш Чернігівського полку
(1788). Мешканець синявський. Д.: Євдокія N Коза-
кевич, донька польського шляхтича. Мали доньок
Катерину і Пелагею.

Сенчук Опанас – значковий товариш Миргородського
полку (1788).

Сенюта Михайло Тимофійович – син судді полкового
чернігівського, військовий товариш (? – 1773), бун-
чуковий товариш у Чернігівському полку (з 1773).
Д.: N Андріївна Войцехович, донька бунчукового то-
вариша.

Сеня Іван – значковий товариш Прилуцького полку
(1740).
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Серацький Григорій – значковий товариш Гадяцького
полку.

Серацький Іван Григорійович (? – ран. 1761) – син
значкового товариша, значковий товариш Гадяць-
кого полку (1718 – 1751 – ?).

Серацький Ілля – значковий товариш Гадяцького
полку (1735), був за сотника наказного у 1735 р., жив
у Опішні, де мав 1 двір з однією хатою.

Серацький Семен Григорійович (? – ран. 1761) – син
значкового товариша, значковий товариш Гадяць-
кого полку (1718 – 1751 – ?), у 1739 р. в поході, у 1747
р. мав з братом Іваном двір у Опішні.

Серацький Яків Григорович (1696 – 1761 – ?) – значко-
вий товариш Гадяцького полку (1718–1761), служив
з 1714 р. виборним козаком Опішнянської сотні, був
у поході і в комісії при підписанні миру з турецьким
султаном про кордон від острова на Дніпрі до Азова.
Тоді батько його (померлий Григорій Серацький) з
отаманів опошнянських жалуваний полковником
Милорадовичем в значкові товариші. Яків же в
числі значкових з 1718 р. був у Києві, на Перевалоч-
ній, у 1919 р. на царичанській лінії, у 1721 р. в Київ-
ському полку при слідсті, у 1724 р. проводив дворову
ревізію у володіннях в Гадяцькому полку бунчуко-
вих товаришів Гамалії і Новицького. У 1729 р. при
Полтавській фортеці за командира над 2-ма сот-
нями Гадяцького полку. У 1731 р. на лінії в команді
полковника Грабянки. У 1733–1734 рр. полковий ко-
місар по збору на кілька російських полків порцій і
стацій. У 1735–1737 рр. був сотником наказним
опішнянським, у 1737 р. в Переволочній над коман-
дою з різних полків. У 1739–1740 р. в комісії майора
Лєвешова. У 1739 р. над командою Гадяцького полку
в команді обозного полкового полтавського Івана
Левенця. Потім збирав провізії, відвозив гроші. У
1748–1752 рр. здав звіт про комісарство. Серацький
не мав синів і рідних, «по скудости и старости» у
1761 р. ніякої служби не ніс.

Сербин Войца-Василь (Вовк) Станіславович (? – 1650 –
1687 – ?) – виходець із Сербії. Не виключено, що
прибув в Переяславський полк з корогвами Райчі
Дмитрашки чи полку Мигалевського. Сотник золо-
тоніський, обирав гетьманом Самойловича на раді
1672 р., їздив в складі козацької делегації до Мос-
кви. Наказний полковник (1674), направлений
Дмитрашкою на допомогу полковнику Мурашці на
р. Буг, потрапив в оточення в Ладижині. Йому вда-
лося прорватися з оточення до головних сил Пере-
яславського полку. Полковник переяславський
(1675–1676), (1679–1683). Вперше обраний полков-
ником після розходжень гетьмана Самойловича з
полковником Дмитрашкою і усунення останнього.
В лютому 1675 р. здійснив відсіч загонам дорошен-
ківців які підходили під Бубнів і виступив на До-
монтів. Влітку цього року ходив за «язиком» під
Мошни, де розгромив значний загін сердюків і ком-
панійців. У 1676 р. за образу його і гетьмана пере-
яславський воєвода князь Федір Волконський був
посажений у в’язницю на три дні. На полковничий
уряд тримав сс. Стовп’яги, Ячники, Кодинці, Горо-

дище, В’юнище Терехтемирівської сотні, Ядлівку,
Гостролуччя Баришівської сотні, Помоклі, Пологи і
Циблі, Хоцьки, Старе і Кальне Воронківської сотні,
сс. Драбовець, Сенківці і Ковтуни Золотоніської
сотні. У 1682 чи 1683 р. Самойлович відсторонив
Сербина від керівництва полком і заарештував його
через невідомі нам причини. Під арештом був у
1683 – 1684 рр. Повернувся в Переяслав, де прожи-
вав як військовий товариш. 17 жовтня 1684 р. пода-
рував дворове місце з будинком «близ церкви
воскресенія христова через улицу противко домов
панов Сулимов Іоана Стефановича сотника Гель-
мязовского, Александра Стефановича хоружого по-
лкового Переяславского стоячий» Київському
Микольському монастирю. Активний учасник ко-
ломацького перевороту 1687 р. проти Самойловича,
на короткий час став першим генеральним осаву-
лом. Мазепа надав йому універсалом с. Підлипне
Ніжинського полку. 28 листопада 1687 р. В.Сербин
з загоном легкої кінноти в кількості 1000 чоловік
зробив рекогносцировку до Кизи-Кермену, втратив
вбитими декілька чоловік і дізнався, що турки під-
возять матеріали і хочуть укріпити Кизи-Кермен. У
кінці життя пішов в Батуринський монастир і став
ченцем Віктором. Заповів своїй хрещениці Ганні
(по другому чоловіку Василисі Перехрест), яка по-
ходила з єврейського роду, хутір Дем’янчицький з
кутом Островським, полем з греблею і ґрунтами. 

Сербин Федір – значковий товариш Переяславського
полку (1729), мешканець прохорівський.

Сербинович Іван Тимофійович (? – 1719 – 1781 – ?) –
значковий товариш Чернігівського полку (? – 1738
– 1765.12.). Абшитований військовий товариш (з
1765). Мав у Сосниці житловий двір та шинок, 4
двори підсусідків, (1741), 6 підсусідків (1743), 3 під-
сусідські двори (1747). 

Сербинович Ілля Тимофійович (бл. 1741 – 1787 – ?) – син
значкового товариша, у 1768 р. володів винокурним
двором у Сосниці. Військовий товариш Чернігівського
полку (? – 1783 – 1787 – ?). В Сосниці мав 5 підданих.
Д.: Уляна Іванівна Савич, донька сотника. Мала дітей:
Гаврила, Іллю, Івана, Ничипора, Тетяну, Марію. 

Сербинович Павло (1750 – ?) – службу розпочав з 23
лютого 1769 р. при гродському лубенському суді,
канцелярист, значковий товариш Лубенського
полку (з 25 липня 1776 р.). Військовий товариш
(1788). В Хмелівській сотні у с. Калинівці мав 6 під-
даних. Внесений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: Ганна N Омелян-
ська, донька козака Смілянської сотні.

Сербинович Семен Тимофійович (? – 1735 – 1787 – ?)
– службу розпочав з 1755 р. полковим канцелярис-
том, з 1772 р. отаман сотенний сосницький, вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (? – 1783 –
1787 – ?). В Сосниці мав 10 підданих (1783), 13 під-
даних (1787). Д.: (? – 1779 – 1787 – ?) Настасія Криш-
таловська, донька священика. В Сосниці 1
підсусідок (1779). 1787 р. були бездітними. 

Сербинович Тимофій (? – ран. 1755) – значковий то-
вариш (1720 – 1732 – ?), наказний сотник сосниць-
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кий (1722) на канальних роботах, полковий комісар
(1727), «заведовця» (1728). В жовтні 1729 р. по фаль-
шивій судовій виписці захопив майно козака Ми-
кити Куренка.

Сербиновський Олексій – син козака, значковий то-
вариш Ніжинського полку (1749 – 1751 – ?). 

Серваскул Ілля – службу розпочав 1767 р. значковим то-
варишем Прилуцького полку. Д.: Євдокія NN, донька
священика. Мали синів Павла, Івана, доньку Ганну.

Сергієвський Матвій Юхимович – отаман сотенний
Роменський Лубенського полку (1769 – 1780 – ?),
військовий товариш (1779 – 1780 – ?). Д.: N Андрі-
ївна Верещак, донька священика коропівського.

Сергієнко Леонтій – міщанський син, службу розпочав
з 1756 р., полковий канцелярист (з 1762), значковий
товариш Прилуцького полку (1774.22.01. – ?).

Сергієнко Федір (1743 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1788). Внесений до ІІ
частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Олена NN, донька козака.

Сердюк Анастасій (1693 – 1761 – ?) – «македонської по-
роди», службу розпочав з 1727 р. виборним козаком
Носівської сотні, значковий товариш Київського
полку. Військовий товариш. Д.: N Трохимівна Би-
лина, донька сотника носівського.

Сердюк Демид – бунчуковий товариш. Його правнук
мешкав у с. Шабалинівці Коропського повіту.

Сердюк Іван Демидович – син бунчукового товариша,
значковий товариш Ніжинського полку.

Сердюк Іван Іванович (? –1700 – 1730 – ?) – син знач-
кового товариша, значковий товариш Ніжинського
полку.

Сердюк Іван Павлович – писар сотенний кролевецький
(? – 1761 – ?), військовий товариш Ніжинського полку
(? – 1783 – 1788 – ?), мешканець кролевецький, де
мав 48 підданих (1783). Д.: Уляна Яківна Маковська,
донька священика соборної кролевецької церкви.
Мали синів Федора, Дмитра, Антіна, доньку Олену.

Сердюк Іван Павлович – писар сотенний кролевецький
Ніжинського полку (? – 1761 – ?), військовий това-
риш (? – 1783 – 1788 – ?), мешканець кролевецький,
де мав 8 підданих (1788). Д.: Уляна Яківна Маков-
ська, донька священика. Мали синів Федора,
Дмитра, Антіна і доньку Олену.

Сердюк Микита Іванович (1732 – ?) – син значкового
товариша, абшитований значковий товариш Ні-
жинського полку (1788), житель с. Шабалиновки.
Д.: Марія NN, донька козак. Мали сина Івана.

Сердюк Семен – козак 1-ї полкової, значковий товариш
Переяславського полку (1720 – 1751 – ?). Мав жит-
ловий двір у Переяславі.

Сердюк Яким Анастасійович (1749 – ?) – син військового
товариша. Службу розпочав з 20 червня 1769 р.,
значковий товариш Київського полку (1776 – 1784 –
?), вахмістр. Мав 24 двори підданних в Носівці (1787).
Внесений до ІІ частини дворянської родовідної
книги Чернігівського намісництва Ніжинського по-
віту. Д.: 1) (1776) Марія N Покасовська, донька на-
місника. 2) (1787) Уляна Григорівна Косенко, донька
померлого військового товариша (1779).

Сердюченко Матвій – значковий товариш Полтав-
ського полку (1735), мешкав у Білицькій сотні.

Середа Григорій (1734 – ?) – абшитований військовий
товариш Київського полку (1788). Разом з Семеном
і Петром внесений до ІІ частини дворянскої родо-
відної книги Чернігівського намісництва по Берез-
ненському повіту. Д.: Євдокія NN, донька козака.

Середа Максим – значковий товариш Полтавського
полку підвідомчий полковій канцелярії у 1755 р.,
мав двір у Царичанці.

Середа Прокіп (? – 1727 – 1779 – ?) – службу розпочав з
1737 р., полковий канцелярист (? – 1744), значко-
вий товариш Полтавського полку (з 18 лютого 1742
р.), мав двір і шинок в Старих Санжарах. Сини Ва-
силь і Дмитро.

Сєрик Григорій – значковий товариш Прилуцького
полку (1740).

Сєрик Павло – значковий товариш Прилуцького полку
(1732). Мав хутір під с. Липовицею (1732).

Сєрик Федір – значковий товариш Прилуцького полку
(1740)

Сидоренко N – значковий товариш Київського полку
(1722).

Сидоренко Борис – з роду сотника кобизького, полко-
вий канцелярист, значковий товариш Київського
полку (з 1780.29.01.), в серпні 1781 р. через хворобу
абшитований, військовий товариш (1782).

Сидоренко Олексій – купив двір у Сосниці у 1707 р., то-
вариш сотні Сосницької Чернігівського полку. У
1709 р. військовий товариш, отримав універсал Ско-
ропадського на маєтність в хуторі при с. Хмеліве. За
ним їй перейшли для їх спільної доньки Любові
Олексіївни значні маєтності родини в Сосниці. У
1725 р. у неї частину спадкового млина захопила
Меланія Михайлівна з синами Яковом і Павлом. У
1728 р. Федора, будучи вже вдруге вдовою (з 1724),
судилася за чоловікові маєтки з бунчуковим това-
ришем Стефаном Холодовичем, одруженим з сест-
рою Олексія Сидоренка (вона у 1-му шлюбі була за
Кузьмою Петрунченком). Виграла судовий процес
і в середині століття землями володіли після Лю-
бові Олексіївни її діти Трусевичі. У 1725–1735 рр.
мала судовий процес з Меланією Михайлович та її
синами Яковом та Павлом за частину спадкового
млина. Д.: Федора NN.

Сидорів Іван – службу розпочав 8 січня 1762 р., канце-
лярист (з 1762.27.06.), значковий товариш
(1766.6.05.), сотник богацький (з 1772.20.03.).

Сидорович Опанас – військовий товариш (1654), учас-
ник посольства Богдановича-Тетері до Москви.

Сидорович Ясько – військовий товариш (1654), учас-
ник посольства Зарудного-Тетері до Москви.

Сидоровський Максим – службу розпочав козаком з
1754 р., значковий товариш Прилуцького полку (1767
– 1775 – ?). Д.: NNN, донька значкового товариша.

Сидорський Каленик Григорович (1738 – ?) – значко-
вий товариш Ніжинського полку (1788). Д.: NN На-
вроцька донька сотенного отамана.

Сидорський Микита Григорович (1725 – 1787 – ?) –
його батько, дід і прадід вийшли з Речі Посполитої.
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Значковий товариш Ніжинського полку (? – 1769 –
1770), сотник коропський (1770 – 1781), бунчуковий
товариш (1782 – 1787 – ?). Мешканець коропський.
Мав хутір над озером Болотовиною поблизу с. Со-
хачів. Мав 5 підданих. Д.: Марина Яківна Бардак,
донька сотенного отамана.

Силевич Андрій Тимофійович (1715 – 1788 – ?) – ново-
міський сотник (1740 – 1767), бунчуковий товариш
(1788). Д.: 1) Параска Андріївна Збруцька, донька
священика. 2) (1753) Марія Петрівна Скоробагата,
донька дозорця балканського.

Силевич Василь Олексійович (1748 – ран. 1798) –
службу розпочав 20 березня 1774 р. в ГВС, колезь-
кий канцелярист (з 7 жовтня 1774), військовий то-
вариш (8 лютого 1781 – 1786 – ?). Д.: Уляна
Миколаївна Риба, донька сотника борзнянського.
Мешканка с. Макова.

Силевич Григорій Григорович (1711 – ран. 1764) – бун-
чуковий товариш (? – 1748 – ?). Мешканець с. Мар-
кова. Д.: (1748) Горпина Семенівна Словуцька (1719
– ?), донька значкового товариша.

Силевич Григорій Прокопович (? – ран. 1764) – знач-
ковий товариш у Стародубському полку (1723), вій-
ськовий товариш (1728), бунчуковий товариш (1730
– 1740). 25 жовтня 1728 р. отримав гетьманський
універсал на с. Найтоповичі. У 1730 р. продав дво-
рове місце у Стародубі Петру Іскрицькому за 412
карбованців. Мав у с. Настоповичах 7 малоґрунто-
вих, 4 підсусідків при городах. Д.: Настасія Васи-
лівна Савич.

Силевич Данило Тимофійович (1726 – 1763 – ран. 1768)
– служив з 1739 р. у званні військовго канцеляриста,
був у пересторозі від морової язви, в утриманні фор-
постної команди, чин військового товариша отри-
мав від ГВК у 1758 р., служив у Стародубському
полку. Бунчуковий товариш. Володів маєтком в с.
Кривошиях. Д.: Параска NN. 

Силевич Лука Прокопович – значковий товариш Ста-
родубського полку (? – 1712 – 1723 – ?). Д.: N Григо-
рівна Старосельська, донька полкового осавула
стародубського.

Силевич Михайло Лукич (? – ран. 1768) – значковий
товариш Стародубського полку (? – 1737 – ?), абши-
тований значковий товариш (? – 1760 – 1762 – ?).
Володів землями в с. Ільбові. Д.: Горпина Якимівна
N (?, м. Почеп – 1768 – ?).

Силевич Олексій Григорович (1727/ 1728 – ран. 1801)
– службу розпочав з 10 січня 1743 р. в ГВК, військо-
вий канцелярист (1750–1765). Абшитований бунчу-
ковий товариш (23 грудня 1765). Д.: Наталія
Василівна Олександрович (бл. 1732 – ?), донька вій-
ськового товариша.

Силевич Сила Лукич (? – ран. 1769) – значковий това-
риш Стародубського полку.

Силевич Тимофій Прокопович (? – ран. 1741) – син по-
лкового судді стародубського, службу розпочав
значковим товаришем (1705 – 1730), був у походах
під Замостям, Несвіжі, звідки йому вдалося втекти.
1706 р. був на будівництві оборонних споруд на Пе-
черську в Києві, 1707 р. був під Биховом, 1708 р. був

на Ратовому болоті, під Пропойськом, в Боровичах.
В 1713 р. був у поході в Києві, до Трипілля. 1715 р.
був комісаром при генералі Реню. В 1716 р. в поході
в Гадяч. 1717 р. був наказним полковником старо-
дубським на роботах в Печерській фортеці. 1722 р.
комісар для збору коштів на Києво-Печерську
церкву. Наказний новоміський сотник (1724–1729).
Полковий комісар (1730). Сотник новоміський
(1730.29.08. – 1737.12.), був у польському поході
(1733–1724). Володів 18 дворами в д. Кривошиях,
наданних його батькові за універсалами Мазепи та
Скоропадського. Д.: Настасія Василівна Борзаков-
ська (1690 – 1741 – ?).

Силевич Федір Андрійович (бл. 1751 – 1807) – сотник
новоміський (1782). Бунчуковий товариш (1783 –
1785). Д.: Марфа Іванівна Бєлоровська, донька вій-
ськового товариша.

Силевич Яків Лукич (? – ран. 1746) – значковий това-
риш Стародубського полку (? – 1732 – 1737 – ?), жив
у полковій сотні, у 1737 р. перебував вдома, але мав
йти в похід в команді фельдмаршала фон Мініха.
Разом з Михайлом у 1737 р. мали у с. Рудні Силеви-
човій 1 малоґрунтового, 1 при городах, 1 вибув. Д.:
Єфросинія Семенівна Рубець, донька Стародуб-
ського полкового судді.

Силич Антін Іванович (1715 – 1782 – ран. 1796) – навчався
в КМА (1736/1737 навчальний рік), службу розпочав
з 1746 р. військовим канцеляристом, військовий то-
вариш (з 1756.14.08.), бунчуковий товариш у Черні-
гівському полку (1771.11.04). Мав 20 хат підданих у
Чернігівському повіті (1782). Колезький асесор (? –
1783 – 1788 – ?). Мав 182 спадкових і куплених підда-
них в двох селах. Д.: Феодосія Петрівна Григорович-
Фурсанович, донька бунчукового товариша.

Силич Василь (1755 – ?) – абшитований значковий то-
вариш Чернігівського полку (? – 1788 – 1790 – ?),
мав 25 спадкових підданних в одному селі. Д.:
Уляна NN, донька значкового товариша.

Силич Іван Іванович – значковий товариш Київського
полку (1759).

Силич Іван Степанович (? – 1670 – 1733 – ?) – син сот-
ника полкового, товариш полку Чернігівського
(1699 – 1706), значний товариш Чернігівського
полку (1710 – 1733 – ?), отаман городовий чернігів-
ський (1721–1733), наказний полковник чернігів-
ський (1723). 8 травня 1719 р. отримав гетьманський
універсал із задоволенням його скарги у справі за-
хоплення у нього жита та вівса богородовськими
мешканцями. Мав шинок у Чернігові (1732).

Силич Іоаникій (? – 1627 – 1663.18.09.) – «славетно уро-
жений» (1661), товариш полку Чернігівського (1651
– 1656). У 1651 р. від полковника Івана Абрамовича
отримав землі на Старому Булоусі. 20.04.1654 від
полковника чернігівського отримав універсал на
ґрунти Тополовщину, Кондратовщину, Сенков-
щину поблизу Старого Білоуса. Від Богдана Хмель-
ницького отримав «млын старый, на Белоусовце
реке стоячий». Мав млин на р. Снові у с. Дирчин,
пізніше він перейшов племінникам Івану і Матвію
Степановичам, підтверджений за ними гетьманом
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Мазепою. 1656 р. продав дім в Чернігові шляхтичу
Євсею Григоровичу Суботі. Полковник Чернігів-
ського полку (1657 – 1663). 1661 р. купив у «славет-
ного пана», «козака і обивателя Петрушинського»
Кирила Богдановича половину острова Гатуша по-
близу р. Свині і с. Стасюв, у млинаря дирчинського
пана Сергія Кашпировича за 1400 золотих по-
льських млин на р. Снові. Д.: Євгенія Василівна Рад-
ченко (? – 1635 – 1674 – ?), донька бурмістра
Чернігівського магістрату 

Силич Матвій Григорович (1731/1736 – 1795 – ?) – козак
с. Росух, військовий товариш (1787). Д.: 1) (1770)
Софія Савівна N (бл. 1747 – ?). 2) (1785) Марина
Андріївна Ширай, донька значкового товариша. 

Силич Матвій Степанович (? – 1670 – 1733 – ?) – знач-
ковий товариш Чернігівського полку (? – 1687 –
1725 – ?), військовий товариш (1733). 15 вересня
1687 р. разом з братом Іваном отримав гетьманське
підтвердження на батьківські млини.

Силич Остап Матвійович (? – 1747 – ран. 1750) – знач-
ковий товариш Чернігівського полку (? – 1732 –
1747 – ?). У 1737 р. був у поході. Мав у с. Чарторий-
ках 1 двір та ще один житловий (1739), двір у с.
Жидчині, 2 посполиті двори у Чорторийцках (1740),
у с. Чарторийках 3 двори та житловий (1741), млин
на р. Снов під Седневом (1742), у д. Чарторийках 1
двір підсусідків (1747). Д.: Єфросинія Іванівна N
(1709 – 1760 – ?), жителька с. Чорторийок. 1752 р.
разом з братом чоловіка Антіном тримали греблю і
млин на р. Свинці.

Силич Петро Остапович (1730 – 1779 – ?) – службу роз-
почав з 1755 р., значковий товариш (з 31 березня
1759). Абшитований військовим товаришем Черні-
гівського полку 5 жовтня 1778 р. Д.: Євдокія Дмит-
рівна Баранович, донька значкового товариша.

Силич Степан (? – 1641 – ран. 1680) – був письменним, сот-
ник полковий (? – 1661). Потрапив у полон до Чер-
нецького (1661.07.) і тримався у в’язниці у Тикатині, а
потім, можливо, у Слуцьку. Товариш полку Чернігів-
ського (1662.09.). Після скинення брата з полков-
ництва залишився живим, хоча під час гетьманування
Брюховецького зазначений лише як «его милости пан,
казак и обыватель Черниговский». 23 лютого 1667 р.
купив у Івана Кузьменка Шапочника чотири ниви. За
гетьмана Ігнатовича знову став сотником (? – 1670 –?),
потім його змістили на уряд полкового хорунжого. За
Самойловича знову очолював деякий час сотню (? –
1677.02. – ?). Мав два млини: один на р. Снові під Те-
реховкою, другий на р. Білоусі. Д.: Євдокія Іванівна До-
монтович, в 2-му шлюбі за Данилом Киприяновичем N
(? – ран. 1694), власником с. Вихвостова.

Силич Федір – військовий товариш
Силич-Полянський Данило Остапович (1722 – 1787 –

?) – службу розпочав з 1743 р. полковим канцеля-
ристом, військовий канцелярист (з 1747), військо-
вий товариш Чернігівського полку (1756.11.10. –
1787 – ?). Мав 26 підданих у Коропському і Сос-
ницькому повітах. Д.: Марфа Іванівна Янушкевич
(? – ран. 1787), донька чернігівського полкового пи-
саря. Мали синів Івана і Марка, доньку Гафію. 

Силич-Сердюков Полікарп Карпович (1739 – ?) –
правнук Федора Силича, абшитований значковий
товариш (1787), мешканець погарський. Д.: Уляна
NN, донька дворянина.

Силка Онуфрій (? – ран. 1738) – значковий товариш
Миргородського полку, мешкав у Хорольській сотні.

Симановський Михайло – значковий товариш По-
лтавського полку (1767), мешканець царичанський.

Симон Василь Іванович – отаман сотенний веприцький
(? – 1773 – ?), значковий товариш Гадяцького полку
(1775), абшитований значковий товариш (1775 – ?).

Симон Іван – міщанин конотопський, значковий това-
риш Ніжинського полку (1740 – 1751 – ?). Мав двір
житловий і подворок у Конотопі.

Симон Леонтій – полковий канцелярист, значковий то-
вариш Ніжинського полку (1740 – 1751 – ?).

Симоненко Михайло – військовий товавриш Старо-
дубського полку (1694), сотник наказний мглин-
ський (1695.11.), (1707.07. – 08.), отаман городовий
мглинський (? – 1695.13.05. – 1696 – ?). Мав двох
братів, одного з яких звали Карпом.

Симоновський Григорій – син чиновника, значковий
товариш (1783), мешкав в Конотопському повіті. Д.:
Тетяна NN, донька священика.

Симоновський Данило Іванович (бл. 1730 – 1799 – ?)
– син військового товариша, службу розпочав з 1747
р., полковий канцелярист (1748 – 1753), військовий
канцелярист ГВК (1753 – 1764), сотник кобизький
(1764 – 1765). У 1765 р. звинувачений у службових
зловживаннях. Сотник конотопський (1765 – 1769).
У 1767 р. був звинувачений у хабарництві. Абшито-
ваний бунчуковий товариш (1779.27.02. – 1788 – ?).
Мав 360 підданих. Д.: Уляна Тимофіївна Скоропад-
ська, донька бунчукового товариша. Мали синів
Петра, Андрія, Василя.

Симоновський Іван (? – 1710 – 1766 – ?) – значковий
товариш (? – 1749 – 1766 – ?). У 1749 р. ГВС розгля-
дав справу колишнього значкового товариша Київ-
ського полку за зловживання. У 1764 р. його побив
полковий суддя З.Борсук. Д.: Єфросинія NN, її тітка
Марія Роговська, міщанка київська. Її баба Пелагея
Грициха.

Симоновський Павло – абшитований військовим то-
варишем Київського полку (з 1778).

Синдаровський Іван Миколайович (? – 1726) – син
протопопа чернігівського, значковий товариш
(1724 – 1726). Перед походом 27 квітня 1725 р. запо-
вів все своє майно дружині. Помер у гілянському
поході. Д.: (з 1724) Настасія Степанівна Томара,
донька полковника переяславського.

Синельников Гнат Григорович (1722 – ?) – син полко-
вого осавула, військовий товариш (? – 1782 – 1787 –
?), мешкав у с. Курені. Мав 33 підданих. Д.: Настасія
Василівна Рубан, донька військового товариша. У
1787 р. при них дітей не було.

Синельников Григорій Степанович (? – 1700 – 1721 –
?) – син полкового осавула, військовий товариш,
полковий осавул.

Синицький Іван Гаврилович – військовий товариш
Стародубського полку (1715). Його батько Гаврило
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вийшов на Лівобережжя і від гетьмана йому надано
двір у Погарі і дві четверті поля.

Синицький Іван Данилович – абшитований значко-
вий товариш (1787), у с. Камінь Глухівської сотні
мав 4 підданних. Д.: Марія NN, донька шляхтича.

Синьоок Андрій Корнійович (? – 1689 – 1756 – ран.
1767) – син знатного товариша Переяславського
полку, городовий отаман (1691, 1724), абшитований
військовий товариш (1750 – 1756 – ?). Мав у Золо-
тоніській сотні при хуторі на р. Кропивній, в якому
жив з синами, 3 двори найманих людей, 1 кінного
та 3 піших підсусідків, ще один хутір, де 1 хата най-
мана. Родначальник Андрієвських-Синьооків.

Синьоок Данило Андрійович (1690 – 1790 – ?) – знач-
ковий товариш Переяславського полку (1767). 

Синьоок Корній – у 1679 р. купив три хати у жителя бо-
гушківського Ожога, знат ний товариш Переяслав-
ського полку. Якийсь родич Івану Синьооку, козаку
Богушківської сотні Черкаського полку (1649). Д.:
Олена NN, за 1-м чоловіком Богданиха, у 1691 р. на-
писала тестамент.

Синьоок Леонтій Андрійович (1716 – 1790 – ?) – знач-
ковий товариш Переяславського полку (1767). Д.:
Тетяна NN, донька козака.

Синьоок Федір Андрійович – значковий товариш Пе-
реяславського полку (1767). 

Синяговський Іван (1754 – 1789 – ?) – шляхтич,
службу розпочав 29 березня 1769 р., полковий кан-
целярист (з 1770.15.10.), значковий товариш Мир-
городського полку (з 1772).

Синяковський Герман Федорович – кравець, одру-
жився з вдовою полкового обозного стародубського
Дмитра Журмана і від його онука по лінії першої
дружини Василя відібрали дідівське с. Задубення.
Володіючи козацькими землями, іменувався «знат-
ним у Війську Запорізькому товаришем» (1714).
Значковий товариш Стародубського полку (1726).
Без відома власника продав ¼ с. Задубення Ско-
рупі. Полковий писар Григорій Скорупа захопив
його ґрунти і млин за борги, мав борги і перед Чор-
нолузькими. Д.: Марія NN (? – бл. 1720), вдова 1)
Д’ячиха, 2) Дмитрова Журман.

Сипатенко Ісак – значковий товариш (1723).
Сирий Йосип – значковий товариш Ніжинського полку

(1737), мав двір у Батурині.
Сиричевський Дем’ян – значковий товариш Чернігів-

ського полку (з 1759).
Ситенський Йосип Олександрович (1712 – 1767 – ран.

1790) – служити розпочав з травня 1727 р. військо-
вим канцеляристом ГВК, з березня 1730 р. військо-
вий товариш. У 1733 р. отримав універсал гетьмана
Д.Апостола з підтвердженням права на с. Сере-
динка в полковій сотні Гадяцького полку. З 6 лис-
топада 1736 р. писар полкового гадяцького суду, з
20 березня 1738 р. другий полковий осавул, з 30
грудня 1762 р. перший осавул. З 21 серпня 1764 р.
обозний полковий гадяцький, неодноразово був в
походах. 1746 р. активно скуповував нерухомість у
сс. Березовій Луці, Кручках Камишненської сотні.
1764 р. купив поле у Уляни і Андрія Трощинських.

Д.: Марфа Степанівна Худолій (? – 1790 – ?), донька
значкового товариша. За нею спадкових і куплених
264 підданих в с. Серединці і хуторах (1790). Мали
сина Йосипа і доньку Єфросинію. 

Ситенський Степан – значковий товариш, полковий
комісар гадяцький (1723). Володів млином у три
мучних кола на р. Пслі під Веприком (1726).

Ситенський Яків Олександрович (1719 – ?) – абшито-
ваний бунчуковий товариш (? – 1788 – 1790 – ?).
Мав 92 підданих в Лохвицькому повіті. Рід внесе-
ний до І частини родовідної книги Чернігівського
намісництва. Д.: Варвара Йосипівна N, донька бун-
чукового товариша. Мали синів Івана – премєр-
майора, Олександра – капітана, доньок Марію,
Марфу заміжню за надвірним радником, гадяць-
ким городничим Савичем, Євдокію (1790). 

Ситник Василь Борисович – службу розпочав з 1738 р.,
полковий канцелярист стародубський (1754 – 1756),
писар сотенний 1-ї Почепської сотні (1756 – 1767),
значковий товариш (1767.29.05. – ?), абшитований
значковий товариш (? – 1772 – 1778 – ?). Мав 2 хати
підданних (с. Віточка і д. Хорабоч). Д.: 1) N Григо-
рівна Козлова, донька значкового товариша. 2)
Гафія Петрівна Лазута, донька міщанина почеп-
ського. Мали синів Михайла, Федора, доньок Мела-
нію, Феодосію, Параску.

Ситников Борис Пилипович – осавул сотенний По-
чепської сотні Стародубського полку (? – 1724.03. –
?), писар 1-ї Почепської сотні (? – 1767), абшитова-
ний значковим товаришем через слабке здоров’є,
військовий товариш.

Сицький Павло (1727 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Ніжинського полку (1788), мав 15 підданих.
Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян Чер-
нігівського намісництва. Д.: Тетяна, донька козака.

Сичевський Іван – військовий товариш.
Сичевський Іван – значковий товариш Київського

полку (1749), мав родовий герб.
Сичевський Степан – значковий товариш Київського

полку.
Сібилев Ілля – абшитований значковий товариш

(1777), Д.: Варвара NN, донька козака. Мали 3 синів:
Кіндрата, Василя, Якима. Жили у с. Чернацькій.

Сібілев Клим Макарович (1727 – ?) – онук Якима, аб-
шитований значковий товариш (1787). Д.: Варвара
NN, донька козака.

Сібілев Клим Макарович (1728 – ?) – абшитований
значковий товариш (1788), проживав у с. Середин-
ній Буді. Д.: Варвара NN, донька козака.

Сібілев Яким – військовий товариш Стародубського
полку.

Сібірський Андрій Григорович – шляхтич (1729). У
1729 р. купив плец у Марії Тризни. Значковий това-
риш Чернігівського полку (? – 1733 – ?). Священик
с. Домашлин Менської сотні (? – 1738 – 1767 – ?).
Привласнив універсали і купчі, віддані йому на збе-
рігання. 1746 р. розглядалася справа про його супе-
речку з колишнім комендантом і полковником
чернігівським Михайлом Богдановим за неповер-
нення двору його дружини та із значковим товари-
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шем Михайлом Зеневичем за ґрунти на Смоліговім
урочищі. Д.: Уляна Василівна Полонецька.

Сіденко Василь – значковий товариш (1672). Його наща-
док Яків Безрутченко, що був знівічений у шведському
полоні. Від останнього походять Безрутченки-Сіді.

Січкар Опанас – військовий товариш Стародубського
полку.

Січкар Петро Опанасович (? – 1778 – ран. 1781) – козак
1-ї Почепської сотні, курінний отаман 20 років, аб-
шитований значковий товариш (1777 – 1778 – ?). Д.:
Марія Іванівна Княжицька, донька бунчукового то-
вариша.

Сіятовський Кирило (1713 – 1763 – ?) – син священика,
службу розпочав з 1736 р. Військовий канцелярист
ГВК (1736 – 1751). Військовий товариш у Лубен-
ському полку (з 1751.29.10.), його «сказка» датована
1763 р., приймав і відправляв до армії казенних
волів, був в рахунковій комісії над управителем Ям-
пільської волості, у прикордонній Київського воє-
водства комісії. Мав 7 сімей підсусідків у с. Ороб’ї, у
с. Духове і Гонці мав шинки.

Скаловський Дмитро – абшитований військовий то-
вариш Ніжинського полку (1781). Д.: Пелагея Іва-
нівна Руновська, донька дубовицького священика.

Скаловський Олексій – військовий товариш Ніжин-
ського полку (1783). Мав у с. Поповці 3 підданих
(1783). Д.: Марія Кирилівна Захаревська, донька
священика тиницького. 

Скаловський Семен Степанович (1741 – ?) – син ота-
мана сотенного попівського, отаман сотенний по-
півський (? – 1766 – 1775), військовий товариш
(1783), засідатель нижнього земського Конотоп-
ського суду (1782), титулярний радник (1787). Мав у
сс. Поповці і Красному і хуторі за Поповкою 64 під-
даних. Д.: (бл. 1765) Ганна Опанасівна Ковпак,
донька полковника, потім бригадира. Мали дітей
Карпа, Федора, Миколу, Петра, Олександра, Єфро-
синію, Гафію, Марфу, Гафію.

Скаловський Федір Леонтійович – син шляхтича гербу
«Лодзя», значний військовий товариш, значковий
товариш.

Скаржинський Іван Михайлович (1749 – 1806 – ?) –
службу розпочав з 11 жовтня 1769 р. канцеляристом
ГВК, хорунжий полковий лубенський (1773 – 1780
– ?), бунчуковий товариш (з 26 травня 1780). Золо-
тоніський повітовий предводитель дворянства. У
1778 р. їздив до Петербургу у справі суперечки за зе-
мельні володіння з полковником Кулябкаю. Д.:
Олена Григорівна Закревська (1774 – ?).

Скаржинський Михайло Михайлович (1742 – ?) –
службу розпочав з 1761 р. при ГВК, військовий кан-
целярист (з 23 жовтня 1761), сотник 2-ї полкової
сотні, бунчуковий товариш Лубенського полку (1783).

Скиба Йосип – службу розпочав з 1764 р., козак Бо-
гацької сотні, мав хутір (1764), значковий товариш
Миргородського полку (з 1764.12.06.), возний Ярес-
ківської сотні (? – 1767 – ?), отаман сотенний бо-
гацький (1769 – 1774 – ?). Військовий товариш
(1781), володів хутором в Богацькій сотні. Мав під-
сусідків у м. Богачці – 10, в урочищі Сорок байрак –

8, у Яресківській сотні: у с. Дмитрівці та при хуторі
в урочищі р. Тух – 3. Д.: Ганна Данилівна Машев-
ська, донька священика с. Сергіївки Рашівської
сотні Гадяцького полку.

Скибенський Матвій (1730 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Ніжинського полку (1788). Мав 18
підданих. Внесений до ІІ частини родовідної книги
дворян Чернігівського намісництва

Скибинський Василь Іванович (1728 – 1788 – ?) – син
значного військового товариша, осавул сотенний
коропський (? – 1769 – ?). Отримав патент військо-
вого товариша у 1784 р. Мав 7 підданих в м. Коропі.
Д.: Євдокія Омельянович, донька сотника. Мали
синів Єлисея, Григорія і Мойсея.

Скибинський Іван – значний військовий товариш.
Скибинський Іван Іванович (? – 1700 – 1727 – ?) – син

значного військового товариша, військовий това-
риш Ніжинського полку. Його син Яків (1728 – ?)
мешкав у с. Божку (1787).

Скибинський Матвій – придворний співак, служитель
Генеральної військової артилерії, значковий товариш
(з 1759), абшитований військовий товариш (? – 1781 –
1782 – ?), мав 8 підданих в Борзнянському повіті.

Скибинський Федір Іванович – син значного військо-
вого товариша, військовий товариш Ніжинського
полку. Його син Парфен (1737 – ?) мешкав у с.
Божку (1787).

Скибовський Яків – військові товариш.
Скиртач Іван – значковий товариш Прилуцького полку

(1740).
Скиченко Григорій – 18 вересня 1708 р. на уряді чиги-

ринському продав сеножать на Чуте товаришу чи-
гиринському Кузмі Лемешу.

Скляревський Антін – значковий товариш Київського
полку, підписався як свідок під тестаментом Сергія
Солонини (1732).

Скляревський Йосип (1700 – ?) – службу розпочав з
1727 р. при полковій канцелярії. У 1731 р. в першому
польському поході був за писаря сотенного, після
повернення при сотенному бобровицькому прав-
лінні правив посаду сотенного писаря до 1732 р.,
коли сотником Костянтином Васильовичем при-
значений повним писарем. 1732 – 1735 рр. в по-
льському поході і після повернення – на Українську
лінію. 1736 і 1737 рр. був в управлінні сотні Бобро-
вицької, у 1738 р. в команді бунчукового товариша
Дем’яна Рубця з полковою артилерією від нападу
ворога над Дніпром при Черпанівському редуті.
1739 р. в хотинському поході за писаря полкового
київського, 1740 р. по призначенню Бобровицької
сотенної канцелярії призначений наказним сотни-
ком, 22 травня 1741 р. згідно атестату полкової кан-
целярії отримав чин значкового товариша. Був
комісаром при Новотроїцькому полку. Значковий
товариш Київського полку (1741.7.05. – 1761 – ?).

Скляревський Федір Іванович (? – 1687 – 1706 – ?) –
син сотника, військовий товариш.

Скобичевський Роман Григорович – син сотенного
осавула, осавул сотенний янпольський (? – 1781 –
?). Військовий товариш Ніжинського полку (1787),
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мав 26 підданих у с. Шатрищах. Д.: Ксенія NN,
донька шляхтича.

Сколин Герасим – абшитований значковий товариш
(1777). Мав 6 підданих. Мешкав у м. Серединної
Буди Янпольської сотні. Д.: Дар’я Євменівна Кос-
товська, донька жителя с. Дмитрівки. Мали доньок
Уляну і Тетяну. 

Скомаревський Максим – значковий товариш Лубен-
ського полку (1735), мешкав у Ромнах.

Скорик Кузьма – значковий товариш Лубенського
полку, у 1736 р. був при Царичанці.

Скорик Степан – службу розпочав 1 січня 1761 р., під-
писок (з 1765.11.01.), полковий канцелярист
(1767.7.02. – 1768.8.02.), сотенний писар 2-ї полко-
вої сотні (1768 – 1779), значковий товариш (з
1779.07.), військовий товариш (1779.17.12. – 1787 –
?). Мав 2 підданих у с. Лоцьках (1774). Одружений з
донькою значкового товариша Осипа Фесунова.

Скорина Єлиферій (1725 – 1788 – ?) – абшитований
військовий товариш Чернігівського полку (1788),
мав 29 підданих. Д.: Марія N Новик, донька осавула
сотенного.

Скоробагатий Микита (? – 1736) – значковий товариш
Стародубського полку (? – 1734 – 1736), у 1734 р.
продав місце дворове козаку Максиму Семеці за 25
рублів. Мешкав у полковій сотні. Помер без потом-
ства. Батьківські і дідівські землі в Меленську запо-
вів двоюрідній сестрі своєї дружини Настасії
Корніївні Отцевич. Можливо, його стосується ін-
формація: значковий товариш Микита Максимов
подав у 1731 р. скаргу до ГВС на черниць Чернігів-
ського кафедрального монастиря, які захопили
ґрунти його бабки. Д.: Варвара N Улізько.

Скоробагатий Микита (1731 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Лубенського полку (1788), мав 30
підданих в одному місті. Рід внесений до ІІ частини
родовідної книги дворян Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Ксенія Кендремідзе, донька грузин-
ського дворянина.

Скоробагатий Петро – значковий товариш Стародуб-
ського полку. У 1735 р. мешкав у Новоміській сотні,
«старостою у господина графа иллирического»
(графа Владиславича).

Скоробагатий Яків Єлисейович (? – ран. 1743) – знач-
ковий товариш (1730 – 1734), цилюрник полковий
стародубський. Д.: Ксенія Пилипівна Немирович-
Данченко (? – 1730 – 1757 – ?). 

Скоробагач – значковий товариш Полтавського полку
(1787). 1787 р. мав маєтність в д. Потеряйківській
(20 підданих) в Решетилівській сотні.

Скоробагач Олефір – військовий товариш Миргород-
ського полку (1693), мешканець миргородський.

Скоропадський Василь Ілліч – підписок ГВК (1676),
сотник березненський (1697 – 1709.02.), полковий
обозний чернігівський (? – 1713.02. – 1721.06. – ?),
бунчуковий товариш (1726). Д.: N Павлівна Грибо-
вич (? – ран. листопада 1696), донька генерального
осавула. 2) (1705) Ксенія Хомівна N.

Скоропадський Іван Васильович (? – ран. 1746) – бун-
чуковий товариш (1728). Д.: NN Забіла. 2) Олена

Степанівна Войцехович (бл. 1725 – ?), донька ре-
єнта ГВК.

Скоропадський Іван Іванович (бл. 1725 – ран. 1785) –
бунчуковий товариш у Чернігівському полку (1752
– 1774), малоросійський полковник. Д.: (1742) Гафія
Яківна Полуботок (1726 – ?), донька бунчукового
товариша.

Скоропадський Іван Михайлович (1727.9.08., м. Соро-
чинці – 1782) – бунчуковий товариш у Чернігів-
ському полку (? – 1747 – отримав універсал 26
березня 1752 р. – 1762). Генеральний осавул (1762 –
1781). Бригадир у відставці (з 1781). Мав у Киселів-
ській сотні в д. Тихоновичі 60 дворів (81 хата) по-
сполитих та 15 дворів підсусідків, у с. Наумівка 23
двори (43 хати) посполитих 18 дворів підсусідків, в
сл. Іванівці 15 дворів підсусідків, у с. Михайлівці Си-
нявської сотні 18 дворів посполитих та 1 ратушних
служителів, мав 2 приїзджих двори у д. Тихоновичі,
шинок у с. Наумівка, шинок у сл. Івановці Киселів-
ської сотні, мав у с. Михайлівка житловий двір і 6
дворів служителів та шинок у Синявській сотні, мав
у с. Нові Млини приїзджий двір, 13 дворів посполи-
тих, у Березному 1 двір підсусідків, у с. Михайлівці
Киселіської сотні 8 дворів посполитих та 10 дворів
служителів, у с. Тихонівці 54 (65) дворів посполитх
та 15 дворів служителів, в сл. Іванівці 5 дворів під-
сусідків та 1 двір служителів, у с. Наумівці 30 (39)
дворів посполитих, 14 дворів підсусідків та 3 двори
служителів. Всього мав 4280 підданих (1782). Меш-
кав у с. Локні. Д.: (з 23 травня 1759) Уляна Васи-
лівна Кочубей, донька полковника полтавського. 

Скоропадський Костянтин – військовий товариш
(1781.16.07. – 1790 – ?). Мав 21 підданого в Черні-
гівському повіті. Д.: Єфросинія Михайлівна Скар-
жинська, донька сотника. Мали доньку Ганну.

Скоропадський Михайло Васильович (1697 – ?) –
службу розпочав з 1715 р. бунчуковим товаришем у
Чернігівському полку (1715 – 1740 – ?, універсал
ГВК на чин 1735 р.) підданих у с. Охромєєва 3 ґрун-
тових, 4 малоґрунтових, 31 убогих, в д. Турці 6 убо-
гих, в сл. Ревнюскій 20 убогих, в сл. Лозовській 9
убогих (сотня Киселівська (1732)), володіння в сотні
Синявській Чернігівського полку (1738), мав у д.
Михайлівці 22 двори посполитих, в д. Бреус 12 дво-
рів, у с. Лакнисте 43 посполитих двори, д. Гориці 5
дворів (1739), 3 двори майстрових посполитих у с.
Михайлівці, володіння у с. Авдіївка – 47 дворів по-
сполитих і 6 підсуідських та приїзджий двір та 2
шинкових, с. Тихонович 62 двори, с. Охромеевичі
22 двори, д. Турці 4 двори, при хуторі Лозовенькому
4 двори, д. Резня 15 дворів, мав двір приїзджий у Бе-
резній та у с. Локнистому двір на 2 хати і шинок
(1740), мав підсусідків у с. Гирин, сл. Караківці Глу-
хівської сотні, у 1737 р. володів с. Локня Воронеж-
ської сотні, у 1738 р. мав хут. Четвертинівка 4 хати
посполитих у у с. Локня 20 дворів Глухівській сотні,
мав підсусідків у Бахмацькій сотні. 

Скоропадський Павло Іванович (? – 1739) – довгий
час знаходився у татарському полоні, звільнився
близько 1704 р. Бунчуковий товариш у Чернігів-
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ському полку (? – 1732 – 1739). 1712 р. отримав геть-
манський універсал на с. Суличівку, 7 вересня 1715
р. – на греблю Рудянську з млинами на р. Бречі з с.
Старою Руднею, 18 жовтня 1718 р. – на с. Рудківку.
Мав 5 малоґрунтових і 3 убогих підсусідків у д. Ос-
няках Любецької сотні (1732), 2 двори посполитих
там само (1739). Мав двір у с. Полуботках, мешкав у
батьківському дворі у с. Бобровиці.

Скоропадський Тимофій Павлович (1691 – бл. 1764) –
син бунчукового товариша, службу розпочав бунчу-
ковим товаришем у Чернігівському полку (1723 –
17.06.1757., універсал на чин 31 січня 1739 р.). Був у
сулацькому поході п’ять років, в польському – два з
половиною роки. Абшитований бунчуковий товариш
(1757 – 1757 – ?). Тестамент 20 грудня 1764 р. Мав во-
лодіння в сотні Синявській (1738), в д. Рудня 14 дво-
рів (1739), 2 двори майстрових посполитих у д. Рудня
та 13 дворів посполитих та 1 двір майстровий у д. Гута
та 5 дворів посполитих (1740), у с. Осняки 2 двори по-
сполитих, у с. Рудня мав 5, у с. Гута 7 дворів посполи-
тих (1741), мав у Любецькій сотні в д. Осняки двір
шинковий та 2 посполитих, Синявській сотні поспо-
литих у д. Рудня 15 дворів, в д. Гута 9 дворів, двір при-
їзджий в Рудні (1743), мав приїзджий двір у
Чернігові, мав у с. Бобровиці 1 хату підсусідків, с. Ру-
дець приїзджий двір і шинок, у Седневській сотні у с.
Рудниця 10 дворів посполитих, в д. Гуті 6 дворів по-
сполитих (1747), мав шинок у с. Осняки Любецької
сотні, приїзджий двір у Чернігові, с. Полуботки
(1750). мав приїзджий і 2 шинкових двір у Білоусів-
ській сотні у с. Бобровиці (1750). У 1754 – 1755 рр. мав
суперечку з переяславським полковником Семеном
Сулимою за спадщину генерального хорунжого Івана
Сулими с. Лебедин Баришівської сотні. Д.: Ганна Фе-
дорівна Сулима, донька бунчукового товариша.

Скороход Павло (1749 – ?) – службу розпочав з 1764 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1783).

Скорупа Григорій Дем’янович (? – 1741) – шляхтич
гербу «Шелінга», значний військовий товариш (? –
1723), суддя полковий стародубський (1723 – 1725 –
?). Бунчуковий товариш у Стародубському полку (?
– 1728 – 1741). Володів д. Покослов’я з надання геть-
мана Скоропадського і конфірмації гетьмана Апос-
тола (1729). 1731 р. скаржився до Стародубської
полкової канцелярії на Івана Лашкевича про розо-
рення його володінь у с. Гарцеві. Мав у 1737 р. в д.
Покослов’я 6 малоґрунтових, 2 дуже убогих, 2
втекло, у с. Кустичі – 2 малоґрунтових, 3 убогих, в
сл. Олексіївці – 3 малоґрунтових, 2 дуже убогих під-
сусідка, в сл. Рябовці – 1 підсусідка, втекло 3, у
Мглинській сотні в сл. Молодкова – 4 малоґрунто-
вих не тяглих, 1 підсусідок. Мав двір у Стародубі,
яким у 1768 р. володів його син обозний полковий
Павло Григорович Скорупа. 

Скорупа Іван Григорович (? – ран. 1741) – син бунчуко-
вого товариша, бунчуковий товариш, мав у Старо-
дубі 1 двір з 1 хатою, в яких жила 1 наймана людина

Скосаревський Іван Гаврилович – військовий това-
риш Чернігівського полку (1788). Мав 11 підданих в
м. Понорниці.

Скосир Кузьма (? – ран. 1747) – значковий товариш Лу-
бенського полку. Д.: Марія NN, мала у 1747 р. хутір
в сотні Чигриндубравській на 1 хату. Також воло-
діла приїзджим двором у м. Чигриндубраві та хуто-
ром з найманими людьми.

Скосир Федір – значковий товариш Лубенського полку
(? – 1735 – 1741 – ?). У 1735 р. був у кримському, у
1737 р. – очаківському походах, у 1738 р. – у поході
при Дністрі. Присягнув у 1741 р.

Скочко Влас (? – 1752 – 1775 – ран. 1788) – козак, знач-
ковий товариш (? – 1775 – ?). Рішенням Чернігів-
ського намісницького дворянського зібрання
визнаний дворянином і внесений до ІІ частини ро-
довідної книги. Д.: Ганна NN (1752 – ?). Після смерті
чоловіка мала 9 підданних у одному селі.

Скраєнко Федір – полковник прилуцький (? – 1649), в
полковому товаристві Прилуцького полку (1649 – ?).

Скрипка Іван – шляхтич, військовий товариш Ніжин-
ського полку (1672). 15 травня 1672 р. купив землі у
козака Воронізької сотні, куреня Богданівського
Михайла Козарця. Його правнуки мешкали у с. Бог-
данівці.

Скрипка Кіндрат Іванович – син військового товариша,
військовий товариш Ніжинського полку (1723).
Його онуки мешкали у с. Богданівці.

Скрипченко Артем Сидорович – шляхтич гербу
«Огоньчик», значний військовий товариш (1707).

Скрипчинський Семен – службу розпочав в 1765 р.,
значковий товариш Переяславського полку (з 1771),
військовий товариш (з січня 1773). В с. Рогозові мав
20 підданих. Д.: (бл.1762) Марфа Савівна Гриневич,
донька сотника.

Скрипчинський N – значковий товариш (1720 – 1751
– ?) 1-ї полкової сотні Переяславського полку.

Скрипчинський Іван Семенович – канцелярист при
МК (? – 1780), значковий товариш Переяславського
полку (1780 – ?).

Скряга Йосип (1732 – ?) – абшитований значковий то-
вариш Гадяцького полку (1787), мав 16 підданних у
1 селі Д.: Гафія NN, донька отамана сотенного.

Слабей Данило Кирилович (1748 – ?) – син отамана со-
тенного, козак вороніжський. Абшитований вій-
ськовий товариш Ніжинського полку (1783). Д.:
Мотря Микитівна Радіонова, донька сотенного ота-
мана. Мали синів Захара, Данила, Івана, доньок
Варвару, Пелагею, Олександру.

Слабей Іван – шляхтич гербу «Лодзя», військовий то-
вариш Ніжинського полку. 18 квітня 1688 р. разом
з дружиною і пасинками продав займище на греблі
за Локотками за 10 талерів Йосифу Лазаревичу.
Його сини Михайло і Кирило були воронізькими
сотниками.

Слабей Іван Кирилович (1736 – ?) – син сотника, знач-
ковий товариш Ніжинського полку (1788). Д.: Єв-
докія NN, козачка.

Славатинський Григорій Романович – полковий то-
вариш чернігівський, володів млином на р. Рудні,
наданий ще гетьманом Б.Хмельницьким. Знатний
товариш, отримав універсали гетьмана Мазепи, по-
лковників чернігівських Борковського і Юхима Ли-
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зогуба на доходи з його млинів. 29 травня 1688 р.
полковник чернігівський Юхим Лизогуб зробив на-
дання значному товаришу полковому Григорію Ро-
мановичу.

Славатинський Петро Степанович (1722 – 1787 – ?) –
його матір’ю була Гафія Федорівна Мирович, а бать-
ком – чернігівський полковий осавул. Службу роз-
почав з 1737 р., військовий канцелярист ГВК (1741
– 1751), військовий товариш (1751 – 1787 – ?). Мав
володіння на хут. Полуботківському Переяслав-
ського повіту, мав хутір і 4 підсусідських хати у Хо-
рольській сотні (1752). 

Славатинський-Романович Іван (? – ран. 1743) –
значковий товариш Чернігівського полку (? – 1738
– ?), його вдова у 1743 р. володіла у Седневі житло-
вим і шинковим дворами.

Славатинський-Романович Кирило – військовий то-
вариш Чернігівського полку. Мешкав у Седневі, мав
маєтність у с. Смоляниках.

Славатинський-Романович Микола – значковий то-
вариш Чернігівського полку. Д.: Марія NN.

Славатинський-Романович Петро Стефанович (1722
– 1763 – ?) – син чернігівського полкового осавула,
військовий канцелярист ГВК (1741 – 1742 – 1751),
військовий товариш Чернігівського полку (1751 –
1763 – ?).

Славатинський-Романович Стефан Леонтійович (?
– 1678 – 1756 – ?) – службу розпочав з 1721 р., знач-
ковий товариш (? – 1723 – 1729), 1 жовтня 1723 р.
підписав Коломацькі чолобитні. Чернігівський по-
лковий осавул (1729 – 1756). У 1688 р. отримав уні-
версал Мезепи на млин на р. Рудні, яким володів ще
його дід Григорій Романович і батько Леонтій. Д.:
1) Гафія Федорівна Ми рович. 2) (1748) Настасія Фе-
дорівна Лисенко.

Славко Ярофій – значковий товариш Полтавського
полку (1779). 1779 р. рекомендувався у відставку в
армійському чині.

Славський Олександр Ілліч – син глухівського цигана,
отаман городовий глухівський (1766), сотник глу-
хівський (1769 – 1782), бунчуковий товариш (1787).
Мав в Глухові 35 підданих. Д.: NNN, донька вій-
ськового товариша.

Славуський Костянтин – військовий товариш (1665).
Славчинський Сава (1758 – ?) – абшитований значко-

вий товариш Чернігівського полку (1788). Внесений
до ІІ частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: Лизавета NN, донька міщанина.

Славчинський Семен (1761 – ?) – абшитований знач-
ковий товариш Чернігівського полку (1788). Д.: Ка-
терина NN, донька козака.

Сластеник Федір – абшитований значковий товариш
Лубенського полку (1761).

Сластеник Хома – значковий товариш Лубенського
полку (1762)

Сластеник Яким Федорович – службу розпочав 1761 р.
значковим товаришем Лубенського полку.

Следзинський Григорій Петрович (1735 – 1779 – ?) –
син значкового товариша, в службі з 1757 р. вій-
ськовим канцеляристом, військовий товариш (1765

– 1787 – ?). Д.: Зіновія Йосипівна Максимович,
донька отамана ГВА.

Следзинський Йосип Петрович (1736 – 1780.1.01.) –
син значкового товариша, значковий товариш, ро-
зїздний командир. 

Следзинський Леонтій Костянтинович – син Костян-
тина Яковича (? – 1698 – 1729 – ?), у 1698 р. висла-
ного від полковника Мировича на суд у Бориспіль,
сотника кропивенського (нак. – 1709 – 1712, повн. –
1715 – 1729). Мати Ганна Кульженківна. Значковий
товариш Переяславського полку (1728 – 1767 – ?).
Мешкав у Кропивні, в с. Крупському мав 1 тяглого і
4 піших підсусідків, хутір над р. Ірклей на 2 хати.

Следзинський Матвій – значковий товариш (1779).
Следзинський Опанас – значковий товариш (1748).
Следзинський Петро Костянтинович (? – 1730 – 1767)

– син сотника кропивненського, значковий товариш
Переяславського полку (1728–1752), мав маєтність у
м. Кропивні, сс. Деньги, Канівці, Крупському, при р.
Ірклії. Возний кропивненсь кий (1767). В с. Канівцях
мав двір житловий, у с. Богодухові 2 піших підсу-
сідка а у с. Деньги двір приїзджий і хутір над р. Ірк-
лєєм на 1 хату. Д.: Гафія Андріївна, донька
значкового товариша Андрія Петрова, онука сот-
ника іркліївсько го Тараса Велбінського.

Следзинський Яків Костянтинович (? – ран. 1767) – син
сотника кропивненського, значковий товариш (? –
1750 – 1752 – ?). Мав маєтність у м. Кропивній, с. Ка-
нівці, у степу при р. Ірклії. Разом з Петром і Леон-
тієм мали в Кропивній у 1750 р. 1 тяглого і 4 піших
підсусідка. Мешкав у Кропивні. хутір над Ірклеєм на
1 хату. Разом з Петром в Іркліївській сотні в с. Кане-
вець посполитих 2 дворина 3 хати малоґрунтових, 4
двори на 6 хат та 2 піших підсусідка. Д.: Параска NN.

Слезнєв Роман – гонець гетьманський до Москви
(1693), військовий товариш Чернігівського полку.

Слинько Кирило – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1735 – 1747 – ?). У 1735 р. по приходу з по-
льського походу з значкових товаришів виключе-
ний. У 1736 р. був висланий за указом ГВК в
Чигриндубравську сотню в похід до березня 1737 р.,
у 1738 р. був у кримському поході, присягнув у 1741
р. Мешканець лохвицький.

Слінченко Семен Якович – канцелярист ГВА (1781),
військовий товариш (1788). Мав 20 підданих у с. Ба-
нечі Ніжинського полку. Д.: Настасія NN, донька
значкового товариша.

Слободецький Михайло Стефанович – писар полковий
чернігівський (1672), отаман городовий чернігів-
ський (1679), значний товариш полку Чернігівського
(1695). Він володів частиною с. Гусинки «от шляхти
полской била во владении заставою».

Словуцький Семен Прокопович (бл. 1664/1685 – 1751 –
ран. 1764) – дворянин гетьмана Скоропадського. Во-
лодів с. Пестриків за гетьманським універсалом 1713
р., де мав 7 дворів посполитих і 6 хат бобилів. Знач-
ковий товариш «от похода низового сулацкого».
Гетьман Скоропадський своїм листом застеріг ста-
родубського війта Григорія Злотника від втручання
у володіння Славуцьким с. Азаричів. Протягом
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1720–1737 рр. йшли суперечки між ним, батьком і
мачухою козаків полкової сотні Іваном, Савою та
Максимом Горленками та ними самими за млин на
р. Похор. Брав участь в проведення Генерального
слідства про маєтності Стародубського полку. 13
серпня 1730 р. суплікував про підтвердження права
власності на млин та с. Пестриків полкової сотні, на-
дання йому с. Долматова. Гетьман Данило Апостол
надав йому універсалом дозвіл на поїздку до Пере-
яславського полку для розшуку вкрадених грошей
(1730.29.08.). Захопив у козаків Стародубського
полку Петра і Олексія Ломак хутір Леонівку з мли-
ном. Значковий товариш Стародубського полку в (?
– 1731 – 1737 – ?), жив у полковій сотні. Був у 1731 р.
полковим комісаром, у 1737 р. купував провіант і
коней, але повинен йти в похід в команді фель-
дмаршала фон Мініха. Мав у 1737 р. полкової сотні у
д. Петрикові 4 малоґрунтових підсусідка, при хуторі
Леонівщина полкової сотні 4 малоґрунтових підсу-
сідків; у с. Азаричі підсусідків в одних його хатах 4,
мав плец у Стародубі на валу, який успадкували і во-
лоділи у 1768 р. його онуки військові канцеляристи
Петро і Антін Юркевичі. Д.: Феодора NN.

Слуцький Григорій – військовий товариш (1700) Старо-
дубського полку, мешканець с. Великих Халеєвич.

Слуцький Євтихій Іванович (1696/1711 – 1763 – ?) –
почав служити в званні значкового товариша разом з
його померлим братом Семеном Слуцьким (з яким
жили нерозділено в одному дворі) ще за померлого
полковника Полуботка, за служби їх діда померлого
сотника білоусівського Якова Товстоліса і батька їх
значкового товариша Івана Слуцького, виконуючи
різні доручення. Були з братом у сулацькому поході у
1725 р. і на 5 років. Брав участь у 1736 р. у кримському
і 1738 р. – очаківському походах. Універсал на знач-
кового товариша отримав у 1757 р. Неписьменний.

Слуцький Іван – значковий товариш Чернігівського
полку (? – 1774 – ?). 1774 р. привласнив доходи з
млина Київського Софійського монастиря. Д.: N
Яківна Товстоліс, донька сотника білоусівського.

Слуцький Семен Іванович (? – ран. 1761) – значковий
товариш Чернігівського полку (1723 – 1732 – ?). Був
у поході 1723 р. Мав двір житловий у с. Товстолісах
Білоусівської сотні.

Случановський N – позбавлений чину значкового то-
вариша за хабарі.

Случановський Андрій – шляхтич, військовий това-
риш. Д.: Меланія NN (? – 1650 – 1670 – ?).

Случановський Василь Федорович – значковий това-
риш Стародубського полку (1730 – 1764), патент на
звання значкового товариша отримав, мабуть, у
1740 р. У 1764 р. мав володіння в Новоміській сотні
в д. Теремошки посполитих бездвірних хат 8, людей
від 10 до 60 років – 20, старших 60 – 2, молодших
10 – 14. В д. Гастенки посполитих бездвірних хат 5,
людей від 10 до 60 – 10, молодших 10 – 3. У 1764 р.
володів у 1-й полковій Стародубській сотні при ху-
торі Ширабинському 6 бездвірними хатами, 1 слу-
гою, людей від 10 до 60 років – 11, молодших 10 – 5.
Коморник стародубський (? – 1767 – ?). 

Случановський Іван – бунчуковий товариш (? – 1735 –
1737 – ?) у Стародубському полку. Мав у 1737 р. в д.
Черемошці 3 малоґрунтових підсусідків, 8 при го-
родах, яких в службах «посполитих 5, а на лице 6,
вибуло 2». Мав при власному хуторі полкової сотні
малоґрунтових 6 підсусідків.

Случановський Іван – військовий товариш Стародуб-
ського полку (? – 1769 – 1775 – ?). Направлений у
військовий похід (1769). Мав 120 підданих.

Случановський Олексій Федорович – значковий то-
вариш Стародубського полку (? – 1764 – 1787 – ?), у
1764 р. володів у першій полковій стародубській
сотні у с. Поришеву 5 бездвірними хатами, людей
від 10 до 60 років – 7, молодших 10 – 3, під слід-
ством (1769). Д.: Марфа NN, донька протопопа.

Случановський Федір Андрійович – син шляхтича, вій-
ськового товариша. Вийшов з Правобережжя. Це
протирічить точці зору історика О.Лазаревського,
який допускав, що «Случановский был, кажется, по-
томком одного из польских шляхтичей, оставшихся
в Стародубщине после изгнания поляков», вказуючи
на власніть хут. Шкрябина. Військовий товариш (? –
1700 – 1714 – ?), значковий товариш (? – 1723 – ?),
бунчуковий товариш (? – 1732 – ?). У 1704 р. купив
за 3000 золотих хут. Шкрябинський на р. Бабиця у
військового товариша Юрія Адаманського. Мав май-
нові суперечки з Хомою Городиським і Гафією Пу-
зирихою. Д.: (1707) N Прокопівна Силевич.

Случановський Федір Федорович (? – ран. 1785) –
значковий товариш (? – 1764 – 1767), абшитований
військовим товаришем (з 1767). У 1764 р. володів у
1-й полковій Стародубській сотні при хуторі Шира-
бінському 4 бездвірними хатами.

Случановський Яків Федорович – атестований в знач-
кові товариші Стародубського полку (1769), в по-
ході. Значковий товариш.

Слюз Василь Семенович (1730 – ?) – службу розпочав з
20 травня 1759 р. значковим товаришем Лубен-
ського полку. Комісар полковий лубенський (з
1763.13.01.). Рахівник в Роменському комісарстві (з
1768.17.11.). Військовий товариш (1781.5.02. – 1782
– ?). Мав 12 підданих. Д.: N Іванівна Криштопович,
донька бунчукового товариша.

Слюз Павло Федорович (1748/1752 – ?) – службу розпо-
чав з 10 березня 1764 р. канцеляристом земського
суду, був у кримському поході. Військовий канце-
лярист (з 1767.16.01.), сотник 2-ї Сенчанської сотні
Лубенського полку (1771.6.05. – 1783), одночасно
бунчуковий товариш (з 1782.29.06.). Д.: 1) (1780)
Олена Андріївна Остроградська, донька підкоморія.
2) Уляна Тимофіївна Криштофович, донька бунчу-
кового товариша.

Слюз Петро Федорович (1758 – ?) – службу розпочав з 6
грудня 1769 р. колезьким канцеляристом, військо-
вий товариш Лубенського полку (1773.3.05. – 1782 –
?), полковий осавул. Д.: Єфимія NN, донька козака.

Слюз Семен (1726 – ?) – службу розпочав 10 жовтня
1755 р. значковим товаришем Лубенського полку,
військовий товариш (1759.30.10. – 1782 – ?). На-
правлений у військовий похід (1769).

344



Слюз Семен Леонтійович (? – ран. 1747) – наказний сот-
ник сенчанський (1724), значковий товариш Лубен-
ського полку (1732), 2-й полковий хорунжий
(1732.16.05. – 1745). 17 травня 1732 р. отримав геть-
манський універсал на володіння с. Юсківцями і Ско-
робагатками з ґрунтами, угіддями, млинами у с.
Юсківці і на р. Сулі. Д.: Тетяна Іванівна Булюбаш,
донька сотника чигриндубровського. Після смерті
чоловіка тримала шинок у Лохвиці, хутір під Сенчою.
Разом з Іваном Криштоповичем тримала шинок у с.
Лучці Сенчанської сотні і млин на р. Сулі (1747).

Слюз Степан Семенович (1728 – 1786 – ?) – службу роз-
почав з 10 серпня 1755 р. значковим товаришем у
Лубенському полку, військовий товариш (з
1759.30.10.), бунчуковий товариш (з 1782). Мав 430
підданих у 157 хатах (1782). Д.: Горпина Кирилівна
Деркач, донька бунчукового товариша.

Слюз Федір Васильович (1760 – ?) – службу розпочав 2
травня 1777 р. полковим канцеляристом, отаман со-
тенний (з 30 листопада 1780), військовий товариш
Лубенського полку (1781.5.02. – 1782 – ?).

Слюз Федір Семенович (? – ран. 1784) – службу розпочав
при ГВК 28 травня 1742 р., з 1751 р. військовий канце-
лярист ГВК. Військовий товариш Лубенського полку,
сотник, полковий хорунжий (? – 1775 – ?). У 1756 р.
побив і пограбував управителя Переяславського ка-
федрального монастиря Пахомія Капцевича.

Слюз Яків Семенович (бл. 1759 – ?) – військовий това-
риш Лубенського полку (1782), полковий хорунжий.

Слюзка Іван Костянтинович (1757 – ?) – син козака с.
Обмичева, потім сотенного хорунжого. Підписок
земський Батуринського повіту (з 1779), підканце-
лярист Ніжинського гродського суду (з 1781), під-
канцелярист Ніжинської полкової канцелярії (з
1782), писар сотенний батуринський (1783 –
1784.20.12), військовий товариш (1784 – 1787 – ?).
Д.: Уляна Василівна Жовнір, донька поручика.

Слюзка Петро Микитович – син сотника, значковий то-
вариш Ніжинського полку.

Слюсар (Слюсаренко) Григорій – значковий товариш
Переяславського полку (? – 1726 – 1732 – ?), меш-
канець с. Дівичок (1732), де мав 1 підсусідка.

Слюсар Артем Павлович (1723 – 1779 – ?) – син козака
кінного решетилівського, потім значкового товариша.
Службу розпочав з 1741 р. у Решетилівській сотні,
значковий товариш Полтавського полку (1759.3.05. –
1779 – ?). У 40 – 50-х роках був з командами на фор-
постах, виконував різні доручення полкової канцеля-
рії. У 1757 р. Артем з братом Михайлом служили
значковими товаришами і просили підтвердження на
цей чин. Ордер ГВК на чини значкових товаришів
обом братам виданий 1759 р. Мав сина Михайла.

Слюсар Михайло Артемович – значковий товариш По-
лтавського полку (з 1757).

Слюсар Михайло Павлович – син козака кінного реше-
тилівського, потім значкового товариша. Значковий
товариш Полтавського полку (з 1759 р. ордер, слу-
жив значковий товариш і попередні роки) 1761 р.

Слюсар Охрім Васильович (? – 1674 – 1734 – ?) – вій-
ськовий товариш Лубенського полку (1709).

Слюсар Павло Родіонович – козак кінний решетилів-
ський (1718), значковий товариш Полтавського
полку (1727–1757). У 1736 р. знаходився все літо при
комісії князя Трубецького у Царичанці при команді
полкового осавула Івана Сулими для виконання
різних справ. Мав двір і 5 підсусідків у Решетилівці.

Слюсар Родіон Іванович (? – ран. 1742) – значковий то-
вариш Решетилівської сотні Полтавського полку (з
1727.25.11.).

Слюсар Родіон Родіонович – службу розпочав значко-
вим товаришем (1727.25.11. – 1742 – ?) після смерті
батька, який був значковим товаришем в Решети-
лівській сотні.

Слюсар Федір – значковий товариш Лубенського полку
(1736), учасник кримського походу.

Смеловський Яків (1701 – 1761 – ?) – служити почав у
Стародубському полку при полковій музиці з 1724 до
1742 рр., потім при ГВК у військовій музиці до 1757 р.
У грудні 1757 р. гетьманом за службу абшитованим
значковим товаришем зі звільненням від служби.

Сметанник Павло – значковий товариш Миргород-
ського полку (1788).

Сміловський Степан (1756 – ?) – з дворян. Службу роз-
почав з 1769 р., значковий товариш Миргород-
ського полку (з 1781).

Смільницький Іван – значний військовий товариш
(1703). До цього роду належав протопоп стародуб-
ський (1728) Гаврило Смільницький.

Смовдиревський Іван Дмитрович – військовий товариш
і отаман городовий глухівський Ніжинського полку
(1781), полковий осавул, разом з братом в Глухові мав
4 підданих (1787). Д.: NNN, донька шляхтича. 

Смовдиревський Марко Дмитрович – значковий то-
вариш Ніжинського полку (1787). Д.: NNN, шлях-
тянка. Мали доньок Настасію і Ганну. 

Смолевицький N – значковий товариш. Продав с.
Смолевичі Івану Борозні.

Смолевицький Василь (? – ран. 1735) – значковий то-
вариш Стародубського полку (1723), жив у Новомі-
ській сотні. Отримав універсал Мазепи на сс.
Смолевичі і Михайловське і ґрунти Печаков. Мав
млин на р. Унечі в Смолевичах. Мали дідизну з бра-
том Омельяном (1720)

Смолевицький Іван (? – ран. 1735) – значковий това-
риш Стародубського полку (1723).

Смолевицький Іван Васильович – значковий товариш
Стародубського полку (? – 1750 – 1767), абшитований
військовий товариш (з 1767), в слободі Михайлівській
в нього було 74 підданих, у с. Дарієвичі Новоміської
сотні 1 підсусідська хата (1781). Проживав у сл. Ми-
хайлівській. І.Бороздна захопив с. Смолевичі і хут.
Стодолов з млинами, слободкою, руднею, заводом і
він вимушений був продати с. Смолевичі Новоміської
сотні генеральному бунчужному І.І.Бороздні, а час-
тину генерал-майору Михайлу Будлянському. У 1764
р. мав володіння в Новоміській сотні в сл. Михайлівці
посполитих бездвірних хат 5.

Смолевицький Омелян – значковий товариш Старо-
дубського полку в (? – 1723 – 1735 – ?), жив у Ново-
міській сотні. 
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Смолка Матвій – військовий товариш Стародубського
полку (1688). Від нього вели родовід Смолки, Смолки-
Кучинські, Смолки-Дрозди в Погарському повіті.

Смоляник Семен – військовий товариш Стародуб-
ського полку (17 ст.), його правнук Юхим Опанасо-
вич (1717 – 1787 – ?) був козаком с. Камінь
Стародубського полку.

Сморжевський Мартин – значковий товариш. 21 бе-
резня 1720 р. отримав універсал на сс. Семешкового
і Анушина та звільнення його від показанщини і
призначення зборщиків податків.

Смяловський Данило Якович (1763 – ?) – значковий
товариш Ніжинського полку (1788).

Смяловський Іван – шляхтич гербу «Лещиц», вій-
ськовий товариш Ніжинського полку.

Смяловський Микита Якович (бл. 1737 – 1788 – ?) –
шляхтич гербу «Лешиць». Колезький канцелярист
(? – 1773), сотник батуринський (з 1773), бунчуко-
вий товариш. Мав хутір і 47 підданих. Д.: Тетяна N
Тодорська, донька сотника. 

Смяловський Яків Іванович – син військового това-
риша, значковий товариш Ніжинського полку.

Сніжко Кирило – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1736 – ?), учасник польського походу.

Сніжко Ничипір Іванович – шляхтич гербу «Заглоба»
змінеий. Військовий товариш Ніжинського полку
(1762).

Сніжко Федір (? – 1700 – 1745 – ран. 1747) – значковий
товариш Лубенського полку (? – 1735 – 1745 – ран.
1747). У 1735–1736 р. збирав гроші на служителів, у
1737 р. збирав чиновничі гроші, у 1738 р. був у крим-
ському поході. Мешканець пирятинський, мав хутір,
1745 р. у с. Бурках володів 1 двором піших підсусідків.

Снобор Кирило Степанович – військовий товариш Ста-
родубського полку (1678).

Снобор Степан – військовий товариш Стародубського
полку, у 1670 р. від полковника стародубського от-
римав маєтності.

Снуєвський Максим – службу розпочав 1751 р., полко-
вий канцелярист київський (з 1761), значковий то-
вариш (з 1764), військовий товариш (з 1771),
вакансовий сотник (1773 – 1779 – ?). Д.: N Яківна
Пилипенко, донька осавула полкового переяслав-
ського. Мали сина (1779).

Собецький Григорій – значковий товариш. У 1748 р.
вів тяжби за маєтність з козаком Роменської сотні
Іваном Якубовичем.

Собецький Максим (1752 – ?) – отаман ГВА (з 1773), вій-
ськовий товариш (1787), мав 315 підданих у 1 місті, 3
селах і 3 деревнях. Внесений до ІІ частини родовід-
ної книги Чернігівського намісництва. Д.: Марія
Матвіївна фон Тренден, донька генерал-майора.

Собецький Остап (1744 – ?) – син значкового това-
риша. Службу розпочав полковим канцеляристом
з 1758 р., значковий товариш (1764–1769), військо-
вий товариш Полтавського полку (1779), мав родо-
вий герб.

Собецький Семен – козак, мав шинок і хутір (1743).
Атестований у значкові товариші Полтавського
полку (1755), мав 3 двори підданних.

Собецький Семен Семенович (1732 – ?) – служив з 1748
р. при Полтавській полковій канцелярії, полковий
канцелярист (з 5 грудня 1749). Був у команді проти
гайдамаків. У 1757 р. призначений значковим това-
ришем Полтавського полку, виконував різні дору-
чення. Жив у Великих Будищах. В універсалі
Розумовського на чин значкового товариша, вказу-
валося, що значковим товаришем служив батько
Семена теж Семен, його за старістю від всіх служб
звільнили, а сина призначили.

Собичевський Марко – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1788). Мав 9 підданних у с. Шабалта-
сівці. Д.: Настасія NN, донька священика. 

Соболевский Петро Семенович (1726 – 1781 – ?) – син
сотника погарського, служив у званні військового
канцеляриста з 1743 по 1761 рр., чин отримав 7 січня
1761 р. за універсалом гетьмана. Мав у другій полко-
вій сотні володіння у с. Сухосіївці посполитих дворів
4 (1764), 14 підданих, крім того у с. Євдоколі – 10 під-
даних. Д.: Устина Василівна Тимонова, донька дво-
рянина.Мали синів Миколу, Якова, Павла.

Соболевський N – осавул полкової артилерії київської
(? – 1778 – ?), військовий товариш Київського полку
(з 1778.15.05.).

Соболевський Андрій Матвійович (? – 1700 – 1751 – ?)
– син сотника гоголівського, значковий товариш
(1723 – 1751 – ?). 

Соболевський Василь Семенович (1721 – 1783 – ?) –
син сотника погарського, служив з 1738 р. в званні
полкового канцеляриста в Стародубській полковій
рахунковій комісії, складав ревізію дворів, був по-
лковим комісаром та в інших нарядах. Військовий
товариш Стародубському полку «за отческие войс-
ковие и его самого при Генеральной Канцелярии
чрез п’ять лет служби» (1741.19.05. – 1783 – ?). Мав
у 2-й полковій сотні володіння у с. Сухосіївці по-
сполитих дворів 5 (1764), 47 піданних (1783), 50 під-
даних у с. Мурав’ї Погарської сотні, де і мешкав. Д.:
Параска Леонтіївна Максимович, донька військо-
вого товариша. 

Соболевський Григорій Семенович – син сотника по-
гарського, службу розпочав 1744 р. військовим кан-
целяристом (1744 – 1751), військовий товариш (1751
– 1783 – ?) у Стародубському полку. Мешкав у По-
гарі. Д.: Феодосія Василівна Александрович, донька
військового товариша. Мали синів Степана, Василя,
Олексія, Кирила, доньок Єфросинію, Тетяну, Дарію. 

Соболевський Матвій (1654 – 1741 – ?) – сотник гого-
лівський (? – 1725 – 1731), значковий товариш (1741). 

Соболевський Олександр – абшитований військовий
товариш (? – 1780 – ?), мешканець Погарської сотні.

Соболевський Петро – абшитований військовий това-
риш (? – 1780 – 1783 – ?). Через старість мешкав в
хут. Ковбасівці. Мав 30 підданих у с. Євдокольє, 25 –
у с. Сухосіївці Погарської сотні. Д.: (1758) Устина N
Тиманова, донька дворянина. Мали синів Миколу,
Якова, Павла, доньок Єфросинію, Тетяну, Ксенію.

Сова Андрій – значковий товариш Полтавського полку
(1732–1755 р.), у Переволочанській сотні мав двір і
підсусідків. У 1736 р. знаходився все літо при комі-
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сії князя Трубецького в Царичанці при команді по-
лкового осавула Івана Сулими для виконання різ-
них справ.

Сова Марко – значковий товариш Полтавського полку
(1740 – 1743), мав двір у Переволочній.

Сова Яків – значковий товариш Полтавського полку
(1750), мав двір і підсусідків у Перволочній.

Созон Данило Федорович – абшитований військовий
товариш (1787), мав 14 підданих в Новгород-Сівер-
ському. Д.: Євдокія NN, донька шляхтича. Мали
синів Романа і Миколу.

Созонець Кіндрат – значний військовий товариш. У
1708 р. абшитований полковником Скоропадським.

Сокальський Іван – військовий товариш (1692).
Сокол N – значковий товариш Лубенського полку.
Сокол Микита (1722 – ?) – службу розпочав з 1735 р.,

значковий товариш Лубенського полку на місце
батька (1741 – 1769 – ?). У 1744 р. захопив ліс і луку
писаря полкового суду Федора Дергая. У 1749 р. ко-
заки Смілянської сотні захопили його землі. У 1769
р. перебував вдома, а в поході в другій армії був його
син Федір. У лютому 1778 р. Лубенський гродський
суд конфіскував у нього хліб на користь значкового
товариша Яковенка. Абшитований військовий то-
вариш (1788). Мав у 1745 р. в Роменській сотні в д.
Уюного 2 двори підсусідків піших убогих, мав у Ро-
менській сотні в д. Уюному двір житловий та ще
один здавав в найм. Мав 6 підданих у 1 «дєрєвнє»
(1787). Внесений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: Параска Іванівна
Суходольська, донька значкового товариша.

Соколенко Ярема – значковий товариш Лубенського
полку (1735), після кримського походу, в якому брав
участь, виключений з компуту значкових товари-
шів. Житель роменський.

Соколик Герасим – військовий товариш Стародуб-
ського полку (1783). Машканець Серединної Буди.
Д.: (1768) Ганна NN, донька козака. Мали синів Ге-
расима, Данила і доньку Тетяну.

Соколинов Герасим Федорович (1741 – 1788 – ?) –
значковий товариш Ніжинського полку, проживав
у с. Серединна Буда. Разом з братом Василем мали
77 підданних в Погарському повіті.. Д.: Дарія NN,
донька козака.

Соколов Ілля (1751 – ?) – абшитований значковий то-
вариш (? – 1788 – 1790 – ?). Підданих не мав, меш-
кав у Зіньківському повіті. Рід внесений до І
частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: Параска NN, донька священика.

Соколович Опанас Якович (1743 – ?) – службу розпо-
чав з 1755 р., сотенний канцелярист (з 1762), писар
сотенний веприцький (1764 – 1765), значковий то-
вариш Гадяцького полку (з 1765), військовий това-
риш (з 1768), сотник 1-ї Зіньківської сотні
(1773.4.04. – 1780 – ?), абшитований сотник (1788).
Д.: Устина Василівна Тимофієва, донька військо-
вого товариша. Мали сина Якова.

Соколовський Андрій Антипович (1710 – 1764 – ран.
1767) – значковий товариш Стародубского полку
(1727 – 1751 – ?). Брав участь в проведення Гене-

рального слідства про маєтності Стародубського
полку. Полковий комісар (1736 – 1737), військовий
товариш (? – 1764 – ?). Володів хутором Ліски за
одну версту від хутора Буровка, у 1737 р. володів у
Бакланській сотні сл. Миски 11 дворами (3 малоґ-
рунтових, 3 убогих, 5 підсусідських), в м. Баклані 10
дворів бобилів, 4 вибуло. Жив у Бакланській сотні
Д.: Уляна Олексіївна Плотна, донька значного вій-
ськового товариша.

Соколовський Антип (? – 1727) – покозачений шлях-
тич, значний товариш Стародубського полку (1708),
за універсалом Скоропадського від 21 листопада
1708 р. володів с. Новим Задубенням. Сотник бак-
ланський (1710 – 1727). 12 січня 1721 р. Скоропад-
ський видав універсал про відсилку його до
Петербургу за караул за безчестя Меншикову.
Звільнений з посади, битий канчуком і ув’язнений
за цю образу. У 1725 р. «за арештом», сотник бату-
ринський (1727). Д.: Горпина Микитівна N, вдова
сотника бакланського Івана Мовчана. 13 жовтня
1727 р. отримала гетьманський універсал на взяття
її в гетьманську протекцію і правом володіння чо-
ловіковими статками. Його родина вела судові су-
перечки з жителями Бакланської сотні. Син Федір
мав 26 підданних в м. Баклань (1787). 

Соколовський Василь – військовий товариш Старо-
дубского полку (1741 – 1748 – ?), мав сина – сотен-
ного хорунжого Микиту, який мав сина Івана (1740
– 1787 – ?).

Соколовський Володимир Михайлович (1763 – 1787 –
?) – військовий товариш Чернігівського полку
(1787), мав 15 підданих в Седневі. Д.: NN Кири-
ченко, донька значкового товариша.

Соколовський Іван Андрійович – син військового то-
вариша. Службу розпочав 21 грудня 1765 р. вій-
ськовим товаришем Стародубского полку (1765 –
1781 – ?). Д.: Євдокія Миколаївна Гостякова, донька
купця. Мали сина Григорія.

Соколовський Іван Іванович – військовий товариш
Стародубского полку (1787). Разом з двоюрідним
братом Федором Андрійовичем Соколовським мали
52 підданих в Стародубському повіті. Д.: Євдокія
NN, донька купця.

Соколовський Іван Михайлович (1744 – 1787 – ?) –
службу розпочав козаком у 1755 р., в цьому ж році –
значковий товариш, власник хутора (1781). Мав 50
підданих у с. Домошлин (1773). Був у поході в ту-
рецьку війну. Військовий товариш Чернігівського
полку (1787). Д.: (? – 1773 – 1787 – ?) Марія Олек-
сандрівна Полоницька (бл. 1744 – ?), донька бунчу-
кового товариша. В придане отримала 153
підданих. Мали синів Василя і Григорія.

Соколовський Микола (бл. 1700 – 1767 – ?) – син ко-
зака, службу розпочав з 6 листопада 1730 р. військо-
вим канцеляристом ГВК (чин отримав 23 травня
1731 р.), перекладач польські і латинські листів. Брав
участь в хотинському при Рум’янцеві і пруському по-
ходах. Військовий товариш «за службу при ГВК про-
тягом 10 років» (1741 – 1767 – ?). Мав суперечку за с.
Велику Весь з колишнім полковим писарем Іваном
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Янушкевичем (1742). Володіння в с. Посоховці 23, д.
Мутичеві (?) 20, д. Буді 3, д. Олісовцях 8, м. Любечу
9 – всього 63, у Любечі двір шинковий, мав двір у с.
Посоховці Любецької сотні (1741), у с. Великій Весі
Роїської сотні 2 підсусідками; у сотні Любецькій: у с.
Посоховці двір приїзджий та шинковий, 6 посполи-
тих та 11 підсусідків (17), в д. Кустичеві (?) 3 поспо-
литих 13 підсусідків (16), в д. Онисовцях 2
посполитих та 4 підсусідків, в д. Буді 2 посполитих, в
м. Любечі 5 підсусідків, шинковий двір (1743), при-
їзджий двір і шинок у Любечі, приїзджий двір і
шинок у с. Красковському, шинок в д. Тутчеві, шинок
у в д. Онисовцях, у Роїській сотні в д. Плехтіївці 1 двір
посполитих, 3 підсусідків, у с. Великій Весі 1 двір по-
сполитих, 1 підсусідків (1747), двір у Глухові (1748),
шинок у м. Любечі, житловий двір і шинок у с. По-
соховці, ще шинок в якійсь «деревні», шинок у с. Ве-
лика Вісь (1750). Мав у с. Листвені греблю і млин.
1752 р. скаржився на архімандрита Чернігівського
Троїцького монастиря Іраклія Комаровського за
похід «самоправно с многолюдством» на його д.
Плехтіївку і розорення її. Заволодів ґрунтами слу-
жителя двору гетьмана Яреми Кипріянова.

Соколовський Олексій (1759 – 1783 – ?) – з російського
дворянства. Службу розпочав 30 квітня 1779 р., під-
канцелярист (з 1779.10.05.), полковий канцелярист
(з 1780.5.10.), значковий товариш Переяславського
полку (1782.10.01. – 1783 – ?).

Соколовський Петро (? – 1781 – ран. 1787) – військо-
вий товариш Стародубского полку (? – 1780 – 1781 –
?). Проживав в Баклані.

Соколовський Роман Іванович (1737 – ?) – син свяще-
ника, правнук протопопа ічнянського, військовий
канцелярист (? – 1767 – ?), військовий товариш (? –
1782 – 1783 – ?). Мешкав у Прилуцькому полку. У с.
Дептівці і хуторі під сл. Кошарою мав 56 підданих
(1782). Поручик у відставці (1787). Д.: Настасія Ки-
рилівна Зуб, донька значкового товариша.

Соколовський Федір (? – бл. 1710) – покозачений
шляхтич гербу «Соколя», військовий товариш, свя-
щеник, протопоп ічнянський.

Соколовський Яків (? – ран. 1787) – військовий това-
риш. Д.: Феодосія NN. Мала 484 підданих. Син
Семен – титулярний радник, при посольстві у Відні,
син Іван при посольстві в Дрездені, Петро – співак
при імператорському дворі, Мартин – поручик у
відставці (1787). 

Сокор-Блажко Федір – значний військовий товариш.
Його онук Кирило Тихонович (бл. 1749 – ?) був ко-
заком с. Обмичев (1787). Відомо, що шляхтич Роман
Сокор був опікуном спадкоємців Федора Щенієв-
ського в с. Щенієві (1631). Два Сокори володіли 35
димами в Київському воєводстві. 1643 р. Сокор от-
римав в посесію вічно від Сюзанни Стецької час-
тину с. Яроловичі в Любецькому старостві, а 1644 р.
Павло Стецький відписав Самійлу Сокору свою час-
тину в с. Яриловичах з обмеженням по р. Сож.

Сокоцький Антін (бл. 1748 – 1788 – ?) – син значкового
товариша, службу розпочав з 1759 р. в Білоусів-
ському сотенному правлінні сотенним канцелярис-

том. Потім – канцелярист Чернігівського грод-
ського суду, полковий канцелярист, з 1774 р. знач-
ковий товариш. Мав 6 підсусідків чоловічої статті у
с. Смоліївці Любецької сотні, Любечі і Чернечій
Слобідці. У 1767 – 1773 рр. вів суперечку із значко-
вим товаришем Сокоцьким за спадкову маєтність.
Військовий товариш (з 1782). Мав 82 підданих в
Любечі і двох «деревнях» (Смоліївці – 30, Брехунах
– 2) Городницького повіту, 3 в слободі Черничиній
Чернігівського повіту. Д.: Дарія NN, козачка. 

Сокоцький Євстрат Сидорович (1721 – ?) – з козаків,
значковий товариш Чернігівського полку (1749.6.11.
– 1782 – ?), мешкав у с. Кротині. Його сини: Степан
(1752 – ?). Д.: Мотря Трохимівна N (1754 – ?), їх
доньки Уляна (1780 – ?); Дмитро (1757 – ?). Д.: На-
талія Степанівна N (1762 – ?); Іван (1767 – ?).

Сокоцький Іова Мартинович (1721 – ?) – служив не-
роздільно з братами Юхимом та двоюрідними Єв-
стафієм і Романом на спільних предківських ґрунтах
з 1738 р. Були в походах, при дорученнях. Сотенний
осавул любецький (1746–1749), значковий товариш
Чернігівського полку (з 1749.24.01.). У 1749 р. подав
прохання про надання чину значкового товариша
його рідному брату Юхиму і двоюрідним братам Ро-
ману і Євстратію. У 1779 р. мав суперечку з бунчуко-
вим товаришем Семеном Полуботком, який
заволодів батьківськими ґрунтами. Дозорця полко-
вий чернігівський індуктивного збору (1751).

Сокоцький Мартин (? – ран. 1750) – значковий това-
риш Чернігівського полку, його син Юхим володів
спадковим житловим двором у Чернігові.

Сокоцький Роман Сидорович (1731 – ?) – козак, знач-
ковий товариш Чернігівського полку (з 1749.6.11.–
1751 – ?

Сокоцький Юхим Мартинович – значковий товариш
Чернігівського полку.

Соловей Микита Іванович – абшитований військовий
товариш Чернігівського полку (1787), мав 10 підда-
них в Сосниці. Д.: Марфа Герасимова, донька козака.

Соловйов Антін – військовий товариш (1733). Мешкав
у Глухівській сотні. У нього захопив млин кучаків-
ський староста Яким Яровий.

Солодкий Агафон – значний військовий товариш.
Його онук Пилип Захарович (1738 – ?) мешкав у с.
Калієвці, де мав 72 підданних (1787). 

Соломаха Антін Михайлович (1739 – 1788 – ?) – син
значкового товариша. Службу розпочав з 1746 р., з
20 березня 1765 р. значковий товариш Прилуцького
полку, з 20 березня 1775 р. військовий товариш. Аб-
шитований військовий товаришем (1788). Мав 2
підданих у Прилуках (1788). Д.: Тетяна Степанівна
Деревицька, донька бориспільського протопопа.

Соломаха Василь (1758 – ?) – значковий товариш При-
луцького полку (1788).

Соломаха Іван – син козака, службу розпочав з 1768 р.,
військовий товариш Ніжинського полку (1775 – 1784
– ?). Д.: NN Шпаковська, донька сотенного возного.

Соломаха Іван Михайлович (1748 – 1779 – ?) – син
значкового товариша. Службу розпочав з 1760 р.,
значковий товариш Прилуцького полку (з 1771),
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військовий товариш (з 1774), абшитований військо-
вий товариш (1788). Мав 10 підданих у Прилуках.
Д.: Уляна Микитівна Григорович, донька військо-
вого товариша.

Соломаха Йосип (1728 – ?) – козак, служив з 1752 р., з
1754 р. полковий канцелярист, значковий товариш
(1756 – 1783 – ?). Мав у Гельмязові 4 підданих. Од-
ружений з донькою козака, мали сина Олексія.

Соломаха Корнило Михайлович (1738 – 1788 – ?) – син
значкового товариша. Службу розпочав з 1750 р.,
значковий товариш Прилуцького полку (з 18 бе-
резня 1763 р.), військовий товариш (з 1770). Су-
бальтерн-офіцер 3-го ескадрону Прилуцького
полку (1784). У с. Рудівці Пирятинського повіту і
Прилуках мав 22 підданих. Всього мав 59 підданих
у 1 місті і 1 селі (1788). Д.: Тетяна Андріївна Кури-
ленко, донька значкового товариша.

Соломаха Лука – козак можний миргородський (? –
1723 – 1731 – ?), значковий товариш, отаман горо-
довий (1737).

Соломаха Микола – значковий товариш Прилуцького
полку (1767), абшитований військовий товариш (1782).

Соломаха Михайло Остафійович (? –1737 – 1779 – ?) –
значковий товариш Прилуцького полку (з квітня
1747), військовий товариш (з 1773). Д.: Олена Ми-
колаївна Дашкевич, донька польського шляхтича.

Соломаха Олександр – син священика. Значковий то-
вариш Ніжинського полку (з 1766).

Соломаха С. – значковий товариш Миргородського
полку (? – 1779), військовий товариш (1779 – ?)

Соломаха Семен (1735 – 1785 – ?) – служив з 1753 р., з
1758 р. полковим канцеляристом, значковий това-
риш Переяславського полку (1759 – 1785 – ?). Мав у
Гельмязові двох підданих. Одружений з донькою
козака, мали трьох синів Василя, Максима, Миколу.

Соломаха Стефан Михайлович (1747 – ?) – син значко-
вого товариша. Службу розпочав з 1758 р., сотенний
осавул (з 1775), отаман сотенний (з 1776), значковий
товариш (з 1779), військовий товариш (1782). Аб-
шитований військовий товариш (1788). Мав 5 під-
даних у Прилуках (1788). Д.: Єфросинія Іванівна
Гуленко, донька військового товариша.

Соломаха Тимофій Михайлович (1754 – ?) – виборний
козак с. Рудівки (1777), абшитований військовий то-
вариш (1788).

Соломаха Устим – син значкового товариша. Значко-
вий товариш (1732 – 1774 – ?). Д.: NNN, донька ота-
мана сотенного.

Соломка Михайло – покозачений шляхтич, військовий
товариш (1678). Його син Федір був сотником ко-
ропським. 

Соломка Трохим Іванович (1749 – 1788 – ?) – військо-
вий товариш (1782). Д.: Горпина Захарієва, гре-
чанка-шляхтянка.

Соломка Филимон Опанасович (? – 1754 – 1783 – ран.
1788) – військовий товариш (1774 – 1783 – ?). Д.:
(1775) Христина Петрівна Трохимович, донька вій-
ськового товариша. Мали синів Івана і Прокопа.

Соломка Хома Тихонович (1737 – ?) – син значного вій-
ськового товариша, Військовий товариш (1777 – 1787

– ?). Мешкав у м. Коропі. Д.: Ірина N Василенко,
донька міщанина, потім військового товариша.

Соломка Яків Тихонович (бл. 1728 – 1787 – ?) – син
значного військового товариша, значковий това-
риш (з 1761), абшитований сотник (1768). Д.: NNN (?
– ран. 1782).

Солонина N (? – ран. 1752) – бунчуковий товариш у Ки-
ївському полку. Д.: Меланія NN, у 1752 р. подала
скаргу на бунчукового товариша Івана Митченка за
прийняття у протекцію її підданого Василя Божка.

Солонина Андрій Костянтинович (? – ран. 1696) – вій-
ськовий товариш Київського полку. Д.: Наталія
Максимівна N (? – 1675 – 1715 – ?), в другому шлюбі
за полковником переяславським Родіоном Дмит-
рашкою. В чернецтві Настасія.

Солонина Василь Якович (? – 1669 – 1738 – ?) – вій-
ськовий канцелярист ГВК (1689), полковий писар
київський (1710–1715), бунчуковий товариш у Київ-
ському полку (1723), на уряд тримав с. Чемер Козе-
лецької сотні. Д.: Уляна Павлівна Хенцинська.

Солонина Григорій Данилович (? – 1720 – 1746 – ?) –
службу розпочав з 1733 р. бунчуковий товариш у
Київському полку, отримав патент на чин (1735).

Солонина Григорій Йосипович (бл. 1736 – 1795 – ?) –
службу розпочав військовим товаришем (з 31 січня
1761), абшитований бунчуковий товариш у Київ-
ському полку (29.09.1775 – 1782 – ?), колезький асе-
сор (1788). Мав 125 спадкових підданих у селах
Чемер і Коптрях (1789), проживав у с. Чемер. Д.: (з
1772.1.07.) Марфа Власівна Будлянська, донька бун-
чукового товариша. Мали 4 синів і 3 доньок.

Солонина Данило Олександрович – бунчуковий това-
риш (1747).

Солонина Данило Якович (? – 1660 – 1708 – ран.
1721.08.) – писар полковий київський (1688). 28 бе-
резня 1688 р. купив двір у Козельці. Значний вій-
ськовий товариш Київського полку (1706 – 1708). На
уряд полкового писаря отримав с. Чемер після по-
лкового судді Романа Жили (за іншими даними після
смерті протопопа козелецького Григорія Васильо-
вича). Зміна, мабуть, відбулась у 1687 р.: Солонину на
писарстві змінив Грабський. 6 січня 1706 р. отримав
від Мазепи с. Куптев. Після вступу в посаду гетьман
Скоропадський підтвердив йому права на с. Куптев.
Д.: Параска N Домонтович (? – 1704 – 1726 – ?).

Солонина Іван Григорович (1727 – 1789 – ?) – значко-
вий товариш (з 1760.9.12.), сотник моровський (1761
– 1771). Абшитований полковим хорунжим (? – 1782
– ?). Мав 78 підданних у 5 селах (1788). Д.: (1770)
Христина Макарівна Стрешинцова (? – ран. 1789),
донька бунчукового товариша. Мали доньку Мотрю. 

Солонина Іван Семенович – значковий товариш Київ-
ського полку (1760 – 1770 – ?), абшитований знач-
ковий товариш (1782).

Солонина Кирило Якович (? – 1700 – 1749 – ?) – бунчу-
ковий товариш у Київському полку (1723 – 1749). Д.:
Домникія (Євдокія) Корниліїва N (? – 1710 – 1745 – ?).

Солонина Костянтин Дмитрович (? – 1629 – 1691 – ран.
1696) – козак сотні Вільшанської Корсунського
полку (1649), полковник київський (1669.02. –
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1678), (1687–1688). Значний військовий товариш
(1688 – 1689 – ?), 1689 р. супроводжував гетьмана
до Москви. 30 серпня 1676 р. отримав царську гра-
моту на наданні йому гетьманом Самойловичем
села в Остерському повіті: Євминку, Боденки, Кре-
хаїв, Воропаїв, в Козелецькому повіті с. Вовчки. 7
серпня 1686 р. продав Хомі Сулимі млин в м. Ко-
зельці. Надав с. Чемер Козелецької сотні Козелець-
кому протопопу Юрію. Мазепа надав 89 дворів у сс.
Бурки, Котов, Острі, Гуті «до ласки войсковой». У
вересні 1689 р. отримав царську грамоту на маєт-
ності сс. Євминку, Баденки. У 1691 р. козелецький
уряд заарештував за невиплату йому боргу двір,
хутір і сіножаті Степана Зубкова. Д.: Гафія NN (? –
1666 – 1696 – ран. 1696.9.10., Козелець). Її теста-
ментом маєтності сину Данилу, через яких млин на
міській греблі козелецькій і другий при місті, куп-
лений нею в с. Євминці млин. 

Солонина Микола Іванович (1767 – 1826 – ?) – службу
розпочав з січня 1778 р., значковий товариш Київ-
ського полку. Д.: Параска Іванівна Стрешенець. 

Солонина Микола Федорович (1748/1751 – 1809 – ?) –
службу розпочав з 12 січня 1762 р. полковим канце-
ляристом, військовий товариш (з 1771.12.12), по-
лковий осавул (з 1781.8.02.). Бунчуковий товариш у
Київському полку (з 1784.1.02.). Д.: Настасія Степа-
нівна Карлицька, донька земського судді.

Солонина Олександр Данилович – бунчуковий товариш
(1725–1732). У 1731 р. отримав підтвердження на с.
Копті Остерської сотні. Сотник гоголівський (1732–
1745), суддя полковий київський (1745–1755). Звину-
вачений козаками Носівської сотні в захопленні їх
земель та угідь в Носівці і Кобижчах. Полковий обоз-
ний київський (1755–1762), підкоморій козелецький
(1764–1772). Д.: (1752) Євдокія Луківна Лукашевич,
донька полкового обозного переяславського.

Солонина Осип Данилович (? – 1720 – ран. 1746) – бун-
чуковий товариш у Київському полку (1737).

Солонина Осип Михайлович (1734 – ?) – розпочав
службу з 1753 р., абшитований військовий товариш
Київського полку (1781.20.01. – ?). Д.: Уляна Па-
влівна Мокрієвич, донька бунчукового товариша.

Солонина Петро – значковий товариш Київського полку
(1738). У травні – вересні 1738 р. очолював команду
Київського полку у військового поході до Азова.

Солонина Петро Іванович (1764 – ран. 1801) – службу
розпочав з січня 1778 р., значковий товариш Київ-
ського полку.

Солонина Семен – значковий товариш (1741), мешка-
нець бобровицький Київського полку.

Солонина Семен Петрович – бунчуковий товариш у
Київському полку (1726 – 1746).

Солонина Сергій Васильович (бл. 1660 – бл. 1736) –
сотник наказний козелецький (1687.07). 14 червня
1695 р. продав Вариводську маєтність козелецькому
пречистинському священику Семену. З 24 лютого
1696 р. полковий хорунжий київський. В цьому ж
році під час таванського походу обраний полковни-
ком на противагу К.Мокієвському, але гетьман Ма-
зепа цього вибору не затвердив. Сотник остерський

(1709–1728), отримав від Мазепи 2 січня 1696 р. три
села (Летки, Карпоки, Соболівку). Бунчуковий то-
вариш (1728–1736). Отримав патент на чин бунчу-
кового товариша Київського полку (1736.16.10.).
Написав тестамент 9 березня 1732 р. Д.: 1) NNN. 2)
Ганна Павлівна Грибович, донька бунчукового то-
вариша. Чоловік їй заповів житловий двір, шинок,
третину млина варвинського у Борках.

Солонина Федір Васильович – син полкового писаря,
бунчуковий товариш у Київському полку (1726 –
1751 – ?). Працював у Київській полковій рахунко-
вій комісії (1750).

Солонина Федір Григорович (1737 – 1789 – ?) – військо-
вий канцелярист ГВК (з 1749.19.10.), військовий то-
вариш (з 1765.20.12.), 1768 р. звільнений з посади
наглядача вільних і рангових маєтностей Київського
полку. Працював у Київській полковій рахунковій
комісії, бунчуковий товариш у Київському полку (з
1781.28.02). Мав у с. Заворичах 14 дворів (1767), 7 під-
даних у Кіптях, 50 – Заворичах, Шуляках і Вовчку
(1775), 79 підданих в двох селах (1788). У 1789 р. був
неодружений. Внесений до VІ частини родовідної
дворянської книги Чернігівського намісництва

Солонина Федір Кирилович (? – ран. 1788) – бунчуко-
вий товариш у Київському полку (1751 – 1755).

Солонина Яків Данилович – військовий товариш, бун-
чуковий товариш у Київському полку. Д.: N Іллївна
Жила, донька судді полкового київського

Солонина Яків Дмитрович – наказний полковник ки-
ївський (1671, 1672, 1674). Побудував власним кош-
том два млина на р. Трубіж в с. Заворичі, під с.
Вовчками на р. Доброшівці купив млин. Значний
військовий товариш (1689). 23 жовтня 1688 р. Ма-
зепа надав йому с. Заворичі в Бобровицькому
ключі. 3 вересня 1689 р. отримав царську грамоту з
підтвердженням гетьманського листа на с. Заво-
ричі, Мокриці, з належними до них сіножатями, лі-
сами і млинами на річках Трубіж, Доброшівка і на
Борковській греблі.

Солонина Яків Кирилович (? – ран. 1776) – бунчуковий
товариш у Київському полку (? – 1743 – 1748 – ?). Д.:
(з 1743.1.05) Настасія Онуфріївна Журавська, донька
священика с. Чемер, пізніше намісника остерського.

Солонина-Шрам Гордій Васильович (бл. 1742 – ?) –
син козака батуринського, значковий товариш. Д.:
Мотря NN, донька сотенного отамана.

Солонина-Шрам Ничипір Опанасович – син військо-
вого товариша, дворянин Мазепи, військовий кан-
целярист ГВК, військовий товариш.

Солонина-Шрам Опанас – військовий канцелярист
ГВК за гетьмана Самойловича, військовий товариш

Солонинченко Лука – значковий товариш Миргород-
ського полку (1713), входив до куріня Лісницького.

Солоха Степан – значковий товариш Миргородського
полку (? – 1773), військовий товариш (1773 – ?).

Солтаненко Тит Степанович – військовий товариш
(1700), житель кравецький.

Соляник Федір Осипович – військовий товариш Ні-
жинського полку (1787). Д.: Настасія NN, донька
священика
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Сорока Григорій – значковий товариш Стародубського
полку (1757.23.07. – 1769 – ?), утримував сотенне
Погарське правління (1769). Його син Гурій мав в
Погарі 10 підданних (1787), донька Софія заміжня
за поручиком у відставці Петром Григоровичем По-
касом.

Сорока Захар Давидович – «старого погарського мі-
щанського роду, який дав у ХVІІ – ХVІІІ ст. кількох
погарських війтів». Значковий товариш.

Сорока Леонтій – значковий товариш Стародубського
полку. У 1735 р. нерозділени з його рідним братом
Максимом, полковим канцеляристом. Правив у
1737 р. за сотника бакланського. Його син Іван (бл.
1740 – ?) був колезьким асесором (1787) в Стародубі.

Сорока Максим – значковий товариш Стародубського
полку. У 1737 р. був канцеляристом, але повинен
йти в похід в команді фельдмаршала фон Мініха. 

Сорока Семен Давидович – шляхтич гербу «Сухеком-
ната» змінений. Війт погарський (1709–1715), ота-
ман городовий погарський (? – 1720.05. – 1722.06. –
?), сотник наказний погарський (1720), значковий
товариш (1725).

Сорока Тимофій – значковий товариш (1729).
Сорока Ярофій Іванович – син полкового старшини,

військовий товариш Стародубского полку.
Сороков Дмитро Федорович – козак полтавський,

значковий товариш Полтавського полку (1779). Ре-
комендувався в абшит сотником.

Соха (Розсоха) Юрій – значковий товариш (? – 1735 –
1736), сотник потоцький (1736 – 1750 – ?).

Соханський Антін Павлович (1748 – ?) – син монасти-
рищанського сотника Прилуцького полку, військо-
вий канцелярист ГВК (1737 – 1757 – ?). Мав 7
посполитих у м. Монастирищах, 1 – у с. Грабовці.
Військовий товариш, священик. Д.: Євдокія N
Савич, донька бунчукового товариша.

Соханський Григорій (? – 1762 – 1781 – ?) – син свя-
щеника. Службу розпочав з 1772 р. значковим това-
ришем Прилуцького полку (1772 – 1781 – ?).
Абшитований військовий товариш (? – 1782 – 1790
– ?). В Монастирищі мав 33 підданих. Д.: (1790) Єв-
докія N Голенковська, донька коморника. Мали
сина Івана і доньку Марію.

Соханський Іван Матвійович (1729 – 1783 – ?) – син
отамана сотенного глинського, атестованого сот-
ника. Служив з 1746 р. полковим канцеляристом,
потім військовим канцеляристом, з 1747 р. військо-
вий товариш, з 1766 р. сотник, осавул полковий ста-
родубський (1772–1783). Бунчуковим товаришем
призначений у 1783 р., був у поході на форпостах,
бажав продовжити військову службу у 1783 р.

Соханський Костянтин Васильович (1736 – 1779 – ?) –
військовий товариш, абшитований полковий оса-
вул. Обраний 19 березня 1769 р. коморником При-
луцького повіту. Секунд-майор. Мав 12 підданих у
с. Грабівці Прилуцького і 12 у с. Монастирище Ні-
жинського повіту.

Соханський Костянтин Максимович – військовий то-
вариш в Прилуцькому полку (1772), абшитований
осавул полковий (1779), секунд-майор у відставці

(1788). Мешканець монастирищанський. Д.: Марія
Опанасівна Шостак, донька значкового товариша.

Соханський Максим Мойсейович – сотник шаповалів-
ський, бунчуковий товариш (? – 1763 – 1783 – ?).
Мав 32 підданих у с. Заудайки.

Соханський Максим Петрович – сотник шаповалів-
ський (? – 1761), бунчуковий товариш, абшитований
бунчуковий товариш (1788). Мав 1023 підданих в
Новоросійській губернії, 126 – у Монастирищі. Д.:
N Григорівна Кониська, донька писаря магістрат-
ського ніжинського. Мали синів Антіна, Дмитра,
Олександра, Костянтина, Василя, доньок Маріамну,
Катерину, Марину, Ганну. 

Сохатов Антін Гриньович – син померлого сотника по-
тоцького Гриня (Гриця?) Сохатого. Значковий то-
вариш (1767). Мав володіння у Потоцькій сотні. 

Сочинський Павло – військовий товариш Стародубского
полку (1741). 24 лютого 1741 р. разом з дружиною за
54 карбованці продали землю у Стародубі бурмістру
Матвію Злотнику. Д.: (з 1729) Маріанна Павлівна
Яворська, донька полкового осавула стародубського.

Спащенко-Кич Юрій – значний військовий товариш
(1721).

Спиридонов Купріян – значний військовий товариш.
Спиридонович Захар – шляхтич гербу «Лис», вій-

ськовий товариш (2-га половина ХVII ст.).
Спичак-Заболотний Сидір Степанович – син знач-

ного військового товариша, значковий товариш Ні-
жинського полку (1711). 1711 р. отримав
підтвердження на ґрунти при с. Мартинівці.

Спичак-Заболотний Степан – шляхтич, значний вій-
ськовий товариш (1658). Володів ґрунтами в с. Мар-
тинівці Ніжинського полку, наданими гетьманом
Виговським. Його правнук Данило Маркович (1722
– ?) мешкав у Кролевці.

Спичинський Пилип (? – 1658 – ран. 1717) – значковий
товариш полковий чернігівський. 5 травня 1688 р. у
Павла Пузики та інших земян любецьких купив
ґрунти під Білоусом за 400 золотих. Мав двір в с. Су-
личівці, підданих в осадженій ним сл. Ольсох, млини
в с. Листвині і Шкробові з військовими частинами,
млин на ґрунті Суличівському ним збудований з
ґрунтами і підсусідками. Д.: Параска NN (? – 1687 –
1717 – ?). Протягом 1722–1732 рр. йшла судова справа
між дружиною сина Клима Оленою і зятем Панте-
леймоном Мокрієвичем за спадкові ґрунти, млин і
підсусідків у с. Суличівці Білоуської сотні. 

Сполатбог Петро – гербований шляхтич, значковий
товариш Ніжинського полку (1731).

Спуєвський Матвій Романович (бл. 1704 – ?) – значко-
вий товариш Київського полку (1766). Д.: Уляна
Омелянова N (1711 – ?). 

Срельников Іван – військовий товариш Ніжинського
полку.

Срібрянський Василь (1747 – ?) – військовий товариш
Ніжинського полку (1788). Внесений до ІІ частини
родовідної книги дворян Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Ганна NN, донька полкового осавула.

Стависький Кирило – значковий товариш Полтав-
ського полку (1752–1755), мав двір у Полтаві.
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Стависький Лаврін – шляхтич гербу «Гоздава». Вій-
ськовий товариш (2-га половина ХVII ст.).

Ставицький Василь Якович – син полтавського козака,
козак полтавський. Значковий товариш Полтав-
ського полку за його і батьківські заслуги
(1735.19.04. – 1750 – ?). Став значковим товаришем
разом з своїм племінником. У 1736 р. відправлений
командиром до Воронежа над 40 козаками. Мав
двір в Полтаві.

Ставицький Григорій – значковий товариш Полтав-
ського полку (1762), мешканець 1-ї полкової сотні.

Ставицький Іван – значковий товариш (? – 1736 – 1743
– ?). У 1736 р. відправлений до Переяслава при ко-
манді за осавулів. Мав двір у Полтаві, хутір під По-
лтавою (1735). Мешканець гадяцький, отаман
значкових товаришів Гадяцького полку (1739). 2
квітня 1738 р. відправлений у похід, замковий суддя
гадяцький (з 1743).

Ставицький Іван (1726 – 1772 – ?) – службу розпочав з
30 травня 1739 р. полковим канцеляристом, вій-
ськовий товариш Гадяцького полку (з 4 листопада
1748), писар земський гадяцький (1764 – 1772 – ?).

Ставицький Іван Іванович (Гаврилович) (1736 – 1782 –
ран. 1788) – службу розпочав з 4 березня 1754 р., по-
лковий канцелярист (1754.4.03. – 1760), військовий
товариш Гадяцького полку (з 1760.18.05.), полко-
вий комісар. Підсудок земський гадяцький (1764 –
1772 – ?). Мав 185 підданих у Гадячі і 4 хуторах. Д.:
Варвара Василівна Яворська (1741 – 1788 – ?),
донька значкового товариша. Після смерті чоловіка
за нею залишилося 795 підданих в одному місті,
трьох селах і семи хуторах.

Ставровський Андрій – значковий товариш Лубен-
ського полку (? – 1769 – 1774 – ?). Був в Кременчузі
в прийомі казенних волів на корм в Лубенському
полку. Мав у 1745 р. в Пирятинській сотні при ху-
торі 2 двори підсусідків піших убогих.

Стаєцький Данило (1731 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Лубенського полку (1788), мав 5 під-
даних у 1 місті. Рід внесений до ІІ частини
родовідної книги дворян Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Марія NN, донька козака.

Станицький Петро – значний військовий товариш
(1687).

Станіславський Омелян – перейшов у Сосницю на за-
прошення своєї тещі з Гадяцького полку, де за собою
нічого не мав. У 1741 р. його теща Євдокія Данилівна
(Тарасівна) Петрова Шабельничка віддала двір і час-
тину хутора Шабельницького Омеляну (за умови по-
ховання її по смерті за звичаєм). Родинний двір
Шабельників здавна шляхетський, куплений у 1680
р. батьком Петра Шабельника Василем Ничипірови-
чем Шабельником, міщанином сосницьким у пана
Опанаса Олексійовича за 100 коп литовської лічби.
Писар сотенний сосницький (? – 1741 – 1744 – ?, 1749
– 1752, 1755.12. – 1763 рр., в проміжках був писарем
сотенним понорницьким), значковий товариш Чер-
нігівського полку (1749), полковий зборщик нату-
ральних і грошових податків. Возним сосницьким
(1768). Абшитований осавул полковий (1787), мав 39

підданих в Сосниці. Д.: Євдокія Петрівна Шабельник,
представницею місцевого старовинного міщансько –
шляхетського роду. З Станіславським у 1768 р. жила
і рідна сестра його дружини, вдова Стефана Плуж-
ника Тетяна (1713 – 1768 – ?) та її син Федір (1743 –
1768 – ?) з дружиною Євдокією (1745 – 1768 – ?).

Станіславський Яків Войцехович – військовий това-
риш Гадяцького полку, перейшов на Лівобережжя.

Станкевич Андрій (1739 – ?) – абшитований значко-
вий товариш Чернігівського полку (1788). Внесений
до ІІ частини родовідної книги дворян Чернігів-
ського намісництва. Д.: Олена NN, донька козака. 

Станкевич Василь (1748 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Чернігівського полку (1788), мав 22
підданих у 1 селі. Д.: Ксенія NN, донька священика.

Станкевич Олексій (1752 – ?) – службу розпочав 1761
р. полковим канцеляристом, писар сотенний ви-
бельський (1773 – 1781 – ?). Мав 1 підсусідську хату
у с. Лукашівці (1781), 17 підданих (1788). Абшитова-
ний військовий товариш Чернігівського полку
(1788). Д.: 1) NN Шуба, донька військового това-
риша. 2) (1787) Тетяна Іванівна Мокрієвич, донька
військового товариша.

Стариковський Терентій (1725 – ?) – службу розпочав
з 1737 р. козаком Варвинської сотні, отаман сотен-
ний журавський (1748–1773), військовий товариш
Прилуцького полку (1773 – 1783 – ?), абшитований
військовий товариш (1787). Мав 5 підданих у 1 селі.
Внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва. Д.: NNN (? – ран. 1783)

Старинський Семен – дозорця полковий (? – 1749),
значковий товариш Чернігівського полку (1749 –
1751 – ?). Мав двір житловий у Чернігові

Старицький Захар Лукич (? – 1655 – 1711 – ран. 1714) –
значний товариш полку Полтавського (1700), сот-
ник полковий полтавський (? – 1711.12. – ?). Вій-
ськовий товариш Полтавського полку. Д.: 1) NNN,
мати Луки Захаровича. 2) Горпина Леонтіївна Чер-
няк (? – ран. 1684), донька полковника полтав-
ського. 3) NNN (? – ран. 1684). 4) (? – 1685 – 1711 –
?) Катерина Юхимівна Рудникова (? – 1669 – 1725 –
?), мати Сави, Григорія, Івана.

Старицький Іван – військовий товариш Полтавського
полку, 1750 р. мав двір у с. Мачухах.

Старицький Іван – значковий товариш Полтавського
полку (1732 – 1755). Мав підданних у с. Горбанівці 2-
ї полкової сотні. Д.: Уляна Савівна Тарануха, донька
сотника кобеляцького.

Старицький Лука Захарович (? – 1675 – 1753.10.08.) –
отаман городовий полтавський (? – 1721 – 1742),
мав млин в Китайгородській сотні (1722), сотник на-
казний полтавський (1727.01.). Протягом 1726 –
1729 рр. вів суперечку за ліс з жителями м. Старих
Санжар Тимофієм Репою і Федором Бондаренком. 3
березня 1729 р. його дім звільнений від військових
постоїв. Значковий товариш Полтавського полку (?
– 1740 – 1742), військовий товариш «за служби його
в чину отаманства городового полтавського» (1742
– 1753). Мав двір і шинок у Полтаві і два хутори під
Полтавою (1735), 5 дворів (1744). Д.: (1714) NNN.
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Старицький Михайло Лукич (1713 – 1765 – ран.
5.02.1767) – службу розпочав з 1727 р., значковий то-
вариш Полтавського полку (1727–1741), військовий
товариш (з 1741.5.06.). Терпів образи, побої і утиски
кобеляцького сотника Максима Яновича. Абшито-
ваний бунчуковим товаришем (1765.19.07.). Мав двір
і підсусідків у Кобеляцькій сотні, двір у Полтаві. 

Старицький Сава Захарович (? – 1714 – 1725 – ?) – знач-
ковий товариш Полтавського полку (? – 1724 – ?).

Старицький Сава Михайлович (бл. 1740 – 1798 – ?) –
значковий товариш Полтавського полку (? – 1772 –
?), військовий товариш (? – 1782 – 1798 – ?). У 1787
р. тримав д. Ладижинську (137 ч.с. і 121 ж.с.), разом
з полковим обозним Старицьким і полковим обоз-
ним Беньковським мав 116 підданих в д. Коломаць-
кій. Д.: 1) Ірина Федорівна Могилевська, донька
сотника. 2) Настасія Іванівна N, донька священика.

Стародуб Данило (1733 – ?) – службу розпочав 7 квітня
1757 р. козаком, був у походах 1757 і 1758 рр. Значко-
вий товариш Чернігівського полку (17 жовтня 1779 –
1783 – ?). Володів хутором в Городницькій сотні.

Стародуб Іван (? – 1750) – значковий товариш Переяс-
лавського полку (1726–1750). Мав двір житловий у
Переяславі у 1750 р. Д.: NNN. У 1750 р. вона - вдова,
мала 1 пішого підсусідка д. Мазюнках.

Старосельський Михайло Якович (1708 – ?) – шлях-
тич, значковий товариш Стародубського полку, в
поході 1735 р. за писаря полкового, у 1735 р. жив у с.
Доманичах Почепській сотні, у с. Дехтяна мав 9 ма-
лоґрунтових посполитих та підсусідків. Абшитова-
ний полковий хорунжий (1761). Д.: Катерина
Юхимівна Карнович, донька отамана городового
почепського. Мали сина – прапорщика у відставці
Дениса, онуків Михайла, Кесаря і Олександра, які
мешкали в д. Вєтошках, де мали 36 підданних
(1787). Мали ще дітей: Юхима, Кирила, Євдокію,
Софію, Ганну, Марфу, Євдокію 2-га. 

Старосельський Стефан (? – 1695 – 1734 – ?) – значко-
вий товариш Стародубського полку (1734). Д.: (з 1714)
Феодосія Спиридонівна Ширай (? – 1717), власниця
с. Литовського, удова Гордія Савича Носикевича (? –
ран. 1714), полкового писаря стародубського.

Старосельський Юхим Михайлович – військовий то-
вариш Стародубского полку (? – 1769 – 1772 – ?).
Направлений у військовий похід (1769).

Старун Петро – хорунжий (1771–1774), осавул сотенний
хмелівський (1774 – 1780 – ?), значковий товариш
Лубенського полку (з 1781). Д.: N Климівна Ковтун,
донька козака Хмелівської сотні.

Стасенко Олексій (1757 – ?) – син козака. Службу роз-
почав з 19 січня 1770 р., значковий товариш Мир-
городського полку (з 26 січня 1781). 

Стась Григорій – козак Миргородського полку, значко-
вий товариш (з 1755).

Стасюк Іван Кузьмович – військовий товариш Київ-
ського полку (1789).

Стасюк Кузьма Ярмолайович – військовий товариш Ки-
ївського полку (1789). Д.: Марія NN, донька шляхтича.

Стасюк Михайло – службу розпочав 19 лютого 1772 р.,
сотенний хорунжий (? – 1779), військовий товариш

Київського полку (1779 – ?), полковий осавул (з
1784.20.01.), засідатель Березненського повітового
суду.

Стасюк Олексій Кузьмович – військовий товариш Ки-
ївського полку (1789). Д.: Олена N Товстоліс, донька
військового товариша.

Стахович Андрій Андрійович (1705/1706 – 1767 – ?) –
став військовим канцеляристом (? – 1725 – ?), вій-
ськовим (? – 1729 – 1732), а згодом і бунчуковим то-
варишем у Чернігівському полку (1722/1732 – 1767).
Мав млин Рубежик на болоті Вербчі і частку в мли-
нах на Довгій Греблі, побудованій дідом – гетьма-
ном Скоропадським (разом з бунчуковим
товаришем Андрієм Горленком і сотником Мико-
лою Афендиком). Тримав шинок у Мені (1743), у
Седневі – приїзджий двір (1740). Мав посполитих у
с. Родинці Роменської сотні 1 двір малоґрунтових, 1
двір малоґрунтових не могучих, 1 двір тяглих та 6
дворів піших убогих та 2 двори підсусідків (1745),
двір приїзджий та 4 двори найманих людей та 2
шинки убогих і дуже убогих підданих в с. Родинці 8
дворів в них 11 хат, 1 піший підсусідок (1747). Д.: (?
– 1742 – ?) Ганна Семенівна Лизогуб, донька бунчу-
кового товариша.

Стахович Василь Андрійович – син сотника білоусів-
ського і онук полковника Лисиці. Значний військо-
вий товариш, 5 серпня 1716 р. отримав універсал
гетьмана Скоропадського на право володіння сс. Роз-
чищу в Лубенському і с. Піскарі Прилуцького полків.

Стахович Григорій Андрійович (бл. 1707 – 1744 – ран.
1751.11.) – служив з 1727 р. значковим, з 1739 р. бун-
чуковим товаришем у Чернігівському полку. Мав
підданих в Городницькій сотні: 5 малоґрунтових і 9
убогих у д. Кусей, у с. Бириловці 2 ґрунтових, 4 ма-
лоґрунтових, 7 убогих (1732), 4 підсусідків у м. Го-
родні, при д. Переписи 1 двір посполитий, у с. Кусей
14 дворів (1739), у с. Кусей 10 дворів (1740), двір
житловий і 2 шинки у Городні, с. Кусей 13 дворів, в
слободці 4 (1741), у с. Кусей 12 та житловий двір і
шинок і перелічуються його різних чинів служи-
телі, мірошник, приказчик, швець, коваль, скопич і
скотар, у с. Калинівці 3 і шинок, в м. Городні 6 по-
сполитих та приїзджий двір, 2 шинкових. У с. Пе-
реписах двір приїзджий (1743), приїзджий двір і 2
шинка у Городні, житловий двір у с. Кусеях, у м. Го-
родні 1 двір посполитих та 7 підсусідків, в Овтуни-
чах 1 двір посполитих, у с. Кусей 7 дворів
посполитих (12 хат) та 7 дворів підсусідків, в д. По-
ліповець 6 дворів підсусідків (1747). Володів двома
млинами: одним під Городнею на р. Чибриж, дру-
гим – у с. Кусей на р. Малій Болотяній. Д.: Гафія
Іванівна Борозна (бл. 1709 – 1760 – ?), донька бун-
чукового товариша. 1753 р. полковий суд розглядав
справу про захоплення нею ниви у козака Зеленки.
Вдова у 1750 р., у с. Кусей 5 дворів посполитих і 11
дворів підсусідків. Мала два млини по два кола
нище Городні на р. Чибриж.

Стахович Іван Андрійович (1729 – 1782 – ?) – службу
розпочав військовим канцеляристом ГВК (1747 –
1761). Знаходився дома в Чернігівському полку
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(1754). За сотника городницького (1755), бунчуко-
вий товариш (з 1761.5.04.). 12 червня 1760 р. від-
бувся розподіл маєтку Кусей між ним і братом
Олексієм. Д.: Євдокія Андріївна Ракович, донька
бунчукового товариша.

Стахович Іван Григорович (1735 – 1798 – ?) – службу
розпочав з 1756 р. військовим канцеляристом, вій-
ськовий товариш у Стародубському полку (з
1765.30.09). Направлений у військовий похід (1769).
Бунчуковий товариш (з 1775.12.05.). Мав 52 підда-
них (1775). Д.: (1760) Ганна Степанівна Максимо-
вич, донька стародубського полкового писаря. 

Стахович Олексій (1706 – ?) – бунчуковий товариш
(1722 – 1739), абшитований бунчуковий товариш
(1739 – 1763 – ?). Д.: Гафія Іванівна Борозна (бл.
1709 – 1760 – ?), донька бунчукового товариша.

Стахович Олексій Григорович (1721 – 1798 – ?) –
службу розпочав з 14 листопада 1757 р. військовим
товаришем. Абшитований бунчуковим товаришем
(з 1766.17.01.). Д.: 1) Лизавета Федорівна N (1740 –
?). 2) Онисія Андріївна Рубець (1745 – ?), донька ста-
родубського полкового судді.

Стахович Петро Андрійович (1732 – 1788 – ?) – службу
розпочав з 15 грудня 1755 р. військовим канцеля-
ристом (1755 – 1761). В березні 1759 р. отримав вось-
мимісячну відпустку у зв’язку з хворобою батька.
Абшитований військовий товариш (1762 – 1766), аб-
шитований бунчуковий товариш (з 1766.24.12.).
Мав 1517 піданних (1788). Д.: (з 1759) Катерина Іва-
нівна Кулябка, донька бунчукового товариша.

Стахович Федір – бунчуковий товариш у Лубенському
полку, мав у 1745 р. в Роменській сотні у с. Родинці
1 двір підсусідків піших убогих.

Сташук N – отаман сотенний (? – 1781), значковий то-
вариш Київського полку (1781.7.09. – ?).

Стащук Василь (1756 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Чернігівського полку (1788). Внесений до ІІ
частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: Анастасія NN, донька шляхтича.

Стеблевський Іван – значковий товариш (1738 – 1742),
жив у с. Милюшках біля Миргорода та мав двір у
Миргороді.

Стеблевський Роман – отаман городовий миргород-
ський (1723). Значковий товариш (1735 – 1737). У
1735 р. хворів. Мав двір у с. Милюшках.

Стеблевський Стефан – значковий товариш Мирго-
родського полку (1737), проживав у с. Милюшках.

Стеблина Іван (? – 1726 – ран. 1757) – значковий това-
риш, священик троїцький носівський. Рід внесений
до родовідної книги дворян Чернігівського наміс-
ництва.

Стекловський Михайло (1732 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Лубенського полку (1787). Внесе-
ний до ІІ частини родовідної книги Чернігівського
намісництва. Д.: Феодосія NN, донька священика.

Степаненко Михайло – гонець гетьманський до Москви
(1693), військовий товариш Чернігівського полку.

Степанов – значковий товариш Ніжинського полку.
Степанов Сава – військовий товариш Чернігівського

полку (1684).

Степановський Іван (? – 1783 – ран. 1787) – службу
розпочав з 1741 р. сотенним канцеляристом, писар
сотенний полковий Чернігівського полку (1741 –
1760), значковий товариш (1760 – 1783 – ?), мав 13
піданих у с. Котах. Д.: NNN (ран. 1783).

Степка Степан (? – ран. 1761) – військовий товариш При-
луцького полку, мав 2 посполитих у с. Ярошівці. 

Степовий Гаврило (1737 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Ніжинського полку (? – 1784 – 1787 –
?), мав 18 підданих в Ніжині. Внесений до ІІ час-
тини дворянської родовідної книги Чернігівського
намісництва Ніжинського повіту. Д.: N Матвіївна
Зимницька, донька возного.

Степовий Дмитро (1742 – ?) – військовий товариш Ні-
жинського полку. Мав 11 підданих у Ніжині. Д.:
Дарія Степанівна N, донька значкового товариша.

Стеславський Данило – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1729), звернувся до ГВС з проханням
повернути відняту у нього половину села Студенка,
яка була передана братам Степану і Василю Уман-
цям. Бунчуковий товариш.

Стеславський Іван Данилович – син бунчукового то-
вариша, значковий товариш Ніжинського полку
(1735–1738). У 1736 р. брав участь в кримському,
1737 р. – очаківському походах. 1735 р. хворий, у
1737 р. був у команді майора Шипова по набору оби-
вателів і приводу їх на лінію, 1738 р. – фактор при
індуктовому зборі.

Стефанов Петро – військовий товариш в Переяслав-
ському полку (1743). 

Стефанович Василь (? – 1700 – 1777 – ?) – від тестя от-
римав млин у Лохвиці. Тричі був на сотництві лох-
вицькому. У 1731–1732 рр. вів суперечку за спадкове
майно з бунчуковим товаришем Іваном Гамалією.
Сотник лохвицький (листопад 1729 – 1739). Бунчу-
ковий товариш у Лубенському полку (1751). В Луб-
нах відправляв полкове судівство за ордером
гетьмана (1751), суддя полковий лубенський (1751,
нак.; 1751–1774). Мав у Лохвиці у 1745 р. підсусід-
ських 3 двори тяглих убогих та 5 дворів піших убо-
гих, підсусідків у д. Ручках Лохвицької сотні 5
дворів піших убогих. Д.: (1731) Марія Гамалія. Їх син
Іван – сотник 1-ї Лохвицької сотні, доньки Марфа
заміжня (1774) за князем Єгором Аспхмовановим,
Марія – за бунчуковим товаришем Іваном Андрі-
йовичем Ющенком.

Стефанович Іван Іванович – службу розпочав з 1764 р.
отаманом городовим яблунівським Лубенського
полку, військовий товариш (з 1779). Д.: NN Корніє-
вич, донька значкового товариша.

Стефанович Олексій Савич (? – 1721 – ран. 1730) – вій-
ськовий товариш в Переяславському полку. Д.: Єв-
фімія NN, в 2-му шлюбі за значковим товаришем
Стефаном Танським (? – 1730 – 1739 – ?).

Стеценко Василь – значковий товариш Ніжинського
полку. Мав хутір біля с. Головеньки з винокурнею в
два котли (1781).

Стеценко Григорій Іванович – син наказного полков-
ника корсунського, значковий товариш Лубен-
ського полку. У 1760 р. мав суперечку за луку в м.
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Ромнах з дружиною козака Сави Ольхівського На-
стасією.

Стеценко Леонтій – військовий товариш Ніжинського
полку.

Стеценко Микита – отаман сотенний олишівський,
військовий товариш Київського полку (1785), аб-
шитований військовий товариш (1788), мав 17 під-
даних в Олишівці. Внесений до ІІ частини
родовідної книги дворян Чернігівського наміс-
ництва. Д.: NNN (? – ран. 1788)

Стеценко Федір Микитович – службу розпочав 1769 р.
канцеляристом, значковий товариш Київського
полку (1776.30.04. – 1779 – ?), військовий товариш
(? – 1785 – 1790 – ?). Д.: (1776) Стефанида Павлівна
Данилович (? – 1788 – ?), донька козака Слабин-
ської сотні.

Стеценко Яків – значковий товариш Полтавського
полку. Житель старосанжарський (1752), під відо-
мом полкової канцелярії у 1755 р., мав двір у Старих
Санжарах. 

Стешенко Мусій Микитович – син козака остапів-
ського, значковий товариш (1734 – 1750 – ?), брав
участь в кримському поході (1735–1736). Проживав
в Остап’ї, мав хутір.

Стилкевич Саура – значний військовий товариш
(1704), описував майно С.Палія.

Стишевський Ничипір (? – ран. 1740) – значковий то-
вариш Чернігівського полку. Володів с. Кислим Лю-
бецької сотні та млином у с. Райці разом з Єлисеєм
Філоновичем Рашком, який був його родичем. Його
рід внесений до І частини родовідної книги Черні-
гівського намісництва Чернігівського повіту. Д.:
Гафія NN (? – 1740 – 1755 – ?), мешкала у с. Роїще.

Стишевський Степан – у 1667 р. разом з Олексiєм Кри-
вопишою, Савою Унучко отримали вiд київського
воєводи, боярина П.Шереметьєва листа, який на-
давав право вiльно володiти землями у любецькiй
околицi. Сташевський «от шляхти полской по на-
следству» володів с. Буянками. Товариш полку Чер-
нігівського. Д.: N Лукашівна Піроцька. Через неї на
рід спала частка с. Голубчичі.

Стодомський Іван – службу розпочав з 1755 р., знач-
ковий товариш Чернігівського полку (з 1765). Д.:
Євфимія Іванівна Половерська, донька значкового
товариша.

Стожевський Антін Михайлович – військовий това-
риш (1787). 

Стожевський Іван Михайлович – син писаря грод-
ського новгородського, якому уступив хутір Кисе-
лівку полковий обозний гадяцький Ситинський.
Отаман сотенний (1781), військовий товариш Ста-
родубского полку (1787), мав 19 підданих. Д.: На-
стасія NN, донька козака.

Стожевський Микола Юрійович – вийшов з Греції
(1711). Значковий товариш.

Стожок Дмитро Климович – військовий товариш Ні-
жинського полку (? – 1743 – 1750), сотник батурин-
ський (1750 – 1773). Мав шинок у Батурині і двір у с.
Ксьонзівка, шинок у с. Краспіль, шинок у с. Міт-
ченках, у 1743 надав позику до військового скарбу

– 50 копійок. Абшитований бунчуковий товариш (з
1773).

Стожок Іван – військовий товариш Ніжинського полку
1747 р., мав двір житловий у с. Вірьовці Конотоп-
ської сотні.

Стожок Іван – син значкового товариша, військовий
канцелярист ГВК (з 1735), значковий товариш, бун-
чуковий товариш (1738.10.09. – 1750 – ?), абшито-
ваний бунчуковий товариш (1763). 1747 р. мав двір
житловий у с. Пальчиках Ніжинського полку.

Стожок Карпо (? – ран. 1738) – значковий товариш Ні-
жинського полку. Його вдова мала житловий двір у
Кролевці та 4 підсусідських хати (1738).

Стожок Микита – значковий товариш 1741 р., склав при-
сягу імператриці Єлизаветі в Ніжинському полку.

Стоїнський Василь Семенович (1744 – ?) – службу роз-
почав з 31 травня 1761 р. полковим канцеляристом,
возний Городиського повіту (з 1764), військовий то-
вариш Чернігівського полку (1769–1770), сотник
полковий чернігівський (1770–1774). Д.: N Іванівна
Медовник, донька значкового товариша Ніжин-
ського полку.

Стоїнський Семен (1714 – 1774 – ран. 1788) – службу
розпочав полковим канцеляристом (з 1736), стар-
ший полковий канцелярист (з 1739), значковий то-
вариш Чернігівського полку (з 2 березня 1749),
писар судовий гродський на місце Юрка Яроше-
вича (з 1752.28.06.), сотник полковий (? – 1774). Д.:
Настасія NN, в другому шлюбі за Степаном Тимо-
фійовичем Давидовим (1748 – 1788 – ?).

Столенський Степан – військовий товариш.
Столинець Юхим – значковий товариш Чернігівського

полку (? – 1732 – 1743 – ?). Мав 2 підданних (1732),
3 двори (1739), 4 підсусідками (1743) у с. Голубичах
Роїської сотні. 

Столиця-Веруш Григорій Іванович (бл. 1749 – 1790 –
?) – отаман сотенний (? – 1781). Через хворобу аб-
шитований значковим товаришем (з 1781.23.11.).
Мав 13 підданих у 1 містечку (1790). Д.: Марія N Кот-
ляревська, донька козака, потім дворяянина.

Столиця-Веруш Роман Іваанович (бл. 1745 – 1790 – ?)
– шляхтич гербу «Верушова». Службу розпочав з
травня 1759 р., сотенний київський канцелярист з 5
травня 1763 р., полковий канцелярист з 11 листо-
пада 1765 р., з 13 лютого 1769 р. був олишівським со-
тенним писарем, значковий товариш Київського
полку (з 1769), військовий товариш (з 1782), рот-
містр (з 19 березня 1784). Мав 192 підданих в міс-
течку Олишівка і 3 селах (Смолянка, Орловка,
Галчин) в Березненському повіті (1787). Д.: Тетяна
Степанівна Пригара, донька значкового товариш.

Столоноженко Пронь – значковий товариш Миргород-
ського полку (1713), входив до куріня Лісницького.

Столповський Адам – його «сказка» датована 1763 р.,
службу розпочав з 1757 р., був у задніпровських міс-
цях за командира над козаками, в правлінні Костян-
тинівською сотенною канцелярією Лубенському
полку, чин військового товариша отримав від геть-
мана у 1760 р. Надвірний радник (1783), суддя повіто-
вий конотопський. Мав у с. Будках і хут. Куликовщині
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156 підданих, в м. Ромнах і хут. Глибокій Долині – 77.
Д.: 1) (1757) Мотря Мойсеївна Худолій, донька бунчу-
кового товариша. 2) (1781) Мотря Федорівна Ста-
вицька, донька справника Гадяцького повіту.

Столповський Дмитро Павлович – військовий това-
риш Лубенського полку.

Столповський Павло – військовий товариш Лубен-
ського полку.

Столповський Семен – військовий товариш (1783), ко-
мандир Смілянської сотні. Мав у с. Будках 90, с. Ак-
сютинцях, Засуллі і у двох хуторах 66 підданих. Д.:
N Федорівна Слюз, донька хорунжого.

Столповський Семен Дмитрович (? – ран. 1747) – хо-
рунжий полковий лубенський (1717 – 1725), (1-й; ? –
1736), мав двір в Ромнах (1741). Навчався в КМА,
службу розпочав в Лубенській полковій канцелярії
полковим канцеляристом (з 1717), член Кодифіка-
ційної комісії (1728 – 1743), бунчуковий товариш (з
1738), писар полковий лубенський (1732, нак.; 1738
– 1744). Після смерті його діти проживали у Ромнах
(1747). Д.: N Федорівна Слюз.

Столповський Федір Дмитрович (1732 – 1774 – ?) –
служив з 1745 р. в званні військового канцеляриста,
був у доправці комісарської суми грошей, при су-
дівстві, в Лубенській полковій рахунковій комісії,
чин військового товариша отримав від гетьмана у
1751 р. Бунчуковий товариш. Д.: (1774) N Климівна
Христич, донька абшитованого осавула полкового.

Стороженко Григорій Андрійович (? – 1700 – 1745) –
службу розпочав при своєму батькові у Полтавській
битві. Служив в ближніх походах (до 1715 р.). Сотник
ічнянський (з 1715). У 1716 р. був на будівництві Пе-
черської фортеці. Генеральний бунчужний (1727.1.10.
– 1729.3.01.). В 1727 р. неодноразово їздив до Москви
до Петра ІІ, а в 1729 р. привіз звідти гетьману Апос-
толу грамоту. В 1728–1730-х рр. ГВК розглядала
справу про розмежування його ґрунтів в сс. Ржавець,
Мартинівка, Рожнівка та Парафіївка. В 1735 – 1737 рр.
проживав в Москві. Сотник ічнянський. В 1737, 1739,
1740 рр. кандидат в генеральні бунчужні, судді, під-
скарбії. В 1738 р. вів тяжби за поля, сіножаті, млини і
хутір з підданими бунчукового товариша Якова Жу-
раковського з села Рожнівка та підданими і старостою
графа Сави Рагузинського з села Парафіївки. Абши-
тований бунчуковий товариш (з 1741.23.09). Розпочав
тяжбу за хутір з козаком с. Парафіївки Григорієм Пет-
ругою, який продовжували і його спадкоємці. Поми-
нальник його роду: Андрій, Іван, Григорій, Хома,
Марія, Стефан, немовля Роман, Ганна. Д.: 1) Уляна Ва-
силівна Томара, донька чернігівського полкового
судді. Їй дісталась ¼ частина всіх батьківських ба-
гатств. 2) Євдокія Андріївна Лизогуб, донька бунчу-
кового товариша. В 1-му шлюбі була за Якимом
Федоровичем Кулябкою, бунчуковим товаришем.

Стороженко Данило Григорович – бунчуковий това-
риш. Д.: Катерина Федорівна Лисенко (? – 1738 –
1764 – ?), донька генерального судді.

Стороженко Олександр Андрійович – військовий кан-
целярист, військовий товариш (? – 1765 – 1767 – ?).
Д.: Фекла Іванівна Себастьянович, донька бунчуко-

вого товариша. В 2-му шлюбі за князем Володими-
ром Орбеліані.

Сточнев Мойсей (1766 – ?) – син козака. Службу роз-
почав 25 травня 1777 р. полковий підканцелярист (з
1778.8.01.), значковий товариш Миргородського
полку (1782.21.09. – 1783 – ?).

Стоян Іван – значковий товариш Лубенського полку (?
– 1735 – 1736). Після кримського походу, в якому
брав участь, виключений з компуту значкових то-
варишів (1736).

Страж Борис Петрович – значковий товариш, його син
Лука Борисович – священик с. Горчаків (1787).

Страж Петро – значковий товариш.
Стражевський N Андрійович – вийшов з Речі Поспо-

литої, значковий товариш Київського полку.
Стражевський Матвій Андрійович – вийшов з Право-

бережжя, значковий товариш Київського полку.
Страховський Іван – отаман городовий яблонівський

(1764 – 1780 – ?), військовий товариш Лубенського
полку (1779 – 1780 – ?). Д.: NN Корнєєва, донька
значкового товариша.

Страховський Іван (1730 – ?) – службу розпочав 1745 р.
в полковій чернігівській канцелярії канцеляристом,
писар сотенний городницький (1745 – ?), писар со-
тенний роїський. Вакансовий писар сотенний. Аб-
шитований військовий товариш Чернігівського
полку (1788). Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Городиського повіту Чернігівського на-
місництва. Д.: (1758) Марфа NN, донька священика.

Страховський Йосип – бунчуковий товариш у Лубен-
ському полку (1784).

Страшевський Василь – значковий товариш Чернігів-
ського полку. Власник сс. Буровки в Городнянській
сотні, Буянки, Голубчичі в Роїській сотні за Само-
йловича. Сс. Голубчичі і Буровка від нього пере-
йшли зятю – значковому товаришу Михайлу
Лежайському, а с. Буянку після смерті батька дру-
жина Лежайського продала Пантелеймону Радичу.

Страшненко Омелян – служив з 1748 р. полковим кан-
целяристом, значковий товариш Стародубського
полку (1770 – 1781 – ?), в походах не був. Мешка-
нець стародубський.

Страшний Данило (? – 1668 – 1698 – ?) – значний вій-
ськовий товариш (1698), його син Василь Данило-
вич (бл. 1697 – ?) був сотником наказним
бахмацьким (1737).

Стрельниченко Яків – значковий товариш під відомом
полкової канцелярії 1755 р., мав двір у Переволочній.

Стреха Федір Григорович – військовий товариш Київ-
ського полку.

Стрешенець Григорій Денисович – бунчуковий това-
риш у Київському полку (з 1750.11.01.).

Стрешенець Корній – абшитований бунчуковий това-
риш у Київському полку (? – 1772 – 1776 – ?). Меш-
кав у с. Леляки Козелецької сотні. Д.: NN
Підвисоцька, донька військового товариша.

Стрешенець Корній (1715 – 1776 – ?) – службу розпочав
з 1730 р., бунчуковий товариш у Київському полку
(з 1743). Абшитований бунчуковий товариш (? –
1772 – 1776 – ?). Мешкав у с. Гирявці Ічанської сотні
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Прилуцького полку. Д.: N Іванівна Стопановська,
донька полкового судді. Дітей не мали. 

Стрешенець Макар (1713 – 1780 – ?) – син козака,
службу розпочав з 1723 р., бунчуковий товариш у
Київському полку (1743 – 1780– ?). Д.: (1772) N Іва-
нівна Солонина, мали доньку Настасію, заміжню за
сотником куземинським Гадяцького полку Іваном
Даниловичем Трипольським. 

Стрешенець Олександр (1758 – ?) – бунчуковий това-
риш у Київському полку (? – 1782 – 1787 – ?). Мав
242 підданих в 2 селах Борзнянського повіту. Д.: Ка-
терина NN, донька бунчукового товариша. Мали
доньку Євдокію (1785 р. н.).

Стрешенець Олексій Іванович – значковий товариш
(з 1746.15.05).

Стрешенець Степан Іванович (1721 – 1761 – ?) – службу
розпочав 1735 р. козаком Козелецької сотні, знач-
ковий товариш (з 1746.15.05.).

Стрешенець-Демешко Герасим Дем’янович – козак,
бунчуковий товариш у Київському полку (22 жовтня
1742 – 1750 – ?). Мав приїзджий двір, 2 шинки, 32
двори найманих людей та 2 хати для служителів у
Басані, у спільній власності з Дем’яном мали у Ба-
сані в 1750 р. 3 двори на 8 хат посполитих малоґ-
рунтових, 37 дворів на 43 хати убогих, 65 бездвірних.

Стрешенець-Демешко Денис Дем’янович (1693 –
1763 – ?) – козак, бунчуковий товариш (з 22 жовтня
1742). Мав у Басані 5 шинків, 32 двори найманих
людей, приїзджий двір та 6 піших підсусідків.

Стрешенець-Демешко Федір Дем’янович – отаман
курінний (с. Летяги Козелецької сотні (1737), бун-
чуковий товариш у Київському полку (з 22 жовтня
1742). У 1746 р. за служби у Ніжинському полку от-
римав царську грамоту на с. Малу Загоровку Борз-
нянського повіту.

Стрешенець-Одарич Максим Петрович (1728 – ?) –
правнук сотника остерського, значковий товариш
(1787), мешкав у с. Шаповалівці Ніжинського
полку. Д.: Горпина N Білик, донька козака.

Стрижевський Опанас – військовий товариш Черні-
гівського полку (1723), але переписаний у реєстр
значкових товаришів (1709 – 1728 – ?), отаман го-
родовий сосницький (1707, 1714). Був у походах під
Полтавою (1709), під Ірклієвим (1710), в прутському
поході (1711), в Києві (1713), під містечком Лоєвим
на Дніпрі мости робили (1714), працював на будів-
ництві фортеці в Чернігові (1716, 1717), возив гроші
і провіант у Смоленськ (1720). 29 січня 1723 р. козак
Сосницької сотні Василь Кубрачка подав на нього
скаргу про неповернення 52 злотих боргу. 1723 р.
ГВС розглядав справу про захоплення міщанином
сосницьким Кирилом Маркевичем у нього коня. Д.:
Тетяна Степанівна N, вдова Остапа Маляра. У 1728
р. Петро Васильович Шабельник судився з Тетяною
Стефанівною Опанасовою Стрижевською (тіткою
Омеляна Лисянського) за комори, які купив її пер-
ший чоловік Остап Маляр у Василя Шабельника.

Стрієвський N Костянтинович (? – ран. 1729) – син
судді полкового чернігівського, значковий товариш
Чернігівського полку.

Стріха Остап – служив з 1746 р. козаком, значковий то-
вариш з 1756 р., сотенний отаман леплявський
(1764 – 1777). Мав двох підданих у 2-й полковій
сотні. Вдівець (1777), мав синів Ничипора і Степана. 

Стріха Павло (1755 – ?) – шляхтич, службу розпочав 18
січня 1773 р., сотенний канцелярист (з 1773.18.12.),
значковий товариш (з 1776.19.03.).

Стріха Яким (1755 – 1783 – ?) – служив з 1774 р., з 1776
р. полковим канцеляристом, з 1778 р. значковий то-
вариш Переяславського полку.

Строгов Іван (1746 – ?) – син полкового канцеляриста.
Службу розпочав в Ніжинському полковому суді (з
1759), військовий товариш (1782), писар полковий
(1787). Мав 29 підданих в Ніжині. Внесений до ІІ
частини дворянської родовідної книги Чернігів-
ського намісництва Ніжинського повіту. Д.: Лиза-
вета Миколаївна Шаринова, донька прапорщика.

Студенець Юхим – значковий товариш Чернігівського
полку, житель с. Голубович (1743).

Стукаленко-Кириленко Дем’ян Ярмолайович – вій-
ськовий товариш Стародубского полку. У 1709 р. от-
римав універсал Скоропадського, яким йому
затверджений млин на р. Смячі і дозволено осадити
слободу при ньому. 

Стукаленко-Кириленко Лаврін Іванович – козак Нов-
город-Сіверської сотні Стародубского полку (1654),
отаман городовий новгородський (? – 1675.06. – ?), (?
– 1678.09. – ?), (? – 1683.10. – 1685.25.09. – ?), вій-
ськовий товариш (? – 1691.18.05. – ? ).

Стукаленко-Кириленко Марко Дем’янович – військо-
вий товариш Стародубского полку. Його син Григо-
рій Маркович (1742 – ?) – козак с. П’ятовська (1788).

Стукаленко-Кириленко Ярмола – військовий това-
риш Стародубского полку. Йому, сину Дем’яну і
онуку Марку гетьман Скоропадський 1709 р. за-
твердив млин на р. Смячі з дозволом оселити біля
нього людей. Нащадки мешкали у с. П’ятовську. 

Ступак Іван Лаврінович – військовий товариш Ніжин-
ського полку, житель с. Вікторова (1781), абшитова-
ний військовий товариш (1787). Д.: NNN, донька
міщанина

Ступак Роман Корнійович – абшитований військовий
товариш Стародубского полку (1787). Мав 14 підда-
них у с. Андріївці. Д.: Дарія NN, донька козака.
Мали сина Степана.

Субота Лесько Степанович – військовий товариш
(1679). Його правнук Михайло Миколайович (1747
– ?) – корнет (1787), мешкав у с. Шаповалівці.

Субота Семен – козак Канівського куреня Запорозької
Січі. Вийшов на поселення до Ковалівки. У жовтні
1764 р. кошовий отаман Пилип Федорович звер-
тався до гетьмана з проханням надати йому чин
значкового товариша і звільнити від повинностей.
Значковий товариш (1781), мав хутір.

Суденко Іван – значковий товариш Переяславського
полку (1770 – 1780 – ?), одружений з донькою козака.

Судієнко Іван Андрійович (? – ран.1726.11.12) – славет-
ний і знатний товариш військовий, обиватель нов-
городський (1695), новгород-сіверський городовий
отаман (1709 – 1725) і наказний сотник (1724.03). В
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квітні 1716 р. отримав гетьманський універсал на
уряд новгород-сіверського городового отаманства.
Приймав участь в чигиринських, биховському, пе-
рекопському і полтавському походах. 25 вересня от-
римав універсал «о бытіи ему попрежнему
Новгород-Северским атаманом». В вересні 1695 р.
продав своєму зятю Івану Захаровичу Плаксі за 50
талярів «добра, лежачіе в ґрунтах меских Новго-
родских, в околичностях Юхновских, купленній
зветшалій млинок, негдись на одно коло робленій в
самом селе Юхнове, на речци Студенцу, из озерцем,
прозиваемим Студенцом, и з сеножатю», в березні
1706 р. продав тому ж Плаксі мельницьку часть в
млині на р. Ромі, на греблі Шептаківській о 2 колах
мучних, а третім ступним, за 800 золотих. Мав про-
тиріччя з Христичевськими. 

Судієнко Самійло – значковий товариш Чернігівського
полку (? – 1725 – 1727 – ?), мешканець с. Покошичі.
У 1727 р. ГВК розглядала скаргу на нього пасинка,
жителя м. Коропа Василя Силича за невидачу спад-
кових речей.

Сукач Василь (1770 – ?) – службу розпочав з 1781 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1783). 

Сукач Лаврін – значковий товариш Прилуцького полку
(1740).

Сукач Михайло (1768 – ?) – службу розпочав з 1780 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з
1783.15.05.).

Сукач Семен Степанович (1733 – 1783 – ?) – син козака.
Службу розпочав з 2 березня 1745 р. полковим під-
канцеляристом, полковий канцелярист (з 1752),
значковий товариш Миргородського полку (з 23
жовтня 1765). Д.: Марія Мартинівна Трощинська,
донька військового товариша.

Сукницький Дмитро – службу розпочав з 15 червня
1766 р., значковий товариш Чернігівського полку,
сотник (з 7 липня 1774), справник городницький.

Сулима Андрій Андрійович (бл. 1759 – 1785 – ?) –
службу розпочав з 1775 р. військовим канцелярис-
том, військовий товариш (1779), поручик
(1785.31.03.).

Сулима Андрій Іванович (1713 – 1767 – ?) – шляхтич.
Службу розпочав з 1 квітня 1730 р. значковим това-
ришем, сотник великобудиський (13 травня 1734 –
1771). Мав шинок і хутір під Великими Будищами. У
1749 р. мав суперечку за 15 родин у с. Старих Мли-
нах з полковим канцеляристом Тимофієм Левен-
цем. У 1764 р. капітан Грузинського гусарського
полку звинуватив його у захопленні ґрунтів підда-
них, переманюванні посполитих селян, самовіль-
ний поруб лісу. Абшитований бунчуковим
товаришем (18 жовтня 1771 р.). Д.: (з 1733.15.07.)
Гафія N Пащенко, мешканка опішнянська.

Сулима Іван Іванович – онук полтавського полковника
Жученка. Значний військовий товариш (1689),
їздив до Москви з гетьманом.

Сулима Іван Іванович (? – 1736) – бунчуковий товариш
(? – 1724 – 1736), 1733 р. відряджений в польський
похід, перебуваючи в якому через 3 роки помер.
Батьки віддали йому с. Лебедин, двір і млин у Ба-

ришівці, хутір Кущовський, куплений в Яготині,
греблю із ставком у с. Даріївці на Стародубщині і
ґрунт у с. Лукин. 30 травня 1724 р. ігуменія Флорів-
ського монастиря Марія Магдалина Мокієвська (чи
не вдова полкового писаря Михайла Мокієвського)
продала йому свій власний млин на р. Трубіжі на
Баришівській греблі. Мати подавала на нього
скарги до Малоросійської колегії, а також гетьмана
Апостола. У 1736 р. мав 1 підсусідка убогого у с.
Чауси, 2 у с. Дар’ївському Погарської сотні. Д.:
Ірина Мойсеївна Затиркевич (1710 – 1767 – ?),
донька бунчукового товариша. Будучи вдовою, во-
лоділа у с. Гудовці 14 малоґрунтових, дуже убогих
9, всіх 23, з них «в рас ходах» 13 людей в Царичанці
4, в Києві 9. 1739 р. скаржилася на діверя, переяс-
лавського полкового обозного Семена Сулиму за
порушення тестаменту покійного чоловіка. 

Сулима Іван Федорович – військовий товариш (? – 1682
– ?), володів млином під Трипіллям на р. Красній, а
також млином на р. Стугні. Сотник вороньківський (?
– 1685 – 1688), значний військовий товариш (1689 –
1708), супроводжував гетьмана Мазепу до Москви
(1689). 9 листопада 1687 р. отримав гетьманський уні-
версал, а 20 вересня 1689 р. царську грамоту на воло-
діння сс. Сулимівцями, Лебедином і Кучаковом з
усіма угіддями і млинами. Генеральний хорунжий
(1708 – 1721). Брав участь в чигиринських і крим-
ських походах, у 1695 р. – в експедиції при взятті Ки-
зикермена, Таванні, Кам’яного Затону, Жингара і
Аслана. У 1709 р. знаходився під Полтавою з гетьма-
ном Скоропадським. У 1710–1713 рр. неодноразово
призначався розглядати судові справи. Учасник
прутського походу. У 1712 р. Скоропадський пред-
ставляв його на посаду київського полковника, але
Петро І не дав на це згоди. 10 липня 1719 р. гетьман
знову вносив пропозицію на те, щоб затвердити його
переяславським полковником після смерті Томари,
як того бажали полчани. Скоропадський призначив
його наказним переяславським полковником і про-
сив Петра І затвердити його повним. У 1718–1721 рр.
– головний командир над 7 козацькими полками в
Царицині. У 1721 р. – відряджений за головного ко-
мандира на будівництво Ладозької лінії, де і помер.
За царським указом дозволено поховати в родовій
Сулимівці. Д.: Марія Леонтіївна Полуботко (бл. 1664
– 1729.8.10.), донька переяславського полковника.

Сулима Кирило Іванович (1713 – 1762 – ран. 1773) – син
померлого полкового полтавського осавула Івана Су-
лими. Службу розпочав з 1740 р. при Полтавській по-
лковій канцелярії, військовий товариш (з 1761.8.02.)
з дітей старшинських по спеціальному універсалу.
Служив ще його прадід. Проживав у Великих Буди-
щах. Д.: Катерина NN (? – 1758 – 1780 – ?).

Сулима Матвій Самойлович (? – 1786.14.08., м. Во-
роньків) – сотник вороньківський (1759–1779), бун-
чуковий товариш (1779–1786). Мав володіння у
Воронкові і сс. Старе і Лісняки. Мав 1454 підданих.
Д.: 1) Олександра N Бахчевська, донька прапор-
щика. 2) Д.: (з 1772) Лизавета Степанівна Томара,
донька бунчукового товариша. 

358



Сулима Михайло Олександрович – син судді полкового
переяславського, значковий товариш (? – 1724 –
1725). Д.: Варвара N Новицька, в другому шлюбі за
Євстафієм Пароженком.

Сулима Олександр Степанович – військовий товариш
(1682). Хорунжий полковий переяславський (1689
– 1706). 29 липня 1689 р. полковник Леонтій Полу-
ботко надав йому сс. Вовчків і Строково. Після Пи-
рога володів с. Слобідкою Бубнівської сотні. 4
березня 1703 р. у Параски Петрихи та її синів Мокія
і Артема Петренків на правому березі Дніпра під Ір-
жищевом на річці Легличі купив греблю зі ставом.
7 квітня 1704 р. купив у Василя Скрипченка дві гре-
бельки з ліском нище Гуляників. Потрапив в полон
до шведів, з якого повернувся у 1711 р. Значний вій-
ськовий товариш. 1 вересня 1711 р. отримав геть-
манський універсал з підтвердженням на с. Строков
і хутір Бучачок, а також наданням с. Грищенець в
Київській сотні (на правому березі). Суддя полко-
вий переяславський (1712 – 1719). 13 травня 1713 р.
отримав від полковника Томари с. Мицалівку Зо-
лотоніської сотні. Д.: Настасія NN. 7 січня 1708 р.
Мазепа підтвердив надбання чоловіка за нею.

Сулима Олексій Степанович (бл. 1733 – 1783.31.05., Глу-
хів) – службу розпочав з 1748 р. значковим товари-
шем Переяславського полку, військовий товариш
(1761 – 1770), абшитований бунчуковий товариш
(1770 – 1783). Мав маєтність в с. Виползках. Д.: 1)
Гафія Петрівна Думитрашка-Райча, донька бунчу-
кового товариша. 2) Ганна Василівна Кутневська,
донька бунчукового товариша.

Сулима Павло Андрійович (1745/1748 – 1792 – ?) – ви-
вчав латинську мову 5 років. Його батько сотник ве-
ликобудиський Андрій Сулима 1761 р. подав
прохання про призначення сина Павла значковий
товариш. Службу розпочав 6 жовтня 1761 р., призна-
чений значковим товаришем Полтавського полку в
жовтні 1761 р. полковником Горленком. В походах не
був. Сотник великобудиський (1771.23.06. – 1781).
Сотник Полтавського легкокінного полку. Ротмістр
(з 1785.31.03.), у відставку вийшов секунд-майором
(1787.18.03.). Д.: Марина Федорівна Алфьорова (1759
– ?), донька полкового осавула.

Сулима Петро Іванович – (бл. 1721 – 1755 – ?) – вій-
ськовий канцелярист ГВК (1741–1748), сотник ново-
санжарський (1748 – 1755 – ?). У 1754 р. козаки сотні
звинуватили його у захопленні майна, використанні
козаків у власному господарстві, гвалтуванні. Знач-
ковий товариш (? – 1762 – ?), проживав у Великих
Будищах. Д.: Настасія Семенівна Максимович.

Сулима Семен Іванович (? – 1766.27.05., с. Баришівка) –
службу розпочав 1722 р. бунчуковим товаришем. 30
жовтня 1729 р. призначений сотником баришівським.
У 1732 р. кілька місяців був у пікеті на Дністрі, під Кай-
ловом, під Каневом. У 1733 р. очолював сотню в крим-
ському поході до Білозерки під командою генерала
Леонтієва. У 1736 р. ходив в кримський похід при
взятті Перекопу. У 1737 р. став полковим обозним пе-
реяславським. В цьому ж році очолив полк в крим-
ському карасу-базарському поході. У 1738 р. очолив

полк в придністрянському бендерському поході. У
1739 р. указом імператриці Ганни Іоанівни призначе-
ний полковником переяславським. В тому ж році на
чолі полку був у хотинському поході. У 1742 р. 9 міся-
ців знаходився на чолі 4 козацьких полків для при-
криття кордону. По розподілу з братом Степаном в
селі Сулиминцях отримав 12 підданих чоловічьої статі
і двір, Кучаків з полями, гаями і сіножатями. Дружина
і діти мешкали в Баришівці, там у нього були шинки,
двори і на куплених ґрунтах 26 підсусідків. Разом з
дружиною Параскою Василівною Савич купив ґрунт
Петровщину з лісом і гаями поблизу Баришівки. В
його володінні були: хутір над річкою Журавкою, в
Яготині ліс і левада, в Стародубському полку с. Ми-
халчина слобода і Поперечинський хутір, які тримав
разом з братом Федором за універсалами діду Федору
1689 р., батьку 1714 р. і матері 1721 р. Мав також в
Києві на Подолі двір з хатами. 23 лютого 1739 р. от-
римав царську грамоту на чин Переяславського по-
лковника. За сенатьским указом в Баришівську сотню
призначений Афендик і Сулима став використову-
вати як свою приватну сотню Березанську. Захопив
багато вільного військового степу і випросив його
своєму швагру Глібову, який там без указу поселив
слобідку, чим виклакав невдоволення місцевих коза-
ків. Бунчуковий товариш Григорій Іваненко розпочав
боротьбу проти полковника Переяславського Семена
Сулими і обозного Семена Безбородька. Чолобитна
написана у 1746 р. і під нею підписалися полковий
суддя Костянтин Лисаневич, полкові осавули Григо-
рій Лукашевич і Яків Михайлович, писар полковий
Каневський, полковий хорунжий Михайло Лукаше-
вич, сотник баришівський Давид Афендик, борис-
пільський Степан Афендик. Сулима звинувачувався в
тому, що на посаду був поставлений у 1738 р. за ходо-
тайством свого швагра генерал-ад’ютанта фельдмар-
шала Мініха Олексія Глібова. І з того часу з різних
полкових коштів краде гроші, в підданство собі під-
коряв козаків, захоплював маєтності, здійснював не-
вказні збори, чинив образи і розорення, велів всі
рапорти та інші справи присилати до нього на підпис
в Баришівку, Баришівську сотню підкорив особисто
собі для своїх приватних потреб, а до несення вій-
ськової служби почергово в полку не допускав. Іва-
ненко звинувачував його в тому, що він глухий і
підписував укази не слухаючи їх, а потім відрікалися
від того, що підписав. Крім того, таємні справи не-
можна зберегти тому, щоб він почув, необхідно кри-
чати, так що чути в сусідніх хатах. Була призначена
комісія в складі генерального обозного Кочубея, ге-
нерального осавула Валькевича, бунчукових товари-
шів Демяна Рубця та Івана Губчиця. В липні 1748 р.
полковник Сулима передав на розгляд ГВК скарги по-
лкового обозного Семена Безбородька на суддю Кос-
тянтина Лисеневича та за образу та привласнення
сіножатей полкової артилерії. У 1751 р. всі просили
призупинити слідство. Лукашевичі вже стверджу-
вали, що їх підговорили підписати цей доніс і просили
вибачити їх в день народження імператриці. Лисене-
вич, Каневський, Пилипенко писали, що коли Лука-
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шевичі відмовилися від підписів, то доніс треба зни-
щити, а у полковника і обозного просли вибачення.
Іваненко і Афендики заявили, що вони підписували
лише проти Сулими, а перевіряючи мали довідку, що
останні підписали і проти Безбородька. Іваненко і
Афендик повідомили, що коли це пристойно, то вони
можуть довести здирства Сулими щодо козаків, але
цього робити не будуть, нехай кожен скривджений
сам себе відстоює. 19 листопада 1751 р. дівицькому
сотнику Селецькому було наказано забрати всю по-
лкову старшину переяславську до Глухова, а правити
полковою канцелярією призначити полкового хо-
рунжого Ілляшенка, який не був замішаний ні в яких
доносах. У 1742 р. купив у бунчукового товариша Сте-
пана Томари кузню в Переяславі за 100 карбованців,
а 10 липня 1742 р. у нього ж двір за 100 карбованців. З
жовтня 1748 р. розпочалось слідство про взаємні об-
рази (побої, напади, захоплення майна) Сулими і на-
глядача описних маєтностей Переяславського полку
Андріана Краєвського. 3 лютого 1752 р. отримав уні-
версал гетьмана на села Власівку і Коржі, а також час-
тину містечка Баришівки. У 1755 р. привласнив хутір
під с. Мицалівкою Золотоніської сотні Івана Ліндаля.
В лютому 1756 р. ігумен Переяславського Михайлів-
ського монастиря подав скаргу на полковника за за-
хоплення ґрунтів у монастирській маєтності Помоклі
2-ї полкової сотні. У 1756 р. стався розподіл майна його
батька генерального хорунжого Івана Сулими, який
помер у 1721 р. Йому відійшли в Баришівці дім, плец
Олешківській, урочище Шурша, все с. Сулимівка, крім
старого двору, с. Каратуль в ІІ полковій сотні, с. Ми-
хальчина Слобода і с. Чауси в Погарській сотні Старо-
дубського полку, сінокіс Пологи в Яготинській сотні.
Інший спадок дістався воронківському сотнику Мат-
вію Сулимі, Олексію Степановичу Сулимі, вдові Івана
Сулими до смерті чи до виходу заміж, покійного Фе-
дора Сулими спадкоємцям: бунчуковому товаришу
Тимофію Скоропадському (з ним полковник Сулима
протягом червня 1754 – березня 1755 рр. вів суперечку
про спадок), Уляні Корсун, полковому писарю черні-
гівському Андрію Якимовичу з дружиною, військо-
вому товаришу Якову Носенку з дружиною Оленою.
Д.: (з січня 1729) Параска Василівна Савич (? – 1766),
донька полковника лубенського.

Сулима Степан (? – 1712 – ран. 1743) – значковий това-
риш Переяславського полку. Д.: NNN (? – 1743 – ?).
Їх донька Софія заміжня за Михайлом Степанови-
чем Афендиком.

Сулима Степан Іванович (1709 – 1739) – син генерального
хорунжого, бунчуковий товариш (? – 1737 – 1739), за-
гинув в очаківському поході. За заповітом матері йому
і брату Семену переходили сс. Сулиминці, Кучаків,
Скопці, в Баришівці: двір, 2 шинки, млин, куплені в
Яготині ґрунти Максимовичевські, гай в Студениках,
хутір в яготинському степу. В Стародубському полку
тримав с. Гудівку. Д.: (з 1729) Ганна Антінівна Танська
(1714 – ?), донька київського полковника. 

Сулима Федір Іванович (? – 1629 – 1691) – син відомого
запорізького гетьмана Івана Сулими. В молодості він
потрапив в полон до турків, з якого вдалося втекти

на Дон, але під час одного із походів на стругах, по-
топаючи, знову потрапив до турецького полону і 12
років провів прикутий на галері. Викуплений вене-
ціанцями і мальтійцями разом з 14 тисячами невіль-
ників. Повернувся на батьківщину і намагався
повернути свої права на батьківські маєтності. Яки-
йсь час був райцею Переяславського магістрату
(1653), а потім подався на службу до польського ко-
роля. 1659 р. полковник переяславський «його коро-
лівської милості». 30 травня 1659 р. отримав
королівський універсал на млин в с. Стовпягах на
річці Карані, с. Рогощу в Чернігівському воєводстві
після смерті підсудка чернігівського Якуба Оран-
ського, який помер без потомства. 30 липня 1661 р.
як полковник переяславський отримав королівський
універсал на сс. Юльче і Березки в Київському воє-
водстві. В цей же час був призначений королем опі-
куном над дітьми Степана Сулими. Крім
вищезгаданих сіл ленним правом тримав Яблунів
над Припят’ю, а також від Яреми Вишневецького
Пулинці в ключі Лубенському (пізніше входили до
2-ї Лубенської полкової сотні). Протягом 60-х років
Сулима вимушений був проживати у с. Обичі Кре-
менецького повіту Волинського воєводства, де зай-
мався господарством. На початку 70-х років став
адміністратором економії Брагинської (? – 1671 –
1672 – ?). Йому і дружині в Брагинському ключі Ки-
ївського воєводства належали села Нудичі і Хотючі,
записані від князя Яреми-Михайла Корибута в сумі
3000 золотих. 17 квітня 1672 р. померла вдова Яреми
Вишневецького Гризельда-Констанція, уроджена
княжна Замойська. Після її смерті власниці Брагина
місцеві козаки збунтувалися «ученивших ему, Фе-
дору и жене его Анне Зеличевне, ругательства, ей
побои и в доме грабительство, при котором сверх ло-
шадей, разных серебряных и прочих именно пока-
занных вещей, взяли привелегій с консенсом,
данный от владеющаго ныне короля ему, Федору Су-
лиме, за его заслуги на войтовство Багновате, в земле
Пшемыской». 24 грудня 1672 р. Федір Сулима за 3
тисячі золотих викупив заставлені Яремою Вишне-
вецьким в 1648 р. шляхтичу Якубу Дубковському
села Нудич і Хуточ. В 1673 р. з’явився в Київ до воє-
води князя Юрія Трубецького і в серпні на двох під-
водах в супроводі ротмістра Олексія Ободовського
виїхав до царя. 3 жовтня 1673 р. отримав подорож-
ній лист від царя на себе, сина Івана, племінника
Олексія і 5 челядників на проїзд на 8 підводах до
Глухова. Став значним військовим товаришем (1673
– 1684 – ?). Зробив все, щоб поріднитися з гетьма-
ном: йому вдалося доньку Марію видати заміж за
сина гетьмана Семена Івановича Самойловича. Це
забезпечило Сулимі міцність і стабільність позицій
не лише на Переяславщині, але і в Гетьманщині.
Зміцнювалось і його економічне становище. 20
липня 1677 р. полковий уряд на чолі з полковником
Іваном Лисенком підтвердив за ним Сулимінці, Ле-
бедин і Кучаків. 18 березня 1678 р. разом з племін-
ником Іваном у жительки старицької Гафії
Романихи Бочечихи купили навпіл греблю на річці
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Стариці, а через два роки Федір викупив у племін-
ника його половину. «Заведовця добр гетьман-
ських», коли в лютому 1680 р. продав свій дім в
Конотопі Федору Кандибі. 21 липня 1681 р. отримав
універсал гетьмана Самойловича на с. Сошники. Ге-
неральний бунчужний Леонтій Полуботко видав
свою доньку Марію за Івана Федоровича Сулиму,
тим самим забезпечуючи своє керівне становище у
Переяславському полку, полковником якого він став
у 1683 р. Таким чином, в 1683–1687 рр. влада в Пе-
реяславському полку повністю контролювалася ро-
динним кланом Сулим-Полуботків. До цього слід
додати, що в зону їх впливу потрапили Максимовичі,
з яких Дмитро став чоловіком Тетяни Федорівни Су-
лими. Д.: 1) Ганна N Зеличівна. 2) Марія NN.

Сулима Федір Іванович (? – 1726.25.08., Сулак) – син
генерального хорунжого. У 1709 р. був під Полта-
вою, бунчуковий товариш (? – 1724 – 1726). Володів
млином у Баришівці. Батьками йому було віддане
с. Кучаків. Разом з дружиною проживали на хуторі
в степу яготинському на річці Журавці. У 1724 р. –
відряджений в команду генерала Кропотова в
Сулак, де і помер. Д.: Параска Василівна Кочубей (?
– ран. 1728), донька генерального судді.

Сулима Федір Олексійович (1754 – ?) – син абшитова-
ного бунчукового товариша, який тримав с. Гудівку
в Погарському повіті. Військовий товариш (1783).
Мав маєтність при р. Свинківці (27 підданих).

Сулименок Іван Іванович – військовий товариш Старо-
дубского полку (1705), мешканець котляковський.

Суличич Іван – військовий товариш Стародубського
полку (1693.11.09.).

Сульжик Тимофій (1745 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Гадяцького полку (1787), мав 4 підда-
них у 1 селі. Д.: Настасія NN, донька дворянина.

Супруненко Давид – шляхтич, службу розпочав з 1749
р. козак, значковий товариш Гадяцького полку
(1753 – 1775 – ?). Д.: NNN, донька шляхтича. Мали
сина і двох доньок (1771).

Супруненко Йосип (? – 1730 – 1780 – ?) – служив з 1754
р. виборним козаком, значковий товариш Гадяць-
кого полку (1776 – 1780 – ?). Мав хутір. Одружений
був двічі, вдруге – з донькою козака. Мав трьох
синів, один з яких був возним сотенним.

Сухаєвський (Сухенко) Іван – значковий товариш
Київського полку. Мав суперечку за млин з Київ-
ським Софіївським монастирем (1774, 1775 – 1782).
Абшитований значковий товариш (? – 1782 – ?),
мав 9 підданних. Дворянин.

Суханський Григорій – син священика, значковий то-
вариш Прилуцького полку (1775).

Сухаревський – значковий товариш.
Сухевич Григорій – бунчуковий товариш (1735) у Ста-

родубському полку.
Сухенко Григорій (1762 – ?) – службу розпочав з 1777 р.,

значковий товариш Миргородського полку (з 1782).
Сухенко Іван – служив з 1755 р. козаком, з 1761 полко-

вим канцеляристом, сотенний писар з 1765 р., з 1768
р, разом з братами Іваном і Олексієм значковий то-
вариш. Разом з ними мав 29 підданих у с. Красному

Басанської сотні. Мав 10 підданих в Богушковій
Слобідці. Одружений з донькою козака, мали синів
Максима і Мартина.

Сухенко Іван – служив значковим товаришем (1768 –
1780 – ?). Д.: NN Ханенко, донька бунчукового то-
вариша, мали сина Івана.

Сухенко Максим Іванович – значковий товариш (1781).
Сухенко Олексій – служив з 1763 р. козаком, значковий

товариш Переяславського полку (1768 – 1780 –?).
Д.: NN Корсун, донька військового товариша, мали
сина Івана.

Сухенко Петро – значковий товариш.
Сухман Григорій – військовий товариш Ніжинського

полку (1787), проживав у Вороніжі. Д.: Тетяна NN,
донька козака.

Сухман Іван Тимофійович (? – 1635 – 1707 – ?) – сотник
воронізький Ніжинського полку (1665), у 1665 р. у
делегації Брюховецького їздив до Москви. Значний
військовий товариш (1707). Його правнуки – ота-
ман сотенний Василь Іванович (1747 – ?) і отаман
курінний Лев Іванович (1741 – ?) – мали 21 підда-
ного в м. Вороніжі.

Суходольський Іван (1713/1716 – ?) – службу розпочав
з 1737 р., значковий товариш (? – 1761 – 1777 – ?).
Через старість перебував вдома, а в поході в другій
армії знаходився його син (1769). Військовий това-
риш Лубенського полку в абшиті, мав 85 спадкових
підданих (1787). Рід внесений до ІІ частини родо-
відної книги дворян Чернігівського намісництва по
Роменському повіту. Д.: NNN (? – ран.1787).

Сухомлин Андрій – писар сотенний куземинський (? –
1775), абшитований значковий товариш (з 1775).

Сухопара Павло – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1726 – 1732 – ?). 

Сухота Григорій Григорович – син бурмістра, військо-
вий товариш Стародубского полку (? – 1781 – 1788 –
?), проживав у с. Стахорщині. Д.: Васа N Борков-
ська, донька бунчукового товариша.

Сухота Феодосій – значковий товариш.
Сухотський Йосип – військовий товариш Ніжинського

полку (1751), патенту не пред’явив.
Сухоцький Федір – військовий товариш Стародубского

полку (1719). Його правнук (сотенний отаман Макар
Лукич) мешкав у с. Великій Топалі (1788). 

Сучавицький Хома – значковий товариш Миргород-
ського полку (1752), проживав у с. Жуках.

Сушинський Петро – значковий товариш Чернігів-
ського полку (? – 1723 – 1732 – ?). У 1723 р. мав супе-
речку з ЧКМ як родич Грязних – колишніх власників
сс. Ушня Чернігівського полку, Воловиці, Степанівки,
Дуброви і Пересад Ніжинського полку за ці села. У
1729 р. у нього с. Янівку полкової сотні захопив по-
лковник Богданов. Звільнений з в’язниці у 1729 р.

Сушко Іван – військовий товариш, райця Полтавського
магістрату (1779), бунчуковий товариш у Полтав-
ському полку.

Сьомак Матвій – службу розпочав з 1746 р., писар за-
порізький при прикордонних заставах, полковий
старшина запорізький (з 1756), значковий товариш
(1768 – 1772 – ?).
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Табак N – значковий товариш Київського полку.
Табак NN – син значкового товариша, значковий това-

риш Київського полку (з 1768).
Таличенко Яким – службу розпочав з 1764 р., сотенний

хорунжий, значковий товариш Київського полку (з
1773).

Таміловський Андрій Степанович (1766 – ?) – вій-
ськовий товариш Стародубского полку (1787).

Таміловський Василь Васильович (1727 – 1787 – ?) – на-
вчався у КМА, службу розпочав 22 жовтня 1745 р.,
військовий канцелярист, був у догляді маєтностей,
належних на чин судді генерального за призначен-
ням Скарбової канцелярії. Чин військового товариша
отримав від гетьмана (1760 – 1781 – ?), колезький асе-
сор (1787). Д.: Марія Павлівна Фіалковська, донька
військового товариша. Мали синів Матвія, Петра,
Дмитра, Івана, доньок Ганну, Пелагею.

Таміловський Григорій – син значкового товариша,
значковий товариш Стародубського полку (1737 –
1751 – ?).

Таміловський Іван Степанович (1741 – 1787 – ?) – онук
новгород-сіверського війта, службу розпочав з 1757
р. військовим канцеляристом, військовий товариш
(1765–1774), бунчуковий товариш (1774 – 1781 – ?),
війт новгород-сіверський (1766 – 1781 – ?). Володів
слободою Опанасівкою поблизу с. Богданівки, хуто-
ром Гойським Новгородської сотні. Мав 3 хати під-
даних в Новгород-Сіверському, 5 – в сл. Опанасівні,
володіння у с. Араповичі, вапняний завод, греблю з
млином в три кола на р. См’яч біля с. Мамекіна
Шептаківської волості. Колезький асесор (1787).

Таміловський Ілля Степанович – міщанин новгород-
ський, військовий товариш і новгород-сіверський
війт. Його син Опанас Ілліч – війт новгород-сівер-
ський (? – 1764) після усунення з посади перехову-
вав магістратські документи, організовував
несправедливі перевибори членів магістрату. Мав
царську грамоту на сс. Протопопівку і Гутки. 

Таміловський Сава (1716 – 1735 – ?) – значковий това-
риш Стародубського полку (1735). 

Таміловський Сава Гнатович – службу розпочав з 1760
р. в ГВК, військовий товариш (з 1765). Д.: Ганна NN,
донька купця. Мав дітей Михайла, Ірину, Єлизавету.

Таміловський Степан Олександрович (1749 – ?) – де-
путат, бурмістр новгородський, військовий товариш
(? – 1779 – 1781 – ?). Колезький асесор (1788). Мав
52 підданих. Д.: Катерина Григорівна Зеневич,
донька бунчукового товариша.

Таміловський Яків Гнатович (1741 – 1787 – ?) – син пи-
саря гетьманського двору (1731), онук війта новго-
род-сіверського, службу розпочав в серпні 1760 р. в
ГВК і 19 серпня цього ж року отримав чин військо-
вого канцеляриста. Військовий товариш (1765.19.08.
– 1779). Направлений у військовий похід (1769). Бун-
чуковий товариш (1779.29.11. – 1781 – ?). Колезький
асесор. Проживав у с. Протопопівці Новгородської
сотні. Разом з бунчуковим товаришем Федором

Псьолом володів с. Гутою. Д.: Настасія Іванівна Ско-
рупа, донька бунчукового товариша. Мали сина
Олексія і доньку Олену.

Танський Василь Михайлович (1662 – ран. 1743) –
службу російському царю розпочав з 1706 р. По-
лковник волоської корогви, полковник охочекомон-
ний (? – 1715). Пізніше російські чиновники писали
про нього: «Полковник Василий Танской заведен
был от Мазепы за Десну неведением и там держан
под арештом и как освободился немедленно … (при-
йняв – К.В.) сторону Царского величества и ныне в
нем подозрения никакого нет». В команді у нього
були волохи, донці, поляки, черкаси, калмики, але в
поході у травні 1709 р. до Польщі полчани мали якісь
протиріччя з своїм полковником, що навіть виму-
шений був втрутитися Меншиков, який звертаючись
до комонників писав, «не исполняете и в некоторых
его повелениях делаете противно». 31 січня 1715 р. за
царським указом отримав Мерефу. 21 квітня 1715 р.
отримав царську грамоту на жінчину частину в борз-
ненських млинах і на млин на р. Кудрявці під Киє-
вом її першого чоловіка. 2 грудня 1715 р. отримав
гетьманський універсал на с. Озеряни в Басанській
сотні Переяславського полку. В гетьманькому уні-
версалі він названий значним військовим товари-
шем і знаходився під бунчуком, але ним це було
сприйнято як приниження: «живя в Малороссии,
будто по действию гетмана Скоропадского, что он
принял, знать, в презрение великорусской службе,
ныние малороссийской войсковой канцелярии так
же и коллегии не за полковника, а за козака рядо-
вого бунчукового чиэ лют, также и прочие черкасы
нарочно поносят, ани на кого на чести штрафоного».
26 червня 1726 р. Танський благав царя «из оного ре-
естру бунчукового выключить и о том дать мне свой
императорский указ». 9 жовтня 1725 р. просив Сенат
нагородити його в Київському полку маєтностями
Карпеки, який був у шведських краях. Отримав міс-
течко Мерефу в Охтирському полку, але воно було
розорене шведами і татарами і тому «прокормится
... невозможно». Був у дерпському поході (1722). По-
лковник переяславський (1726.7.12. – 1735). У 1728 р.
гетьман Апостол викликав його до столиці для до-
питу по доносам полчан, а 11 вересня 1728 р. видав
універсал про відправку його до Колегії іноземних
справ для допиту. 1 грудня 1728 р. йому були видані
під розписку копії указів 1715 і 1722 рр., щоб він не
відмовлявся в рішеннях своїх незнанням їх. У 1729 р.
від нього вимагали пояснень щодо звільнення по-
лкового сотника Дарагана. У 1731 р. останній був від-
новлений на уряді за умови, що проти нього немає
ніяких інших звинувачень крім польським регімен-
тарем Свідзінським у підбуренні правобережних ко-
заків проти шляхти. 29 листопада 1731 р. під
караулом відправили до Москви. У 1735 р. за донос
на гетьмана засланий до Сибіру. 2 червня 1740 р.
призначений бути при таємному раднику Нехлюєві
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для розмежування російсько-турецького кордону.
Пізніше проживав у Семена Лизогуба у с. Буровці.
Д.: Ганна Степанівна Забіла (? – 1743 – ?), донька ні-
жинського полковника. Вдова Федора Биковича (? –
ран. 1715).

Танський Григорій – значковий товариш Лубенського
полку, у 1735 р. був у кримському поході.

Танський Іван Антонович (? – ран. 1762) – бунчуковий
товариш у Київському полку (1749 – 1751 – ?). У 1749
р. козаки с. Калита Козелецької сотні Лука і Павло
Балинські звинуватили його у намаганні привернути
їх у підданство, захопленні худоби, хліба і ґрунтів, а
у 1750 р. побив Павла Балинського. Д.: Ганна NN.

Танський Стефан (? – 1730 – 1739 – ?) – значковий то-
вариш. Д.: Євфимія NN, вдова військового това-
риша Олексія Савича Стефановича.

Танчая N – військовий товариш. Його донька Ганна була
дружиною Григорія Федоровича Завойка (1761 – ?).

Танчій Іван – значковий товариш Переяславського
полку (1767).

Тарабан Іван Якимович – військовий товариш Старо-
дубского полку (1700), житель яцківський.

Тарайковський Олександр Стефанович – шляхтич,
значний військовий товариш (1703). Мав маєтність
у с. Івантенках і млин на р. Бойні.

Таран Остап – значковий товариш Ніжинського полку.
Таран Яків – службу розпочав з 1744 р., осавул полковий

війська Запорізького, військовий товариш (з 1764),
сотник смілянський Лубенського полку (1765 – 1782).
Проживав у дворі, де раніше мешкав сотенний писар
Сербин. Внесений до VІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: N Тимофіївна Ми-
китенко, донька жителя Любецької сотні Чернігів-
ського полку. Мали трьох синів і одну доньку.

Таранущенко Іван – значковий товариш Прилуцького
полку (1734).

Таранущенко Петро – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1734).

Таранущенко Прокіп – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1730 – 1751 – ?).

Таранущенко Сава – значковий товариш Прилуцького
полку (1730 – 1751 – ?).

Таранченко Іван (1750 – ?) – абшитований військовий
товариш Ніжинського полку (1787). Внесений до ІІ
частини дворянської родовідної книги Чернігів-
ського намісництва Ніжинського повіту. Д.: Марія
NN, донька козака.

Таранчук N – військовий товариш Київського полку (?
– 1768), сотник кобизький (з 1768.11.03.).

Таранчук Ісак (1703 – 1761 – ?) – син козака Остерської
сотні, службу розпочав з 1735 р. в кримському по-
ході, козак Козелецької сотні, значковий товариш
Київського полку, абшитований 7 лютого 1755 р.,
його «сказка» датується 1761 р.

Тарасевич N – значковий товариш, його син Клим
(1742 – ?) став отаманом сотенним в Стародуб-
ському полку (1780).

Тарасевич Андрій Васильович (? – 1745) – військовий
канцелярист ГВК (? – 1723 – 1726 – ?), значковий
товариш Ніжинського полку (1734), ніжинський по-

лковий осавул (1734–1744). У 1736 р. був у крим-
ському поході. Мав 2 підсусідків у с. Талаліївці 1-ї
полкової, 4 в Овдіївці, 33 у Володьковій Дівиці 2-ї
полкової сотні (1736). Його родичем був священик
носівський Василь Милович. Д.: Олена Іванівна
Берло, донька переяславського полкового судді.

Тарасевич Андрій Федорович (бл. 1713, м. Мрин – 1795
– ?) – в кримському поході протягом 2 років був ні-
жинським полковим хорунжим. Значковий това-
риш Ніжинського (з 1752.16.01.), потім Київського
полку, абшитований військовий товариш (1774.7.07.
– 1782 – ?). Мав у Ніжинському повіті 23 підданих.
Його тестамент датується 10 січнем 1789 р. Д.:
Марія Семенівна Шаргородська (? – ран. 1789).

Тарасевич Василь Андрійович (бл. 1748 – 1803 – ?) –
службу розпочав 1760 р., значковий товариш Київ-
ського полку (1784), абшитований військовий това-
риш (1788). Мав 53 підданих в 1 містечку. Д.: Марія
Кирилівна Борисович, донька значкового товариша.

Тарасевич Григорій (? – ран. 1750) – значковий това-
риш Прилуцького полку.

Тарасевич Григорій Остапович – значковий товариш
Стародубського полку (? – 1752 – ?), мешканець по-
гарський.

Тарасевич Дмитро Васильович (? – 1724.28.04.) – за
універсалом гетьмана І.Скоропадського 1716 р. во-
лодів у Переяславському полку с. Недра (сотня Бе-
резанська), Морозівка (сотня Баришівська) і
хутором в Яготин ській сотні. Старший військовий
канцелярист ГВК (1715–1722). У 1718 р. отримав
царську грамоту з підтвердженням гетьманських
універсалів на с. Недри, пусте місце Обидовського
в Ніжині, на користування військовою частиною
прибутків з двох млинів на р. Остер. У 1722 р. – бун-
чуковий товариш, старший канцелярист ГВК (1723
– 1724). Разом з воронезьким сотником Іваном Хо-
лодовичем був посланцем від гетьмана Полуботка
в Петербург (1722), реєнт ГВК (1723). Помер в Пе-
тербурзі під арештом в Петропавлівській фортеці,
куди потрапив 10 листопада 1723 р. Д.: Олена Пет-
рівна Максимович. Їй в 20-40-х ро ках довелось
вести тяжбу за с. Недра з Дмитрашками-Райчами.

Тарасевич Іван Іванович (бл. 1748 – 1798 – ?) – службу
розпочав 1761 р. при Київській полковій канцелярії.
Військовий товариш (1768). Полковий обозний ІІІ
компанійського полку (1773), капітан у відставці. Мав
74 підданих в Ніжинському повіті (1781). Д.: Лизавета
Миколаївна Лагутка, донька ніжинського грека.

Тарасевич Йосип Аввакумович (? – 1732.07) – син по-
лкового осавула ніжинського, обиватель ніжин-
ський (1689), сотник, ніжинський полковий осавул
(1703–1713, 1715), знатний військовий товариш
(1714, 1727), бунчуковий товариш (1727–1732). 19
січня 1729 р. гетьман тимчасово призначив його і
сотника срібнянського Антіна Троцину очолювати
ГВК. У 1721 р. гетьман видав універсал, за яким з
Йосипа стягувалось на користь глухівського міща-
нина Івана Іванова 700 карбованців, як поручителя
за поляка Цибульського, який підрядився поста-
вити 100 пудів міді, але не виконав обіцянки. Крім



того, Тарасевич покривав 300 карбованців збитків
за ведення справи. Від нього пішов рід Тарасевичів.
За Мазепи тримав с. Хибалівку. Д.: Олена N Ку-
лябка (? – 1732 – ?).

Тарасевич Кіндрат Федорович – значковий товариш
Ніжинського полку (з 1752.16.01.), значковий това-
риш Київського полку (1763). Д.: (1763) Пелагея
Олексіївна N.

Тарасевич Марко Авакумович – син полкового осавула
ніжинського. Його син Яків згадував: «Чтож я и
умерший брат мой подписывались и именовались
Темрянскими, а не Тарасевичами, то сия отмена по-
следовала причиною приключившейся отцу моему
Марку Тарасевичу в глазах темной болезни, кото-
рой, будучи в живых, при старости своей глазами
не видел, и я потому, будучи в училищи с бра-
том...Петром в латинских школах, назвали себя
Темрянскими». Військовий товариш. Мав 3 підда-
них у Володьковій Дівиці і 1 у Овдіївці (1736).

Тарасевич Олексій Опанасович (1730 – ран. 1770) –
військовий канцелярист ГВК (? – 1760), військовий
товариш в Ніжинському полку (1760.18.10. – ?). Д.:
Тетяна NN (? – 1784.28.05.).

Тарасевич Опанас Йосипович – бунчуковий товариш
(1732).

Тарасевич Остап Осипович – сотник 1-ї Ніжинської по-
лкової сотні (1728 – 1738), наказний полковник ні-
жинський у фортеці Святої Параскеви, абшитований
бунчуковий товариш (1738 – 1743 – ?). Мешкав у Ні-
жинському полку, мав 14 дворів, 4 кола млинові,
надав позики до військового скарбу – 1 карбованець
50 копійок. Мав хутір при р. Золотоноші, в якому 3
двори найманих людей Золотоніської сотні, при ху-
торі на р. Золотоноші 1 пішого підсусідка (1750). Д.:
Марфа Іванівна Сулима (? – 1713 – 1728 – ?).

Тарасевич Остап Тарасович (? – ран. 1729.12.) – був у
сулацькому поході (1727). Значковий товариш Ста-
родубського полку (? – 1729). Д.: NNN, в другому
шлюбі за Яковом Ілейком, значковим товаришем.

Тарасевич Яків Андрійович (1731 – 1786 – ?) – службу
розпочав з 1747 р. в ГВК, значковий товариш Ні-
жинського полку (1763), сотник 2-ї полкової сотні
Ніжинського полку (1763–1782), абшитований бун-
чуковий товариш (з 1782.16.10.). Проживав в м. Ні-
жині (1786), мав 134 підданих у 1 місті, 1 селі і 1
хуторі. Д.: Тетяна Василівна Савич, донька бунчу-
кового товариша.

Тарасевич Яків Остапович (? – 1744 – 1781 – ?) –
службу розпочав з 1754 р. полковим осавулом ні-
жинським, абшитований бунчуковий товариш (з
1767.23.08.). Мав 15 підданих в Березненському по-
віті (1781).

Тарасевич Яків Тарасович (1705 – 1737 – ран. 1740) –
значковий товариш Стародубського полку (? – 1729
– 1737 – ?). У 1737 р. був у комісії майора Шипова.
Д.: Марія Костянтинівна N (1702 – 1743 – ?), мала
10 підданних в м. Погарі.

Тарасевич-Тарасенко Гнат (1729 – 1780 – ?) – службу
розпочав з 1744 р. полковим канцеляристом При-
луцької полкової канцелярії, військовий канцеля-

рист (з 1750). Військовий товариш (1765 – 1779 – ?)
у Переславському полку. У с. Ветове Березанської
сотні мав 46 підданих. Д.: Євдокія Володимирівна
Думитрашко-Райча, донька бунчукового товариша.
За нею землі у с. Черевках Яготинської сотні. Мали
синів Кіндрата, Володимира.

Тарасевич-Тарасенко Захар (1713 – 1788 – ?) – службу
розпочав з 1749 р., значковий товариш (з 1749), вій-
ськовий товариш (з 1774), абшитований військовий
товариш. Проживав у с. Світличне, де мав 12 підда-
них. Внесений до ІІ частини родовідної книги дво-
рян Чернігівського намісництва. Д.: Євдокія Іванівна
Куліш (Саранчук ?), донька виборного козака.

Тарасевич-Тарасенко Кирило – значковий товариш
(1755).

Тарасевич-Тарасенко Михайло Матвійович (1735 – ?)
– син значкового товариша. Службу розпочав з 1765
р. в прилуцькій полковій канцелярії, значковий то-
вариш (з 6 вересня 1766 – 1781 – ?), абшитований
значковий товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Мав 5 під-
данних у 1 містечку. Д.: Пелагея Стефанівна Чет-
вертак, донька значкового товариша.

Тарасевич-Тарасенко Степан Остапович (1743/1745 –
1798 – ?) – службу розпочав з 1758 р. полковим кан-
целяристом Ніжинської полкової канцелярії, вій-
ськовий канцелярист (1761 – 1782 – ?) при ГВК і МК,
військовий товариш (1765.19.08. – 1784.7.02.), у 1766
– 1775 р. в Ніжинський полковій рахунковій комісії.
Направлений у військовий похід (1769). У Ніжин-
ському повіті мав 3 (1782), 13 (1786) підданих. Д.: Єв-
докія Василівна Кулаковська, донька полкового судді.

Тарасевич-Тарасенко Федір (? – ран. 1763) – значко-
вий товариш, сотник журавський (1729–1753). У 1749
р. самовільно захопив два млини на р. Остер під с.
Фастівець Івангородської сотні Ніжиниського полку,
які раніше заставив бунчуковому товаришу Якову
Жураковському сотник ІІ компанійського полку Яків
Дроботковський за 150 рублів. Володів хутором під
с. Остапівкою Варвинської сотні. Д.: Марфа Тимофі-
ївна N. Її родичами були компанійський ротмістр
Данило Дроботковський та іваницький отаман Олек-
сандр Сіятовський. Мала двір у с. Шаповалівка.

Тарасенко Данило Федорович (1749 – ?) – син військо-
вого товариша, військовий товариш (1787). Д.:
Марія NN, донька поручика.

Тарасенко Кіндрат Якимович (? – 1634 – 1654 – ран.
1705) – козакував на Правобережжі. Суддя полко-
вий прилуцький (1687 – 1693 – ?), двоюрідний брат
гетьмана Петра Дорошенка. Мазепа в 1689 р. надав
йому с. Мамаївку в полковій сотні. Значний вій-
ськовий товариш (1689), їздив до Москви з гетьма-
ном. Д.: Євдокія Василівна N, в другому шлюбі за
Хмельницьким. Її тестамент 8 червня 1730 р.

Тарасенко Леонтій – військовий товариш (1729).
Тарасенко Максим Тарасович – син військового това-

риша, військовий товариш. Його онуки мешкали в
м. Вороніжі (1787).

Тарасенко Матвій – значковий товариш Прилуцького
полку (1729), у с. Полонки разом з журавським сот-
ником Федором Тарасенком мав 9 господарств.
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Тарасенко Матвій (1737/1742 – ?) – з різночинців.
Службу розпочав 20 травня 1757 р., військовий това-
риш Лубенського полку (? – 1782 – 1787 – ?). Внесе-
ний до ІІ частини родовідної книги Чернігівського
намісництва. Д.: Марфа Федорівна Постольник,
донька військового товариша.

Тарасенко Олександр Федорович (1747 – ?) – син вій-
ськового товариша, військовий канцелярист, жи-
тель с. Орловки (1781), в якій брати мали 73
нерозділених підданих, військовий товариш (1787).

Тарасенко Тарас – військовий товариш.
Тарасенко Федір Григорович – військовий товариш (с.

Орловка).
Тарасенко Хома Захарович (1753 – ?) – син військового

товариша, значковий товариш Прилуцького полку
(1773 – 1781 – ?). Д.: NNN, донька козака. Мали сина
Петра.

Тарасенко-Кіндратович-Золотаренко Яків Кіндра-
тович (? – 1651 – 1709 – ?) – житель прилуцький
(1686), сотник прилуцький (? – 1690 – 1709 – ?), знач-
ний військовий товариш. У 1717 р. взятий до Москви.
Тримав на уряд с. Колесники, а у 1709 р. отримав
гетьманський універсал на сс. Сезки і Буди. Помер
бездітним. Д.: Марія Семенівна N (? – 1730 – ?).

Тарасов Данило Федорович (1750 – ?) – син військового
товариша, військовий товариш (1788). Д.: Марія
NN, донька поручика.

Тарасович Андрій Федорович – полковий хорунжий
ніжинський, значковий товариш Київського полку.
Д.: Марія Семенівна Шаргородська, донька значко-
вого товариша. 

Тарасович Іван – значковий товариш Ніжинського
полку. У 1735 р. повернувся з польського походу.

Тарасович Костя – значковий товариш Полтавського
полку (1735 – 1755). У 1736 р. відправлений до Пе-
реяслава при команді за осавулів та при інших по-
садах. Жив у Полтаві, мав двір там і у с. Петрівці,
шинок у Полтаві і хутір під Полтавою (1735).

Тарасович Максим (1727 – 1767 – ?) – службу розпочав
з 6 січня 1760 р., значковий товариш Полтавського
полку (з 5 травня 1766).

Тарасович Матвій Тарасович – шляхтич, значковий
товариш Прилуцького полку (? – 1732 – 1740 – ?),
житель с. Полонного. Володів хутором під с. Оста-
півкою Варвинської сотні.

Тарасович Михайло (? – 1779 – ?) – службу розпочав з
1743 р., значковий товариш Полтавського полку (ра-
хувався і 1755 р., з 1762.30.06.). Мав двір у с. Петрівці.

Тарасович Федір – син старшинський, «в числі знач-
кових товаришів службу відправляє» (1750), знач-
ковий товариш Полтавського полку (1751 – 1755).
Мав двір у Полтаві та у с. Петрівці.

Таращук Ісак – абшитований значковий товариш (1775).
Тарновський Василь Іванович – службу розпочав з 1748

р. значковим товаришем, військовий товариш (1761–
1773), осавул полковий полтавський (1773.7.03. –
1779 – ?), мав двір у Полтаві та приїзжий у Старосан-
жарові.

Тарновський Василь Якович (1751/1754 – ?) – навчався
за кордоном, бунчуковий товариш (з 1775.10.03.),

член Генеральної рахункової комісії. Надвірний рад-
ник (1788). Мав 1020 підданих. Д.: (1783) Настасія
Василівна Туманська, донька генерального писаря.
Мали синів Якова і Василя, доньку Олександру.

Тарновський Данило Михайлович (1715 – 1747 – ран.
1750) – навчався в класі граматики (1727). Службу
розпочав з 1730 р., військовий товариш. У 1736 р.
потрапив в полон до татар під фортецею Бузова.
Бунчуковий товариш (з 1737.3.02.). Володів хут.
Хортиця у Варвинській сотні (1747). У 1744 р. побив
козака с. Гнідин Варвинської сотні Сидора Стари-
ковського, а у 1747 р. захопив сіно у козака Федора
Семененка і побив його самого. У 1747 р. полковник
прилуцький Галаган захопив його сіно на хортиць-
кому степу і заборонив йому там випасати худобу.
ГВК заборонила полковнику Галагану, бунчуко-
вому товаришу Дмитру Марковичу, прилуцькій по-
лковій старшині втручатися у ведення судових
справ Тарнавського з вдовою значкового товариша
Кисловича Уляною, значковим товаришем Спири-
доном Григорієвим та козаком Федором Коркош-
кою. Протягом 1747–1748 рр. ГВК розглядала
справу про несплату боргів його батьків полковому
канцеляристу Павлу Кисловичу. У 1749 р. розпоча-
лась тривала сварка за млин із ставом та ґрунтами
з священиком с. Мамаївки Іваном Васильовичем,
який продовжили його спадкоємці. Д.: Ганна Ма-
нуйлівна N (1717 – бл. 1792). Володіла с. Гнідинцями
Варвинської сотні, мала 4 посполитих у м. Варві, 1 –
с. Леляках Варвинської сотні. У 1750 р. священик с.
Мамаївки скаржився на неї за зохоплення його час-
тини млина та ґрунтів поблизу с. Гнідинців. У 1755
р. забрала худобу у підканцеляриста прилуцької по-
лкової канцелярії Артема Назарієва.

Тарновський Іван Григорович – значковий товариш
Полтавського полку (1701 – 1715), сотник старосан-
жарський (1715–1722), бунчуковий товариш (? –
1732), сотник полковий полтавський (1732 – 1744 –
?). Мав двір приїзджий у Полтаві (1732 р.) та шинок
у Старосанжарівській сотні

Тарновський Іван Данилович (? – 1745 – ран. 1779) –
службу розпочав з 1755 р. У 1756 р. разом з братом
Петром судилися з полковником Галаганом за хут.
Кам’янку та степ Хортицький у Варвинській сотні.
Військовий канцелярист ГВК. У 1759 р. побив козака
с. Леляків Федора Гапоненка. Сотник 2-ї Варвинської
сотні (1760.9.11. – 1769.19.01.). У 1762 р. звинувачений
у використанні козаків на приватних роботах. Бунчу-
ковий товариш. Полковник гадяцький (з 1772.14.05.).
Д.: (1763) Фекла Тимофіївна N, вдова калузького
купця Василя Степановича Угрюмова. У 1779 р. про-
живала в хут. Калиновецькому І Варвинської сотні, за
нею 81 підданий у 1-й і 2-й Варвинських сотнях.

Тарновський Михайло Федорович (? – 1730) – знач-
ний товариш Прилуцького полку (1709). 15 червня
1709 р. отримав від прилуцького полковника Носа
лист на с. Гнідинці. Сотник варвинський (1714 –
1729). Д.: Софія Данилівна N.

Тарновський Петро Васильович (1766 – ?) – службу
розпочав 3 травня 1775 р. підканцеляристом, знач-
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ковий товариш Полтавського полку (1778.22.08. –
1784), рекомендувався в чин прапорщика. Корнет
(з 1784.24.07.). Д.: Ганна Прокопівна Морозова.

Тарновський Петро Данилович (1732 – 1787 – ?) – у 1754
р. з служителів Прилуцької полкової канцелярії пе-
реведений до канцеляристів. Військовий канцеля-
рист. Військовий товариш (з 1763), сотник
журавський (1764–1771), абшитований бунчуковий
товариш (1772 – 1779 – ?). У 1772 р. полковий коман-
дир над козаками Прилуцького полку. Колезький
асесор (1787). Мав 704 підданих в одному містечку і
4 селах. Проживав у с. Гнідині. Д.: (? – 1769 – 1784 –
?) Євдокія Петрівна Войцехович (? – 1745 – 1784 –
ран. 1787), донька бунчукового товариша.

Тарновський Степан Васильович (? – 1730.14.01.) – 21
січня 1709 р. отримав охоронний універсал на ма-
єтності в Прилуцькому полку і млини на р. Удаї (в
сс. Полонному, під Журавкою, Потоками, Грабо-
вим), а 10 листопада 1712 р. на сс. Манджосівку і Бі-
лоцерківці. Значний військовий товариш (1712). 19
серпня 1716 р. чернігівський полковник підтвердив
право на ґрунти в різних місцях Городницької сотні,
острів Кримок, млин на р. Вербча, куплені і пода-
ровані йому тестем. Бунчуковий товариш (1726). Д.:
Гафія Степанівна Бутович, донька генерального
осавула. Батько надав їй двори, куплені ним у с. Ав-
тупичах. 8 липня 1730 р. отримала гетьманський
універсал на маєтності чоловіка. Мала хутір під с.
Рудівкою (1732). В 2-му шлюбі заміжня за Михай-
лом Тихоновим, капітаном (1740), майором (1744).

Тарновський Яків Степанович – військовий канцеля-
рист ГВК (1740–1741), бунчуковий товариш (1741–
1762). Мав приїзджий двір, шинок у Гадячі, двір
приїзджий у с. Велбовці та 5 підданих, шинок у с.
Липовій Долині. У 1745 р. мав у Лубенському полку
в Пирятинській сотні у с. Білоцерковці приїзджий
двір та підданих посполитих малоґрунтових могу-
чих 2 двори, 10 малоґрунтових не могучих, 6 дворів
тяглих убогих та 15 піших, там же його 3 двори під-
сусідків, у с. Яцині 4 двори піших посполитих. В
жовтні 1747 р. абшитований полковник Гнат Гала-
ган захопив і розорив у нього сіножать. У 1758 р. мав
суперечку за ліси з польським шляхтичем Реутом.
Генеральний бунчужний (з 1762.5.03.). Д.: Олена
Василівна Кочубей.

Твардовський Дем’ян Степанович – син зборщика со-
тенного хорольського, службу розпочав при сотен-
ному правлінні (з 1749), в ГВК (з 1758), в
Миргородській полковій рахунковій комісії (з 1764),
полковий канцелярист, військовий товариш (? –
1779 – 1781 – ?), володів хутором в Хорольській
сотні. Проживав у с. Оврашівці. Д.: N Василівна Ус-
тимович, донька військового товариша.

Твердохліб Василь Федорович – значковий товариш
Лубенського полку.

Твердохліб Федір – значковий товариш Лубенського
полку.

Тельвінський Василь – військовий товариш, його
правнук Павло Семенович (1732 – ?) – священик
(1787) в Новгород-Сіверському повіті.

Тельний Терентій – значний військовий товариш (1693).
Тельний-Лавренко Терентій – осавул сотенний новго-

родський, абшитований військовий товариш (з 1775).
Темранський Петро Маркович (? – 1724 – ран. 1784) –

син військового товариша, військовий товариш Ні-
жинського, потім Київського полку (? – 1743 – 1756
– ?). Внесений до списку бунчукових товаришів
Чернігівського полку 1734 р., який мешкав у тещі-
вдови. У 1743 р. мав 2 двори, надав позику до вій-
ськового скарбу – 8 копійок, у 1747 р. мав
приїзджий двір у м. Олишівка. Д.: Олена Іванівна
Мокрієвич (1720 – ?).

Темранський Яким Маркович (? – 1710 – 1784 – ?) –
син військового товариша, протягом 1727 – 1731 рр.
скуповував ґрунти у Володьковій Дівиці. Військо-
вий товариш (1745). Отаман городовий борзнян-
ський (1758.09. – 1764.07.), возний Ніжинського
гродського суду (1767 – 1773). 1773.27.08 абшитова-
ний сотником. Д.: (? – 1745 – ?) Ганна Петрівна Ку-
лаковська, у 1741 р. – вдова, це її другий шлюб, у
1761 р. проживала у Мрині.

Терейковський-Терехно Василь Степанович – знач-
ковий товариш Чернігівського полку (1781).

Терейковський-Терехно Степан Дмитрович – син
козака роїського, службу розпочав з 1755 р. козаком
виборним, з 1768 р. сотенний осавул роїський, був у
походах 1769, 1770, 1773 та 1774 рр. на турецьку
війну. Значковий товариш Чернігівського полку
(1777 – 1780 – ?), мав 1 підсусідка у с. Роїщах. Одру-
жений з донькою козака.

Теремецький – військовий товариш. Його донька На-
стасія заміжня за Степаном Матвійовичем Косин-
ським (1748 – ?), священиком с. Івот Кролевецького
повіту.

Терентенко Андрій Іванович (? – ран. 1769) – брав
участь у баталії під Полтавою у 1709 р. Міщанин ку-
пецький і торговий полтавський (1718). Придвор-
ний співак, 28 серпня 1742 р. його дім у Опішні був
звільнений від всяких податей, постоїв і служб. Бур-
містр полтавський (? – 1755 – 1758). У 1755 р. бунчу-
ковий товариш Федір Левенець захопив у нього сіно
і порубав ліс. Абшитований значковий товариш По-
лтавського полку (1758 – 1759 – ?).

Терентенко Данило (1719 – 1768 – ?) – службу розпо-
чав з 1737 р., бурмістр полтавський. У 1763 р. отри-
мав чин військового товариша і посаду виконуючого
обов’язки війта. Бунчуковий товариш (1769).

Терентенко Іван Андрійович (1726 – 1762 – ?) – слу-
жив з 1759 р. значковим товаришем (з 5 лютого 1759
р.). У 1760 р. призначений військовим товаришем.
Комісар збору консистенської дачі за 1760 – 1761 рр.

Терентенко-Флоринський Андрій – військовий то-
вариш, бунчуковий товариш.

Терентенко-Флоринський Григорій Данилович –
син бунчукового товариша, військовий товариш
(1782). Мешканець батуринський. Мав у Полтав-
ському полку у с. Пушкарівці і у трьох хуторах, Кро-
левецькому повіті у с. Ксензевці 118 підданих. Д.:
(1774) Уляна Дмитрівна Стожок, донька колезького
асесора.
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Терентенко-Флоринський Данило Андрійович (1719
– 1768 – ?) – син бунчукового товариша, службу
розпочав з 1737 р., бурмістр полтавський. У 1763 р.
отримав чин військового товариша (1763 – 1765 – ?)
і посаду виконуючого обов’язки війта. Бунчуковий
товариш (1769).

Терещенко Яків (1748 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку. Мав 5 підданих у 1 селі.
Внесений до ІІ частини родовідної книги Чернігів-
ського намісництва. Д.: Феодосія NN, донька козака.

Терлецький Сава Іванович (1708 – 1770 – ?) – син свя-
щеника с. Бубнівської Слобідки, службу розпочав з
1733 р., ротмістр охочекомонного Часникова полку
(? – 1739 – 1742), у 1747р. відсудив у сотника Кан-
диби родове село дружини Шабельники. Військо-
вий товариш (1742.6.04. – 1770 – ?). Його батько Іван
Васильович Терлецький, рідні брати священики
слобідські Федір (1764 – 1767) і Леонтій Терлецький
(1752). Мав двір житловий, посполитих малоґрунто-
вих у с. Шабельники Піщанської сотні в 1750 р. 1 двір
на 2 хати, убогих 3 двори на 4 хати статті 7, і убогі 8
статті 4 двори 7 хат, 7 хат бездвірних – 14 сімей, мав
також хутір, в якому 3 двори найманих людей. В селі
знаходився й двір його рідного брата Мойсея Тер-
лецького. Д.: Ганна Олексіївна Стефанович (? – 1729
– 1775 – ?), проживала у с. Дєньга Кропивненської
сотні. Називала своїм швагром Івана Свір ського.
Сава і Ганна Терлецькі мали сина Платона (1759 –
1774 – ?) і доньок Наталію (1743 – 1774 – ?) (Ч.: Ки-
рило Петра шевич, син померлого золотоніського
священника), Уляну (1745 – 1774 – ?) (Ч.: Гав рило
Григорович, військовий товариш), Феодосію (1751 –
1774 – ?) (Ч.: Іоан Сизонович, священник), Ганну
(1755 – 1774 – ?) (Ч.: Петро Федорович Тимковський,
полковий осавул і почтмейстр), Євдокію (1758 – 1774
– ?), Дарю (1764 – 1774 – ?).

Тернавіот Іван – бунчуковий товариш у Київському
полку (? – 1723 – 1734 – ?). Мешкав у Києві у ниж-
ньому місті. Д.: Меланія Дмитрівна Мирович.

Тернавіот Петро Стерієвич (1697 – 1763 – ?) – син війта
ніжинського. Служив з 1718 р., значковий товариш
(1718 – 1729), з 1729 р. ніжинський війт за призна-
ченням гетьмана Апостола (1729 – 1760), головний
екзактор військовий – тримав на відкупі індуктив-
ний збір за 27 000 карбованців. Бунчуковий това-
риш (з 1760). Володів с. Плоским. Д.: N Павлівна
Яворська, донька ніжинського протопопа. 

Тернавський Андрій – значковий товариш Переяслав-
ського полку, мав двір житловий у Переяславі (1750).

Тернавський Василь Іванович – службу розпочав з
1748 р. значковим товаришем, військовий товариш
Полтавського полку (1761–1773), осавул полковий
полтавський (1773.7.03. – 1779 – ?), мав двір у По-
лтаві та приїзжий у Старосанжарові.

Тернавський Володимир Васильович – військовий то-
вариш Полтавського полку, рекомендувався до на-
дання чину поручика.

Тернавський Данило Михайлович – військовий това-
риш Прилуцького полку. Див.: «Бунчукові това-
риші».

Тернавський Іван Степанович – військовий товариш
(? – 1766 – ?).

Тернавський Петро Данилович – військовий това-
риш Прилуцького полку. Див.: «Бунчукові това-
риші».

Тернавський Степан – запорожець, значковий това-
риш Переяславського полку (1748 – 1751 – ?)

Тернавський Степан Васильович (? – 1730.14.01.) – 21
січня 1709 р. отримав охоронний універсал на ма-
єтності в Прилуцькому полку і млини на р. Удаї (в
сс. Полонному, під Журавкою, Потоками, Грабо-
вим), а 10 листопада 1712 р. на сс. Манджосівку і Бі-
лоцерківці. Військовий товариш в Прилуцькому
полку (1710), значний військовий товариш (1712). 19
серпня 1716 р. чернігівський полковник підтвердив
йому право на ґрунти в різних місцях Городницької
сотні, острів Кримок, млин на р. Вербча, куплених і
подарованих йому тестем. Бунчуковий товариш (?
– 1726 – 1730). 1727 р. мав суперечку з отаманом,
війтом і козаками с. Переписа Городницької сотні
за сл. Деревин. Д.: Гафія Степанівна Бутович,
донька генерального осавула. Мала хутір під с. Ру-
дівкою (1732). В 2-му шлюбі заміжня за Михайлом
Тихоновим, капітаном (1740), майором (1744). 

Тернавський Федір Іванович – шляхтич гербу «Сас».
Сотник варвинський (1689 – 1693). 28 квітня 1691 р.
отримав універсал на млин на р.Удай. Значний вій-
ськовий товариш.

Тернавський-Ляшко Іван Осипович – шляхтич гербу
«Лелева». Військовий товариш (1685). Мав млин на
р. Удаї на греблі Варвинській. 19 січня 1685 р. по-
лковник Л.Горленко надав йому сіножать Жидів-
ську під с. Гнідинцями.

Терновський Андрій – значковий товариш Переяс-
лавського полку, 12 листопада 1749 р. вийшов у від-
ставку.

Терновський Василь Іванович – син сотника полко-
вого полтавського, службу розпочав з 1748 р. знач-
ковим товаришем, військовий товариш (1761 –
1773), осавул полковий полтавський (1773.7.03. –
1779 – ?), мав двір у Полтаві та приїзжий у Старо-
санжарові.

Терновський Іван Григорович – значковий товариш
(1701–1715). У 1703 р. в полькому поході з полковни-
ком прилуцьким Горленком, 1707–1709 рр. в ко-
манді князя Долгорукого з Скоропадським. Сотник
старосанжарський (1715.14.03. – 1722), був 2 роки в
Кам’яному Затоні з командою Полтавського полку,
1719 р. з сотнею на царичанській лінії в команді по-
лковника гадяцького Милорадовича. Гетьманом
Скоропадським у 1721 р. разом з опішнянським сот-
ником Корицьким направлений до графа Головкіна
і канцлера Шафірова в Петербург, де були рік. Бун-
чуковий товариш (1722–1732), з 1725 р. майже 3 роки
в сулацькому поході. Сотник полковий полтавський
(1732.3.12. – 1744 – ?). Мав двір приїзджий у Полтаві
(1732) та шинок у Старосанжарівській сотні.

Терпицький Йосип Іванович – значковий товариш
Чернігівського полку (? – 1737 – 1755 – ?), проживав
у с. Баклановій Муравейці Вибельської сотні. Мав по-
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сполитих у с. Орловці 7 дворів та житловий двір у д.
Баклановій Муравейці (1743), в д. Баклановій Мура-
вейці 1 двір посполитих (1747). 26 квітня 1750 р. про-
дав батьківську маєтність господарю двору Наталії
Дем’янівни Розумовської Семену Івановичу Пустоті.

Терпицький Петро – значковий товариш Чернігів-
ського полку (1707 – 1725 – ?). 1708 р. був на будів-
ництві фортеці в Києві, 1716 р. – в поході під Гадяч.

Тесленко Василь – значковий товариш Гадяцького
полку (1738–1747), мав двір у с. Дейкалівці.

Тесленко Дмитро Васильович – значковий товариш
Гадяцького полку (1747), володів двором у с. Дей-
калівці разом з братом Іваном.

Тесленко Іван Васильович – козак, значковий товариш
Гадяцького полку (1730 – 1751 – ?), жив у Зінків-
ській сотні, був у походах 1738 і 1739 рр. Жив у с.
Дейкалівці.

Тимковський Іван – товариш, «під відомом полкової
канцелярії» у 1750 р. значковий товариш Полтав-
ського полку підвідомчий полковій канцелярії у
1755 р. Мав двір у Царичанці.

Тимковський Федір Назарович – син священика с.
Войтове Березанської сотні Покровської церкви.
Службу розпочав з 1756 р. полковим канцелярис-
том, з 1762 р. – сотенний осавул, з 1768 р. – вій-
ськовий товариш, з 1 березня 1773 р. – вакансовий
полковий осавул. Почмейстер переяславський (з
1776). Мав 5 підданих у Кропивненській сотні. Д.:
Ганна N Терлецька, донька військового товариша.
Мали сина Олександра.

Тимонович Василь (1674 – 1764 – ?) – служив з 1709 р.,
був проти шведів, у 1711 р. в Прутській баталії, писар
сотенний топальський (? – 1723 – ?), (? – 1729 – ?). У
1729 р. призначений від Стародубської полкової кан-
целярії значковим товаришем. У 1732 р. був коміса-
ром, у 1733 р. – асесором. У 1734 р. був в азовському
поході, у 1735 р. збирав у полку крупу і доставляв у
Полтаву для Потоцького магазину. У 1736–1758 рр.
був наглядачем над вівчарними заводами Стародуб-
ського полку. У 1757 р. отримав відставку від служб
абшитованим значковим товаришем.

Тимонович Дмитро (1712 – ?) – полковий канцелярист,
значковий товариш Стародубського полку (? – 1735
– ?).

Тимонович Роман – значковий товариш Стародуб-
ського полку (1761).

Тимофієв Іван – гербований шляхтич, полковий кан-
целярист (? – 1759 – 1762 – ?), значковий товариш
Переяславського полку (? – 1766 – 1767 – ?), сотник
3-ї полкової сотні (? – 1772 – 1773).

Тимофієв Петро – значковий товариш Стародубського
полку. У 1737 р. був дозорцею, але повинен йти в
похід в команді фельдмаршала фон Мініха. 

Тимофійович Андрій – в полковому товаристві мир-
городському (1649), сотник краснопільський (? –
1658.03. – ?).

Тимофійович Данило Тимофійович (1721 – ?) – абши-
тований значковий товариш (? – 1775 – 1788 – ?),
мав 10 підданних в м. Веприку, мешканець веп-
рицький.

Тимофійович Іван Тимофійович (1716 – ?) – абшито-
ваний значковий товариш (? – 1775 – 1788 – ?), мав
72 підданних в м. Верпику і 1 селі (Гадяцький повіт).
Д.: NNN (? – ран. 1788).

Тимофійович Іван Тимофійович (1740/1744 – ?) – слу-
жив з 1761 р., бунчуковий товариш у Гадяцькому
полку (1782 – 1788 – ?). Мав 454 підданих в м. Веп-
рику, 2 селах і 1 хуторі. Рішенням Чернігівського на-
місницького дворянського зібрання визнаний
дворянином і внесений до VІ частини родовідної
книги. Мешканець веприцький. Д.: Ганна Григо-
рівна Богданович, донька бунчукового товариша.

Тимофійович Максим – значковий товариш Мирго-
родського полку (1764), власник хутора поблизу с.
Черевки.

Тимошевич Лев – значковий товариш Чернігівського
полку.

Тимошевський N – значковий товариш Прилуцького
полку. Возний красноколядинський (? – 1766),
Через хворобу абшитований у січні 1766 р. військо-
вим товаришем.

Тимошевський Василь Денисович (1759/1761 – ?) –
значковий товариш Прилуцького полку (? – 1787 –
?), мав 19 підданних у 1 селі. Д.: Марія Григорівна
Білецька, донька отамана сотенного.

Тимошевський Василь Якимович (1717 – 1775 – ?) –
син військового товариша. Службу розпочав з 1761
р. значковим товаришем Прилуцького полку, аб-
шитований значковий товариш (1787). Д.: Марія
Прокопенко, донька козака. У 1774 р. мали два сина.

Тимошевський Данило Денисович (1739/1741 – 1787 –
?) – службу розпочав з 1759 р., військовий товариш
(1766 – 1783 – ?). Абшитований військовий товариш
(1787), мав 35 підданих у 1 селі.

Тимошевський Денис Якимович – значковий това-
риш (1732 – 1751 – ?). В лютому 1749 р. на його дім
напав, побив і пограбував підпрапорщик Глухів-
ського гарнізону Іван Миронович. Абшитований
військовий товариш (? – 1772 – 1779 – ?). Проживав
у с. Липовському, де мав 18 підданих. Д.: Настасія
Данилівна Савіна, донька полкового хорунжого.

Тимошевський Яким (? – 1700 – 1751 – ?) – значковий
товариш (1740), абшитований військовий товариш
через старість (з 1748). Проживав у с. Липовському.

Тимошенко Василь – значковий товариш (1781), вій-
ськовий товариш Миргородського полку. Абшито-
ваний у 1785 р., не отримав російського чину (1788).
Володів хутором в Уцтивицькій сотні.

Тимошенко Василь – отаман курінний Миргородської
сотні (1711), значковий товариш (1738).

Тимошенко Влас Іванович – службу розпочав з 1759 р.,
полковий канцелярист (з 1772), значковий товариш
Миргородського полку (з 1765). Д.: Феодосія Іллівна
Панченко, донька козака 1-ї Миргородської сотні.

Тимошенко Іван Тимофійович (? – 1671 – 1714.05) – син
полковника стародубського Тимофія Олексійовича.
Значковий товариш (? – 1701 – 1714), учасник по-
льського походу. 1701 р. написав заповіт, враховуючи
похід проти шведів. Потрапив в шведський полон в
березні 1706 р. під Несвіжем, де перебував півтора
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року. 1708 р. отримав царську грамоту, 1709 р. – геть-
манський універсал на 19 дворів в д. Меріновці. Три-
мав двори в д. Случок, с. Тарасівка, осадженому його
батьком. Д.: (1693) Євфимія Спиридонівна Ширай (?
– ран. 1748), черниця Катерина (1729). У 1729 р.
разом з дітьми згідно універсалу Скоропадського
1714 р. тримала двори в д. Меріновці.

Тимошенко Михайло – значковий товариш Мирго-
родського полку (1734 – 1752 – ?). Проживав в Уц-
тавиці, де мав приїжджий дім.

Тимошенко Павло – значковий товариш Миргород-
ського полку, проживав в Уцтавиці (1738).

Тимченко Андрій – значковий товариш Гадяцького
полку (1735). Селітряний заводчик, жив у Опішні.
Від походів звільнений його двір з одною хатою.

Тимченко Андрій Павлович – значковий товариш
(1790). Д.: Дарія N Коновалова, донька військового
товариша.

Тимченко Григорій Опанасович (? – 1700 – 1747) –
учасник царичанського, ладозького, кримського,
очаківського походів. Значковий товариш Полтав-
ського полку (1732 – 1739), призначений для збору
в полтавський магазин провіанту та для інших по-
силок та указів. Мав шинок і хутір у Сокільській
сотні. Призначений сотником за служби батька і
його самого (1739 – 1747).

Тимченко Григорій Семенович – значковий товариш
(1771 – 1772 – ?).

Тимченко Данило (1705 – ?) – службу розпочав з 1731
р., селітряний заводчик, який імператорським ука-
зом звільнений від податків і військових походів
(1736), 1754 р. мав суперечку за землю з опішнян-
ським мешканцем Яковом Гамалією. Військовий
товариш Гадяцького полку (з 1758). 

Тимченко Данило Іванович (1718 – 1767 – ран. 1788) –
службу розпочав в січні 1745 р., військовий товариш
Гадяцького полку (з 31 грудня 1758) (за універсалом
гетьмана Розумовського), також з 1745 р. «в произ-
вождении» селітряного заводу і до 1767. Д.: Параска
Григорівна N (1732 – 1790 – ?), по смерті чоловіка во-
лоділа 25 піданими в Зіньківському повіті (1788).
Мали синів Павла, Тимофія (корнет), Петра (секунд-
майор, Д.: Варвара Дмитрівна Купчинська, донька
секунд-майора), Дем’ян (праропщик), Федір (регіст-
ратор), Герасим (корнет), донька Марина (1790). 

Тимченко Іван – значковий товариш Полтавського
полку (1765 – 1779 – ?).

Тимченко Іван (Андрійович ?) (? – ран. 1790) – бунчу-
ковий товариш. Д.: Євдокія Назарівна N. За нею 37
спадкових підданих. Сини Петро – прем’єр-майор
(Д.: Уляна Якимівна Максимович, донька полкового
осавула), Павло – надвірний радник (Д.: Ганна Лу-
ківна Арсеньєва, донька колезького асессора), Юрій
– секунд-майор (Д.: Тетяна Михайлівна Гриневич,
донька колезького асессора), донька Параска (1790).

Тимченко Іван Андрійович (1727 – ран. 1790) – службу
розпочав з 1743 р., військовий товариш (з 1763), аб-
шитований військовий товариш Гадяцького полку
(1772). Д.: Євфимія Василівна Крамар, донька знач-
кового товариша. За нею спадкових підданих 55 в

Опішні і сс. Батках і Глинську. Мали синів Василя
(корнет, Д.: Марія Михайлівна Линицька, донька
поручика), Андрія (придворний співак), Григорія
(капітан-лейтенант і «кавалер»), Петра (губерн-
ського регістратора), донку Марію, померлого їх
сина прапорщика Івана синів Дмитра, Лева, Івана,
які служили в гвардійських частинах.

Тимченко Іван Данилович (1743/1755 – ?) – служив з
1767 р., колезький канцелярист (? – 1773), сотник (з
1773), бунчуковий товариш у Гадяцькому полку
(1781 – 1790 – ?), прем’єр-майор у відставці (1788).
Тримав 15 хат у Зінківському повіті (1782). Мав 105
підданих. Д.: Тетяна Сергіївна Дергун, донька ко-
лезького радника.

Тимченко Іван Іванович (1723/1727 – 1782 – ран. 1788)
– службу розпочав з січня 1745 р. селітряним під-
рядчиком, військовий товариш Гадяцького полку (з
31 грудня 1758). З 31 грудня 1758 р. військовий то-
вариш за універсалом гетьмана Розумовського, з
1745 р. за наказом Сенату завідувач селітряним за-
водом. Д.: Євдокія Назарівна Гаєвська (1732 – 1788
– ?), донька значкового товариша. По смерті чоло-
віка за нею 37 підданих.

Тимченко Йосип – значковий товариш Стародубського
полку (1769), при комісії над огородником писарем.

Тимченко Леонтій – козак Воронківської сотні Пере-
яславського полку, значковий товариш (ран. 1743).

Тимченко Лука – у своєму «доношении» в травні 1769
р. згадував, що дід і батько служили в різних чинах
і службах, тому він мав спадкові ґрунти. Служив з
1758 р. Уступив ґрунти у Зіньківському повіті роди-
чам. Військовий товариш. 1769 р. просився на ро-
сійську військову службу.

Тимченко Матвій Леонтійович – син значкового това-
риша, козак Воронківської сотні Переяславського
полку, значковий товариш (1740 – 1750 – ?). Мав
двір житловий у Воронкові.

Тимченко Мойсей Іванович (1710 – 1767 – ?) – службу
розпочав з січня 1731 р. З 31 грудня 1758 р. військо-
вий товариш Гадяцького полку (за універсалом
Гетьмана Розумовського). З 1731 р. вступив у «про-
извождение» селітряного заводу де і був 1767 р.

Тимченко Олексій (1716 – 1767 – ран. 1790) – службу
розпочав з січня 1731 р., з 31 грудня 1758 р. військо-
вий товариш Гадяцького полку (за універсалом Ро-
зумовського). З 1731 р. вступив у «произвождение»
селітряного заводу. У 1765 р. призначений МК по-
чтмейстром і у 1767 р. був на цій посаді. Полковий
осавул. Д.: Горпина Мануйлівна N. 146 підданих
спадкових, з них в придане за дружиною сина ко-
лезького асесора Кирила, донькою московського
купця і фабриканта Ганною Дмитрівною Тєлєжні-
ковою 95, і куплених ним 25, в придане 12 за дру-
жиною секунд-майора Федора поміщика
Воронізького намісництва Настасією Гнатівною Ал-
фьоровою в м. Опішні, дд. Кириланковці, Золото-
верхівні. Ще мали сина Івана – секунд-майора,
одруженого з Ганною Василівною Бугаєвською.

Тимченко Павло Андрійович (1723 – 1790 – ?) – абши-
тований військовий товариш Гадяцького полку (? –
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1772 – 1790 – ?). Мав 8 хат у Зіньківському повіті
(1782), 79 підданих (1790). Д.: NNN (? – ран. 1788).

Тимченко Петро (? – ран. 1748) – значковий товариш
Гадяцького полку. Д.: Ірина Дем’янівна Келеберда.

Тимченко Семен (1719 – ?) – службу розпочав з 1731 р.,
військовий товариш Гадяцького полку (з 1758), аб-
шитований полковий осавул (1772).

Тимченко Семен Леонтійович – козак воронківський,
значковий товариш Переяславського полку (1740 –
1751 – ?). Мав двір житловий у Воронкові.

Тимченко Тихоній Якович (1748 – ?) – службу розпо-
чав з 1765 р.значковим товаришем (1765 – 1772 – ?),
сотник (1788). Д.: Марія Яківна Коновалова, донька
військового товариша.

Тимченко Федір (1732 – 1762 – ?) – син значкового то-
вариша, значковий товариш Переяславського
полку (1751 – 1762 – ?). 

Тимченко Яків (? – ран. 1772) – військовий товариш.
Д.: Ганна Родіонівна N (? – 1790 – ?), за нею 62 під-
даних. Мали синів Петра (поручик), Андрія (вах-
містр Охтирського легко-кінного полку), Степана
(лейб-гвардії каптенармуса), доньку Марфу (1790). 

Тимченко-Заборовський Федір Іванович – син обоз-
ного полкового лубенського. Бунчуковий товариш у
Лубенському полку (? – 1728 – 1729 – ?). Д.: (з 24
травня 1724 р.) Феодосія Петрівна Войцехович.

Титович Яків – значковий товариш Чернігівського
полку (? – 1737 – 1750 – ?). Мав у Городні 1 двір під-
сусідків.

Тихенко Йосип (1742 – ?) – абшитований військовий
товариш (1787), мав 7 підданих у 1 селі. Внесений до
ІІ частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Олена N Оленченко, донька козака.

Тихий Семен – військовий товариш, посол Дорошенека
до Москви.

Тихонович Леонтій Павлович – син сотника бахмаць-
кого, козак бахмацький (1654), військовий товариш.

Тихонович Михайло – службу розпочав з 1750 р. у Га-
дяцькій полковій канцелярії, значковий товариш
(1760.1.02. – 1772 – ?). Д.: N Данилівна Ставицька,
донька полтавського священика.

Тихонович Федір Іванович – значковий товариш Ні-
жинського полку (? – 1735 – 1738 – ?). У 1735 р. ку-
пував воли в Конотопі, у 1737 р. з командою при
фортеці Св. Параскеви. У 1738 р. був у команді під
Переволочною. Військовий товариш Ніжинського
полку (? – 1747 – 1756 – ?). Мав житловий двір і
шинок у Конотопі. Абшитований військовий това-
риш (? – 1760 – ?).

Тихонович Федір Леонтійович – син військового това-
риша, значковий товариш Ніжинського полку (? –
1736 – 1747). Проживав в Конотопі. Військовий то-
вариш (1747 – 1748 – ?).

Тихонович-Міщенки Михайло (1751 – ?) – військовий
товариш (1787), мав 43 підданих у 1 селі і 1 хуторі.
Д.: Марина Петрівна Конзиревська, донька вій-
ськового товариша.

Тичина N Федорович – син значного військового това-
риша, значковий товариш.

Тичина Лев Федорович (бл. 1750 – ?) – син значного

військового товариша. Значковий товариш, абши-
тований військовий товариш (1787), проживав у с.
Ховмах, де мав 26 підданих. Д.: Горпина NN, донька
військового товариша.

Тичина Юхим (1749 – ?) – військовий товариш (1788),
мав 7 підданих. Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва. Д.: Фео-
досія NN, донька козака.

Тиш Петро – значковий товариш Полтавського полку,
рекомендувався прапорщиком.

Тишенко Максим (1763 – ?) – син козака, службу розпо-
чав полковим копіїстом (з 28 грудня 1776), полковий
канцелярист (з 25 червня 1780), отаман сотенний (з
5 листопада 1781), значковий товариш Миргород-
ського полку (24 листопада 1782– 1783 – ?).

Тишинський Євстратій (? – ран. 1747)– значковий то-
вариш Чернігівського полку (1743). Володів у Бе-
резненській сотні житловим двором. Д.: NNN, у
1747 р. його вдова мала у Березному житловий двір.

Тишинський Тимофій – значковий товариш Чернігів-
ського полку (? – 1732 – 1740 – ?). Мав двір у м. Бе-
резній, житель Березненский.

Тишинський Тимофій – козак Чернігівського полку,
значковий товариш (з 1760).

Тишкевич Михайло (1745 – ?) – службу розпочав 1 січня
1759 р. в Іваницькому сотенному правлінні При-
луцького полку, полковий канцелярист (з
1761.15.05). Отаман сотенний іваницький (1764.3.11. –
1765.14.08.), військовий товариш (з 1775). Капітан (з
1786.3.04.). Засідатель Прилуцького нижнього зем-
ського суду. В Іваниці мав 14 підданих. Д.: Катерина
Омелянівна Черкас, донька значкового товариша.
Мали синів Миколу, Івана, Якова, доньку Марію.

Тишкевич Павло – службу розпочав 1709 р., був під
Кам’яним Затоном, 1718 р. з полковником Тан-
ським, в походах 1721 і 1722 рр., отаман городовий
остерський 1723), був в сулацькому поході. У 1725 і
1726 рр. у низовому поході, 1732–1733 рр. – полко-
вим комісаром. 1736 р. у кримському поході, знач-
ковий товариш Київського полку (? – 1728 –
універсал 1741 р. – 1745), військовий товариш (1745
– 1751 – ?). У 1742 р. ГВС розглядав справу за позо-
вом ігумена Козелецького монастиря Гаврила про
заборговані ним братії 100 рублів. Отаман Остер-
ської сотні (1752).

Тишкевич Павло (1739 – 1788 – ?) – службу розпочав з
травня 1749 р. полковим канцеляристом (з 1753),
писар сотенний іваницький (1758.23.05. – 1762),
отаман сотенний 1-ї полкової Прилуцької сотні
(1762.13.06. – 1774 – ?), військовий товариш (2 ве-
ресня 1767 – 1788 – ?). Мав 53 підданих у двох селах
і хуторі Нежеровському. Д.: (1779) Ганна Григорівна
Войцехович, донька бунчуковий товариш. Мали
синів Павла, Василя, доньок Євдокію, Катерину,
Марію, Ганну, Уляну.

Тищенко Герасим (1723 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1787), мав 35 підданих
у 1 селі. Внесений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: Марія Йосипівна
Обошева-Шишка, донька військового товариша.
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Тищенко Григорій (1745 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Лубенського полку (1787). Д.: Горпина
NN, донька священика.

Тищенко Іван – значковий товариш Полтавського
полку (? – 1762 – ?). Проживав у Великих Будищах.

Тищенко Прокіп – полковий канцелярист, значковий
товариш Лубенського полку (1776.23.02. – ?).

Тищенко Федір Григорович – військовий товариш (? –
1783 – 1787 – ?). Мешкав у с. Великому Усті. Д.: Гор-
пина Демидівна Кривцова, донька поручика.

Тищенко Федір (1747 – ?) – службу розпочав 21 липня
1765 р. значковим товаришем Полтавського полку.

Тищенко Яків – полковий канцелярист, значковий то-
вариш Лубенського полку (1776.23.02. – ?).

Тищенко Яків – шляхтич, служив «от молодых лет
своих», військовий товариш (1670), мешкав у По-
норницькій сотні. 19 травня 1670 р. отримав універ-
сал Ігнатовича про надання всіх прибутків із
збудованих ним млинів: його власним коштом в с.
Будищах на р. Домишенці в один камінь і з сту-
пами, разом з військовим товаришем Василем За-
леським з млина, розташованого між Городищем і
Оболонню на р. Бистриці. 

Товбич Йосип – значковий товариш Переяславського
полку (1752), мав маєтність при р. Росоші при хут.
Новому.

Товстій Іван – значковий товариш Миргородського
полку (1741).

Товстоліс Андрій Павлович – шляхтич, сотник білоу-
сівський (? – 1694 – ?), значний товариш Чернігів-
ського полку (1699). 1694 р. купив у козака
Прокопенка частину с. Рябців. 10 травня 1699 р. от-
римав універсал полковника чернігівського на сс.
Слобідку і Буду, яким підтвердив універсал свого
батька. Отримав підтверджуючі листи полковників
Якова і Юхима Лизогубів на свої маєтності: сс. Сло-
бідку і Буду та вітчизну Скрабівщину і Катинь з
млином в Скабірщині, які були затверджені універ-
салом гетьмана Мазепи від 21 липня 1703 р. Отаман
городовий чернігівський (1703). Д.: Настасія NN.

Товстоліс Георгій Іванович (1760 – ?) – службу розпо-
чав з 9 серпня 1774 р., військовий товариш Черні-
гівського полку (1782), регістратор верхнього
земського суду Чернігівського намісництва, титу-
лярний радник (з 31 травня 1784 р.), казначей вер-
хнього земського суду.

Товстоліс Григорій Іванович – син абшитованого по-
лкового хорунжого чернігівського, значковий това-
риш Чернігівського полку за служби батька (1735 –
1751 – ?). Мав двір житловий (? – 1741 – 1750 – ?), і
шинок (1747) у с. Рижики Білоусівської сотні

Товстоліс Іван Андрійович (? – 1696 – 1754 – ?) – знач-
ковий товариш Чернігівського полку (1709 – 1725 –
?), наказний сотник білоусівський (1725), другий по-
лковий хорунжий чернігівський (1729–1739). 1709
р. був під Полтавою, 1711 р. – Кам’яним Затоном,
1713 р. – Києвом, 1716 р. – Гадячем, 1721 р. – на ка-
нальних роботах, 1723 р. – на Коломаці, у по-
льському поході (1734). Абшитований полковий
хорунжий (1739 – 1754 – ?). Мав приїзджий двір у с.

Буди Киселівської сотні, де тримав шинок. Разом з
Янушевичем тримав млин Острієвський нище с.
Юрієвки на р. Білоус. Д.: Ірина NN

Товстоліс Іван Іванович (бл. 1722/1724 – ?) – службу
розпочав з 1736 р., хорунжий полковий чернігів-
ський (1739.29.01. – ?), військовий товариш (з 1757),
бунчуковий товариш у Чернігівському полку (? –
1782 – ?), казначей Березенського повіту (1782), ко-
лезький асесор (1787). Мав у Чернігівскому, Берез-
ненському, Сосницькому повітах 33 хати підданих
(1782), в дд. Буді, Шишці, хут. Жуковичах 374 під-
даних, в Чернігові – 3, д. Рябцях і Рижиках Черні-
гівського повіту і при млині на р. Білоусі 52 (1782),
мав 349 душ підданих у Чернігові, сс. Рябцях, Ри-
жиках і біля млина на р. Білоусі (1787). Д.: (? – 1756
– 1789 – ?) Параска Мойсеївна Худолій, донька бун-
чукового товариша.

Товстоліс Матвій Іванович (1756 – ?) – службу розпо-
чав 1778 р. колезьким канцеляристом, військовий
товариш Чернігівського полку (1782), асесор ГВС.

Товстоліс Павло Григорович (1734 – 1789 – ?) – службу
розпочав з 1756 р., значковий товариш (13 грудня
1760 – 1767 – ?), військовий товариш Чернігівського
полку в абшиті (? – 1782 – 1789 – ?). Мав у Черні-
гівскому повіті 20 хат підданих (1782), 75 спадкових
і в придане (1789). Д.: Гафія Тимофієва, донька дяка.

Товстоліс Семен (бл. 1750 – ?) – значковий товариш в
абшиті Чернігівського полку (1787). Д.: Ганна NN,
козацька донька.

Товстоног Трофим Юхимович (1747 – ?) – полковий
канцелярист (1766), значковий товариш Лубен-
ського полку, сотник лубенський (1775.17.06. – ?),
титулярний радник (1788). Проживав в Глухові.Д.:
Натсасія NN, донька священика.

Товстоног Федір (1736/1742 – ?) – з дворян. Службу роз-
почав з 10 січня 1749 р., писар сотенний чорнуський
(1760–1767), значковий товариш Лубенського полку
(з 1767.27.05.), військовий товариш (1778.28.07. –
1783 – ?), абшитований військовий товариш (1788). У
походах не був, бажав перейти у 1783 р. на цивільну
службу. Мав 36 підданих у 1 селі в 5 хатах. Д.: Ганна
NN, донька військового товариша.

Товстянка – з козаків Решетилівської сотні Полтав-
ського полку. Значковий товариш (1787). 1787 р.
мав 2 підданих.

Тодорський Василь – значковий товариш Прилуць-
кого полку (1781).

Тодорський Кирило Нестерович (1754 – ?) – значко-
вий товариш Прилуцького полку (1770.9.04. – 1781
– ?). За спостереженями Л.Окиншевича, найбагат-
ший значковий товариш Прилуцького полку. Три-
мав с. Пелюхівку.

Тодорський Нестор Федорович (? – 1726 – 1747 – ран.
1762) – абшитований значковий товариш При-
луцького полку (? – 1735 – 1747 – ?). Мав у с. Пелю-
хівці і хуторі Рудовському 50 підданних. Д.: Гафія
Федорівна N (? – 1740 – 1779 – ?). Проживала на
слободі Пелюхівці. Мав 2 синів: Іван був військовим
канцеляристом ГВК (1735 – 1739 – ?), Дмитро – аб-
шитований сотник (1787), мав 70 піданих у м. Бах-
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мачі. Д.: Настасія Степанівна Шуба, донька бунчу-
кового товариша.

Тодорський Овсій – значковий товариш Прилуцького
полку (1781).

Тодорський Тиміш – значковий товариш Прилуцького
полку (1781).

Токар Григорій (1747 – ?) – абшитований значковий то-
вариш Лубенського полку (1787), мав 3 підданних у
1 місті.

Токар Кирило (1717 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Лубенського полку (1787) Внесений до ІІ час-
тини родовідної книги Чернігівського намісництва.
Д.: Настасія N Кондратьєва, донька козака.

Токаревський Юрій (? – ран. 1752) – значковий това-
риш Лубенського полку. Проживав у с. Самбросівці
Цибулівської сотні.

Толочко Леонтій Лукич – військовий товариш Старо-
дубського полку, його сини Петро (1727 – ?) – корнет
(1787), Максим (1742 – ?) – козак с. Старі Халієвичі.

Толочко Лука – військовий товариш Стародубського
полку.

Толстикович Григорій – значковий товариш Старо-
дубського полку. У 1735 р. жив у полковій сотні, на-
глядав за вівчарними заводами.

Томара Ананій – товариш переяславський (1682).
Томара Андрій Григорович – військовий товариш,

мешканець замищевський. 15 лютого 1720 р. про-
дав млин в одне коло на р. Корки військовому това-
ришу Івану Гуляницькому за 1600 золотих.

Томара Василь Іванович (? – 1680 – 1726) – «дворянин»
гетьмана Самойловича, значний товариш полку
Чернігівського (? – 1701 – ?), сотник вибельський
(1704 – 1716), суддя полковий чернігівський (1716 –
1726), наказний полковник чернігівський (1715,
1723). Д.: Пелагея Василівна Болдаковська (1680 –
1732 – ?), донька сотника білоруського. Мала при-
їзджий двір у Чернігові (1732).

Томара Василь Степанович (? – 1715 – 1736) – син по-
лковника. Військовий товариш (? – 1707 – 1715).
Після смерті батька був прийнятий під бунчук (1715
– 1736), значний бунчуковий товариш (1729). На-
казний полковник переяславський (1715, 1730, 1731,
1735 – 1737), наказний полковник чернігівський
(1721). Загинув в кримському поході. Д.: Єлизавета
фон Брінкен, племінниця генерал-аншефа барона
Карла-Евальда Ренне. 

Томара Іван (1755 – 1785 – ?) – служив з 1775 р. полко-
вим підканцеляристом, з 1777 р. полковий канце-
лярист, значковий товариш Переяславського полку
(1781 – 1785 – ?). Мав 5 підданих (1785).

Томара Іван Стефанович (? – 1691 – бл. 1732) – старший
син полковника Стефана Томари з Варварою Вуй-
тівною. Неписьменний. Значковий товариш Пере-
яславського полку. 5 січня 1712 р. купив у Йосипа
Добронизького ґрунт під Домотновим, його гілка
роду повязана з м. Домонтовим. Духівниця дату-
ється 1732 роком. Д.: Євдокія NN, вдова, у 1755 р.
продала ґрунти козакам Плужникам. Відомі їх діти:
Федір, Семен, Домнікія (Ч.: Йосип NN), у 1732 році
згадуються і інші малі діти.

Томара Парфен Іванович (? – ран. 1716) – рідний брат
полковника переяславського Стефана Томари. 31
травня 1702 р. отримав універсал гетьмана Мазепи
на с. Каратуль Перяславського полку, раніше на-
дане йому полковником Іваном Мировичем після
значкового товариша Дмитра Пирога. Значний то-
вариш Переяславського полку (? – 1702 – 1705 – ?).

Томара Степан Васильович (1719.2.08., хут. Коврай –
1793) – син наказного переяславського полковника.
Успадкував більшу частину володінь діда домонтів-
ського сотника Стефана Томари. Службу розпочав з
1737 р., бунчуковий товариш (1737 – 1761). У 1738 р.
від ГВК направлений в Прилуцький полк. Учасник
хотинського походу. В 30 – 60-х роках XVIII ст. про-
дав значну частину спадкових володінь у сотні
своїм двоюрідним братам Л.Базилевичу і С.Леон-
товичу. У 1742 р. продав кузню в Переяславі за 100
карбованців, а 10 липня 1742 р. – двір за 100 карбо-
ванців полковнику Сулимі. 1749 р. ГВС розглядав
скаргу на нього козака гельм’язівського Стефана
Кустовського за привласнення ґрунту при р. Каврай
в Гельм’язівській сотні. 1751 р. ГВС розглядав його
скаргу на чоловіка своєї тітки, переяславського по-
лкового судді Костянтина Лисаневича за неповер-
нення наданого у 10-річну оренду с. Нехайок.
Абшитований бунчуковий товариш (1761.26.04. –
1775 – ?). Мав у Кропивенській сотні в с. Богушковій
Слобідці посполитих 12 дворів на 15 хат убогих, 18
хат бездвірних, 3 двори служителів, мав посполи-
тих у с. Слобідці Бубнівської сотні 3 двори серед-
ньоґрунтових на 4 хати, 5 дворів малоґрунтових на
6 хат, 6 дворів на 8 хат убогих, 3 хати бездвірних, в
сл. Томарівці приїзджий двір та 6 дворів найманих
людей, підсусідків посполитих у Домонтові малоґ-
рунтових 3 двори на 4 хати, 1 тяглий, 5 піших, в
Гельмязівській сотні в с. Каврай двір житловий, 15
дворів найманих людей та посполитих підсусідків
8 кінних і 23 піших, с. Підставках двір приїзджий,
посполитих убогих 44 двора, 68 хат, 1 бездвірна, с.
Нехайках приїзджий двір та 15 дворів на 20 хат убо-
гих посполитих, Гельм’язові 2 кінних підсусідки,
при хуторі приїзджий двір та 3 двори найманих
людей, 1 кінний і 4 піших підсусідка, у Піщанській
сотні млини при Новій Греблі, приїзджий двір, 6
дворів найманих людей та підсусдків убогих 8 статті
9 ( 2 двори 2 хати 7 бездвірних), у Яготинській сотні
в с. Войтівці посполитих 12 дворів на 14 хат убогих і
25 хат бездвірних, 1 двір служителя, с. Томарівка
власний двір приїзджий та посполитих 3 двори на 9
хат малоґрунтових, 11 дворів на 12 хат убогих, 10 хат
бездвірних, 5 дворів служителів, в д. Семенівці при-
їзджий двір та посполитих 2 двори на 5 хат малоґ-
рунтових, 10 дворів на 13 хат убогих і 14 хат
бездвірних, 4 двори служителів (1750). Згідно реві-
зії 1764 р. мав 1566 підданих: с. Войтівцях – 236, д.
Семенівці – 189, хут. Чусичацькому – 128, с. Коврай
– 327, Підставках – 331, м. Гельм’язові – 23, хут. Ми-
хайлівський і Яслозовський – 14. с. Богушківській
Слобідці – 130, м. Домотнові – 36, с. слобідці – 101,
д. Новій Греблі 50. Предводитель шляхетства Пе-
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реяславського полку (1767). 1774 р. у нього захопив
землі в Богушевській Слобідці полковий суддя Да-
раган. Д.: Ганна Василівна Кочубей, донька по-
лковника полтавського.

Томара Федір Іванович (1701 – 1786 – ?) – син значко-
вого товариша. Значковий товариш Переяслав-
ського полку (1732 – 1786 – ?), абшитований
значковим товаришем. Мешканець домонтівський,
мав володіння в Домонтові і Гельмязові. Тримав
двір житловий у Домонтові та підсусідків посполи-
тих 1 пішого (1750), 56 підданих в Домонтові і 18 –
у Гельмязові (1786). Д.: Параска Матвіївна Тоцька
(? – 1735 – ран. 1786), донька священика у Домон-
тові (1736 – 1737), який переселився в кінці XVII ст.
з м. Маслівки, що на Канівщині, помер до 1745 р.

Томашевський Василь – син військового товариша,
значковий товариш (1761 – 1774 – ?). Д.: NNN,
донька козака.

Томашевський Денис – абшитований військовий то-
вариш. Д.: Настасія Данилівна Савіна.

Томашевський Іван – військовий товариш (1704), його
швагро – Михайло Тарасевич, швець стародуб-
ський. Д.: N Логвинівна N, донька пушкаря старо-
дубського, її мати Наталія.

Топольницький Іван Федорович (? – ран. 1747) – от-
римав царську грамоту на с. Топольовку. Бунчуко-
вий товариш у Чернігівському полку (? – 1728 –
1743 – ?), учасник гилянському, польського походу
(1733). Мав 10 ґрунтових, 13 убогих підданих у с. То-
польовці Киселівської сотні (1732), 5 дворів поспо-
литих та 1 приїзджий, двір житловий при хуторі в
Понорницькій сотні (1743). Д.: 1) Ганна Леонівна
Пилатович. Її батько бунчуковий товариш Леон Пі-
латович 17 грудня 1725 р. подав скаргу до ГВК на
ченця Костю за намагання привласнити хут. Па-
тятківський, який належав зятю Топольницькому
та відмову підданих с. Топалівки Киселівської сотні
відбувати повинності на користь останнього. 2) Те-
тяна NN, власниця с. Топольовки Киселівської
сотні, де мала приїзджий двір, у неї був і ліс поблизу
с. Покошич. На її хутір Потятковський під с. Поко-
шичі в січні 1758 р. напали гайдамаки.

Топольницький Федір (? – 1666 – 1700 – ?) – шляхтич
гербу «Сас», свояк гетьмана Мазепи, гетьманський
дворянин, був вихователем Івана Обидовського.
Гетьманський гонець до Москви (1689, 1696, 1697).
Військовий товариш (1697), господар Гадяцького
замку (? – 1699 – ?), значний військовий товариш.
Д.: N Костянтинівна Голуб.

Топчило Трохим – значковий товариш Миргород-
ського полку (1711), входив до куріня Лісницького.

Торанський Андрій – значний військовий товариш,
війт конотопський (1712–1713). У 1721 р. відбувся
розподіл його спадку між синами.

Торанський Левко Андрійович – син значного вій-
ськового товариша, його купча 1728 р. від шляхтича
Леонтія Горкавого. Можний купець конотопський
(1736), значковий товариш. Д.: (1733) Меланія NN.

Торанський Степан Леонтійович (бл. 1737 – ?) – син
значкового товариша, значковий товариш (1787).

Мав 36 підданих в хуторі поблизу села Гут. Д.: Єв-
докія NN, донька шляхтича.

Торба Іван – військовий товариш Миргородського
полку (1722).

Торнев N – значковий товариш Миргородського полку
(1781).

Торчицький Василь – військовий товариш Полтав-
ського полку (1670). 

Тоцький Іван – військовий товариш Київського полку
(1772). Жив у с. Хрещате Київського полку, з ним за
підданих судились вдова військового товариша
Андрія Підвисоцького Анастасія і військовий това-
риш Іван Борковський. Абшитований військовий
товариш (1782). Д.: Ганна Федорівна Стрешенець,
донька бунчукового товариша.

Тоцький Іван Федорович (? – 1706 – 1767 – ?) – у ре-
єстрі 1726 р. записаний першим серед можних ко-
заків, знатний товариш Гельмязівської сотні в 1745
р., володів родовим хутором. Значковий товариш
(1745). Д.: NNN

Тоцький Сава Федорович (? – 1690 – 1752 – ?) – син сот-
ника гельмязівського (1693–1706), який попав у
полон під Ляховичами і помер в Швеції. Значковий
товариш (1707 – 1716 – ?). 23 лютого 1716 р. отримав
гетьманський універсал на уряд сотника гельмязів-
ського. 4 квітня 1739 р. оштрафований за пошкод-
ження полкових волів. Абшитований 2 червня 1747
р. 8 березня 1752 р. його млини були звільнені від
військового податку, а 31 липня цього ж року він
клопотав про звільнення від податку млина в До-
монтові. Д.: Марія Денисівна Деркач, донька буб-
нівського сотника.

Тоцький Юхим Йосипович (1750 – 1806 – ?) – син аб-
шитованого полкового судді, військовий товариш
(1784 – 1802). Двоюрідний брат його батька Йосипа
суддя полковий переяславський Степан Карлиць-
кий, Йосип був опікуном Ми хайла Карлицького. Д.:
(? – 1802 – ?) Ганна Іванівна Каневська, донька ко-
лезького радника.

Требинський Данило Петрович (1726 – 1785 – ?) – на-
вчався в КМА, а потім у Переяславському колегіумі
(? – 1752 – ?). Службу розпочав з 1752 р. Бунчуко-
вий товариш (? – 1763 – 1785 – ?). У 1763 р. «в уч-
реждении брацлавського воєводства пограничной
комисии». Жив у Лубенському полку. 1777 р. мав су-
перечку за луку з козаками м. Оржиці Горошин-
ської сотні. 1779 р. судився з Миколою, Іваном,
Савою і Олексієм Требинськими за маєтності Сла-
вуя Требинського – сс. Путівку і Мохнаті Горошин-
ської сотні Лубенського полку. Д.: (з 1754) Олена
Андріївна Лизогуб, вдова Івана Васильовича Пі-
ковця (? – 1751), писаря ГВС.

Трембач Хома – близько 1748 р. купив дім в Лубнах у
козака Левка Силяра. Абшитований значковий то-
вариш Лубенського полку (? – 1766 – 1767 – ?). Жи-
тель лубенський, мав шинок.

Трембицький Матвій Петрович (? – 1706 – 1726 – ?) –
син військового товариша, значковий товариш.

Трембицький Петро Семенович – син священика, вій-
ськовий товариш. Його онук мешкав у м. Вороніж.
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Трембицький Федір – військовий товариш. У 1713 р.
Скоропадський затвердив за ним млин і хутір. Його
праправнук Федір Матвійович (1727 – ?) був свяще-
ником у м. Вороніж (1787).

Третяк Іван Якимович – син сотника моровського,
значковий товариш Київського полку (1729).

Третяк Ілля – значковий товариш Миргородського
полку. Разом з Степаном Третяком у травні 1757 р.
приписаний до ГВА.

Третяк Микола Якимович – син сотника моровського,
значковий товариш Київського полку (1729).

Третяк Стефан (1728 – ?) – син значкового товариша,
службу розпочав 6 травня 1757 р. значковим това-
ришем і протягом 1757–1773 рр. знаходився при
ГВА. Д.: Мотря Павлівна Козацька, донька меш-
канця Решетилівської сотні.

Третяковський Пантелеймон Степанович (1752 – ?) –
навчався в училищах (1771), абшитований військовий
товариш Гадяцького полку (1788). Мав 184 підданих.
Д.: Марія Юхимівна Глуховець, донька сотника.

Третяковський Степан Микитович (1731 – 1775 – ?) –
службу розпочав з 1740 р. при Веприцькій сотенній
канцелярії, з 20 березня 1747 р. сотенний писар веп-
рицький, за універсалом гетьмана Розумовського –
військовий товариш Гадяцького полку (з 15 вересня
1763). Був у походах при козацькій команді, з 1741
р. був у письмових справ. Був у прикордонних ко-
місіях, мав атестат про виконання письмових справ.
З 1766 р. у Гадяцькій полковій рахунковій комісії.
Д.: Євдокія Федорівна Навроцька, донька жителя
полтавського.

Тривайло Гордій (1757 – ?) – шляхтич, службу розпо-
чав з 19 травня 1770 р., полковий канцелярист (з
1782.8.03), сотенний хорунжий яресківський
(1774.6.10. – 1778). Значковий товариш Миргород-
ського полку (з 1778.6.01 – 1784 – ?).

Тривайло Харитон (1748 – ?) – шляхтич, службу роз-
почав з 1768 р, значковий товариш Миргородського
полку (з 1778.18.04).

Тригуб Григорій (1752 – ?) – службу розпочав з 1765 р.,
хорунжий сотенний (1772 – 1774), сотенний осавул
(1774.15.04. – 1775.4.11.), писар сотенний (з 1775),
отаман сотенний іваницький (з 1782.18.01.), вій-
ськовий товариш Прилуцького полку, абшитова-
ний військовий товариш (1787). Д.: (1777) Настасія
NN, донька значкового товариша.

Тризна Григорій Андрійович (бл. 1750 – ?) – служив з
1761 р. полковим чернігівським канцеляристом,
значковий товариш (? – 1774), сотник вакансовий
(1774 – 1782 – ?). Був у поході, в битві не був, не од-
ружений. В кінці 1780 року правив в Слабинській
сотні. Мав у Чернігівскому повіті 11 хат підданних
(1782).

Тризна Дмитро Андрійович (1765–1831) – службу роз-
почав в Чернігівський полковій канцелярії з 3
травня 1779 р., сотенний отаман (з 1781), військовий
товариш Чернігівського полку (з 10.09.1783). Пору-
чик у відставці (з 15 квітня 1787 р.). Мав 32 підда-
них у с. Орловці. При справах Верхньої розправи (з
15 листопада 1787 р.). Д.: Тетяна Романівна N.

Тризна Іван (1733 – ?) – військовий товариш Чернігів-
ського полку (1761 – ?).

Тризна Іван Андрійович (бл. 1752 – 1812 – ?) – син сот-
ника вибельського. Службу розпочав 2 січня 1768 р.
полковим канцеляристом, значковий товариш у
Чернігівському полку (з 1772.7.02). Сотник вакан-
совий з 7 липня 1774 р. Був у поході в турецьку
війну, бунчуковий товариш (з 1781.13.09.). Тримав
60 підданих (1788). Прем’єр-майор (з 1789.23.07.).
Д.: Ірина Прохорівна Забіла.

Тризна Микола Іванович (1694 – 1776.22.01.) – шлях-
тич гербу Гоздава. Син полкового судді чернігів-
ського, племінник Василя Дуніна-Борковського. У
його «сказці» 1724 р. відзначалося, що 1711 р. зали-
шився малолітнім без батька, але в походах і службі
не був. 1 квітня 1714 р. взятий під гетьманську обо-
рону і за ним затверджене сс. Лукашівка і Слободка.
Службу розпочав з 1719 р. 1721 р. був прийнятий під
полковий знак (значковий товариш) полковником
Павлом Полуботком. 1723 р. був комісаром полко-
вим чернігівським. В березні 1724 р. призначений
полковником Михайлом Богдановим сотником ви-
бельським. У 1725 р. Румянцев призначив його сот-
ником у Слабин, але він разом з іншими
бунчуковими товаришами в той час був у гілян-
ському поході. 1728 р. знову обраний сотником у
Виблі. Був у польському поході три роки. У крим-
ському поході наказним полковником. Абшитова-
ний бунчуковий товариш у Чернігівському полку з
30 червня 1748 р. За ним 1 хата у с. Яновці, 3 в д.
Скоринці, 8 – д. Слобідці, 13 – д. Лукашівці, 4 при
хут. Слабинському, 1 в с. Шостовиці (1760). Мав
хутір з млином в два мучних і одне валюжне коло
(1742), на р. Козел поблизу с. Козли Любецької
сотні, хутір Маджухівка, при ньому млин в одне
коло, нище ще один його хутір і млин в два мучних
і третє ступне коло. Д.: (? – 1739 – 1740 – ?) NNN. 

Тризна Петро Андрійович (бл. 1745 – 1812 – ?) – службу
розпочав з 1764 р. у Чернігівському полку, полко-
вий канцелярист (1767–1770), значковий товариш
(1770–1771), сотник вибельський (1771–1782). Бун-
чуковий товариш (1782.29.06. – 1788 – ?). Був у Ту-
рецькому поході минулої війни, під Бендерами, у
1775 р. на кордоні цілий рік, 1779 р. також на фор-
постах, нині під війсковим судом у Глухові. Мав 17
підданих у с. Орловці, чоловіків підданих 20 душ у
с. Лукашівка Чернігівського повіту. Мешканець с.
Лукашівки. Д.: (1775) Єфросинія Олександрівна Со-
лонина, донька підкоморія.

Тризна Федір Андрійович (1756 – ран. 1822) – службу
розпочав 1 березня 1773 р. полковим канцелярис-
том, значковий товариш Чернігівського полку (з
1776.5.06.), військовий товариш (з 1783.23.06.), кор-
нет, поручик у відставці. Мав 10 підданих у с. Ор-
ловці. Д.: (після 1786) Мотря Іванівна Солонина,
донька полкового хорунжого.

Тризна Яків Миколайович (бл. 1740 – 1789 – ?) –
службу розпочав військовим канцеляристом ГВК (з
1759), потім присутній у Чернігівській полковій ра-
хунковій комісії. Сотник полковий чернігівський
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(1774.7.07. – 1782.29.06.). Бунчуковий товариш
(1782–1788). Прем’єр-майор (1789). Мав 395 підда-
них у 1 містечку, 1 селі, 2 «деревнях», 1 хуторі. Д.:
Ганна Петрівна Темранська, донька військового то-
вариша.

Трилевський Трохим (1753 – 1783 – ?) – службу роз-
почав з 1766 р. копіїстом, полковий канцелярист (з
12 березня 1772 р.), значковий товариш Миргород-
ського полку (з 28 червня 1773 р.). У 1773 р. брав
участь в кримському поході у команді полковника
Занковського, у 1776 – 1779 рр. «во время татарского
в Крыму бунту был».

Трипольський Іван Данилович (бл. 1729 – 1788 – ?) –
син священика великобудиського, службу розпочав
з 1 вересня 1741 р. В гетьманському універсалі на чин
військового товариша сказано, що ніс «службу при
дворе дражайшей матушки», військовий товариш (з
1752.23.12.), сотник куземинський (1755.16.06. –
1782), абшитований бунчуковий товариш (1782 –
1788 – ?). Мав 249 підданих (1788). Д.: Настасія Ма-
карівна Стрешенцова, донька бунчукового товариша.

Трипольський Іван Степанович (? – 1730) – син військо-
вого товариша, значковий товариш, потім священик.

Трипольський Олексій (1763 – 1783 – ?) – служив з
1778 р., значковий товариш (з 1782), в походах не був.

Трипольський Степан – військовий товариш Переяс-
лавського полку.

Трипольський Яків Антонович (1757 – ?) – син полко-
вого хорунжого прилуцького, службу розпочав в
травні 1765 р. при Малоросійській колегії, військо-
вий канцелярист (з 1767.07.), осавул полковий при-
луцький (1771–1782), одночасно бунчуковий
товариш (з 10 серпня 1781 р.). Мав підданих в Пи-
рятинському та Прилуцьких повітах. Д.: Мотря Іва-
нівна Бахчевська (1761 – 1782 – ?), донька судді
земського переяславського.

Трифановський Іван Якович (1746 – ?) – службу роз-
почав з 1766 р. у МК, військовий канцелярист (з
1766), військовий товариш (1779–1782), бунчуковий
товариш (1782.28.04. – 1790 – ?). Мав 434 підданих в
2 селах і 8 хуторах (1788), Глинського повіту с. Бере-
зівки (214 підданих), Прилуцького повіту с. Сорочи-
нець (206 підданих), в хуторі Новгородського повіту
(5 підданих). Д.: Марія Іванівна Пустовойтова,
донька капітана, судді Недригайлівського повіту
Харківської губернії. Мали синів Івана і Михайла.

Трифановський Петро – значковий товариш При-
луцького полку. У 1743 р. ГВС розглядав справу про
побиття ним мешканця с. Березівці Срібрянської
сотні Євгенія Петренка. 

Трифановський Яків Михайлович – син протопопа
прилуцького. Значковий товариш (1737 – 1751 – ?),
військовий товариш (1758). Полковий комісар. Мав
1 посполитого у м. Срібному. У 1758 р. відряджений
на Запорізьку Січ. Абшитований військовий това-
риш (1772). Бунчуковий товариш (1779). Д.: Феодора
Петрівна Зарудна (? – 1730 – 1772 – ран. 1779),
донька абшитованого сотника.

Трифонов N – значковий товариш Прилуцького полку
(1740).

Тришатний Андрій (? – ран. 1768) – значковий това-
риш. Д.: Ганна NN (? – 1768 – ?).

Тришатний Борис (? – 1720 – 1768 – ?) – полковий хо-
рунжий, значковий товариш (1730 – 1750 – ?). У
1737 р. купував провіант і коней, але повинен йти в
похід в команді фельдмаршала фон Мініха. Мав
млин (1741). Доводився швагром полковому осавулу
Степану Косачу і полковому судді Андрію Рубцю.
Абшитований полковий хорунжий (1768). Мав двір
приїзджий у Стародубі у 1768 р. Д.: N Антінівна N.

Тришатний Василь Борисович – син полкового хорун-
жого, значковий товариш Стародубського полку
(1769) в другій армії в поході. Військовий товариш
(? – 1781 – 1787 – ?). Житель с. Мишковки, володів
хут. Хреньовим поблизу Тарасівки (1781). Д.: Марія
Петрівна Прокопович, донька військового това-
риша. Мали синів Григорія, Луку, доньку Ганну.

Тришатний Іван – значковий товариш Стародубського
полку.

Тришатний Лев Борисович (бл. 1746 – 1809.18.01.) –
полковий канцелярист в Стародубському полку
(1764), військовий товариш (1787). Житель с. Миш-
ковки 2-ї полкової сотні, разом з братом мали 148
підданих (1787), 21 двір з 23 хатами (1781). Поблизу
с. Обухівки 1-ї полкової сотні тримали хутір в уро-
чищі Тавринінці, при ньому лісові рощі, ставок з
плотиною, млиним амбаром. Д.: Пелагея Захарівна
Ширай, донька військового товариша. Мали синів
Павла, Степана, Михайла, доньок Єфросинію,
Олену, Софію.

Тришатний Семен Іванович – у 1723 р. мав у с. Миш-
ківка 1 ґрунтовий двір і 4 хати бобилів. Значковий
товариш Стародубського полку (? – 1730 – 1735 – ?),
жив у полковій сотні. 11 січня 1730 р. продав Григо-
рію Плешку хутір Хореневський.

Троїцький N – значковий товариш Ніжинського полку
1732 р., мав двір приїзджий та шинок у м. Шапова-
лівці.

Тройницький Іван Павлович (1732 – ран. 1768) – на-
вчався у Київських училищах, служив з 1749 р. вій-
ськовим канцеляристом ГВК, значковий товариш
(1756 – ?), військовий товариш Полтавського полку
(1761), полковий комісар (1761). Д.: Феодосія Григо-
рівна N, в другому шлюбі за Іваном Леонтовичем,
бунчуковим товаришем.

Тройницький Павло (? – 1700 – 1736 – ран. 1740) – дво-
ровий писар полковника полтавського (1715). Писар
полковий полтавський (1717). Сотник келебердин-
ський. Значковий товариш (1723–1730). 1 жовтня
1723 р. від імені значкового твариства полку підпи-
сав Коломацькі чолобитні. Мав млин в Келебердин-
ській сотні (1722). Д.: Марія Іванівна Світайло (? –
1768). Мала 45 дворів (1744), в Келебердинській сотні
3 сім’ї підданних і 28 сімей підсусідків (1752). 

Тройницький Устин Павлович (бл. 1738 – 1811 – ?) –
службу розпочав з 1757 р., значковий товариш По-
лтавського полку (? – 1764 – 1772). Зауряд-поручик
Дніпровського пікінерського полку (з 1772). Д.: 1)
Параска Олексіївна Ігнатьєва, донька поміщика
Єпифанівського повіту. 2) NNN.
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Троневський Захар (1759 – ?) – службу розпочав з 1776 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1782).

Троневський Іван Григорович (1768 – 1788 – ?) –
службу розпочав з 1776 р., значковий товариш Мир-
городського полку (з 1781).

Троневський Максим (1759 – 1789 – ?) – з шляхтичів,
службу розпочав з 1770 р., полковий канцелярист (з
1771), значковий товариш Миргородського полку (з
1777).

Троневський Опанас (1733 – 1788 – ?) – службу розпо-
чав з 1 січня 1750 р. полковим канцеляристом,
писар сотенний шишацький (1754 – 1769), значко-
вий товариш (з 1779.7.03.).

Троневський Пилип Григорович (1766 – 1788 – ?) –
службу розпочав з 1779 р., значковий товариш Мир-
городського полку (з 1780).

Тронишин зять Василь – значковий товариш Гадяць-
кого полку (1739), жив у 1-й полковій.

Тропко Григорій Дем’янович (1743 – 1769 – ?) – службу
розпочав з 20 липня 1757 р., значковий товариш
Полтавського полку (з 30 липня 1763 р.).

Тропко Дем’ян – значковий товариш Полтавського
полку (1755), мав двір у Полтаві.

Трохим Васильович (? – ран.1718.21.10) – козак, сотник
срібрянський (1682.04. – 1705.24.05). 10 січня 1688
р. отримав гетьманський універсал на млин на р.
Утиці в с. Охоньках та на всі доходи з нього. У 1695
р. поряд з іншими супроводжував в Москву поло-
нених турок, взятих під Кизикирменом. 9 квітня
1696 р. отримав підтверджувальну царську грамоту
на с. Охоньки з млином. Полковий суддя (з 1707 р.),
значний військовий товариш (1709). У свого зятя
Федора Обношенка купив млин на р. Лісогорі, який
стояв під межею, а 1 березня 1712 р. продав його
сину своєму Антіну за 100 коп. В цей же день продав
йому ліс під Ярославкою Глинською, який раніше
купив у мешканця сріблянського Паска Наглого, та
проміняв гай Осичник під с. Охоньки на гай, куп-
лений Антіном у жителя сокиренського Микити
Бабченка. По доносу був викликаний до Петер-
бургу, але в дорозі помер. Родоначальник Троцин.

Трохимович Ананій Петрович (бл. 1759 – ?) – син вій-
ськового товариша, військовий товариш (1782) і
возний Коропського повіту. Мешканець короп-
ський. Мав хутір при урочищі Крупці поблизу с. Со-
хачі, де мешкали 6 підданих. Д.: Марія Яківна
Соломка, донька сотника.

Трохимович Василь Григорович – син сотника короп-
ського, значковий товариш Ніжинського полку (? –
1742), військовий товариш «за служби діда батька і
його» (1742.02. – 1750 – ?), мав двір житловий і
шинок у м. Коропі. У 1743 р. мав 6 кіл млинових,
надав позику до військового скарбу – 30 коп.

Трохимович Дмитро Якович – військовий товариш (1683).
Трохимович Іван Григорович – син сотника короп-

ського, значковий товариш.
Трохимович Петро Васильович (? – ран. 1787) – син

військового товариша, військовий товариш.
Трохимович Петро Іванович – син значкового това-

риша, службу розпочав військовим канцеляристом

(1745), військовий товариш Ніжинському полку «за
служби батька» (1745.28.08. – 1763 – ?), полковий
комісар. Мав двір житловий і шинок у м. Коропі.

Трохимович Роман – значковий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1742), військовий товариш (1742 –
1748 – ?). 

Трохимович Федір Васильович (1755 – ?) – син вій-
ськового товариша, абшитований військовий това-
риш (? – 1782 – 1787 – ?). Мешканець коропський.
Д.: Параска Назарівна Іллєнко, донька значкового
товариша.

Трохимович Яків (? – ран. 1787) – значковий товариш
Ніжинського полку, військовий товариш (1742 –
1747 – ?), мешканець шептаківський. Мав синів
Петра, Василя, Дмитра.

Троцина Фадій Миколайович (1742 – 1773 – ?) – вій-
ськовий товариш (? – 1787 – 1770), сотник 2-ї Вар-
винської сотні Прилуцького полку (1770 – 1773),
бунчуковий товариш.

Троцький Георгій Петрович (1729 – ?) – службу розпо-
чав з 1756 р. значковим товаришем у Лубенському
полку. Був у задніпровських містах за гайдамаками,
в наборі на армію волів. Військовий товариш (з
1761.18.05.). Абшитований полковий осавул (з 1765).
В хут. Високому Горбі у нього 176 підданих чолові-
чої статті (1764). Д.: (1753) Ганна Іллівна N (1734 – ?)

Троцький Григорій Іванович (1713 – 1763 – ран. 1781) –
син бунчукового товариша, бунчуковий товариш (з
1747.26.01.). Мав хутір Полетиковку Новомлинської
сотні. Жив у Ніжинському полку. Мав житловий
двір у м. Нові Млини.

Троцький Григорій Трохимович (? – 1670 – ран. 1709) –
син міщанина новомлинського, сотник новомлин-
ський, бунчуковий товариш. Д.: Васса Іванівна N (?
– 1674 – 1733 – ?), в другому шлюбі за сотником ба-
туринським (1709–1710) Григорієм Яковенком.

Троцький Дмитро Іванович – син бунчукового това-
риша, бунчуковий товариш (1747.26.01. – 1752 – ?),
жив у Ніжинському полку.

Троцький Іван Григорович (? – 1691 – 1745) – син сот-
ника новомлинського, сотник батуринський, знач-
ний військовий товариш (? – 1723 – ?), бунчуковий
товариш (? – 1727 – 1735.25.11., універсал – 1743 –
?). 1727 р. відпущений з Астрахані додому. У 1732 –
1733 рр. мав суперечку за майно з матір’ю Васою
Іванівною N (? – 1674 – 1726 – ?) (в другому шлюбі
за сотником батуринським (1709 – 1710) Григорієм
Яковенком) і зятем – значковим товаришем Пет-
ром Моцарським). Два роки був в польському по-
ході. 1741 р. склав присягу імператриці Лизаветі в
Ніжинському полку разом з синами Яковом і Гри-
горієм. Мав двір у Нових Млинах. У 1743 р. жив у
Ніжинському полку, мав 19 дворів, 4 млинові кола,
позика у військовий скарб – 1 карбованець 50 копі-
йок. Д.: (1732) Ірина Гнатівна Сахновська (? – 1744),
донька полкового обозного чернігівського.

Троцький Іван Ілліч (? – 1760) – службу розпочав як
сотенний хорунжий новомлинський (1735 – 1747),
значковий товариш Ніжинського полку (1747.12.06.
– 1760). Мав двір житловий у м. Нових Млинах.
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Троцький Іван Кирилович – син бунчукового това-
риша, бунчуковий товариш (1740).

Троцький Іван Миколайович (1747 – 1788 – ?) – службу
розпочав 6 листопада 1766 р., значковий товариш у
Прилуцькому полку, військовий товариш (з
1767.19.12), полковий хорунжий прилуцький
(1772.12.03. – 1781.19.05.), бунчуковий товариш, ко-
лезький асесор. Мав 244 підданих у 2 селах (1788).
Д.: Гафія N Богарьова, донька військового товариша.

Троцький Ілля Федорович (? – 1730 – ран. 1735) – знач-
ковий товариш, військовий товариш (по смерть),
служив при ГВА. Мешканець новомлинський.

Троцький Кирило Трохимович (? – 1680 – 1733 – ран.
1740) – син шляхтича-міщанина новомлинського,
козак новомлинський (1694), отаман городовий но-
вомлинський (1699), знатний Ніжинського полку то-
вариш (1709), сотник бахмацький (1710 – 1713),
значний військовий товариш (? – 1722), після смерті
Григорія Шишкевича обраний козаками сотником
новомлинським (1722.10.11. – 1727). Звільнений з по-
сади за привласнення громадських грошей, надмірні
побори, хабарництво і захоплення ґрунтів. Бунчуко-
вий товариш (1727.4.01. – 1733 – ?). Д.: N Яремівна
Андрїєва, донька полковника охотницького.

Троцький Микола Кирилович (? – ран. 1762) – син бун-
чукового товариша, бунчуковий товариш (1728.4.01.
– 1751 – ?). У 1747 р. на його хутір напали прилуцький
полковий осавул Ничипір та військовий канцеля-
рист Григорій Білецькі-Носенки. Д.: (з 1725) Марія
Степанівна Носенко, онука прилуцького полков-
ника. Мала 11 посполитих у с. Рудавці полкової сотні,
а також з 1747 р. володіла сс. Щурівкою і Голубівкою.

Троцький Микола Якович (? – 1783.10.09.) – службу
розпочав 1760 р. військовим канцеляристом, вій-
ськовий товариш (1765.19.08. – 1783). Мешканець
кибиршинський. Убитий розбійниками на шляху з
Локоток до Кибиршина. Мав маєтності у м. Нових
Млинах, д. Кнутах, Тростянці, хут. Полединівському,
6 дворів підданих в д. Вежновці, 15 дворів в с. Ло-
котки Новоміської сотні. Мешканець д. Кибирщини,
де мали з дружиною житловий дім, 46 дворів підда-
них. Д.: Варвара Степанівна Березовська (? – 1783),
донька бунчукового товариша. В придане отримала
д. Кибирщину Новоміської сотні. Мали синів Івана,
Микиту, Степана, Павла, доньку Горпину.

Троцький Никон Миколайович – військовий товариш
(1787).

Троцький Олексій Георгійович (1759 – ?) – службу роз-
почав з 1773 р. в Лубенській полковій канцелярії,
потім служив у ГВС. Канцелярист, військовий това-
риш (з 1783.20.01.) Д.: Уляна NN. 

Троцький Петро Кирилович (? – 1730 – ран. 1756) –
значковий товариш Чернігівського полку (? – 1737
– 1748 – ?). Д.: Ірина Іванівна Дорошенко, донька
бунчукового товариша.

Троцький Петро Максимович (1700 – 1742 – ран. 1761)
– син судді полкового лубенського. Значний вій-
ськовий канцелярист (1725–1729). 5 жовтня 1728 р.
отримав гетьманський універсал з підтвердженням
права на володіння с. Повстин і сл. Лазурками Пи-

рятинської сотні. Бунчуковий товариш (1730–1731).
Осавул полковий лубенський (1731.19.06. – 1731),
сотник чорнуський (1731.19.10. – 1739), наказний
полковник лубенський (1742), правив посаду гене-
рального осавула. Мав у Горошинській сотні у с. Ху-
доліївці 1 двір підсусідків у 1740 р. Мешканець
чорнуський. Д.: NNN (? – ран. 1739).

Троцький Яким Максимович (1701–1751.18.10.) – бун-
чуковий товариш у Лубенському полку (1735.31.12.
– 1751). Був у Лубенській полковій рахунковій комі-
сії. Наказний полковник миргородський (1751). Мав
у Снітинській сотні в д. Лучниках у 1740 р. 1 двір
підсусідків, в Лубнах 1 двір тяглий козацьких підсу-
сідків та 11 дворів піших (14 хат), у с. Єрковцях 1 двір
підсусідків, в Пирятинській сотні при хуторі Тим-
ковщині 4 двори підсусідків піших убогих, в сотні
Чорнуській в м. Куріньці 2 двори піших підсусідків,
у Лукомській сотні у с. Худоліївці 1 двір підсусідків
піших. Мав 44 двори підсусідків і 20 млинових кол
(1744). Мав у 1747 р. у Лубнах двір житловий, подві-
рок та 1 найманий, в Пирятинській сотні підданих в
с. Лазорках убогих 20 дворів на 26 хат, 2 бездвірних
та 2 кінних і 2 піших підсусідки, в с. Повстині убогих
3 двори на 3 хати і 3 бездвірних 2 кінних та 7 піших
підсусідків «владельческих» ґрунтових та 2 кінних
і 4 піших підсусідка посполитих, приїзджий двір і
шинок у Лукомлі, в Лубнах підсусідків 4 двори та 9
хат бедвірних, у Пирятинській сотні хутір на 1 двір
та хутір на 5 дворів, ще хутір на 23 двори, хутір на 4
двори, хутір на 2 двори. Д.: 1) (з 1731.31.01.) Олек-
сандра Андріївна Маркович (? – ран. 1747), донька
лубенського полковника. 2) (? – 1749 – ?) Тетяна
Дем’янівна Демешко (1707 – ран. 1767), донька ко-
зака с. Алтинівки Київського полку, тітка гетьмана
Розумовського, в першому шлюбі за Забережним.

Троцький Яків Іванович (1711 – 1763 – ран. 1787) – бун-
чуковий товариш (1747.26.01. – 1761.16.03.). Абши-
тований бунчуковий товариш. Йому доводився
швагром військовий канцелярист ГВК (1741 – 1747 –
?) Іван Григорович, раніше канцелярист полковий
Лубенського полку. Мав два хутори поблизу Нехайок
Новомлинської сотні. Жив у Ніжинському полку.
Мав двір житловий і 3 шинкових у м. Нових Млинах.
Д.: Євдокія Степанівна N (? – 1735 – 1787 – ?).

Трощинський Андрій Андрійович – значковий това-
риш Миргородського полку (1751), військовий то-
вариш (1752 – ?).

Трощинський Андрій Іванович – син переяславського
єпископа, службу розпочав з 1764 р. значковим това-
ришем Миргородського полку, військовий товариш
(з 1766), сотник яресківський (1771.25.10. – 1782). Д.:
Ганна Матвіївна Косяровська, донька писаря зем-
ського миргородського. Мали доньку Лизавету.

Трощинський Андрій Степанович (? – 1698 – 1730 – ?)
(від 2-го шлюбу) – військовий канцелярист (1718),
будучи в Петербурзі, 15 червня 1718 р. отримав геть-
манський універсал на половину с. Ручки. Бунчуко-
вий товариш (1730). Господар Гадяцького замку
(1730). Мав 140 підданих у с. Ручки. 1730–1734 рр.
відбувся розподіл с. Ручки Комишенської сотні між
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ним і братами. Поминальник його роду у Києво-Ми-
кільському пустинному монастирі: Стефан, Марія,
Олена, Марфа, Настасія, Уляна, Стефан, Ганна, Іван,
Григорій, Самійло. Д.: Уляна NN, 2 квітня 1729 р. от-
римала універсал гетьмана Апостола про звільнення
її маєтку с. Ручки та дозвіл на збір прогонних гро-
шей, мала 11 дворів і 1 коло (1744). 

Трощинський Дем’ян Андрійович – син бунчукового
товариша, значковий товариш Миргородського
полку (1734 – 1751 – ?), військовий товариш (1754),
прапорщик у відставці (1779), проживав у с. Яре-
ськах, секунд-майор (1784).

Трощинський Іван Степанович (? – 1733) – бунчуко-
вий товариш. Був у сулацькому поході. Загинув у
польському поході.

Трощинський Мартин Андрійович – зборщик вій-
ськового податку у Миргородському полку (1751),
військовий товариш (1752). 

Трощинський Мартин Іванович (? – ран. 1764) – знач-
ковий товариш Миргородського полку (? – 1742 –
1751), військовий товариш (1751 – 1752 – ?). У нього
один двір з Прокопом у Яреськівській сотні.

Трощинський Прокіп Андрійович – син бунчукового
товариша, службу розпочав з 1727 р. у Миргород-
ській полковій канцелярії. Значковий товариш
(1740 – 1751 – ?), військовий товариш (? – 1741 – 1757
– ?). У 1754 р. скуповував хати у козаків Яресківської
сотні. Разом з Мартином мав один двір у сотні. По-
лковий зборщик винокурених і питних податків.

Трощинський Стефан – службу розпочав 7 травня
1770 р. полковим копіїстом, полковий канцелярист
Миргородської полкової канцелярії (з 1776), знач-
ковий товариш (з 16 лютого 1781). 

Трощинський Стефан (? – 1660 – ран. 1716) – шляхтич
гербу «Шеліга». В.Модзалевський вважав його пле-
мінником Мазепи. Товариш полку Полтавського
(1669). «Господар» замку Гадяцького (1690–1697),
обозний полковий гадяцький (1697–1704). Полков-
ник гадяцький (1704–1709). Через родинну близ-
кість «звільнений з посади Гадяцького полковника»,
– вважав В.Модзалевський і заарештований. «За
свои верние и знатние заслуги имел в соем владе-
нии» с. Ручки в Комишненській сотні, яке на корот-
кий час у нього відібрали на Гадяцький замок. Д.:
Марія Іллівна Новицька (? – 1670 – 1718), донька по-
лковника комонного.

Трощинський Федір Тихонович – військовий товариш
Гадяцького полку (1668). У травні 1668 р. разом з
козаком Петром Рачкеєвим був посланцем геть-
мана Ігнатовича до Москви. Писар полковий га-
дяцький (1672, 1676). Володів с. Ручками.

Трубицький Григорій Іванович (1731 – ?) – з козаків,
службу розпочав 10 травня 1761 р., отаман сотенний
(з 1773), військовий товариш Лубенського полку (?
– 1782 – 1787 – ?). Д.: Соломонида Григорівна Ко-
ропчевська, донька значкового товариша.

Трус Яким – значковий товариш (1781), мешканець ста-
родубський.

Трусевич Андрій Іванович – син абшитованого вій-
ськовий товариш, військовий товариш Ніжинського

полку «за служби отца і його самого» (1747.9.02. –
1751 – ?). Мав житловий двір у Воронежі.

Трусевич Григорій (1731 – ?) – службу розпочав (з
1744), військовий канцелярист, військовий товариш
в Ніжинському полку (1752–1772), абшитований
осавул полковий (з 1772).

Трусевич Іван – військовий товариш 1747–1748 р., мав
житловий двір у Вороніжі.

Трусевич Іван (бл. 1735 – ?) – військовий товариш (1761
– 1769 – ?). У 1763 р. бунчукові товариші Іван і
Павло Сангурські чинили напади на його сіножаті в
Сосницькій сотні. Направлений у військовий похід
(1769). Бунчуковий товариш у Чернігівському полку
(1782), бурмістр сосницький. Мав у Сосниці 180 під-
даних. Д.: Катерина Василівна Трохимович, донька
військового товариша.

Трусевич Михайло Іванович (1723 – ?) – син військо-
вого товариша, службу розпочав з 1736 р., військо-
вий канцелярист, військовий товариш (1752 – 1763
– ?), проживав у с. Богданівка. Колезький асесор
(1783). Д.: Катерина Дем’янівна Бутович, донька
бунчукового товариша. Мали синів Павла, Мак-
сима, доньку Настю.

Трусевич Прокіп (1700 – ?) – шляхтич гербу «Шеліга»
змінений. Службу розпочав з 1724 р., був у низо-
вому поході (1724), військовий канцелярист (з
1730). Абшитований військовий товариш в Черні-
гівському полку (1761.14.06. – 1769 – ?). Мав 3 двори
підсусідків у м. Сосниці на своїй власній землі.

Труханов Сила – шляхтич гербу «Погоня польська»
змінений. Значний військовий товариш (військо-
вий товариш) Стародубського полку. Його онук, по-
лковий осавул Федір Маркович (1749 – ?) мешкав у
Стародубі.

Туболець Юрій – козак стасівський (1665). Товариш
полку Полтавського (? – 1671.15.09. – ?). Суддя по-
лковий полтавський (? – 1672 – ?).

Тулинський Антін (? – 1715 – ран. 1741) – значковий
товариш (? – 1735 – 1737 – ?). Житель власівський.
Д.: NNN (? – 1720 – 1741 – ?), проживала у с. Савин-
цях Сорочинської сотні (1741).

Тулинський Кирило – значковий товариш Миргород-
ського полку (1742), брат Михайла і Олексія.

Тулинський Михайло – значковий товариш Мирго-
родського полку (1742).

Тулинський Олексій – значковий товариш Миргород-
ського полку (1742).

Тулинський Тихін – значковий товариш Миргородського
полку, мав приїзджий двір у Сорочинцях (1738). 

Туманський Андрій Андрійович (1756 – ?) – навчався
у Переяславському колегіумі, КМА. Військовий то-
вариш (1784). Мешканець басанський.

Туманський Василь Григорович (1723 – 1809) – на-
вчався в КМА (? – 1736 – 1739), службу розпочав в
полковій канцелярії переяславській, потім – вій-
ськовий канцелярист ГВК (1739 – ?), старший вій-
ськовий канцелярист (1748), писар полковий
переяславський (з 1750), старший військовий кан-
целярист (з 1751). Бунчуковий товариш у Київ-
ському полку. Генеральний писар. Член
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Малоросійської колегій (з 1774). Д.: (з 1751) Уляна
Федорівна Лисенко, донька генерального судді.

Туманський Григорій Тимофійович (? – 1700 – ран.
1772.18.02) – навчався в КМА, значний товариш Пе-
реяславського полку (1723). Священик в Басані (? –
1739 – ?), протопоп басанський (1741–1755). Д.: На-
стасія Костянтинівна Журовська (? – ран. 1772.18.02.).
Можливо її дідом був Олександр Стефанович Жу-
ровський (? – 1685 – 1725 – ?), священик церкви
Пресвятої Богородиці (1712), купив за 200 талярів у
Борисполі двір з плецем і будівлями у Параски Іва-
нової Чипихи, протопоп бориспільський (1724).

Туманський Іван Андрійович (1753 – ?) – військовий
товариш (? – 1784 – ?), мешканець басанський. 

Туманський Леонтій Якович (бл. 1760 – ?) – абшито-
ваний військовий товариш (1788), мешканець м.
Градижська. Мав спадкових підданих в Градиж-
ському 28 і Хоролському повітах, в хут. Кагарлиць-
кому 25 (1782).

Туманський Михайло Васильович (1758 – 1827.8.12.) –
службу розпочав 4 серпня 1774 р. бунчуковим това-
ришем, в.о. секретаря ГВС (1777.5.03. – 1780.16.12.),
колезький асесор (з 1780.14.02.). Д.: Євдокія Авк-
сентіївна N (1787 – 1854).

Туманський Федір Григорович (1735 – 1799 – ?) –
службу розпочав 1760 р., того ж року призначений
значковим товаришем, 27 вересня 1761 р. військовим
товаришем, 1 – й осавул полковий київський (з
1764.30.07.), бунчуковий товариш (1780.20.02. –
1784), мешканець козелецький. Його кумом за сином
Григорієм був Павло Шум. Мав володіння у с. Бре-
гінці, посполитих в м. Басані і с. Брегинцях 105, в д.
Гуті Остерської сотні 162 (1779). Д.: Марія Стефанівна
Лутай, донька судді земського козелецького. Мали
синів Івана, Андрія, Павла, Іллю, Григорія.

Тумковський Іван Іванович (1751 – ?) – син осавула по-
лкового, військовий товариш (? – 1783 – 1787 – ?),
бурмістр коропський. Мав 59 підданих у Коропі. Д.:
Марія NN, донька священика.

Тупик Купріян (? – ран. 1693) – військовий товариш
Стародубського полку. Мешканець с. Лопазни.

Тупицький Андрій Іванович – значковий товариш Ні-
жинського полку (1769), сотник (1782), житель ко-
ропський, титулярний радник (1788). Мав 30
підданних. Д.: Євдокія Остапівна Християнович,
донька коропського бурмістра. Мали сина Івана, до-
ньок Параску і Єфросинію.

Тупиця Йосип – значковий товариш Чернігівського
полку (1738 – ?).

Туранський Дем’ян Олексійович (1697 – 1763 – ран. 1771)
– син сотника глухівського, навчався в КМА (1716).
Служив з 1718 р. значним військовим товаришем, був
у дербентському поході, на Ладозі. Бунчуковий това-
риш (? – 1724 – 1732). Отаман городовий глухівський
(1732–1740), сотник глухівський (1740–1761), абши-
тований бунчуковий товариш (з 1761). У слідстві над
сотником Силевичем (1763). Д.: 1) (1731) Меланія Ва-
силівна Савич, рідна племінниця свого чоловіка. 2)
(1735) Уляна N Кандиба. 3) (1748) Ганна Прохорівна
Миткевич, донька священика, вдова Шишкевича.

Туранський Іван Олексійович (1718 – бл. 1767) – слу-
жив з 1732 р., військовий канцелярист ГВК (? – 1734
– 1740), бунчуковий товариш (1740.25.05. – 1766 –
?). 1743 р. у Ніжинському полку мав 15 дворів, 2
кола млинових, позика у військовий скарб – 1 кар-
бованець, у 1748 р. мав двір у Глухові та двір у х. Ло-
вулинському Глуховської сотні. 1751 р. задіяний у
різних справах в ГВК, жив у Ніжинському полку.
Володів хут. Михайловщиною і с. Богдановим. Свя-
щеник чернігівський Єнко Григорій 1766 р. купив
за 300 карбованців у нього маєтність у с. Посудовці.
Д.: Ганна N Лизогуб.

Туранський Микола Дем’янович (1740 – ?) – син сот-
ника глухівського, службу розпочав 14 травня 1758
р. у похідній ГВК, лакей імператорського двору
(1763.21.05. – 1771), абшитований бунчуковий това-
риш (? – 1786 – 1798 – ?). Д.: Аграфена Іванівна
Янович, донька бунчукового товариша.

Туранський Олексій Михайлович (? – 1660 – 1716) – на-
вчався в КМА. Служив за царювання Олексія Ми-
хайловича. Писар міський глухівський (? – 1679 –
1681). Учасник двох чигиринських походів, був серед
оборонців Чигирина. Брав участь у двох кримських
походах. Писар сотенний глухівський (1681 – 1684 –
?), отаман городовий глухівський (? – 1685 – 1687,
1689), значний військовий товариш (1689 – 1690 –
?). Отаман городовий глухівський (? – 1696 – ?). Сот-
ник глухівський (1687.07., нак.; повний: ? – 1699.01.
– 1709). Возив інформацію від гетьмана Мазепи до
Петра І. В кримському поході 1689 р. «неприа-
телныхъ людей на Зеленой и Чорной долине и на
Колончаку побили, и съ поля збили, и загнали у
самой Кримъ за Перекопъ, и многихъ побиди, и
живыхъ поймали». 24 червня 1689 р. отримав цар-
ську грамоту на сс. Імшане і Богданівку. 5 липня 1699
р. і 11 липня 1703 р. отримав гетьманські універсали
на маєтності. Був у Ліфляндії. 31 грудня 1703 р. от-
римав царську грамоту на куплені млин з хутором і
слобідкою під с. Собичів на р. Шостці, другий млин
на тій же річці з хутором Олексіївським, на р. Ясмань
млин з хутором Дем’янівським і з слободою Веремі-
євкою. 20 листопада 1708 р. отримав гетьманський
універсал. Генеральний суддя (1709 – 1716). Д.: Марія
Лаврінівна N (? – 1725 – ?).

Туранський Олексій Олексійович (? – ран. квітня 1725) –
син генерального судді. Військовий товариш (1722),
значний військовий товариш (1723), бунчуковий то-
вариш (1723–1724). Д.: Єфросинія Миколаївна Син-
даровська, донька чернігівського протопопа. 

Турик Григорій – козак, значковий товариш Київського
полку (1746 – 1751 – ?), полковий комісар (1751).

Турик Захар (1742 – ?) – службу розпочав з 1767 р., оса-
вул сотенний (з 1770), значковий товариш Київ-
ського полку (1777 – 1783 – ?).

Турик Іван (1746 – ?) – службу розпочав з 1770 р., полковий
канцелярист (з 1773), отаман сотенний (з 1777), знач-
ковий товариш Київського полку (1780 – 1783 – ?).

Турик Олексій Григорович (1745 – 1788 – ?) – службу
розпочав з 1762 р., отаман сотенний (з 1770), знач-
ковий товариш Київського полку (з 1773), володів 9
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підданими у Носівці (1783). Разом з братами мали
70 нерозділених підданних у 1 місті, 1 селі і 2 хуто-
рах. Д.: Гафія Йосипівна Скляревська, донька знач-
кового товариша.

Турик Роман (? – 1670 – 1729 – ?) – сотник носівський
(? – 1700.04. – 1701.03. – ?), значковий товариш
(1729). У 1729 р. звернувся з суплікою до гетьмана
про можливість купівлі половини млина у Ніжин-
ського благовіщенського монастиря.

Турик Семен Григорович (1743 – 1790 – ?) – службу роз-
почав з 1761 р., отаман сотенний (з 1767), значковий
товариш Київського полку (з 1770). Володів 9 під-
даними у Носівці (1783). Внесений до І частини ро-
довідної книги дворян Чернігівського намісництва.
Д.: (1779) Ганна Іванівна Тоцька, донька військо-
вого товариша.

Турковський Максим Михайлович (? – 1750 – ран. 1754)
– службу розпочав з 1728 р. військовим канцелярис-
том ГВК, сотник мглинський (з 1733.05.), сотник по-
лковий стародубський (? – 1735.12.12), бунчуковий
товариш (1735.12.12. – 1750 – ?). Володів сс. Вормином
і Чешуйками Мглинської сотні, с. Бобриком Веприць-
кої сотні та сл. Луговець і Лукавицю Гадяцького полку,
млинами, отчинами, пасіками, руднями на р. Гудинці.
За заповітом дядька Володимира Ракушки-Романов-
ського у 1743 р. до нього перейшли всі маєтності ос-
таннього. Мав 27 дворів посполитих та 15
підсусідських у с. Щерби, 90 дворів посполитих у Ве-
ликій Слободі. У с. Княжичі 32 двори посполитих та 7
підсусідських і на його хуторі під селом 3 двори поспо-
литих (земля ним куплена). У 1748 р. мав шинковий
двір у с. Княжичах і приїзджий на хут. Безбородовці
Глуховської сотні. Д.: 1) (з 1732.23.01.) Марія Григо-
рівна Жоравка. Млин у с. Хильчич Новгородської
сотні за спадщиною належав їй, але його захопив глу-
хівський протопоп Олексій Голяховський. 2) Ганна
Григорівна Кулябка, донька бунчукового товариша.

Турковський Михайло – службу розпочав «при боку
гетьмана Мазепи», потрапив в шведський полон.
«Дозорця почепський», сотник мглинський (1706 –
1707). 6 січня 1706 р. за заслуги і перебування в швед-
ській неволі отримав гетьманський універсал на с.
Вормин. 30 травня 1707 р. купив млин в с. Вормин на
р. Вормин у значного військового товариша Степана
Сейновича. 12 грудня 1708 р. отримав гетьманський
універсал з підтвердженням маєтностей (сс. Вормин
і половини Чашуєк з млинами і угіддями). 9 січня
1710 р. купив у Петра Ракушки-Романовського млин
в с. Осколків. З 1710 р. господар гадяцького замку і
значний військовий товариш. Генеральний писар (з
1728.16.12.). Бунчуковий товариш (1729). Після Сте-
фана Сейновича за універсалом гетьмана Мазепи
1706 р. тримав 45 дворів у д. Вормін, а після покій-

ного тестя Івана Романовського 12 дворів у д. Че-
шуйки, 11 дворів д. Санники за заслуги і за «поло-
ненное терпение в неволе шведской». У д. Вормін
була винокурня в два казани. У березні 1738 р. отри-
мав універсал ГВК про підтвердження прав власності
на сс. Вормин і Чешуйки, слободи Лукавицю і Луго-
вець Мглинської сотні Стародубського полку. Д.:
Марфа Іванівна Ракушка-Романовська, донька по-
лкового судді стародубського.

Туровець Гаврило – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1726 – 1732 – ?). 

Туровець Петро – значковий товариш Ніжинського
полку, його син був полковим комісаром, а онук
Яків (? – 1740 – 1770 – ран. 1787) – хорунжим по-
лкової артилерії. Вдова останнього мешкала у м.
Нових Млинах.

Туровський Степан – осавул сотенний бакланський (?
– 1760 – 1761 – ?), військовий товариш Стародуб-
ського полку, проживав у с. Старосіллі.

Турочник Іван – значковий товариш, після кримського
походу, в якому брав участь, виключений з компуту
значкових товаришів (1736).

Турчин Гнат – значковий товариш (1721 – 1751 – ?). Жи-
тель с. Леляк. 

Турчин Михайло (1724 – 1788 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш, поручик, жив у Борзнянському
повіті, мав спадкових 5 підданих у с. Заньки Ні-
жинського повіту (1788). Д.: Феодосія Дмитрівна
Криловська, донька протопопа. 

Турчиновський Михайло Степанович (? – 1675 – 1746
– ?) – син козака. Сотник березанський (? – 1695 –
?, ? – 1701 – 1706 – ?, ? – 1710 – ?). З-під Ляховичів
(1706 р.) повернувся без сотні. Обозний полковий
переяславський у царичанському поході (1718.03.).
Військовий товариш (1726), значковий товариш (? –
1732 – 1746 – ?). Д.: Ганна Кузьмівна Садковська (?
– 1680 – 1717 – ?).

Турчиновський Стефан Михайлович (1705 – 1760 –
ран. 1786) – син сотника березанського. Значковий
товариш Переяславського полку (1730 – 1752 – ?),
Мав двір житловий у Березані, житловий двір при
його хуторі в Яготинскої сотні. Д.: Уляна Василівна N
(1714 – 1775 – ?), донька священика, в другому шлюбі
за Іваном Дмитровичем Думитрашко-Райчем. 

Туценко Андрій Дем’янович – військовий товариш
(1782).

Туценко Дем’ян Артемович – син сотенного старшини
новомлинського, абшитований значковий товариш
(1782). Д.: Ірина N Руданська, донька значкового то-
вариша.

Тушкан Іван – військовий товариш (1678), мешканець
комишненський. 1678 р. продав млинове місце на
р. Хорол Демку Черняю.

У
Угрічіч-Требинський Данило Петрович (1728 – 1785

– ?) – його батько Петро Миколайович Угрічіч-Тре-
бинський жив у Сербії в ХVІІ – першій половині

ХVІІІ ст., помер раніше 1756 р., а його вдова Стефа-
нида Кузьмівна N вийшла з Сербії у 1756 р. з мо-
лодшими си нами Савою, Марком і Олексієм. У 1763



р. вона судилася з старшим сином Данилом за ма-
єтності Славуя Требинського (1677 – 22.03.1749),
який вийшов з Сербії ще у 1711 р., став сот ником ірк-
ліївським (1716–1739). У 1735 р. вийшовши з бать-
ківщини з Сербії в малих роках і жив при дядькові
своєму померлому сотнику іркліївському Славую
Требинському. Данило 1740 р. вивчав німецьку
мову в КМА, у 1744 р. – учень школи ситаксими в
Переяславі, навчався російській грамоті до 1743 р.,
у 1743 прийнятий в ГВК, у 1744 отримав звання вій-
ськового канцеляриста, і на власний кошт знахо-
дився при ГВК до 1750 р. отримав абшит від ГВК.
Бунчуковий товариш за універсалом гетьманським
в Лубенському полку (з 1752). У 1755 р. військовий
товариш Гаврило Григорович скаржився на нього
за напад на його хутір, захоплення хліба і худоби.
Власник с. Хижки Глухівської сотні, на яке здійснив
наїзд на початку 1752 р. путивльський поміщик
Карпов. 1753–1755 рр. розподіл з новосербським
капралом Требинським спадщини свого дядька аб-
шитованого сотника іркліївського Славуя Требин-
ського. 1756 р. в польській комісії брацлавськогому
воєводстві (1756). Д.: (з 1754) Олена Андріївна Ли-
зогуб, донька сотника конотопського, вдова Івана
Ва сильовича Піковця.

Угрічіч-Требинський Максим Олексійович (1741 –
1825) – син сотника іркліївського, службу розпочав з
21 липня 1760 р. військовим товаришем, брав участь
в пруському поході. З 1768 по 1775 рр. – комісар в Зо-
лотоніському комісарстві по вибору дворянства. У
1778 р. став бунчуковим товаришем. Пізніше був ко-
лезьким асесором, підкоморієм Золотоніського по-
віту. У 1780 р. мав 602 підданих в містечку Ірклієві,
хут. Каврай, сс. Каврай, Крутьках, Мельниках, Ка-
нівцях, Ревбацях, Митках, Самовиці, Будках, Васе-
гинцях, Мамаленках, Котках Переяславського
полку, м. Оржиці, слободі Іржавці, хуторах Бражни-
ківщині і Запорожанському Лубенського полку. Д.:
1) (з 1765) Настасія Якимівна Каневська (? – 1750 –
1793), донька полкового обозного переяславського.
2) (з 1794) Настасія Семенівна N.

Удовиченко Григорій – абшитований військовий то-
вариш (1781), житель коропський. Його донька
Гафія заміжня за Андрієм Івановичем Забілою.

Удовиченко Данило – значковий товариш (1781).
Уладовський Андрій Осипович – син значкового това-

риша, значковий товариш.
Уладовський Михайло Федорович (1760 – ?) – син вій-

ськового товариша, військовий товариш (1787).
Уладовський Осип – значковий товариш.
Уладовський Федір Андрійович (1737 – ?) – син значко-

вого товариша, військовий товариш (1788), мав 9 під-
даних у с. Туліголовці. Д.: Ірина NN, донька шляхтича. 

Улазовський Андрій Осипович – значковий товариш.
Улазовський Михайло Федорович (1760 – ?) – син вій-

ськового товариша, військовий товариш (1787).
Мешканець с. Тулиголовки.

Улазовський Федір Андрійович (1737 – ?) – син значко-
вого товариша, військовий товариш (1787). Мешка-
нець с. Тулиголовки. Д.: Ірина NN, донька шляхтича.

Улізько Василь Матвійович – значковий товариш
(1764), військовий товариш (1787).

Улізько Іван Степанович (? – 1700 – ран. 1757) – значко-
вий товариш Стародубського полку (1715 – 1752 – ?).
Проживав у полковій сотні. У 1726 р. подав чолобитну
полкового сотника Семена Галецького за невико-
нання судового рішення про повернення ґрунту його
братом Михайлом Улізько. У 1737 р. перебував вдома,
але мав йти в похід в команді фельдмаршала фон Мі-
ніха. Д.: Афанасія Степанівна Помаранска, вдова по
значковому товаришу Василю Десятовському. У 1758
р. вона, вже вдова по ньому, продала за 90 рублів
шляхетське міце у Стародубі козаку Опанасу Будовці.

Улізько Матвій Федорович – військовий товариш у Ста-
родубському полку (1764).

Улізько Михайло Тимофійович (? – 1695 – 1729 – ?) –
потрапив в шведський полон, де перебував 17 років.
1722 р. гетьман Скоропадський підтвердив йому
універсалом 9 дворів у с. Рохманові і 8 дворів в д.
Піхторовці. Значковий товариш (1722 – 1729 – ?).
Д.: Гафія Яківна Ширай.

Улізько Олександр Матвійович – військовий товариш у
Стародубському полку (1787).

Улізько Петро Тимофійович – значковий товариш (? –
1723 – 1737 – ?), жив у полковій сотні, у 1737 р. пе-
ребував вдома, але мав йти в похід в команді фель-
дмаршала фон Мініха.

Улізько Степан Якович (? – 1652 – ран. 1709) – син по-
лковника корсунського. Йому перейшло с. Яцко-
вичі після смерті батька. Військовий товариш,
Самойлович надав йому с. Берновичі, що може свід-
чити про якісь його родинні зв’язки з Воронами. 5
жовтня 1687 р. Мазепа підтвердив йому с. Берно-
вичі 2-ї полкової сотні, потім стверджене царською
грамотою. Значний військовий товариш (? –
1688.01. – 1700 – ?). Під Несвіжем потрапив у швед-
ський полон, де і помер. Д.: NNN (? – ран. 1709).

Улізько Тимофій Якович (? – 1720) – син полковника
корсунського. Гетьман Самойлович надав йому с.
Рохманів. 1 серпня 1685 р. отримав лист полковника
Якова Самойловича на с. Піхторівку, універсал від 4
жовтня 1687 р., яким Мазепа підтвердив йому с.
Рохманів. Полковий хорунжий стародубський (1687
– 1688.01. – ?), значний військовий товариш (? –
1693 – 1704 – ?). У 1710 р. гетьман Скоропадський
підтвердив право на с. Пихторівку.

Улізько Федір Степанович (1672 – ?) – мешкав у полко-
вій сотні, гетьман І.Скоропадський у 1709 р. підтвер-
див за ним 7 дворів у с. Берновичі. Від тестя отримав
с. Євдоколи в Бакланській сотні, яке 1712 р. гетьман
віддав лубенському полковнику Андрію Марковичу.
Значковий товариш Стародубського полку (? – 1712
– 1737 – ?). 14 вересня 1730 р. отримав підтверджу-
вальний універсал на с. Берковичі і млин під с. Ру-
ковать, надані його батькові як підтвердження
гетьманського універсалу Мазепи Петром І. У 1737 р.
перебував вдома, але мав йти в похід в команді фель-
дмаршала фон Мініха. 1737 р. мав у д. Берновичі по-
лкової сотні 2 малоґрунтових, там само Петро
Улізько мав 1 малоґрунтового підсусідка. Загинув в
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Фай Іван Маркович – значний товариш Стародубського
полку (1690). Власник Стахурщини. Д.: Тетяна NN
(? – ран. 1696), сестра козака-шляхтича новгород-
сіверського Івана Жади.

Фальковський N – значковий товариш Київського
полку. У 1743 р. діяла комісія, що описувала його
майно. 

Фальковський Іван (? – ран. 1696.27.09.) – значний вій-
ськовий товариш, супроводжував Мазепу до Москви
(1689), полковник сердюцький. Полковий обозний
київський. Володів дворами в с. Савинці Остерської

сотні. Д.: N Гнатівна Туманська (? – 1680 – бл. 1735),
черниця Антінія. 29 вересня 1715 р. отримала геть-
манський універсал, в якому зазначалося, що її чо-
ловік «не тилко в войску запорожскому, але и на
уряде охочепехотного полковництва чрез килко лет
услуги свои ронившого». 

Фальчевський Іван – служив у надвірній корогві. Про-
текціоніст гетьманський, отримав універсал 28 лю-
того 1729 р. Військовий товариш Чернігівського
полку (? – 1742 – 1750 – ?). Мав млин на р. Бабириці
у с. Оболоні. Проживав у с. Городище Понорниць-

кримському поході. Д.: N Станіславівна Полубин-
ська, донька городового отамана стародубського. 

Улізько Юрій – син і онук значкових товаришів, значко-
вий товариш Стародубського полку (1749 – 1751 – ?).

Уманець Василь Васильович – військовий канцелярист
ГВК (1740–1751), сотенний писар глухівський Ні-
жинському полку (1751–1761), військовий товариш
(1761 – 1771 – ?), сотник янпольський (1777–1781),
бунчуковий товариш (? – 1789 – ?). Д.: Марія Олек-
сандрівна Забузька, донька значкового товариша.

Уманець Василь Семенович – значковий товариш (? –
1734), хорунжий полковий ніжинський (1734 – 1738
– ?). Брав участь у кримському поході (1736).

Уманець Іван Лаврінович – значковий товариш (1788).
Д.: Ірина NN, донька шляхтича.

Уманець Микола Семенович – значковий товариш.
Уманець Олександр Федорович – значковий товариш

ГВА.
Уманець Олексій Федорович – службу розпочав з 1765

р., значковий товариш, військовий товариш (з 1771),
присутній в Погарському магістраті, осавул полко-
вий (1773 – 1782), бурмістр, погарський повітовий
казначей (з 1781), бунчуковий товариш (з 1782). Д.:
Ірина N Юзефович, шляхтянка. Мали синів Матвія,
Павла, доньок Параску, Дарію.

Уманець Петро – сотник глухівський (1760 – 1761), бун-
чуковий товариш.

Уманець Петро Васильович – значковий товариш, писар
земський (1795), секретар Глухівського повітового
суду, титулярний радник (1789). Д.: Ганна Матвіївна
Жураховська, донька бунчукового товариша.

Уманець Петро Дем’янович (? – 1673 – 1726) – писар
гродський глухівський (? – 1693 – ?), військовий то-
вариш (? – 1726). Був одружений двічі.

Уманець Пилип Васильович – значковий товариш
(1756 – 1767), осавул полковий (? – 1773 – ?), бунчу-
ковий товариш. Д.: Пелагея Семенівна Нарбут,
донька військового товариша.

Уманець Семен Семенович – військовий товариш (? –
1742 – ?).

Уманець Федір – військовий товариш 1736 р., мав двір
у сл. Веригінській Глухівської сотні.

Унучко-Посудевський Сила Войтехович (? – 1690 –
1710 – ?) – військовий товариш Чернігівського
полку, житель с. Плехова. 

Урбанович Олександр – рід Урбановичів фіксують до-
кументи як шляхтичів гербу «Лебідь» Ошмян-
ського повіту Великого князівства Литовського.
Військовий товариш (1665). Запорізький полков-
ник, кошовий отаман. У лютому 1668 р. в Новгород-
Сіверському захопив у полон поранену дружину і
дітей воєводи Квашніна. Наказний полковник
кальницький при обороні Кальника від польських
військ і ханенківців у 1671 р. Очолював героїчну
оборону Кальника (1671.17. – 30.10.) проти військ
Собеського-Ханенка.

Урвихвіст Павло Якович – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1735–1738), у 1735 р. був у поході в
Орелі на лінії, 1737 р. – комісар на стації полкові,
1738 р. наглядав за кіньми з російських міст. Мав
приїзджий двір у Кролевці.

Ус Андрій Федорович – військовий товариш у Старо-
дубському полку (1787), мав 22 підданих в м. Ста-
родубі. Д.: Марія NN, донька купця. Мали доньок
Ганну, Марфу і Катерину.

Ус Федір – військовий товариш. Мешканець стародуб-
ський (1781). Мав хутір у 1-й полковій сотні.

Усевич-Косюн Костянтин Янович – шляхтич, пере-
йшов на Лівобережжя. Значковий товариш Ніжин-
ського полку.

Усевич-Косюн Яків Степанович (1712 – ?) – значковий
товариш Ніжинського полку. Мешкав у с. Клишках
(1787).

Устименко Леонтій (1730 – ?) – абшитований військо-
вий товариш Гадяцького полку (1787), мав 7 підда-
них у 1 містечку. Д.: Меланія NN, донька
придворного співака.

Устимович Степан (1752 – ?) – службу розпочав з 1774
р., військовий товариш (1781 – 1787 – ?), мав підда-
них у с. Крутьки Городиського повіту, на хуторі біля
с. Прилипки, у с. Прилипках Золотоніського повіту.

Устинівські – значкові товариші, мали у 1764 р. у Старо-
дубі 2 двори, 2 хати, в яких жило 4 найманих людей.

Утва Іван Пархомович – шляхтич, сотник слабинський
(? – 1672 – 1677), значний полковий товариш Чер-
нігівського полку (1689). 23 жовтня 1689 р. черні-
гівський полковник надав йому частину слободи
Мохнатинської. Мешканець чернігівський. Д.: Єв-
докія NN, 23 травня 1720 р. продала ґрунти у с. Гу-
бичах полковнику П.Полуботку.
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кої сотні, мав у с. Савинках приїзджий двір і шинок,
найманих людей. 1750 р. патенту не пред’явив.

Фасовець (Фасовський) Іван (? – ран. 1747) – предки ще
за польської влади тримали млин. Значковий това-
риш Чернігівського полку (? – 1732 – 1743 – ?). Мав
підсусідків в Сибережі. Володів млином на болотці
Глинянка. Продав займище чернігівському прото-
попу Григорію Максимовичу. Мав посполитих на
хуторі Глинянки 3 двори. Мав двір на хуторі Гли-
нянка та житловий в д. Осняки (1741), мав двір у
Чернігові, с. Сибережі (1743), на хут. Глинянці 2
двори посполитих (1741).

Фасовець (Фасовський) Семен – значковий товариш
Чернігівського полку (1732).

Фасовець Степан Іванович (1731 – ?) – мешкав в дворі
у с. Осняках Роїської сотні. Абшитований військо-
вий товариш Чернігівського полку (? – 1782 – 1788
– ?). Мав у Чернігівскому повіті 9 хат підданих
(1782), 72 підданих в одному селі і одному хуторі
(1782). Рід внесений до VІ частини дворянської
книги дворян Чернігівського повіту Чернігівського
намісництва. Д.: Марія NN, донька козака.

Фасовський Стефан Іванович – значковий товариш
Чернігівського полку (? – 1747 – 1755 – ?), мав жит-
ловий двір у д. Осняки.

Федоренко Василь – значковий товариш Прилуцького
полку (1767).

Федоренко Василь (1717 – 1787 – ?) – шляхтич, абши-
тований військовий товариш Прилуцького полку (?
– 1779 – 1788 – ?). Мав 27 підданих у Монастирищі.
Мав 37 підданих у 1 містечку. Внесений до ІІ час-
тини дворянської родовідної книги Чернігівського
намісництва Ніжинського повіту. Д.: Мотря NN,
донька козака.

Федоренко Григорій – значковий товариш Миргород-
ського полку, не отримав російського чину (1788).

Федоренко Григорій – осавул сотенний Корибутівської
сотні (1767), абшитований значковий товариш При-
луцького полку (1767 – 1779 – ?), проживав у с. Го-
люнках, де мав одну бездвірну хату. Д.: N Данилівна
Телепа, донька козака голюнського.

Федоренко Максим – значковий товариш Прилуць-
кого полку (? – 1731 – 1732 – ?). У Монастирищах
мав 5 підсусідків (серед них Микита Кривоніс).

Федоренко Сергій (1754 – ?) – син старшинський, службу
розпочав з 1773 р. осавулом сотенним журавським,
абшитований військовий товариш Прилуцького
полку (1788). Д.: Ганна N Гордєєва, донька військо-
вого товариша. Мав 7 підданих в одному містечку.

Федоренко Юхим (1717 – 1763 – ?) – зять козака Івана
Силина, з уступлених його добр Юхим відбував всі
служби. Служив з 1737 до 1757 рр. полковим старо-
дубським канцеляристом, був 1 рік у ліфляндському
поході, «відправляв» посаду полкового писаря, за
служби 11.08.1757 р. призначений значковим това-
ришем. Абшитований військовим товаришем. 1760
р. у різних «слідствах» Економічної канцелярії. 

Федорів Роман (1717 – ?) – значковий товариш Лубен-
ського полку (1762), абшитований значковий това-
риш (1788), мав 7 підданних у 1 хуторі. Внесений до

ІІ частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: N Яремівна Павленко, донька козака.

Федоров Антін (1728 – 1788 – ?) – службу розпочав з 15
квітня 1752 р., значковий товариш Миргородського
полку (з 1755.8.05). Отримав чин полкового писаря
(з 1784.1.01).

Федоров Іван – військовий товариш Чернігівського
полку.

Федоров Іван – значковий товариш Лубенського полку
(1762).

Федоров Нестор – значковий товариш Прилуцького
полку (1740).

Федорович N (? – ран. 1750) – значковий товариш
Прилуцького полку.

Федорович Андрій – відомий з 1687 року, коли ку пив
дім у Баришівці у пана Михайла Мокієвського, оби-
вателя переяс лавського, колишнього сотника Ба-
ришівського. Значковий товариш Переяславського
полку (1730), продав Кіндрату Лебідю млин на р.
Трубіж, який купив у 1689 р. 

Федорович Антін (1752 – ?) – службу розпочав з 1765
р., військовий товариш Прилуцького полку (1767 –
1783 – ?)

Федорович Василь – військовий товариш Чернігів-
ського полку (? – 1687 – 1688 – ?), мав гетьманський
універсал на млин на р. Есмані (1687), підтвердже-
ний царською грамотою.

Федорович Григорій – значковий товариш Переяс-
лавського полку (1732).

Федорович Дмитраш – значковий товариш Переяс-
лавського полку (1732).

Федорович Дмитро Яремович – значковий товариш
Прилуцького полку (з 1741).

Федорович Іван – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1726).

Федорович Іван – військовий товариш (1654), учасник
посольства Зарудного-Тетері до Москви.

Федорович Леонтій – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1750 – 1752 – ?), мешканець кро-
пивненський.

Федорович Максим (? – 1710 – 1750 – ?) – значковий
товариш Прилуцького полку (з 1727).

Федорович Мартин – військовий товариш Стародуб-
ського полку (1700).

Федорович Матвій (? – 1700 – 1750 – ?) – значковий то-
вариш (з 1715) Прилуцький полковий комісар (1722).

Федорович Матвій (1757 – ?) – службу розпочав з 1770
р., значковий товариш Миргородського полку (з
1782.8.01).

Федорович Нестор – син козака, значковий товариш
Прилуцького полку (1739 – 1751 – ?).

Федорович Олександр – товариш полку Стародуб-
ського (1688).

Федорович Олександр (1767 – ?) – військовий товариш
(1787). Внесений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва

Федорович Опанас – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1750 – 1752 – ?), мав маєтність у с.
Деньгах, двір житловий у Кропивній та хутір над
Ірклєєм на 2 хати (1750).



Федорович Петро Яремович – значковий товариш
Прилуцького полку (з 1741).

Федорович Яким – значковий товариш (1724), захопив
ґрунт на р. Есмані у вдови чорторийського свяще-
ника Костянтина Федоровича.

Федорович Ярема – отаман сотенний срібнянський (?
– 1731 – 1741), сотник наказний срібнянський (1723,
1738, нак.). У 1741 р. з сотенного отамана призначе-
ний значковим товаришем Прилуцького полку.

Федоровський Іван (? – 1727 – 1767 – ран. 1783) – знач-
ковий товариш Стародубського полку (? – 1748 –
1767). Через старість абшитований у 1767 р. вій-
ськовим товаришем. Д.: Ганна NN, мешкала в Кро-
левці. Мали сина Михайла (1763 – ?) і доньку
Єфросинію (1761 – ?).

Федоровський Іван – абшитований військовий това-
риш (1783). Мешканець кролевецький. Д.: Євдокія
Леонтіївна Павловська, донька возного. Мали синів
Йосипа, Якова, доньок Параску, Ірину.

Федоровський Мартин (1725 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Гадяцького полку (1788). Мав 11
підданих в одному хуторі. Д.: Марія Жуковцева,
донька міщанина.

Федорученко Юхим (1719 – 1763 – ?) – служив з 1737 р.,
20 років був канцеляристом при Стародубській по-
лковій канцелярії, військовий товариш (1757 – 1763
– ?), був у ліфляндському поході. 

Федорщук – значковий товариш 1741 р., мав хутір у Хо-
рольській сотні.

Федосенко Андрій – отаман сотенний кобизький
(1727), значковий товариш Київського полку, його
донька Ірина заміжня за Гордієм Павловичем Бор-
суком (1748 – ?), поручиком у відставці, який про-
живав у с. Рикові Козелецького повіту.

Федосієнко Стефан (? – ран. 1766) – значковий това-
риш Лубенського полку.

Федосов Артем (1680 – 1767 – ?) – служив з 1705 р. ря-
довим козаком, в походах у 1706, 1707 рр. (за Віс-
лою), 1708 р. під Білою Церквою, 1709 р. під
Полтавою, у походах 1710, 1711, 1713 рр., 1719 р. у ца-
ричанському поході. У 1721 – 1722 рр. на канальних
роботах, значковий товариш Чернігівського полку
(1742 – 1759), наказний сотник роїський (1737, 1738,
1739). У с. Роїщі мав 2 підсусідських двори (1747),
там же двір житловий і шинок (? – 1741 – 1743 – ?).
У 1759 р. подав прохання у полкову канцелярію про
хворобу, служити не міг. Абшитований значковий
товариш (1759 – 1767 – ?). Д.: (1703) N Лаврентіївна
Борисенко. Їх доньки Ганна – дружина священика
петрушинського Івана Семеновича Савича (1758),
Тетяна (? – 1789) – друга дружина Степана Тимофі-
йовича Шихуцького.

Федосов Гнат Артемович (1753 – 1790 – ?) – з чинов-
ницьких дітей, людей не мав, бо не розділений з ма-
тір’ю, служив з квітня 1780 р. значковим товаришем
Чернігівського полку, в походах не був, одружений
з донькою козака (1780). Абшитований значковий
товариш (? – 1788 – 1790 – ?). Рідний брат Петра та
Івана. Мав 41 підданого (1790). Д.: (1788) Степанида
NN, донька чернігівського магістратського писаря.

Федосов Іван Артемович (1722 – 1767 – ?) – почав слу-
жити з 8 травня 1744 р. при полковій канцелярії в
званні полкового канцеляриста. У 1748 р. був квар-
тирмейстром чернігівським. З 29 травня 1756 р.
призначено значковим товаришем Чернігівського
полку. Згадував старшого брата Якова і меншого
Костянтина, жили з батьком нерозділені.

Федосов Петро Артемович (? –1759 – 1790 – ?) – зі стар-
шинських дітей, служив з 1769 р. в званні різночин-
ському, з 1774 р. значковий товариш Чернігівського
полку, був у поході на прикордонних форпостах. Д.:
(1769) NNN (? – ран. 1789), донька відкупщика,
потім купця (1779). Мав дітей Івана (1770 – ?), Ва-
силя (1772 – ?), Анастасію (1779 – ?).

Федосов Яків Артемович – син значкового товариша.
Службу розпочав з 1734 р., був у польському поході,
потім на Дніпрі. З 1741 р. при полковій канцелярії,
значковий товариш Чернігівського полку (? – 1754 – ?).

Федченко Іван – військовий товариш (1753).
Федяй (Федяєнко) Григорій – козак Хорольської сотні

Миргородського полку (? – 1723 – ?), абшитований
значковий товариш (1764), мав хутір в урочищі Гли-
бока Долина.

Федяй (Федяєнко) Степан – значковий товариш
(1788).

Федянович-Кондратенко Остап – значковий това-
риш Полтавського полку 1750–1755 р., мав двір у
Нових Санжарах.

Фененко Родіон Власович – син полкового хорунжого
Корсунського полку, значковий товариш (1709)

Фененко Роман Федорович – син полкового хорун-
жого, сотник (1781). У с. Морозівці Глухівської сотні
мав 8 хат підданих. Тримав млин в два кола. Бун-
чуковий товариш. Д.: Марія NN. 

Фененко Федір Федорович – син полкового хорунжого,
військовий товариш (1784)

Фесенко Андрій – абшитований військовий товариш
Чернігівського полку (1787), мав 3 підданих у м.
Сосниці. Д.: Тетяна NN, донька шляхтича.

Фесенко Василь (1749 – ?) – з дворян, службу розпочав
з 1757 р., значковий товариш Миргородського
полку (з 1781).

Фесенко Гнат – значковий товариш Миргородського
полку (1741).

Фесенко Гнат (1727 – 1788 – ?) – службу розпочав з 1760 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1782).

Фесенко Григорій (1768 – ?) – службу розпочав з 1774 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1782).

Фесенко Яків (1749 – ?) – з дворян. Службу розпочав з
1764 р., полковий канцелярист (з 1777), значковий
товариш Миргородського полку (з 1781. 30.11.).

Фесун Микола (бл. 1754 – ?) – службу розпочав з 1768 р.,
військовий товариш (з 1781).

Фесун Осип – значковий товариш.
Фецькевич Каленик Остапович – шляхтич, син гене-

рального писаря, онук генерального обозного Тимо-
фія Носача (за материнською лінією). Військовий
товариш. Мав синів Дмитра, Петра і Захара, які зва-
лися Фецькичами-Калеєнками Їх нащадки мешкали
в Новгород-Сіверському повіті (1787).
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Филипович Пилип (? – 1640 – 1670 – ?) – значний вій-
ськовий товариш (1670). Його син Григорій Пили-
пович – полковий осавул (1729). Правнуки
мешкали в с. Чапліївці.

Фирінка Василь Іванович (1702 – 1763 – ?) – службу
розпочав з 1738 р. козаком. У 1759 р. звільнений від
служби з підвищенням у чині значкового товариша,
його дід був полковим полтавським осавулом, а
батько – козак полтавський до старості служив.
Через кам’яну хворобу служити більше не міг, тому
звільнений від служби з підвищенням до чину аб-
шитованого значкового товариша (1759 – 1763 – ?).
Мешканець полтавський.

Фирінка Іван Степанович – значковий товариш По-
лтавського полку.

Фирінка Павло – військовий товариш Полтавського
полку (1779).

Фирінка Степан Васильович (бл. 1746 – ?) – значковий
товариш Полтавського полку (? – 1769 – 1771 – ?).
Користувався родовим гербом (1769). Підпоручик
(1787). Д.: Марія Іванівна Довбиш, донька значко-
вого товариша.

Фіалковський Іван Іванович – син шляхтича, писар
сотенний конотопський (? – 1704 – ?), військовий
товариш, сотник конотопський. Його онуки свяще-
ник Іван Іванович (1747 – ?) та Іван Олександрович
(1757 – ?) мали 14 підданих у с. Обмочеві, а Роман
Самійлович (1712 – ?) був священиком у Сосниці
(1787).

Фіалковський Павло (? – 1748) – сотенний шептаків-
ський писар (1727), військовий товариш у полку
Стародубському «ради Величайшего вторжествен-
ного Коронования и многолетнего и благополуч-
ного Ея Императорского Величества
Государствования и за отправление отцом его войс-
ковой служби» (1742 – 1748). Власник млина в два
кола на р. Ромі у с. Шептаках. У його синів Дем’яна
(службу розпочав 1760 р., військовий канцелярист
(1762 – 1776 – ?) і Гната у с. Шептаках мали 51 під-
даного. Д.: Катерина Семенівна Рубець. 

Філіпович N – значковий товариш Київського полку.
Філіповський Іван (? – 1707 – 1750 – ?) – бунчуковий

товариш (? – 1727 – 1750 – ?), 1750 р. патент не
пред’явив. У липні 1727 р. звинуватив козаків с. Ба-
ничі у невіддачі боргу жита його зятеві військовому
канцеляристу Луці Волковському. Жив у Ніжин-
ському полку. Його син Данило насив прізвище Фі-
ліповський-Іващенко, онуки мешкали у с. Курінь
Коропського повіту.

Філіповський Іван (1751 – ?) – військовий товариш
(1787). Внесений до ІІ частини дворянської родо-
відної книги Чернігівського намісництва Ніжин-
ського повіту. Д.: Мотря Василівна Бодякова,
донька значкового товариша.

Філіповський Юхим – писар сотенний роїський (? –
1743 – 1746 – ?), абшитований військовий товариш
(? – 1747 – 1750 – ?). Мав приїзджий двір у с. Гу-
синці Роїської сотні Чернігівського полку. Д.: Євдо-
кія Антінівна N, вдова Петра Пантелеймоновича
Мокрієвича.

Філон Мойсей – значковий товариш Переяславського
полку (1767).

Філоненко Максим Андрійович (1698 – 1780) – син
отамана війтівського. Козак 3 статті у с. Войтове
(1731–1732), у 1736 р. – підпомічник. У 1761 р. –
значковий товариш. Д.: Марія Онисимівна Бузи-
нарська (1708 – 1769).

Філоненко Сава Андрійович (1708 – 1770) – син ота-
мана війтівського. Козак 3 статті у с. Войтове (1732).
У 1736 р. – виборний козак 3 статті, жив на одному
дворі з Максимом Філоненком. Разом вони присяг-
нули у 1741 р. За ревізією 1752 р. козаки виборні,
жили в одному дворі. Значковий товариш Переяс-
лавського полку (? – 1767 – ?). Д.: Зіновія Кузьмівна
N (1708 – 1763 – ?).

Філоненко Семен Максимович (1743 – 1786 – ?) – син
значкового товариша, військовий товариш (1780),
бунчуковий товариш (1786).

Філоненко Стефан Максимович (1746 – 1780 – ?) – син
значкового товариша, службу розпочав з 1767 р.
значковим товаришем, військовий товариш (з
1774). У 1774 р. ще не одруджений. Разом з братом,
військовим товаришем, мав нерозділену маєтність у
с. Вєтовому Березанської сотні. 

Філонов Пилип Васильович (1742 – 1787 – ?) – правнук
Івана, службу розпочав 1768 р., значковий товариш
Стародубського полку (1771 – 1787 – ?), проживав у
с. Старому Ропську, де мав 27 підданних. Д.: Ганна
NN, донька значкового товариша. Мали синів Гри-
горія, Олексія, Микиту, Параску, Настасію.

Філонов Степан – службу розпочав з 1767 р. значковим
товаришем Переяславського полку (1767 – 1774 – ?).

Філонович N – значковий товариш у Ніжинському
полку (1781). Його дружина мала 3 хати в с. Дубо-
вині Кролевецької сотні. 

Філонович Іван – військовий товариш у Стародуб-
ському полку (1700 – 1714).

Філонович Іван – значковий товариш у Кобизькій
сотні Київського полку (? – 1741 – 1762 – ?), розтра-
тив казенні кошти. 

Філонович Семен Лукич – військовий товариш Ні-
жинського полку (? – 1781 – 1788 – ?), проживав у с.
Дубовичах. Разом з братами Іваном і Федором мали
51 підданого в хут. Голубівському. Його дружина
мала 1 хату в с. Дубовичах.

Філонович Філон Михайлович – син шляхтича гербу
«Калина» доповнений, військовий товариш (1733).
Володів маєтністями в сс. Дубовичах, Обложках і
хуторі Голубовичах, отриманою від бунчукового то-
вариша Григорія Голуба, млинами на р. Ретику.

Філонович Юхим Іванович (1708 – ?) – син отамана
ГВА, службу розпочав з 1732 р., шафар ГВА (? –
1745), військовий канцелярист, за «служби деда і
отца его» військовий товариш Ніжинського полку
(1745.26.10. – 1763 – ?) .

Філоновський Михайло Юхимович – син військового
канцеляриста. Військовий товариш у Стародуб-
ському полку (1787). Мешканець погарський.

Філоновський Пилип – службу розпочав з 1768 р.,
значковий товариш Стародубського полку (1771 –
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Халкедоцький Василь – значковий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1735 – 1736 – ?), у 1735 р. був у поході
в Орелі на лінії. Жив у Конотопі з синами Самійлом
та Іваном. Мав хутір під с. Вєровкою (1736).

Халкедоцький Самійло Васильович – значковий това-
риш Ніжинського полку (? – 1736 – 1738 – ?), у 1737
р. був у очаківському поході, 1738 р. – у кримському
поході при волах. Мав підсусідків у Конотопі.

Халкидоцський Іван Васильович – син значкового то-
вариша, значковий товариш (1736). Абшитований
значковий товариш (1781), військовий товариш
(1783), житель с. Вєровки. У м. Конотопі і с. Вєровці
мав 26 підданих. Д.: Катерина Василівна Школя-
ренко, донька конотопського міщанина. 

Хандогій Мойсей (1728 – 1783 – ?) – розпочав службу у
1744 р. полковим канцеляристом переяславським,
з 1750 р. значковий товариш Переяславського
полку, 1768 – 1769 рр. тримав почту при Козелець-
кому стані, з 1771 р. військовий товариш, у 1774 р.
при 1-й армії. У с. Красному Басанської сотні мав 4
двори підданих (1780). Д.: Євдокія Петрівна Су-
хенко, донька значкового товариша. Мали синів Да-
нила, Максима, Василя, Івана, Онисима, Василя.

Хандогій Сидір – отаман курінний с. Красного (1726),
значковий товариш Переяславського полку (1750).
Мав у с. Красному Басанської сотні двір житловий.

Ханевський Василь Іванович – міщанин прилуцький.
Значковий товариш (1741 – 1751 – ?). 

1781 – ?), був у турецькому поході. Військовий това-
риш. Мав сина Юхима – військового канцеляриста.

Філяревич Петро (1753 – ?) – службу розпочав з 1770 р.
сотенним канцеляристом, значковий товариш Ки-
ївського полку (з 1776 р.), абшитований значковий
товариш (1790). Вахмістр (1788), мав 12 підданних у
1 селі і дєрєвні (1790). Д.: 1) (1776) Ганна Іванівна
Зорич, донька сотенного отамана олишівського,
значкового товариша. 2) (1788) Уляна NN, донька
старшинська.

Фоголь Ілля (1726 – ?) – абшитований військовий това-
риш Лубенського полку (1788), мав 30 підданих у 1
селі. Рід внесений до ІІ частини родовідної книги дво-
рян Чернігівського намісництва. Д.: Катерина NN.

Фоголь Микола – службу розпочав з 1761 р., абшитова-
ний військовий товариш Лубенського полку (з
січня 1785), секретар Роменської нижньої розправи.

Фоминич Гаврило – значковий товариш (1723).
Фоминич Костянтин – значковий товариш (1723).
Фомич Михайло – значковий товариш Гадяцького полку

(1739–1747). Мав двір у Зінькові, 1 підданого на хуторі.
Фондзеровський Петро (1733 – 1763 – ?) – службу роз-

почав з 1753 р., військовий товариш Прилуцького
полку (з 1761). 

Форманський Гнат (1714 – 1751 – ?) – значковий това-
риш Стародубського полку (1732 – 1751 – ?), мешкав
у Почепській сотні, у 1737 р. перебував вдома, але мав
йти в похід в команді фельдмаршала фон Мініха.

Форостовський Григорій Петрович – військовий то-
вариш у Стародубському полку (1788). Проживав у
Новоміському повіті. Д.: Тетяна NN, донька пра-
порщика. Мали сина Якова і доньку Мотрю.

Фортилевич Семен (1738 – ?) – військовий товариш
Чернігівського полку (1788), мав 2 підданих у 1
місті. Внесений до ІІ частини родовідної книги дво-
рян Чернігівського намісництва. Д.: Олена NN,
донька старшинська.

Фостицький (Фостик) N – значковий товариш Київ-
ського полку.

Фостицький (Фостик) Данило (1709 – 1761 – ?) –
службу розпочав з 1735 р., значковий товариш Ки-
ївського полку (1735 – 1761 – ?). 1735 р. був на чолі

команди козаків Київського полку на Українській
лінії напроти містечка Маячки. 1736 р. здійснював
конвоювання з Василькова до Переяславського
полку з Польщі російських послів, на Дніпрі під міс-
течком Жовнин охороняв кордон. 1738 р. на укра-
їнській лінії. 1739 р. в хотинському поході. 1740 р.
зустрічав і супроводжував турецького посла. Зай-
мався складанням ревізії Козелецької сотні. 1742 р.
брав участь в розмежуванні земель з Туреччиною
при головному командирі, генеральному обозному
Якові Лизогубу. 1743–1744 рр. полковий комісар.
1748 р. збирав гроші для полкових і сотенних слу-
жителів у Київській сотні, у 1750 р. – в сотнях Ос-
терскій і Моровській. 1751 р. командир команди при
головному командиру полковому хорунжому чер-
нігівському Комаровському. 1754 р. з сотнею Мо-
ровською на роботах у фортеці св. Єлизавети. 1757 р.
на Сорокошинському форпосту за полкового ко-
мандира. 

Фостицький Стефан N – значковий товариш Київ-
ського полку (1735 – 1751 – ?) в Моровській сотні.

Фостовський Іван – полковий канцелярист (1782),
значковий товариш Миргородського полку (1788).

Фотєєв Микита (1755 – ?) – значковий товариш (1785),
абшитований значковий товариш (1788). Мав 10
підданних (1785). Внесений до ІІ частини родовід-
ної книги дворян Чернігівського намісництва. Д.:
Пелагея NN, донька дворянина.

Фридрикевич Григорій Григорович (1724 – 1790 – ?)
– службу розпочав у квітні 1747 р., бунчуковий то-
вариш (1751 – 1766 – ?). Присутній в Чернігівській
полковій рахунковій комісії (1763). Мав суперечку
за землю з канцеляристом Переяславської полко-
вої канцелярії Нецкевичем. Статський радник (з 22
грудня 1784). Мав 1220 куплених і спадкових підда-
них (1790). Д.: (з 1765) Ганна Яківна Чорниш (бл.
1746 – ран. 1790).

Фридрикевич Григорій Криштофович – онук полков-
ника білоцерківського. Військовий канцелярист
ГВК, бунчуковий товариш. Д.: Феодосія Степанівна
Томара, донька переяславського полковника,

Фурса N – військовий товариш (1781), мав хутір.
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Ханевський Іван Павлович – в документі 1748 р. є
згадка: «Іван Ханевский былъ войсковымъ товари-
щемъ в протекціи гетманской по універсалу умер-
лого гетмана Скоропадского в 1710 году генваря 11».
Мешканець батуринський, Жив разом з матір’ю Єв-
докією Павлихою (1716). Д.: 1) NNN, 2) Катерина N
Покотило (? – 1726 – ?). Від двох шлюбів мав дітей
Василя, Федора, Євдокію.

Ханевський Семен – значковий товариш (1740 – 1749).
Вів тяжби з Іваном та Онисимом Чижменками за
ґрунти бабки Клопотихи.

Ханевський Федір – значковий товариш Прилуцького
полку (? – 1740 -1748), абшитований у 1748 р. Д.:
Єфросинія NN, у 1748 р. продала млин і ґрунти в
селах Велика і Мала Дівиця.

Ханський Григорій – син священика, значковий това-
риш (1772 – 1774 – ?).

Хантинський Денис Іванович (? – 1722 – 1742 – ?) –
значковий товариш. Його син Максим Денисович
(1743 – ?) був отаманом сотенним (1787 р.), прожи-
вав у Новгороді-Сіверському.

Хантинський Іван – військовий товариш у Стародуб-
ському полку

Харевич Василь Юрійович (? – 1691 – 1753 – ?) – син
бунчукового товариша, службу розпочав з 1709 р.,
брав участь в Полтавській битві. Купив хату у с. Ша-
повалівці, де жив підданий Григорій Сербин (1711).
З 1713 р. значний військовий товариш. Бунчуковий
товариш (? – 1737 – 1752 – ?), у 1736 – 1737 р. з своїм
племінником бунчуковим товаришем Іваном Харе-
вичем, жив у Конотопі, де мав 2 двори підсусідків.

Харевич Іван – війт ніжинський (1736), бунчуковий то-
вариш (1736 – 1751 – ?), 1750 р. патент не пред’явив,
жив у Конотопі (1751), абшитований бунчуковий то-
вариш (1763).

Харевич Матвій Васильович (1733 –1787 – ?) – син бун-
чукового товариша. Козак Ніжинського полку
(1767), військовий товариш (1781) в с. Старе. Мали в
хут. Торговицькому 61 душу (1783). Абшитований
військовий товариш (1787). Д.: Тетяна Микитівна
Косміна, донька священика конотопського. Мали
синів Петра, Григорія і доньок Параску, Настасію,
Єфросинію.

Харевич Юрій (? – 1666 – 1712) – вийшов з Правобе-
режжя, міщанин конотопський (1685), товариш Ко-
нотопської сотні (1685), у 1685 р. купив луку у
Клима Ілляшевича, майно у мешканця корибутів-
ського Дацька, у 1686 р. сіножать у Семена і Дацька
Кушніренків. Дозорця конотопських млинів (1690),
купив плотину у Івги Андрієвої. Гетьман доручав
різноманітні завдання. Так, він їздив з листами та
повідомленнями з гетьманської столиці до Москви
(1691 р.), до Запорізької Січі (1691, 1708 рр.), Кази-
кермену (1691 р.). Значний військовий товариш (?
– 1693 – 1712). У 1694 р. купив у військового това-
риша Михайла Павловича частину лісу і сіножать.
Бунчуковий товариш. Генеральний осавул універ-
сальним записом заборонив будь-кому рубати його
ліс. У 1707 р. житель рашівський Іван Зеленський
взяв у нього займ на свій дім під заставу трьох дво-

рів. У 1708 р. купив сіножать у корибутівського жи-
теля Юхима. Восени 1708 р. разом з московським
посланцем Ф. Дуровим возив оплату запорожцям.
Отаман кисляновського куреня обурився, що йому
перепали соболі з відрізаними щоками. Ю. Харевич
був прикутий до гармати. Є свідчення, що тоді ж пе-
редав січовикам прохання І. Мазепи, щоб ті йшли
на допомогу. Написав тестамент в 1712 р.

Харитоненко-Євменов Харитон Степанович – син
шляхтича гербу «Рогаль», військовий товариш Глу-
хівської сотні (1682).

Харитонович Ілля – козак полкової сотні Ніжин-
ського полку (1649), військовий товариш (1654),
посол до Москви.

Харкович Сила – військовий товариш Стародубського
полку (1686). 2 листопада 1686 р. продав комору з
будівлею райці стародубському Івану Шираю.

Харкович Тиміш – військовий товариш Стародуб-
ського полку (1700), мешканець дарієвський.

Харченко Василь Ничипорович (1764 – 1790 – ?) –
службу розпочав 1773.15.05., у Чернігівському мі-
ському суді (з 1777), військовий товариш Чернігів-
ського полку (з 1783.28.02.), засідатель
Городнянського повітового суду.

Харченко Гаврило (1728 – 1767 – ?) – військовий това-
риш Переяславського полку (1758 – 1767 – ?), у ві-
домстві скарбової канцелярії (1763). 

Харченко Дмитро Іванович (бл. 1750, с. Жабчичі – ?) –
служив з 1770 р. виборним козаком, того ж року в по-
ході призначений сотенним хорунжим, значковий
товариш (1779 – 1780 – ?), був у поході в минулу ту-
рецьку війну та на форпостах на Польському кордоні.
Дітей не мав (1780). Мав 1 підсусідка у с. Жабчичі Го-
родницької сотні, вийшов у відставку корнетом
(1787). Д.: (1779) Феодосія NN, донька священика.

Харченко Захар Кіндратович – шляхтич гербу «Яст-
рембець», значний військовий товариш (1671).

Харченко Лука Іванович – полковий канцелярист (1771 –
1774), значковий товариш (1774 – 1779 – ?), військовий
товариш Чернігівського полку (? – 1783 – 1787 – ?).

Харченко Ничипір Якович (1734 – 1789 – ?) – з 1753 р.
сотенний канцелярист, сотенний хорунжий (1762 –
1770), значковий товариш (1770 – 1771), сотник го-
родницький Чернігівського полку (1771 – 1780 – ?),
бунчуковий товариш (1783), колезький асесор (з
1785.19.09.). Мав 12 підданих у с. Жабчичах Город-
ницької сотні, всього 59 спадкових підданих. Був у
турецькому поході, на форпостах на кордоні. Д.:
Марія Єлисеївна Рашко, донька полкового осавула.

Харченко Олексій – службу розпочав з 1769 р., підкан-
целярист (з 1771), канцелярист полковий (з 1773),
значковий товариш Київського полку (1773 – 1779–
?). Підданних не мав (1776).

Харченко Олексій (бл. 1732 – ?) – службу розпочав з 1762
р полковим канцеляристом, значковий товариш (з 29
вересня 1764), абшитований військовий товариш
Чернігівського полку (? – 1783 – 1788 – ?). Д.: Кате-
рина Іванівна Мороз, донька значкового товариша.

Харченко Петро (1766 – ?) – значковий товариш Мир-
городського полку (з 1783.20.07.).



Харченко Сава Михайлович (1718 – ?) – службу розпо-
чав з 12 квітня 1742 р., осавул сотенний 1-ї Мирго-
родської сотні (1767.24.09. – 1783), володів хутором
в 1-й полковій сотні. В урочищі Богачанському мав
4 підсусідки (1774). Д.: Софія Петрівна Волковська,
донька священика с. Ручок Гадяцького полку.

Харченко Степан (1767 – ?) – службу розпочав з 1779 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1783).

Харченко Степан Захарович – значковий товариш. 
Харченко Федір (? – 1700 – 1787 – ?) – у 1717–1739 рр.

був на прикордонних форпостах, у 1741 р. конвоював
турецького посла, комісар (1742–1743), абшитований
військовим товаришем (1765). У 1758 р. тримав в Пе-
реяславі кузню, у с. Горбанях Гельм’язівської сотні
мав 10 підданих при своєму дворі. Д.: Пелагея Федо-
ріна Кохна, донька значкового товариша. Їх донька
Дарія заіжня за священиком с. Лехнівки Березан-
ської сотні Іваном Андрієвським, Ганна за війтом
яготинським Тимофієм Зуєвським, Євдокія – за
значковим товаришем Романовським, Параска – за
канцеляристом Ісаєвичем.

Хвіст Ярема – військовий товариш Полтавського полку
(? – 1740 – 1759 – ?). Відомо, що цей чин він отри-
мав за свої запорозькі справи у допомозі Гетьман-
щині. Мешкав в м. Біликах, де мав двір.

Хенцинський Антін – значковий товариш Київського
полку (1738).

Хенцинський Михайло Петрович (? – 1772 – 1779) –
син значкового товариша, службу розпочав з 1757
р., військовий канцелярист (з 1760), військовий то-
вариш Київського полку (з 1766), війт остерський
(1766–1779). Д.: (1768) Ганна Євстафіївна Перчин-
ська, донька ніжинського купця. Мали синів Ми-
киту, Степана, Івана, Михайла.

Хенцинський Павло – значковий товариш Київського
полку (? – 1732 – 1739 – ?), підписався як свідок під
тестаментом Сергія Солонини (1732).

Хенцинський Федір – значковий товариш Київського
полку (1732), підписався як свідок під тестаментом
Сергія Солонини (1732). Вдова когось з Хенцин-
ських Ганна за Румянцевською ревізією мала 3
двори (5 підданних) у с. Булахові.

Хенцинський Яків Федорович (1731 – 1779 – ?) – син
значкового товариша, службу розпочав 24 лютого
1755 р., 1755 р. в Сорокошинській дистанції за со-
тенного командира над командою робітників, 1756
р. на тій же заставі, комісар Єлецького полку, 1757 р.
в Стародубі, 1758 р. організовував набір волів для
армії в Бобровицькій сотні, 1759 р. на форпостах за
полкового командира, 1760 р. за сотника на Сороко-
шинської дистанції. Значковий товариш Київського
полку (1761.24.02.– 1779 – ?). Мав 11 дворів з 78 під-
даними у с. Ярославці. Д.: NNN, донька священика.

Хижняк Матвій (? – 1761) – значковий товариш Мирго-
родського полку (1749–1761). Житель сорочинський.
Прийомщик грошових сум по Миргородській по-
лковій канцелярії.

Хилецький Опанас Андрійович – сотник кобеляцький
(1712), отримав універсал гетьмана на військову час-
тину прибутку від млина під Кобеляками на р. Вор-

склі, показанщину і покотольщину. Сотенний хо-
рунжий кобеляцький (1718). Значковий товариш
Полтавського полку (1732).

Хилькевич Петро – військовий товариш Лубенського
полку (1741).

Хильковський Іван Антонович – шляхтич гербу
«Любеч», син отамана сотенного, сотенний хорун-
жий (? – 1743), значковий товариш (1743 – 1751 – ?).

Хильковський Іван Гаврилович (1753 – ?) – син воз-
ного, військовий товариш (1788).

Хильчевський Гаврило Федорович (бл. 1742 – ?) – син
полкового хорунжого. З 1755 р. полковий канцеля-
рист, з 1764 р. писар земський лубенський, з 1782 р.
бунчуковий товариш, суддя Лубенської нижньої
розправи.

Хильчевський Дмитро (? – ран. 1783) – військовий то-
вариш Лубенського полку.

Хильчевський Іван – значковий товариш Стародуб-
ського полку (1757).

Хильчевський Іван (бл. 1764 – ?) – з 1775 р. став по-
лковим канцеляристом, значковий товариш Лу-
бенського полку (з 1780), служив у Тверському
карабінерному полку (1787).

Хильчевський Микита (бл. 1769 – ?) – з 1777 р. полко-
вий канцелярист, значковий товариш Лубенського
полку (з 1780), служив у Тверському карабінерному
полку (1787).

Хильчевський Остап Тарасович – син значного вій-
ськового товариша, військовий товариш Ніжин-
ського полку. Брав участь в прутському поході. Його
онук Тимофій Іванович (1746 – ?) – прем’єр-майор
у відставці (1787), мав 139 підданих у м. Вороніжі. 

Хильчевський Тиміш Іванович (1745 – 1787 – ?) – сот-
ник (з 10 грудня 1770), бунчуковий товариш (з 24
лютого 1782), прем’єр-майор у відставці (з 19 грудня
1785). Мав 139 підданих в м. Воронежі, а також у с.
Тиниці Коропського повіту. Д.: Ганна Федорівна
Михайловська, донька полкового осавула.

Хильчевський Федір – отаман сотенний (? – 1749),
значковий товариш Лубенського полку (1749 – 1762
– ?), полковий зборщик податків (1750–1751). Захо-
пив пашню і сіножать у козака Хорольської сотні
Івана Оболонського (1763). Абшитований полковий
хорунжий (1767). На його володіння здійснювали
наїзди, захоплювали волів та сіно козак Хорольської
сотні, син поручика пікінерського полку Іван Опа-
насович Оболонський, козак м. Хорола Іван Рай-
ченко, Федір Райченко, посполитий Трохим Яровий. 

Химич Трохим – військовий товариш, у якого 11.06.1699
р. П.І.Забіла купив солодовню за 115 золотих.

Химич N (? – ран. 1781) – військовий товариш. Його дру-
жина тримала хут. Комендатівщину (5 хат, млин).

Химич Дмитро Якович – військовий товариш (1684), з
братом гетьманський посланець до Москви (1684).

Химич Федір Яковий – військовий товариш (1684), з
братом гетьманський посланець до Москви (1684).

Хівренко Ілля – значковий товариш Миргород-
ського полку.

Хіотій Микола – значковий товариш Ніжинського
полку (? – 1735 – 1747 – ?), у 1735 р. утримував Вер-
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кіївське сотенне правління. У 1738 р. був у Крим-
ському поході при волах. У 1747 р. мав двір житло-
вий у м. Ніжин.

Хіотій Остап – значковий товариш Ніжинського полку.
У 1737 р. був у очаківському поході при волах.

Хітун Федір Семенович (1748 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Київського полку (1784 – 1788 –
?). Мав підданих в Олишівці. Рід внесений до ІІІ
частини родовідної книги дворян Чернігівської гу-
бернії. Д.: Параска NN, донька козака.

Хмара Данило (1747 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Чернігівського полку (1788), мав 19 підданих
у 1 місті. Внесений до ІІ частини родовідної книги
дворян Чернігівського намісництва. Д.: Пелагея,
донька шляхтича.

Хмельников Кирило – військовий товариш.
Хмельницький Василь – гонець гетьманський до Мос-

кви (1694), військовий товариш Чернігівського полку.
Хмельницький Михайло Кіндратович – служив при

Золотоніському сотенному правлінні (1768–1773),
потім полковим канцеляристом, а з 1780 р. – знач-
ковим товаришем. 1779 р. полковий канцелярист
Михайло Хмельницький в проханні про надання
чину значкового товариша засвідчив: «пращур
Иван Драбович был у 1520 гетьманом над всей
Малой Россией, по умеровании осталась наслед-
ница сестра его родная ...которая вышедши взамуж
за гетьмана Богдана Хмельницкого имела с оным
сынов прадеда его..., другого Юрия Хмельницкого,
с коих Юрий умре, а Яков по умертвии отца своего
был полковником Черкасским, а поженясь имел
сына Федора, просителя деда и будучи в ... походе
под Ляховичами убит, а означеный его дед Федор,
оставшийся когда отошла Заднепровская Украина
под поляков, тогда оной дед хотя был там, подра-
жавши предкам своим оставя все добра перешёл
под державу Российскую и жительствовал полку
здешнего сотни Ирклиевской у с. Мельниках, отп-
равлял службу в чине значкового товарища, имел
двух сынов отца его Кондрата и дядю Фому, будучи
командирован за сотника з двухсотенною коман-
дою в ... Крымский поход в оном на Чорной Долине
вместе с полковником Переяславским Томарою не-
приятелем убит, а жена его просителя ... оставшись
с малолетними сынами Кондратом и Фомою
Хмельницкими вышла замуж за другого мужа со-
тенного отамана Кропивенского Григория На-
уменка, по которому ... названы Науменками».
Неодружений (1780).

Хмельницький Петро Йосипович (? – 1707 – 1736 – ?
під Хотином) – син обозного полкового 1-го охоче-
комонного полку, значковий товариш Переяслав-
ського полку, отаман полкової артилерії. 

Хмельницький Федір Якович – значковий товариш
Переяславського полку. Загинув в кримськоу по-
ході на Чорній Долині. Д.: NNN, в другому шлюбі за
Григорієм Науменком, отаманом сотенним кро-
пивненським.

Ходаковський Василь (1745 – ?) – службу розпочав з 9
листопада 1765 р., військовий канцелярист (1766 –

1782), військовий товариш (1782 – 1787 – ?). Мав
підданих у с. Крутьки Городиського повіту, на хут.
Константієвському, хут. Дорошенківському Золото-
ніського повіту, володіння у с. Малі Канівці. Д.:
Софія Яківна Следзинська, донька значкового то-
вариша. Мали сина Івана.

Ходаковський Іван Васильович (1758 – ?) – син вій-
ськового товариша, дворянин, службу розпочав з 15
жовтня 1781 р. значковим товаришем

Ходкевич Семен – значковий товариш Стародубського
полку (? – 1735 – 1737 – ?). Жив у Почепській сотні,
мав посполитих в д. Рудні Почепської сотні 3 двори
малоґрунтових, прибулі дуже убогі 6 дворів, 1 під-
сусідок вибув, а прибули 3 (1737). 

Ходкевич Степан – значковий товариш Стародуб-
ського полку, у 1737 р. був у команді при судді Ха-
ненку за Києвом.

Ходкевич Федір – шляхтич, військовий товариш
(1676), мешканець почепський. 5 листопада 1676 р.
отримав універсал Стародубського полковника Ти-
мофія Олексійовича на селища Рудню, Кобелі, Во-
лохи Почепської сотні.

Ходоровський Остап (1738 – 1788 – ?) – службу роз-
почав з 1754 р. в Лубенському полковому суді, вій-
ськовий канцелярист (з 1755.4.10.), військовий
товариш (з 1757.10.08.), комісар Роменської сотні
(1761). Направлений у військовий похід (1769). Сот-
ник костянтинівський (1770.15.12. – 1783), бунчуко-
вий товариш (з 1781), прем’єр-майор у відставці (з
1786.22.01.), Роменський повітовий суддя. Мав 75
підданих у 1 місті, 2 селах. Д.: Явдоха Андріївна По-
летика, донька значкового товариша.

Ходосовський Трохим – військовий товариш (1768),
мешканець Миргорода.

Ходот Іван Семенович (1763 – ?) – син сотенного ота-
мана, правнук Леонтія. в Чернігівській полковій
канцелярії (1779), військовий товариш Чернігів-
ського полку.

Ходот Леонтій Михайлович – значний військовий то-
вариш (? – 1682 – 1730 – ?), мешканець с. Овдіївки
Чернігівського полку.

Ходот Семен Андрійович (1738 – ?) – розпочав службу
виборним козаком з 16 лютого 1764 р., став отама-
ном сотенним понорницьким (з 1770.22.10.). Вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (з
1772.30.04.). Поручик у відставці (з 1787.20.10.). Мав
19 підданих у с. Покошичах. Д.: Пелагея Макси-
мова, донька козака-шляхтича.

Ходченко Захар – військовий товариш.
Ходько Олексій – шляхтич гербу «Косцеща», значний

військовий товариш (1701).
Холодний Іван Григорович (1718 – 1788 – ?) – абшито-

ваний військовий товариш Чернігівського полку.
Проживав у с. Хлоп’яниках Понорницької сотні. Д.:
Єфросинія Іванівна Княжицька, донька бунчуко-
вого товариша.

Холодович Василь Васильович – значковий товариш
Чернігівського полку (1777), мав 20 підданних у с.
Хібалівці. Д.: Тетяна Григорівна Золотарівна,
донька козака хібалівського.
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Холодович Василь Мартинович – значковий товариш
Чернігівського полку, мав 4 підданних у с. Хібалівці.

Холодович Григорій – значковий товариш Чернігів-
ського полку (? – 1738 – 1739 – ?) у Городиській
сотні, мав 8 підсусідків (1739). 

Холодович Іван (? – 1658 – 1712) – шляхтич, сотник нов-
городський (ран. 1683), мешканець і купець воронізь-
кий (1683), значний військовий товариш (1709).
Отримав універсал Івана Скоропадського (1709.9.01.)
про взяття його під гетьманську оборону. Купив млин
на р. Ромі в Новгород-Сіверській сотні. Д.: (1683) Марія
Лазарівна Лазаревич, донька мешканця воронізького.

Холодович Мартин – шляхтич. Мешкав у с. Кириївці
Сосницької сотні, значковий товариш Чернігів-
ського полку. 

Холодович Матвій Іванович (1712 – бл. 1783) – син
значного військового товариша, згодом – військо-
вого канцеляриста. Службу розпочав з 1730 р. вій-
ськовим канцеляристом ГВК, старший військовий
канцелярист ГВК (1741–1742, відсторонений; звіль-
нений від служб – 1751.13.09.). Абшитований бун-
чуковий товариш (з 1760) «за невинное, за
отрешение его от должности по неправому Куп-
чинского доносу чрез девять лет претерпения» . 14
вересня 1751 р. отримав гетьманський універсал на
с. Добротов і Рижки Коропської сотні. Побудував
Преображенську і Михайлівську церкву у Вороніжі.
Д.: (з 1741) Феодора N Дащенко (бл. 1724 – ?), онука
Івана Семеновича Биховця.

Холодович Петро (1724 – ?) – абшитований військо-
вий товариш (1788). Внесений до ІІ частини родо-
відної книги дворян Чернігівського намісництва.
Д.: Єфросинія NN, донька козака.

Холодович Степан Іванович (? – 1693 – 1728 – ран.
1741) – син сотника новгородського, значний вій-
ськовий товариш. Наказний сотник воронізький
(1725). Бунчуковий товариш (? – 1727 – 1728 – ?).
Збирав медову десятину в Глухівській, Кролевець-
кій і Воронізькій сотні (1722–1723). Ходив у сулаць-
кий похід (1725). Д.: Євдокія Сидорівна Сидоренко
(бл. 1693 – 1741 – ?), вдова Кузьми Петрункевича.

Холодовський Василь – значковий товариш.
Холодовський Григорій – військовий товариш Черні-

гівського полку. Його онуки мешкали у с.
Хлоп’яники Новгород-Сіверського повіту (1787).

Холодовський Григорій (1726 – ?) – син значкового то-
вариша. Службу розпочав з 1752 р., полковий комі-
сар (1763), значковий товариш Гадяцького полку
(1765 – 1788 – ?). Мав 12 підданних на одному хуторі.
Д.: Гафія Звягільська, донька сотенного отамана.

Холодовський Дем’ян Дем’янович – шляхтич гербу
«Папарона», значковий товариш (1754).

Холодовський Іван – козак, значковий товариш Га-
дяцького полку (1736 – 1751 – ?). Мав двір, 2 хутори
та 3 підсусідки у Куземці, двір та шинок у 1 селі.

Холодовський Іван Іванович (1717 – ?) – онук Григорія.
Абшитований військовий товариш Чернігівського
полку (1787 р.), мешканець с. Хлоп’яники. Д.: Єфро-
синія Іванівна Княжицька, донька значкового това-
риша. Мали синів Петра, Василя, Івана, Григорія.

Холодовський Петро – син значкового товариша,
службу розпочав з 15 жовтня 1745 р. сотенним ота-
маном куземинським, у 1752 – 1753 рр. комісар при
Ямбургському полку, значковий товариш Гадяць-
кого полку (1763.14.12. – 1775 – ?). Д.: N Власівна
Чуб, донька сотенного отамана куземинського.
Мали чотирьох синів і доньку (1771).

Холодовський Петро Петрович (бл. 1736 – 1786 – ?) –
військовий товариш Гадяцького полку. Кварталь-
ний наглядач в Києві (1786). Д.: Гафія Іванівна Гра-
бянко, донька військового товариша.

Холодовський Роман (бл. 1728 – ?) – значковий това-
риш (1767), абшитований військовий товариш Га-
дяцького полку (1788). Мав 36 підданих в одному
хуторі. Внесений до VI частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: Марія NN, донька
священика.

Хома – значний військовий товариш (1687) у сотні Бак-
ланській. Родоначальник Хоменків.

Хоменко Михайло – військовий товариш (1767) Київ-
ського полку, мав підданих в Остерській сотні.

Хоменко Михайло – значковий товариш Гадяцького
полку 1738 – 1739 р., жив у м. Зіньків.

Хоменко Остап Антонович – значний військовий това-
риш Чернігівського полку (1711).

Хоменко Семен – значковий товариш Стародубського
полку (1764). 

Хоменко Семен Антонович – шляхтич гербу «Дом-
брова», значний військовий товариш (1711) Ніжин-
ського полку. У 1711 р. отримав універсал
Скоропадського на хутір Хоменківський. Його син
Опанас став полковим хорунжим чернігівським. 

Хоменко Яків (? – ран. 1772) – значковий товариш
Прилуцького полку, проживав у Варві. Д.: Катерина
NN (? – 1779 – ?), проживала у Варві, де мала одного
підсусідка. 

Хоминський Василь Якович – син значкового това-
риша. Значковий товариш Стародубського полку
(1730 – 1768 – ?). У 1737 р. перебував вдома, але мав
йти в похід в команді фельдмаршала фон Мініха.
Д.: (1730) N Савівна Занковська, донька значкового
товариша.

Хоминський Данило Васильович – службу розпочав з
1766 р., значковий товариш товариш Стародуб-
ського полку (1779 – 1781 – ?). Був у турецькому по-
ході 1770 р. під Бендерами, в компаніях 1773 і 1774
рр. Житель с. Логоватого. Д.: Тетяна N Голянка,
донька значкового товариша.

Хоминський Юхим Якович (? – ран. 1781) – син і онук
значкового товариша, значковий товариш Старо-
дубського полку (1728 – 1751 – ?). У 1735 р. жив у по-
лковій сотні, у 1737 р. купував коней. Абшитований
значковий товариш Стародубського полку (1764),
мав у першій полковій сотні володіння у с. Логова-
тому посполитих дворів 2. Протягом 1720 – 1734 рр.
мав майнові суперечку з Яковом Хотинським, Чер-
нігівським єпископською кафедрою, мешканцями
Стародубського полку. Сперечався за с. Логовате
полкової сотні із значковим товаришем Яковом Хо-
минським. 
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Хоминський Яків Самійлович – син протопопа старо-
дубського, значковий товариш Стародубського
полку (? – 1710 – 1737 – ?). Брав участь в проведення
Генерального слідства про маєтності Стародуб-
ського полку. У 1735 р. жив у полковій сотні. 25
серпня 1710 р. Скоропадський затвердив за ним с.
Логовате полкової сотні, яке було надане універса-
лами гетьманів Самойловича та Мазепи та цар-
ською грамотою його батькові. Разом з Юхимом
мали у с. Логоватові малоґрунтових 14, підсусідків
при городах 10. Д.: NNN, вдова Григорія Сидоро-
вича Скоробагатого.

Хомченко Василь – значковий товариш Миргород-
ського полку (1711), входив до куріня Яралого.

Хорошко Денис (1754 – ?) – службу розпочав з 1765 р.,
військовий товариш (з 1782).

Хорошко Семен Григорович – син значного військо-
вого товариша, військовий товариш. Його син Гри-
горій був сотенним комісаром, а онук Артем (1737 –
?) мешкав у с. Работин.

Хохуля Григорій – козак 2-ї Миргородської сотні, аб-
шитований через старість значковим товаришем (з
1781.5.10.).

Хохуля Григорій (1738/1743 – 1788 – ?) – службу роз-
почав з 1760 р., отаман сотенний (з 21 травня 1781),
значковий товариш Миргородського полку (з 2
червня 1781 р.).

Хохуля Іван (1730 – 1788 – ?) – службу розпочав з 10
січня 1757 р., значковий товариш Миргородського
полку (з 9 червня 1780).

Хохуля Іван (1740 – ?) – службу розпочав з 1772 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1782).

Хохуля Михайло – козак 2-ї Миргородської сотні, аб-
шитований через старість значковим товаришем (з
1781.5.10.).

Хохуля Пилип (1755 – ?) – син значкового товариша.
Службу розпочав з 28 квітня 1770 р., полковий кан-
целярист (з 7 грудня 1770). Значковий товариш
Миргородського полку (27 березня 1781 – 1783 – ?).

Хохуля Тарас (1709 – 1788 – ?) – шляхтич, службу рзпо-
чав з 2 травня 1733 р., значковий товариш Мирго-
родського полку (з 20 листопада 1781).

Хохуля Федір (1749 – 1788 – ?) – шляхтич, службу роз-
почав з 1770 р. підканцеляристом, з 1774 р. полковий
канцелярист, значковий товариш Миргородського
полку (з 1779).

Храпаль Григорій (1753 – ?) – службу розпочав з 1767 р.,
канцелярист сотенний (з 1771), отаман сотенний
(1776 – 1780 – ?), абшитований військовий товариш
Гадяцького полку (1788), мав 4 підданих. Д.: Параска
Іванівна Саранча, донька військового товариша.

Храпач Іван Васильович (1747 – ?) – значковий това-
риш Ніжинського полку (1787), мешкав у Глухів-
ськогому повіті. Д.: Ірина NN, донька сотенного
хорунжого. Мали сина Федора і доньку Тетяну.

Храпко Іван (1747 – ?) – син значкового товариша,
значковий товариш (1762), житель Роменський, аб-
шитований військовий товариш Лубенського полку
(1787), мав 21 підданого у 1 селі і 1 хуторі. Д.: Марина
N Орановська, донька священика с. Коровинці.

Храпко Степан Степанович (1729 – ?) – службу розпо-
чав з 1746 р. в Лубенській полковій канцелярії.
Значковий товариш Лубенського полку (з 1761).

Храпко Стефан (? – бл. 1761) – службу розпочав з 1723
р., значковий товариш Лубенського полку (1741 –
1751 – ?), після кримського походу 1735 р., в якому
брав участь, виключений з компуту значкових то-
варишів. Мав у в Роменській сотні у с. Гаврилівці в
подворку 2 двори підсусідків піших убогих, двір
житловий (1745), 2 шинки і житловий двір (1747).

Храпко Тарас (? – ран. 1756) – значковий товариш Лу-
бенського полку. Д.: Марія NN (? – 1756 – 1759 – ?).

Храпко Федір (1748 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Лубенського полку (1787), мав 10 підданих у
1 селі. Внесений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: Тетяна Олексіївна
Онищенко, донька грека.

Храпко Яків Степанович (1739 – ?) – син значкового то-
вариша. Після смерті батька служив значковим то-
варишем у Смілянській сотні Лубенського полку
(1761 – 1769 – ?), на дніпровських форпостах (1769),
житель Роменський.

Христенко Василь (1734 – ?) – сотенний отаман Київ-
ського полку (? – 1781), Через хворобу абшитований
значковий товариш (з 1781.23.11.), абшитований
військовий товариш (? – 1782 – ?). Мав 8 підданих
в Олишівці. Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва. Д.: Сте-
фанида NN, донька козака. Серед остерської
шляхти зустрічається рід Христків, серед яких відо-
мий Федір (1636). Мабуть, Христенки ведуть свій
родовід від Христків. Рід Христенків по цій лінії не
мав чоловічого потомства, були лише доньки Ірина
(1771 – ?) і Марфа (1785 – ?).

Христенко Герасим (1746/1755 – ?) – з шляхтичів,
службу розпочав з 1764 р. козаком, значковий това-
риш Миргородського полку (1779.29.06. – 1783 – ?).

Христенко Дем’ян (1756 – ?) – службу розпочав з 1772
р., значковий товариш Миргородського полку
(1779.12.06. – 1783 – ?).

Христенко Іван (1747/1757 – ?) – шляхтич, службу роз-
почав з 1764 р. козаком, значковий товариш Мир-
городського полку (з 1779.29.06.).

Христенко Петро (1756 – ?) – службу розпочав з 1769 р.,
значковий товариш Миргородського полку (з 1783).

Христенко Роман (1763 – 1788 – ?) – службу розпочав
з 1772 р., значковий товариш Миргородського
полку (з 1782.11.01.).

Христенко Стефан (1760 – 1788 – ?) – службу розпочав
з 1773 р., значковий товариш Миргородського
полку (з 1780.6.05.).

Христич Василь Лаврінович (? – 1715 – 1762 – ?) – за
служби батька сотником в Чорнухах значковий то-
вариш Лубенського полку (1730 – 1762 – ?). У 1736 р.
був в Царичанці, присягнув у 1741 р. разом з братами
Климом, Якимом та Іваном і сином Федором. У 1751
р. був в збиранні грошей за своє комісарство, які
треба відправити у провіантську службу. У 1745 р.
мав підданних у с. Нехристовці у 1745 р. дворів по-
сполитих 1 малоґрунтових «не могучих», 2 «тяглих»
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та 4 «піших убогих» та власний житловий двір, в
якому сам жив та хати, в яких жили наймані люди та
млинок. Мав у Чорнуській сотні у с. Нехристовці під-
сусідків 6 дворів піших убогих, у с. Пісках 1 двір. Жи-
тель с. Нехристівки Чорнуської сотні (1747).

Христич Іван Климович (бл. 1729 – 1782 – ?) – службу
розпочав 10 вересня 1756 р., значковий товариш (з
1761.27.10.), отаман сотенний чорнуський (1764.10.07.
– 1775), продовжував службу в Ізюмському гусар-
ському полку, вахмістр у відставці (з 1770). Військо-
вий товариш Лубенського полку (з 15 липня 1775).

Христич Іван Лаврінович – значковий товариш Лу-
бенського полку (? – 1740 – 1741 – ?). Разом з братом
Климом мав 6 сімей підсусідків (1741).

Христич Клим Лаврінович – значковий товариш Лу-
бенського полку (? – 1735 – 1744), у 1735 р. по при-
ходу з польського походу з значкових товаришів
виключений, у 1736 р. був на форпостах в Переяс-
лавському полку, у 1738 р. – комісар, сотник чор-
ноусівський (1744.15.09. – 1757 – ?). Мав у
Чорнуській сотні у с. Нехристівці 4 двори піших
убогих підсусідків (1745). Мав шинок у Чорнухах
(1747), житловий будинок у с. Бондарях.

Христич Яким Климович (1721 – 1763 – ?) – навчався в
КМА (1736). Службу розпочав з 1741 р. значковим
товаришем Лубенського полку. Військовий канце-
лярист. Абшитований військовий канцелярист (з
1751). 1754 – 1755 рр. за батька знаходився у п’яти-
сотенній команді Лубенського полку. Сотник чор-
ноуський (1760 – 1772.30.10.). 1761 р. був у
задпіпровському поході. У 1763 р. на нього подав
скаргу козак-пасічник с. Гольці Панас Ярмоленко
за привернення у підданство, примусові роботи на
пасіці, захоплення майна. Абшитований полковим
осавулом (з 1772).

Християнов Роман – військовий товариш. Його син
Іван був священонамісником, онук Григорій канце-
ляристом ГВА, правнук Яків Григорович (1732 – ?)
і мешкали у с. Нехаєвці Коропського повіту. 

Християнович Іван Остапович – військовий товариш
(1787), мешканець коропський. Д.: Катерина Федо-
рівна Жуковська, донька військового товариша. Мали
синів Петра, Іллю, Федора, доньок Марію, Євдокію.

Християнович Олександр Остапович – військовий то-
вариш (1787), мешканець коропський. Д.: Катерина
NN, донька шляхтича. Мали доньок Тетяну, Ксенію,
Ганну.

Христофоров Василь – військовий товариш Полтав-
ського полку (? – 1763 – ?).

Христофоров Костянтин – абшитований значковий
товариш Стародубського полку (1780), мешкав у
Погарській сотні.

Хромченко Андрій Прохорович (1705 – ?) – значковий
товариш Стародубського полку (? – 1735 – ?).

Хромченко Василь – козак с. Солове Топальської сотні,
значковий товариш Стародубського полку (? – 1737
– ?).

Хромченко Павло Павлович – син сотника полкового
стародубського, значковий товариш Стародуб-
ського полку (? – 1723 – 1735 – ?), у 1735 р. жив у по-

лковій сотні, у 1737 р. перебував вдома, але мав йти
в похід в команді фельдмаршала фон Мініха.

Хромченко Петро Петрович – значковий товариш
(1787). Д.: Тетяна NN, донька козака.

Хромченко Пилип – шляхтич гербу «Любеч», вій-
ськовий товариш Стародубського полку (1702).

Худолій Іван Мойсейович (бл. 1745 – 1782) – службу
розпочав з 1762 р. в Лубенському гродському суді
полковим канцеляристом, значковий товариш Лу-
бенського полку (з 1764), військовий товариш (з
1771). Д.: Ганна Антінівна Булавка, донька військо-
вого товариша.

Худолій Іван Іванович (бл.1745 – ?) – службу розпочав
з 1768 р. полковий канцелярист (з 1770), значковий
товариш Лубенського полку (1771 – 1782 – ?).

Худолій Іван Степанович (бл. 1745/1747 – 1786 – ?) –
службу розпочав з 1768 р. полковим канцеляристом
(1770 – 1771), значковий товариш Лубенського
полку (з 1771), військовий товариш (з 1782.14.10.).
Д.: Гафія Олександрівна Бутовська (1755 – 1783 – ?),
донька полкового осавула.

Худолій Максим Мойсейович (? – ран. 1776) – значко-
вий товариш Лубенського полку (? – 1754 – 1762 –
?). Його «сказка» датована 4 лютого 1762 р.

Худолій Мойсей Кирилович – військовий товариш (? –
1702 – 1706 – ?), 14 листопада 1712 р. отримав геть-
манський універсал на куплені від тестя маєтності –
на х. Липовий з лісом нижче с. Сурмачівки, а 12 ве-
ресня 1716 р. гетьманський універсал на млин. За-
відував млинами в Лубенському полку (1716).
Значний військовий товариш (1716). Товариш
полку Лубенського (1719). Значковий товариш (? –
1725 – 1754 – ?). У 1736 р. був вдома через свій про-
мисел, 1738 р. призначений купувати коней. При-
сягнув у 1741 р. разом з синами Степаном і Мойсеєм.
Мав у Пирятинській сотні в с. Харковцях підсусідків
1 двір тяглих убогих та 12 дворів піших, с. Каплин-
цях 3 двори тяглих та 2 піших, в с. Яцинах 2 двори
піших підсусідків, в с. Шкуратові 1 двір піших по-
сполитих убогих (1745). Мав двори в с. Каплинцях і
в с. Харківцях, в Пирятинській сотні при хуторі 1
двір тяглих та 1 двір підсусідків піших убогих, в ху-
торі Архиповщині 7 дворів тяглих убогих та 3 двори
піших підсусідків, ще при одному хуторі 3 двори
тяглих та 3 піших убогих підсусідків, приїжджий
двір і шинок у Пирятині та хутір в сотні, в Пиря-
тинській сотні підданих в с. Смотрикові убогих 17
дворів на 34 хати і 2 бездвірних, хутір на 4 двори (8
хат) та хутір на 3 двори (1747). Мав у Любечі 1 під-
даного. Д.: 1) (1724) N Семенівна Вакулович, донька
сотника пирятинського. 2) (1728) Марія Іванівна
Войцехович, донька сотника городницького.

Худолій Мойсей Мойсейович (бл. 1725 – 1786 – ?) – вій-
ськовий канцелярист ГВК (1766), військовий това-
риш Лубенського полку (1772). Мешкав у с. Яцинах.
Д.: Пелагея Антінівна Милорадович (бл. 1732 – ?).

Худолій Павло Іванович – службу розпочав 1770 р., ва-
кансовий сотенний хорунжий (? – 1777 – 1780), знач-
ковий товариш Лубенського полку (1780.1.05. –
1783), військовий товариш (з 1783.20.09.). Вийшов у
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відставку поручиком 30 грудня 1786 р. Д.: Домна
Значко-Яворська, донька значкового товариша.

Худолій Степан Мойсейович (? – ран. 1776) – дер-
жавця с. Смотрик Пирятинської сотні (1744), знач-
ковий товариш Лубенського полку (? – 1737 – 1748
– ?). 1737 р. брав участь в очаківському поході. У
1745 р. побив, захопив гвинтівку і списи у запо-
рожця Івана Бея. Військовий товариш. Мав у с.
Смотрикові Пирятинської сотні Лубенського
полку підданих посполитих 1 двір малоґрунтових
не могучих, 9 дворів тяглих убогих та 9 піших та 3
двори тяглих підсусідків (1745). Д.: Уляна Семе-
нівна N (1701 – 1787 – ?), після смерті чоловіка
мешканка с. Харківців.

Худорба Архип Михайлович (1748/1751 – 1783 – ?) –
службу розпочав з 18 листопада 1759 р. при Новго-
родській сотенній канцелярії, «в турецком походе на
самом сражении был з 1769 по 1774 год», був у ту-
рецькому поході в другій армії. Осавул сотенний (з
1770), отаман сотенний (з 1772), сотник шептаківський
(1777–1783). Чин бунчукового товариша отримав у
1783 р., бажав продовжити військову службу у 1783 р.

Худорба Михайло Кіндратович – значний військовий
товариш.

Хухотин Григорій (1747 – 1783 – ?) – служив з 1766 р.,
військовий товариш у Стародубському полку (1779
– 1783 – ?). У походах не був, бажав продовжити
військову службу у 1783 р.
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Ц
Цаленко Федір – товариш полку Полтавського (? –

1698 – ?). Родоначальник Паскевичів.
Цапелевський Іван – військовий товариш Київського

полку (1784). 
Цареградський Яків (1722 – 1787 – ?) – службу розпо-

чав з 1747 р., значковий товариш Носівської сотні
Київського полку (з 1752), абшитований військовий
товариш (1757 – 1782 – ?), титулярний радник. Мав
24 підданих двори в Носівці і 1 хуторі (1787). Внесе-
ний до ІІ частини дворянської родовідної книги
Чернігівського намісництва Ніжинського повіту. Д.:
1) (? – 1772 – 1780 – ?) N Василівна Рева, донька ко-
зака. 2) (1787) N Кузьмівна Медвиченко, донька
каптенармуса Глухівського гарнізона.

Цесарський N – (? – ран. 1781) – значковий товариш. 
Цивінський Мойсей (1752 – ?) – службу розпочав з

1768 р., військовий товариш (1782 – 1787 – ?), мав
підданих у с. Денисах Переяславського повіту.

Циганчук (Циганенко) Федір – полковий канцеля-
рист, возний Лубенського повіту (? – 1771), значковий
товариш Лубенського полку (? – 1762 – 1775 – ?). На
ноги хворий і дуже убогий, тому в похід не відправ-
лений, а залишений в догляді за поштою (1769). Д.:
NNN, донька священика куренського (Луговського ?).

Циганчук Андрій Пилипович (1712 – 1767 – ?) – службу
розпочав з 1735 р., за служби батька сокільського
козака значковий товариш Полтавського полку (з
1738.23.02.), був у походах ногайському (1735) та
кримському (1737), на українській лінії у 1738 р. по-
лковником Кочубеєм призначений значковим то-
варишем, був у командах, збирав гроші. Універсал
Кочубея на значкового товариша 1738 р. називає
Андрія і його брата Клима Філіповичами. Вони
обидва призначені значковий товариш, живуть в
одному дворі в сотні Сокольській. Ордер ГВК на чин
значковий товариш Андрій отримав у 1759 р. Мав
двір у Кобеляках та у Сокільській сотні. Абшитова-
ний значковий товариш (1767).

Циганчук Клим Пилипович (? – 1755 – ?) – значковий
товариш Полтавського полку за заслуги померлого
батька сокільського козака Пилипа Циганчука (з
1738.23.02.). Мав двір у Сокільці. У 1735 р. Андрій і

Клим були в кримському, а 1736 р. – в карасев-
ському походах.

Циганчук Павло (? – 1680 – 1728 – ?) – полковий обоз-
ний білоцерківський, наказний полковник білоцер-
ківський. Значний військовий товариш Київського
полку. С. Свідовецъ Кобизької сотні (22 двори) ра-
ніше було вільним військовим, а у 1713 р. гетьманом
Скоропадським і 1727 р. гетьмана Данила Апостола
універсалами віддане Павлу Циган чуку, «въ на-
гражденіе тогобочнихъ маетностей, по указу монар-
шомъ на томъ боку Днепра оставленнихъ; якимъ
селомъ, по смерти отца своего Павла Циганчука,
сынъ его Михайло Циганчукъ владеетъ за поменен-
ного отца своего верніи и радетелніи служби».

Циганчук Хома – значковий товариш Полтавського
полку 1750 р., мав двір і підсусідків у Сокільській сотні.

Цилюрник Лук’ян Андрійович – товариш військовий
Стародубського полку (1693).

Цицецький Михайло – значковий товариш Ніжин-
ського полку (1737), мав двір у с. Сиволожі.

Цурган Артем – військовий товариш Стародубського
полку. Його онук Сазон Іванович (1727 – ?) мешкав
у с. Ленькові Новгород-Сіверського повіту (1787). 

Цуревський N – значковий товариш (1787). Мав маєт-
ність при р. Ворсклі (6 підданих).

Цуревський Андрій – військовий товариш Полтав-
ського полку.

Цуревський Яків (1749 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1788). Мав 56 підда-
них у 1 місті і 1 хуторі. Внесений до ІІ частини родо-
відної книги Чернігівського намісництва. Д.:
Євдокія NN, донька військового канцеляриста.

Цурка Іван (? – 1740) – значковий товариш Полтав-
ського полку (1732–1740). Проживав у с. Цурка Ве-
ликобудиської сотні, у 1736 р. відправлений до
Переяслава при команді за осавула. Мав двір у с. Тах-
таулові та підданних у с. Комарівці. Мав 2 приїзджих
двори у Великих Будищах (1737). Д.: Параска Дмит-
рівна Калачинська, донька сотника великобуди-
ського, онука полковника полтавського Івана
Черняка. В ревізії 1740 р. згадана вже як вдова. У
1749 р. мала право на утримання військового по-



датку з млину Балясного на Герасимівській греблі на
р. Ворсклі. Є згадки про їх сина Петра (1747).

Цурка Максим – значковий товариш Полтавського
полку, житель великобудиський.

Цурка Михайло – свояк Тимофія Левенця (1763), знач-
ковий товариш Полтавського полку (1765 – 1779 –
?). В д. Комарівці мав 93 підданих.

Цурка Петро Іванович – службу розпочав з 1750 р., вій-
ськовий товариш (1762 – 1779 – ?), мешкав у 1-й по-
лковій сотні Полтавського полку. Направлений у
військовий похід (1769). Рекомендувався у відставку
капітаном. Мав маєтність при р. Боршні (30 підда-
них), р. Голтві (54 підданих).

Цуцмай Федір – син значковий товариш Гаврила Бі-
ленченка, значковий товариш Гадяцького полку
(1740 – 1751 – ?).

Цюпка Стефан Іванович (1686 – 1761 – ?) – почав служити
значковим товаришем Гадяцького полку, не маючи

письмового ордеру чи універсалу призначений ко-
лишніми командирами «згодности мужества и фор-
туни» з 1706 по 1761 рр. Його батько Іван Компанієць
також був значковим товаришем. У 1706 р. в поході,
1707 р. будував Печерську фортецю. У 1708 р. в Польщі
при полковнику гадяцькому Трощинському про що
письмових доказів не мав. Є згадки про комісарство у
1725 р., у 1736 р. був полковим комендантом над ко-
мандою, висланою у Полтавський полк в м. Келеберду
для «полонения льда». У 1737 р. під Очаковом він є у
іменних списках, у 1738 – 1740 рр. – наказний сотник
у 1-й полковій сотні. Виконував різні доручення, був у
комісіях 1741 р. під Азовом при розмежуванні з тур-
ками. У 1744 р. постачав продовольство у Пермський
драгунський полк. У 1747 р. мав двір і підсусідка у 1-й
полковій сотні, двір у Гадячі. Старий, служити не міг,
убогий і жив при церкві Успіння Богоматері гадяцькій
з мирського подаяння в званні дячка (1761). 
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Ч
Чаєвський Григорій Олександрович – шляхтич, вий-

шов до Гетьманщини з Речі Посполитої. Військовий
товариш Ніжинського полку. Його нащадки імену-
валися Чайковськими. 

Чаїцький Іван – військовий товариш (1681). Родона-
чальник Чайок. Його правнук Іван Федорович (1752
– ?) мав 10 підданих у м. Коропі.

Чайковский Іван – військовий товариш у Стародуб-
ському полку з 1744 р. «з канцеляристов войскових
за отправление отцем его во многих походах и его
самого при Генеральной Канцелярии чрез шесть
лет служби».

Чайковський Андрій Опанасович (1737 – ?) – значко-
вий товариш (1787), мешканець кролевецький. Д.:
Любов NN, донька священика.

Чайковський Василь Іванович (1741 – ?) – син свяще-
ника с. Ядут, онук Григорія Чаєвського. Військовий
товариш (1788). Мав 27 підданих у с. Ядутах Короп-
ського повіту. Д.: Варвара NN, донька шляхтича.
Мали сина Якова, доньок Ганну і Марію.

Чайковський Григорій Олександрович – шляхтич
гербу «Дембно», перейшов на Лівобережжя, вій-
ськовий товариш Ніжинського полку.

Чайковський Іван – полковий канцелярист переяс-
лавський (1737), значковий товариш (1752), мешка-
нець піщанський. Скаржився на сотенного отамана
Скорика, що той утримував його підданого під ка-
раулом без всякої провини.

Чалеєвський Михайло (1746 – 1788 – ?) – син козака.
Службу розпочав з 15 травня 1772 р. значковим то-
варишем Миргородського полку.

Чалий Іван – військовий товариш (1728).
Чалий Трохим – значковий товариш Полтавського

полку (? – 1755 – 1759), мав двір у Полтаві. Абшито-
ваний значковий товариш (1759 – 1763 – ?). Корис-
тувався родовим гербом (1758).

Чамара Андрій – козак іванчицький, 21 червня 1697 р.
продав дорожнє місце за 8 золотих Петру Буцькому.

Значковий товариш Полтавського полку (? – 1723 –
1732 – ?). Мав хутір на Голтві.

Чамара Григорій – козак кінний городової сотні По-
лтавського полку (1718), значковий товариш (? –
1723 – 1732 – ?).

Чамара Іван – значковий товариш Полтавського полку
(? – 1723 – 1732 – ?), мав хутір під Полтавою (1735).

Чарлинський Михайло – значковий товариш Полтав-
ського полку (1762), мешкав у 1-й полковій сотні.

Чарнецький Юсько – значковий товариш Миргород-
ського полку (1711), входив до куріня Бочарного.

Чарниш – колезький канцелярист (? – 1778), військо-
вий товариш (1778.12.04. – ?).

Чарниш Iван Федорович (? – 1677 – 30.12.1728, Москва)
– на службі «отъ малыхъ летъ», військовий кацеля-
рист (1698), «билъ при взятіи Казикермена и Та-
вани», посланий царем до Царграду для підпису
мирного договору. Господар Гадяцького замку
(1700), був під Нарвою і Ригою, у каліжській битві.
Конкурував з Скоропадським за стародубське по-
лковництво і всупереч гетьману їздив до Петер-
бургу. У зв’язку з справою Кочубея-Іскри
заарештований і утримувався в білоцерківській
фортеці. Значний військовий товариш (1708). Мав
універсали на «на село Борки, и на двор, и при
дворе на бояракъ с сажалкою, луками, левадою, и
полемъ пахотнымъ, и греблею, на реки Груне в селе
Борках будучщею, гай и ставокъ куриловский с лу-
гомъ вишанскимъ, подъ селомъ обретающимися,
греблю прозиваемую Куличиху, с луками и полем
пахотнимъ; неподалеку села обретающийся буя-
ракъ, прозваниемъ Биевецъ с степю около того бо-
ярка; степъ взявши отъ долини, Протлчка зовемой,
Пробужки, а з другой сторони отъ могилъ зовомихъ
Близниць до могили за криницу, а отъ степу села
Берестовки границею определенний». Придбав у
Батурині дєдиківський, ришопинський, гордійчен-
ський двори, які згоріли у 1709 р. Полковник га-



дяцький у полтавській битві (1709). 2 березня 1709
р. отримав гетьманський універсал на с. Митченки
замість розорених навколо Батурина хуторів. Уні-
версалом від 10 січня 1710 р. підтверджувалися по-
передні надання. 23 серпня 1712 р. за заслуги на
полковництві отримав універсал на сс. Сари і
Крутьки. У Гадячі шляхом скуповування ґрунтів від
Трощинської, попадді Бутович, «отъ протчиихъ
многихъ людей пустирми скупленние»утворив двір
великий гадяцький, крім того мав ще один двір з
торговими і ринковими коморами. В своєму матку
Борках докупив греблю у місцевої борківської мель-
ничихи Антінихи, ліс борківський. У козаків бор-
ківських старинних Дем’яна і Сергія Шидловських
купив хутір Бієвський. Тримав луги, сінокоси під с.
Книшівкою, греблю на р. Груні з ставком і рибною
ловлею до греблі Римарівської з млинами, луками,
нивою і степом під с. Красна Лука, поблизу якої
купив ліси, луки, поля, сінокоси від Семена і Василя
Михайловичів Кияшків. Купив ліс між Хитцями і
Красною Лукою над р. Грункою у законника га-
дяцького монастиря Варнави. Купив 2 греблі Кули-
чиху і Ємченську з млинами у Федора Гречаного і
рідних братів Олешка і Федора Шилченків, козаків
підставських. Скупив маєтності колишнього по-
лковника гадяцького Криницького, у Петра Зелен-
ського відкупив фундамент і побудував млин у
Рашівці, млин побудований з фундаменту викупле-
ного у мешканця павлівського Федора Дубровця. За
с. Остапівкою у жителів остапівських Харченків
Івана Опанасовича і його матері Федори, а також
комишненського жителя Кирило Кушніра купив
хутір Бодаклевський з двома греблями, ставком,
садом, полем. У мешканця остапівського Зінця
Скратенка купив двір з лісом, лукою, двома риб-
ними ставками. Під містом Комишиним у місцевого
козака Дмитра Кириловича купив греблю з ставком
і млином. У старинних коваліських козаків рідних
братів Феська, Максима і Кіндрата Іващенків купив
хутір з двома греблями, садом, степом, луками, ни-
вами; двір у ринку ковалівському у вдови місцевого
сотника Марії Андріївни Лапицької, ліс у місцевого
отамана Семена Драба, місцевого мешканця Корнія
Пархоменка, рибні ловлі Юхима Одарченка. У 1715
р. внаслідок доносу на нього протопопа Федора Лі-
совського за зловживання уряд полковника був пе-
реданий Михайлу Милорадовичу, а він отримав
генеральне судійство. 3 липня 1718 р. отримав цар-
ську грамоту на маєтності. У 1723 р. викликаний до
Санкт-Петербургу і заарештований в підозрі у зраді.
Після смерті Петра І звільнений, але проживав в
Петербурзі, а потім в Москві, де і помер. В синодику
Межигірського монастиря записаний поминальник
його роду. Д.: 1) (ран. 1709) Олена Степанівна Гре-
чана (? – ран. 1709), донька генерального писаря. 2)
(з 1710) Євдокія Костянтинівна Голуб (1690 –
1743.31.05.). В придане отримала с. Подолов, яке
потім заповіла сину Якову. 9 листопада 1710 р. чо-
ловік підписав їй тестамент. 24 травня 1727 р. по-
дала чолобитну про надання їй можливості на

провезення продуктів для її чоловіка до Петер-
бургу. 5 лютого 1729 р. подала супліку про взяття її
з дітьми під гетьманську протекцію. Мала шинко-
вий двір у Кролевці (1736). 

Чарниш Василь Іванович (? – рпн. 1823) – службу роз-
почав з 1775 р., військовий товариш в Гадяцькому
полку (? – 1784), бунчуковий товариш (12 квітня
1784 – 1786). Д.: Ганна Петрівна Білуха (бл. 1758 –
ран. 1840).

Чарниш Данило Ничипірович (1738 – ?) – син значко-
вого товариша, письменний, службу розпочав 4 ве-
ресня 1766 р. отаманом сотенним уцтавицьким.
Сотник 2-ї Миргородської полкової сотні (з 14
грудня 1770 р.), отримав чин бунчукового товариша
(14 жовтня 1782), залишаючись сотником. Брав
участь в кримській операції 1768 – 1772 рр. У 1771 р.
під Кінбургом «для рассматривания укреплений и
снятия с инженерным офицером с онного плана». У
1776 р. знаходився в українській дивізії. Прем’єр-
майор у відставці (з 1787.15.04.). Мешканець с. Зу-
євців. Мав 24 підданих (1782), а у 1783 р. – 69. Д.:
(1774) Марія Василівна Устимович.

Чарниш Іван Іванович (бл. 1702 – 1741) – проживав у с.
Борках Гадяцького полку. Бунчуковий товариш у Га-
дяцькому полку. Брав участь в очаківському поході
1737 р., від походу 1739 р. звільнений через хворобу.
За ним 92 двори і 15 млинових кол (1744). Мав у сл.
Біївці 74 хати посполитих, посполих у с. Борки: ма-
лоґрунтових 3 двори, убогих 24 двори, дуже убогих
32 хати, 3 підсусідських хати, яким після його смерті
володіла його вдова Зіновія: Д.: 1) Тетяна Осипівна
Костенецька, донька сотника конотопського. 2)
Марфа Михайлівна Осипова, вдова Василя Андрійо-
вича Кондратьєва (? – 1723), сумського полковника.
3) Зіновія Якимівна Горленко (1723 – 1759 – ?). Про-
тягом 1755–1759 рр. мала суперечку за спадщину з
вдовами своїх пасинків Настасією і Пелагеєю. 

Чарниш Іван Ничипірович (1740 – 1791 – ?) – син знач-
кового товариша, службу розпочав з 1754 р. у По-
лтавській полковій канцелярії, військовий
канцелярист ГВК (1757.1.10 – 1764), писар полковий
миргородський (1764.13.03. – 1781), бунчуковий то-
вариш (з 1781.27.01.). Мав 24 підданих у сс. Соро-
чинці (20), Семеренки (2), Баранівці (2). Д.: Євдокія
Григорівна Штепа, донька полкового полтавського
сотника. Мали сина Івана.

Чарниш Іван Ничипірович (1753 – 1783 – ?) – син знач-
кового товариша, службу розпочав з 1769 р., канце-
лярист (з 1774), отаман сотенний (з 1781),
військовий товариш Миргородського полку (з 1781),
миргородський полковий осавул (з 1781). Секунд-
майор у відставці (з 1787.15.04.). Д.: Настасія Йоси-
півна Висоцька, донька полкового осавула.

Чарниш Максим Михайлович – значний військовий
товариш (1709), полковий обозний гадяцький. У
1695 р. отримав гетьманський універсал на с. Бу-
дище і присілок Трояновку з двома млинами Федя-
ківськими на р. Груні, а також млином Плєнного на
р. Пслі Лютенської сотні, які уступив йому батько. У
1709 р. отримав гетьманський універсал на сс. Троя-
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нівку і Хлопчувці з млином на р. Груня в чотири
кола мучних. Д.: Тетяна Григорівна N. Була тіткою
поручика лейб-гвардії Семенівського полку Івана
Косогова, до якого перейшло м. Лютенка, затверд-
жене царською грамотою 1740 р.

Чарниш Ничипір Григорович (? – 1760.12.06.) – службу
розпочав з 1727 р., значковий товариш (? – 1760),
абшитований військовий товариш Миргородського
полку (з 1760.12.06.).

Чарниш Петро Ничипірович – син значкового това-
риша, службу розпочав з 1747 р. в Ніжинській по-
лковій канцелярії. Військовий канцелярист (1760 –
1762). Війт полтавський. Військовий товариш (з
1762.8.06.). Бунчуковий товариш (з 1771.3.07.). Д.:
Настасія Михайлівна Шарпило, донька полтав-
ського громадянина.

Чарниш Роман Федорович (? – 1679 – ран. 1723) – знач-
ний військовий товариш (1709 – 1718), наказний по-
лковник полтавський (1711), полковий осавул
гадяцький. Бунчуковий товариш. У 1717 р. разом з
тестем – генеральним писарем – вихлопотали уні-
версал на м. Лютенку, не враховуючи прав інших
спадкоємців. У 1718 р. отримав царську грамоту на
маєтності. Д.: Марія Семенівна Савич, донька гене-
рального писаря. В 2-му шлюбі за майором Юрієм
Федоровичем Єропкіним. 1744 р. за нею спадок чо-
ловіка 185 димів і 5 млинових кол.

Чарнуховський Михайло (? – 1719 – 1739 – ?) – вій-
ськовий товариш. Його син Петро (1740 – ?) був гу-
бернським секретарем і мешкав у м. Кролевці.

Часник Іван Карпович (1760 – 1788 – ?) – син компа-
нійського полковника, записаний при прийнятті
присяги у 1762 р. Службу розпочав з 15 червня 1775
р. значковим товаришем. Д.: (1779) NNN, донька
військового товариша.

Часник Іван Кіндратович – значковий товариш.
Часник Карпо Карпович (? – 1720 – 1782 – ран. 1786) –

службу розпочав з 1733 р. у 3-му компанійськомй
полку, сотник 1-ї сотні цього полку (1737 – 1747). 30
травня 1747 р. звільнений з компанійців у чині бун-
чукового товариша. В листопаді 1757 р. генерал-
майор Іван Іванович Делатур купив у нього хутір
під Ярутами. Призначений спочатку командиром
1000-ї команди в похід на Семирічну війну, а потім
і командиром 3-го компанійського полку на місце
хворого брата Гната (1760.11.04. – 1776). Прем’єр-
майор (з 1776). Прем’єр-майор у відставці (1781).
Мав 8 підданих в Борзнянському повіті. Д.: Марфа
Яківна N (? – 1790 – ?). За нею 62 підданих (1790).

Часник Кіндрат Васильович – значковий товариш
Прилуцького полку (з 1775.15.06.), військовий това-
риш в абшиті (1782.25.07.).

Часник Олександр Васильович (1740 – 1790 – ран.
1805) – службу розпочав з 1 листопада 1754 р., з со-
тенних осавулів 6 травня 1758 р. призначений сот-
ником 1-ї сотні 3-го компанійського полку, сотник
срібрянський Прилуцького полку (1772.5.06. –
1775). У 1774 р. знаходився у військовому поході. З 3
квітня 1775 р. бунчуковий товариш, засідатель
Борзнянського повітового суду (1781). Мав 61 під-

даного в Борзнянському та Ніжинському повітах
(1782). Володів 198 підданими в 3 селах (1787). Д.:
Марфа Йосипівна Масло (1745 – ?), донька сотника
срібрянського, потім колезького асесора.

Часник Яків Андрійович – службу розпочав у Ніжин-
ському полку. Військовий товариш (1784.12.03. – ?).

Чачило Дмитро – військовий товариш Стародубського
полку.

Чекан (Чекановський) Іван – (? – 1775 – ран. 1782) –
військовий товариш Київського полку. Мав маєт-
ність у м. Мрин і с. Плоскому Ніжинського повіту.
Д.: Уляна NN (бл. 1747 – ?), мала 6 підданих в Мрині
(1787). Павло – син померлого військового това-
риша, шляхтич (1782), в Ніжинському та Березнен-
ському 26 підданих.

Чекан Роман (1739 – ?) – службу розпочав з 1758 р., со-
тенний хорунжий мринський (1762 – 1763), отаман
сотенний мринський (з 1763.22.07.), значковий то-
вариш Київського полку (з 1771), абшитований вій-
ськовий товариш (1781 – 1787), мав 7 підданих
(1783) в с. Плоска, в Мрині 25 (1783), 23 (1787). Д.:
Євдокія N Турик, донька значкового товариша.

Чекан Федір (? – ран. 1780) – козак мринський (1736),
значковий товариш Київського полку (? – 1770),
військовий товариш (1770 – ?). Д.: Євдокія NN, у
1780 р. проживала в Мрині. 

Чекан Яків – службу розпочав з 1763 р., хорунжий сотні
Мринської Київського полку (? – 1764), возний (з
1764), військовий товариш (1773 – 1776 – ?). Д.:
(1776) NNN, донька козака.

Чеканов Микита (1763 – ?) – з дворян. Службу розпо-
чав з 1770 р., значковий товариш Миргородського
полку (з 1781).

Чемерис Василь – значковий товариш Гадяцького
полку. Військовий товариш.

Чемерис Гаврило – значковий товариш Стародуб-
ського полку, після вигнання поляків володів с. Єв-
доколи Погарської сотні, яке після нього перейшло
до стародубського городового отамана Станіслава
Полубенського.

Чемерис Іван – значковий товариш Стародубського
полку (? – 1723 – 1737 – ?). У 1737 р. перебував
вдома, але мав йти в похід в команді фельдмаршала
фон Мініха.

Чемериський Антін – значний військовий товариш.
Чемкальський Яків – писар сотенний київський (? – 1739

– 1742 – ?), значковий товариш (? – 1748 – 1749 – ?).
Чепа Андрій – значковий товариш (1737 – 1741), жив у

Миргороді, мав приїзджий двір у Яреськах і с.Тухи.
Чепа Кіндрат Леонтійович – сотник омельницький (? –

1711 – ?), (1722 – 1723, 1725 – ?), значковий товариш
(? – 1738 – ?), проживав у м. Манжелей.

Чепа Мартин (? – ран. 1764) – козак омельницький (? –
1723 – 1726 – ?), значковий товариш Миргород-
ського полку (1733 – 1752 – ?).

Чепа Михайло (1746 – ?) – син козака. Службу розпо-
чав з 15 травня 1772 р. значковим товаришем Мир-
городського полку.

Чепа Прокіп Мартинович – син значкового товариша,
ассигнований в значкові товариші (1764–1768). Во-
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лодів двором, який дістався від брата Стефана. До
двору належали: поле орне, сінокоси, ліси, млин зі
ставком. Маєтності були у власності Прокопа, Сте-
фана і вдови їх брата значкового товариша Якова
Чапи Єфросинії. Д.: Катерина Михайлівна Пуза,
донька козака кременчуцького. 

Чепа Степан Мартинович – службу розпочав з 1767 р.
значковим товаришем Миргородського полку. Три-
мали з братом Прокопом хутір в Омельницькій сотні.
Д.: N Семенівна Галаган, донька осавула полкового.

Чепа Яків Мартинович (? – ран. 1767) – значковий то-
вариш Миргородського полку. Власник хутора на
Омельничку Омельницької сотні (1764). Д.: Єфро-
синія NN, володіла спадковими за чоловіком зем-
лями нероздільно з його братами Прокопом і
Степаном.

Чепа-Ярошевський Микола (1762 – ?) – військовий
товариш Лубенського полку (1787). Мав 18 підданих
у 1 хуторі. Внесений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва.

Чепурко Григорій – значковий товариш Прилуцького
полку.

Чепурко Іван Степанович (1731 – 1781.20.09.) – син
значкового товариша, службу розпочав значковим
товаришем Прилуцького полку (1761 – 1781). Д.:
NNN, донька священика. Мали 6 синіів і 2 доньки.

Чепурко Степан Григорович (? – 1701 – 1750 – ?) –
значковий товариш Прилуцького полку (з 1721).

Чепурний Василь – значковий товариш Київського
полку. 

Чепурний Семен (? – 1782 – ?) – отаман сотенний но-
сівський Київського полку (? – 1767), абшитований
значковий товариш (1768 – 1782 – ?). Рід внесений
до І частини родовідної книги дворян Чернігів-
ського намісництва.

Червінський Василь – значний військовий товариш.
Червінський Василь Васильович – син значного вій-

ськового товариша, військовий товариш. Його син
Андрій Васильович (? – 1735 – 1757 – ?) – був свя-
щеником, а онук Роман Андрійович (бл. 1757 – ?) –
колезьким протоколістом (1787), мав 5 підданих у
Новгороді-Сіверському, його онук Василь Данило-
вич (1710 – 1787 – ?), мешкав у с. Свинюсі.

Червяк Мойсей (1759 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1787), мав 2 підданих
у 1 селі. Д.: Ксенія Римаренко, донька отамана со-
тенного.

Череватий Андрій Степанович – син козака, значко-
вий товариш (1726).

Черевко Прокіп Іванович – значковий товариш Ні-
жинського полку (1787), мешканець с. Веровки Ко-
нотопського повіту. Д.: Гафія N Халкидонська,
донька значковий товариш. Мали синів Якова і
Мойсея, доньок Параску і Мотрю.

Черепаха Іван (1747 – 1783 – ?) – службу розпочав з
1762 р., військовий товариш Миргородського полку
(з 1778).

Черепаха Матвій (? – 1754 – 1781 – ?) – син сотенного
отамана, службу розпочав з 1764 р. козаком І ком-
панійського полку, отаман компанійський, значко-

вий товариш (з 1771.12.04.), військовий товариш
Миргородського полку (з 1778.14.03.), володів
двома хуторами в Гордницькій сотні. Д.: Єфросинія
N Пишко, донька козака городницького.

Черепаха Ничипір Леонтійович – у 1758 р. був в поході
за Дніпром, сотенний отаман (з 1776), абшитований
військовий товариш Миргородського полку (1779).

Черкас Андрій (? – 1686 – 1726 – ран. 1732) – значко-
вий товариш (1726) Переяславського полку. Меш-
кав в с. Любарці 1-ї полкової сотні. 

Черкаський – військовий товариш в Полтавському
полку (1787). В с. Стехівці разом з вдовою капітана
Лутовинова, сотенним осавулом Поповичем мав
148 підданих. 

Черкаський (Черкасенко) Гаврило Федорович –
козак леплявський, значковий товариш Переслав-
ського полку (1733 – 1754). Його вітчим Іван Черка-
ський був сотником леплявським (? – 1682 – 1689 –
?, ? – 1696 – 1709 – ?). Іванова дружина Гафія в пер-
шому шлюбі була за Федором NN, син якого Гав-
рило все ж звався Черкаським. За ревізією 1731 р. –
козак можний леплявський разом з Герасим Чер-
каським. У 1754 р. написав заповіт, за яким за спо-
мин власний і своєї рідні дарував священику
Михайлу Васильовичу Терлецькому ґрунти Чер ка-
ські. До суботника велів записати такий поминаль-
ний ряд: »отцов Фе дора и Иоанна, мать Агафию,
братьев Григория и Петра и Анну сестру и Гаврила
и Анну». Бачимо найближчу рідню Гаврила:
батька, матір, віт чима, братів і сестру, а останніми
записані сам Гаврило з дружиною, яка померла рі-
ніше 1754 р. Сестра його, одружена з козаком про хо-
рівським Василем Миколаєнком, померла раніше
1749 р., залишивши доньку Анаста сію. 

Черкаський Петро Федорович (? – ран. 1747) – знач-
ковий товариш. Заповів майно брату Гаврилу Чер-
каському.

Черкаський Федір (1743 – 1783 – ?) – син козака.
Службу розпочав з 7 травня 1762 р., значковий то-
вариш Миргородського полку (з 27 лютого 1773).
Мав 2 підданних.

Чернацький N – 1774 р. отримав звання військового
товариша і переведений до Київського полку за міс-
цем проживання.

Чернацький Кирило (? – ран. 1750) – значковий това-
риш Стародубського полку. У 1735 р. в Бикові був
старостою, мав двір житловий у с. Старому Бикові,
в якому 1750 р. жив його син Олексій.

Чернацький Олексій (1728 – 1788 – ?) – абшитований
полковий хорунжий (1782), мав 215 підданих (1788)
в Прилуцькому повіті. Бунчуковий товариш. Д.:
Ганна NN, донька козака.

Чернацький Федір – службу розпочав 1735 р. військо-
вим канцеляристом ГВК (1735 – 1741), військовий
товариш «за отправленние дедом и отцем его в по-
ходах також его самого при Генеральной Канцеля-
рии в звании канцелярском чрез п’ять лет да в
походе служби» (1741.12.02. – 1765), абшитований
полковий осавул (1765 – 1772 – ?). Мав підданих у с.
Хилчичі Новгород-Сіверської сотні. Д.: 1) NNN. 2)
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(1772) Настасія Степанівна Лазаревич, донька бун-
чукового товариша. Від першого шлюбу мав сина
Пантелеймона, доньок Настасію і Ксенію.

Черненко-Сеневич Петро (1721 – ?) – абшитований
значковий товариш (1787), мав 19 підданних у 1
селі. Д.: Гафія NN, донька значкового товариша.

Чернеський Іван (1747 – ?) – абшитований військовий
товариш Чернігівського полку (1788).

Чернеський Яків (1751 – ?) – козак виборний, хорун-
жий сотенний седнівський (? – 1779 – ?), абшитова-
ний значковий товариш Чернігівського полку
(1788). Д.: (1788) Ганна NN, донька священика.

Чернецький Омелян (? – ран. 1774) – значковий това-
риш Лубенського полку.

Чернецький Петро (1722 – ?) – значковий товариш Лу-
бенського полку (? – 1735 – 1747 – ?), учасник оча-
ківського походу (1737), учасник кримського походу
(1738). Мешкав у Роменської сотні, у 1750 р. наслав
служників на дім значкового товариша Івана Лазу-
ревського, якого пограбували. Військовий товариш.
У 1735 р. перебував під слідством за сотенне комі-
сарство за минулий рік, у 1736 р. був при Кисельській
фортеці, у 1737 р. – в очаківському поході, у 1738 р. –
у кримському поході. Мав у Ромнах двір житловий
та 2 двори підсусідків піших убогих (1745). 

Черніговець Фесько – товариш полку Полтавського
(1665), на уряді полтавському (1670). Якийсь родич
Якову Степановичу Чернігівцю, одному з організа-
торів повстання Пушкаря, який 1663 р. перейшов на
Слобожанщину і став полковником балаклійським.

Черній Семен Тарасович – значний військовий това-
риш, житель глухівський. З дозволу Самойловича
на купленій землі осадив с. Семенівку.

Чернушевич Василь – значковий товариш Київського
полку (? – 1760 – 1762 – ?). 

Чернушевич Антін Васильович (? – 1782) – син знач-
кового товариша, службу розпочав з 1757 р., знач-
ковий товариш в Остерській сотні Київського полку
(1760–1782). Мав маєтності в сс. Омелянівці і По-
луянівці, де було 5 підданних (1779). По ньому рід
внесений до родовідної книги дворян Чернігів-
ського намісництва. Д.: Софія Григорівна Покор-
ська (? – 1811), донька бунчукового товариша. 

Чернявський N (? – ран. 1750) – значковий товариш.
Чернявський Андрій Іванович (бл. 1711 – 1787 – ?) – дід

був татарином, після хрещення названий Юхимом.
Служив з 1739 р. полковим канцеляристом, значко-
вий товариш Стародубського полку (1741 – 1783 – ?),
у 1745 р. був у ліфляндському поході. Військовий то-
вароиш (? – 1785 – 1787 – ?). Мав хутір за ½ версти від
хутора брата Федора поблизу с. Дрокова Мглинської
сотні, де були 3 хати підсусідків, 3 двори підсусідків у
д. Старому Дрокові, 3 двори у с. Красному. Д.: Варвара
Григорівна Покорська, донька бунчукового товариша.

Чернявський Василь (? – ран. 1781) – значковий това-
риш Стародубського полку (1769), у другій армії в
поході. Мав 1 двір підсусідків у д. Старому Дрокові,
1 двір у с. Красному.

Чернявський Василь (? – ран. 1782) – козак Березнен-
ської сотні Чернігівського полку, значковий това-

риш (14 жовтня 1748 – 1751 – ?), абшитований знач-
ковий товариш. 

Чернявський Данило – отаман курінний бориспіль-
ський Київського полку, абшитований значковий
товариш (1779.16.12. – 1782 – ?).

Чернявський Іван – шляхтич, військовий товариш
(1782), володінь не мав. Міг бути присутнім на зіб-
ранні, але не мав права голосу.

Чернявський Іван – значковий товариш Стародуб-
ського полку (? – 1734 – 1737 – ?). Був у 1734 р. по-
лковим комісаром і ще не здав справи, жив у
Мглинській сотні, не підписав указ про вихід у похід
через відсутність в сотні у справі, в команді полков-
ника Кошелева (1737), мав у с. Старий Дроків Мглин-
ської сотні 4 підсусідки убогих, у с. Новому Дрокові
мав двір та 2 убогих підсусідків (1735), мав у 1737 р.
житловий двір у с. Дрокові, у 1737 р. володіння у с.
Новому Дрокові 2 вибуло, с. Старий Дроків малоґ-
рунтових не тяглих 1, 1 убогий при хаті, 1 вибув.

Чернявський Ілля – військовий товариш Остерської
сотні Київського полку (1772). Д.: NNN, донька сот-
ника київського.

Чернявський Ілля Степанович (бл. 1736/1745 – ?) –
службу розпочав 20 січня 1756 р. писарчуком вій-
ськової канцелярії Війська Запорізького низового,
полковий писар (з 1762), хорунжий полковий пере-
яславський (1771 – 1774 – ?). У 1774 р. мав 4 підданих
в Золотоноші. Бунчуковий товариш (1786). Д.: Ма-
рина Костянтинівна Леонтович, донька золотоні-
ського сотника.

Чернявський Макар – абшитований значковий това-
риш (1777). Жив у с. Шатрищі Янпольської сотні.
Діти: Кирило 48 р., Матвій 45 р. військовий това-
риш Переяславського полку жив у м. Золотоноші,
Семен 38 р. військовий товариш жив вдома, Федір
32 р. священик у с. Жихоня Новгородської сотні,
Іван 25 р., не одружений, лікар в Єлисаветград-
ському пікінерному полку, Тетяна вдова.

Чернявський Матвій Макарович (1732 – ?) – абшито-
ваний військовий товариш (? – 1775 – 1782 – ?),
мешкав у Золотоноші. Д.: Параска Тимофіївна Па-
влова, донька возного золотоніського.

Чернявський Микола – значковий товариш Старо-
дубського полку (? – 1764 – 1774 – ?). Мав у 1764 р.
у Стародубі 2 двори, 2 хати, в яких жило 3 найма-
них людей, мав у другій полковій сотні у с. Андрей-
ковичах посполитих бездвірних хат 6. У 1773 р.
подав на козака с. Солове Топальської сотні Хром-
ченка Андрія Спиридоновича і його брата – козака
2-ї полкової сотні Артема скаргу за захоплення
ними Хромцовських земель.

Чернявський Михайло (1722 – 1750 – ?) – значковий
товариш (з 1732).

Чернявський Петро (1725 – ?) – значковий товариш,
мав 25 підданних в одному селі (1788). Д.: N Сичка-
рівська, донька значкового товариша.

Чернявський Семен Макарович (1739 – ?) – службу
розпочав з 1739 р., військовий канцелярист ГВК (з
1739), абшитований військовий товариш Київського
полку (1765 – 1777 – ?). Володів д. Шепіхою. 1766 р.
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звинуватив полкового суддю Стопановського у за-
хопленні цього населеного пункту. Д.: Настасія N
Жила, донька сотника київського. 1772 р. захопила
землі Стопановського, а потім нижній суд перегля-
дав справу про повернення їй с. Шепіха, проданого
її племінниками писарю Остерського повіту Стопа-
новському. Мали доньку Марію. Жили у с. Шатрищі
Ямпольської сотні

Чернявський Стефан – запорізький козак, сотенний
старшина гельмязівський. Значковий товариш Пе-
реяславського полку (1748 – 1750 – ?). 1749 р. пода-
рував ризи до домонтівської церкви Різдва
Богородиці. Мав двір житловий у Золотоноші. Д.:
Марія Нестерівна Карлицька (1735 – 1775 – ?),
донька значкового товариша. 

Чернявський Стефан Григорович (? – 1677 – 1709 –
ран. 1714) – син обозного полкового прилуцького,
осавул полковий прилуцький за Мазепи. Значко-
вий товариш (? – 1709 – ?). Володів с. Сорочинцями,
яке 19 вересня 1709 р. за ним «до ласки військової»
підтвердив гетьман Скоропадський. Д.: Марія Са-
мойлова, в другому шлюбі за значковим товаришем
Романом Березненим.

Чернявський Федір Іванович (1724/1726 – 1779 – ?) –
служив з 1750 р., жалуваний значковий товариш у
1758 р. Його батько померлий значковий товариш
Стародубського полку Іван Чернявський, який вже
служити не міг і тому брат Федора Олександр був на
різних службах, у двох походах Хотинському і Пе-
рекопському, був дуже хоробрий і загинув. А Федір
став якраз повнолітнім і став служити. У 1757 р. на
дім батька напали розбійники і пограбували, са-
мого Чернявського побили булавами і пошкодили
руки, особливо ліву, а нерухомість підпалили. Хоча
був слабкий – служив, у 1760 р. змінив значкового
товариша Андрія Карповича в команді, в тому ж
році поранений в ліву руку і на правій два пальці ві-
дірвало («непаяна» пальба). Служити більш не міг
і у 1761 р. отримав абшит. Абшитований військовий
товариш Стародубського полку (1761 – 1787 – ?).
Тримав хутір на відкритому полі в 3 верстах від с.
Дрокова Мглинської сотні, в якому сам жив, 3 двори
підсусідків у д. Старому Дрокові, 1 хату в с. Крас-
ному. Д.: Марфа Дмитрівна Сенюта. Мали синів
Євграфа і Антіна.

Черняк Григорій Іванович (? –1698 – 1740 – ран. 1745)
– сотник вакансовий (? – 1724), сотник 1-ї полкової
сотні Полтавського полку (1724 – 1727). Наказний
полковник полтавський (1725). Бунчуковий това-
риш (1732.31.10. – 1740 – ?). Мав 42 посполитих у с.
Черняковці та 45 у с. Гавронець, двір у Нехворощі
та шинок у Полтаві (1735). Д.: (? – 1719 – 1734 – ?)
Євдокія Іванівна Сулима (? – бл. 1750), донька ге-
нерального осавула. 1744 р. за нею спадок чоловіка
222 двори підданих.

Черняк Данило – значний товариш Гадяцького полку.
23 липня 1701 р. виступив свідком при складанні за-
повіту вдови Мойсея Вербицького Євдокії. Є в поми-
нальнику роду полковника Івана Черняка (1719.06.),
записаному у Києво-Микольській пустині. 

Черняк Іван – значковий товариш Гадяцького полку
(1742). 1742 р. разом з «обивателем» Полтавського
полку Максимом Веремієвим отримав указ ГВК з
дозволом шукати селітру. 

Черняк Іван – козак сотні Веприцької Полтавського
полку (1649) (служив козацьку службу ще за царя
Олексія Михайловича). За служби отримав с.
Кам’янку. Це засвідчує його козацько-старшин-
ський статус не нище сотника. Значний товариш
Полтавського полку (? – 1681 – 1689 – ?). 13 вересня
1689 р. гетьманом Мазепою «определено ему в по-
слушенство, на якие просил нашего себе подтверж-
дения» на частину с. Тахтаулова. Д.: Мотря NN.

Черняк Іван Іванович (бл. 1755 – ?) – значковий това-
риш (1790), мешканець гавронський. Д.: Ксенія
Дмитрівна Лугова, донька козака.

Черняк Іван Леонтійович (? – 1672 – 1722 – ран.
1723.30.01.) – полковий писар полтавський (1692 –
1693), полковий сотник полтавський (1695 – 1699).
Значний військовий товариш (? – 1708 – 1709), по-
лковник полтавський (1709 – 1722). 1 січня 1690 р.
отримав універсал полковника полтавського Федора
Жученка на с. Кам’янку. В 1710 р. полкова старшина
на чолі з Іваном Левенцем подала на ного скаргу за
побої і безчинства. В 1714 р. на нього скаржилися
суддя полковий Петро Кованько, писар полковий
Іван Заліський, хорунжі полкові Михайло Руденко і
Павло Герасимов та інші полчани в багатьох утис-
ках та образах. У Києво-Микольській пустині запи-
саний поминальник роду полковника Івана
Черняка, який мав три частини (1719.06.): «Спаси и
помилуй» (тобто живі): Іван, Феодора, Григорій, Єв-
докія, Дмитро, Гафія, Семен, Марія, Олексій, Яків,
Марія, Іван, Килина, Яків, Горпина, Марія, немовля
Параска, немовля Ганна, немовля Семен. «Умер-
шие»: Іван, Мотрона, Омелян, Ірина, Федір, Марія,
Леонтій, Килина, Федір, Параска, Михайло, Марія,
Данило, Горпина, Марина, Лаврентій, Сава, Ліверія,
немовля Лука, Павло, Матвій, Ганна, Юліана,
Марія, Ганна, Григорій, Іван, Стефан, Климентій,
немовля Домінікія, немовля Тиміш, Федір, ієрей
Іван. «Убиенные»: Василь, Іван, ієрей Наум, Василь,
Катерина, Євфимія, Тетяна, Марія, Васса, Марія, Со-
ломонія, немовля Григорій, Петро, Давид, Іван,
Іван, ієродиякон Калита, немовля Ілля, Ярема, Сава,
Созон, Федір, Параска, немовля Іван, немовля Єв-
докія, Іван, Петро, Настасія, Пилип. Д.: 1) Феодора
NN. 2) Ірина Степанівна N (?-1735-?).

Черняк Іван Максимович (бл. 1750 – 1822 – ран. 1824)
– значковий товариш (1782 – 1790). Д.: Наталія Іва-
нівна Лисенко (бл. 1751 – ?), донька козака.

Черняк Іван Савич (1720 – 1773 – ?) – службу розпочав
з 1 січня 1737 р., значковий товариш Полтавського
полку (з 1737), військовий канцелярист (з травня
1738), вакансовий сотник (? – 1744 – 1748). Мав 18
дворів (1744). 15 листопада 1748 р. призначений Се-
натом сотником 1-ї полкової сотні. У 1749 р. звер-
нувся до ГВК через переслідування і образи
полковником Горленком і полковим обозним Сах-
новським. Абшитований полковим суддею.
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Черняк Йосип Семенович (бл. 1734 – 1790 – ?) – знач-
ковий товариш в Полтавському полку, мешканець
гавронський. Д.: Марія Ісаївна Чижова (бл. 1755 –
?), донька козака.

Черняк Леонтій Іванович (? – 1639 – 1698 – ?) – сотник
полковий полтавський (? – 1669 – ?), генеральний
осавул (? – листопад 1671 – лютий 1677 – ?), по-
лковник полтавський (1680 – 1682). Товариш полку
Полтавського (? – 1687 – ?). 12 травня 1686 р. вику-
пив частину с. Гавронці у Михайла Мануйловича і
його дружини. Після коломацького перевороту на-
правлений на Запоріжжя із звісткою про скинення
гетьмана Самойловича. У 1690 р. отримав царську
грамоту на с. Гавронці і Кам’янку. Наказний по-
лковник полтавський (1692.07.). Наказний полков-
ник полтавський (1693.07.). Значний військовий
товариш (? – жовтень 1693 – серпень 1696 – ?). 25
серпня 1696 р. отримав гетьманський універсал з
дозволом побудувати греблю в с. Ольшаному. 8 лис-
топада 1698 р. купив частину Яхневого Байрака у
Наума Тимофійовича. Д.: Килина NN.

Черняк Максим Олексійович – син значкового това-
риша, значковий товариш Полтавського полку.

Черняк Мойсей Степанович (бл. 1735 – ?) – значковий
товариш (1790), мешканець гавронський. Д.: Марія
Андріївна Порохнева, донька козака.

Черняк Олексій Леонтійович (? – 1678 – 1719 – ?) –
значний військовий товариш Полтавського полку
(1709). Д.: (1698) Домна Степанівна Козельська,
донька значного обивателя полтавського.

Черняк Олексій Савич – значковий товариш Полтав-
ського полку (? – 1734 – 1762 – ?), мав двір у с.
Кам’янці першої полкової та одного підсусідка у с.
Гавронці.

Черняк Сава Леонтійович (? – 1680 – 1719 – ?) – знач-
ний військовий товариш Полтавського полку (1710).
27 лютого 1710 р. цар сповіщав гетьмана Скоропад-
ського про видачу братам Саві і Пилипу Чернякам
підтвержувальних грамот на володіння селами
Кам’янкою і Гавронцями з млинами на р. Ворсклі,
які раніше належали їх батьку. Д.: Ліверія NN.

Черняк Семен Савич (1724–1762) – козак с. Кам’янки
(1734), службу розпочав з 1748 р, син старшинський,
«в числі значкових товаришів службу відправляє»
(1750), значковий товариш Полтавського полку, вій-
ськовий товариш Полтавського полку (з 1760). У 1762
р. склав присягу. Д.: Уляна NN (? – 1765 – 1763 – ?).

Черняк Степан Олексійович – козак 1-ї полкової сотні,
значковий товариш Полтавського полку (1737.3.01.
– 1755 – ?), у 1736 р. все літо перебував при комісії
князя Трубецького в Царичанці при команді по-
лкового осавула Івана Сулими для виконання різ-
них справ. Мав володіння у полкових сотнях.

Черняк Яків Лаврінович (? – ран. 1732) – сотник 1-ї по-
лкової сотні (? – 1715.05. – ?), 2-ї полкової сотні (? –
1716.03. – 1722.12. – ?). Наказний полковник по-
лтавський (1722.08. – 12.). В грудні 1722 р. на чолі
сотні виступив в похід. Значковий товариш По-
лтавського полку, у 1732 р. в ревізії записана його
вдова Марія. Д.: Марія NN (? – 1732 – ?).

Черняк Яків Максимович (бл. 1760 – ?) – значковий то-
вариш (1790). Д.: Мотря Степанівна N.

Черняковський Корнило – значковий товариш Мир-
городського полку, не отримав російського чину
(1788).

Черняховський Гаврило – значковий товариш Мир-
городського полку (1742).

Черняховський Іван – шляхтич гербу «Лада», отаман
с. Митченків (? – 1741), значковий товариш Ніжин-
ського полку (1741 – 1751 – ?).

Черняховський Іван Остапович – значковий товариш
Чернігівського полку, його діти: Іван (1778 – ?) та
Андрій (1780 – ?).

Черняховський Остап – абшитований значковий това-
риш Чернігівського полку (1782), жив у с. Чернятині
Городницького повіту. Мав синів Івана і Василя (
1764 – ?), племінника Іллю Петровича (1762 – ?).

Черняховський Остап – значковий товариш Полтав-
ського полку (1743), мав двір у Полтаві.

Черняховський Стефан (? – ран. 1747) – значковий то-
вариш Лубенського полку (? – 1735 – 1737 – ?), був
в управлінні Чорнуським сотенним правлінням
(1736), був при наборі людей в команди (1737). Д.:
Уляна NN, у 1747 р. мала житловий двір у Чорнухах.

Черняховський Федір – значковий товариш Мирго-
родського полку (? – 1723 – 1737 – ?), житель хо-
рольський. У 1738 р. покійний, в дворі жив його син.

Черняцький Кирило – значковий товариш Стародуб-
ського полку, у 1735 р. в Бикові був старостою, у 1737
р. при Буговій фортеці з робітниками.

Чечель Андрій Іванович (1734 – ран. 1768) – онук полко-
вого хорунжого, почав служити на місці померлого
батька значковим товаришем (1754 – 1759 – ?). Разом
з козаком Миколою Ященком володіли с. Голубчи-
чами. 1755 р. скаржився на значкового товариша
Хому Мокєєва за захоплення його майна. Після його
смерті маєтність перейшла до дружини, хоча ще
живим залишався його брат Федір. Мали сина Якова.

Чечель Дмитро Васильович (? – 1657 – 1708) – знахо-
дився серед когорти значних вiйськових товаришiв
з Правобережжя, що найбiльш активно боролися за
приведення у 1687 р. до гетьманства Iвана Мазепи.
В 1689 р. вiн входив до складу почту гетьмана пiд
час експедицiї до росiйського царя, а вже в 1690 р.
був посланцем Мазепи до царя пiд час мiсiї митро-
полита київського Варлаама Ясинського. Вступив у
командування сердюцьким полком близько 1694 р.
Мазепа надав у його володіння с. Тростянку Бату-
ринської сотні. В серпнi 1704 р. вiн для пам’ятi вi-
дзначав «деда моего дворище с садом и лесом» в с.
Кузьминцях i згадував «моих Чечелевых сынов и
онуков Семеновых и Андреевых». В 1708 р. гетьман
залишив в Батуринi Д.Чечеля наказним гетьманом,
наказавши йому утримувати фортецю до пiдходу
козацьких полкiв на чолi з самим гетьманом. Очо-
лив героїчну оборону i як воєнноначальник вико-
нав зразково свiй обов’язок. Гарнiзон Батурина
стояв на смерть. Лише зрада дозволила вiйськам
Меншикова увiрватися за мури гетьманської сто-
лицi. Чечелевцi вiдчайдушно боронились уже в па-
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лаючому мiстi. Бiльше тисячi вiдбiрних воякiв його
полку та полкiв Покотила, Дениса, Максима по-
клали голову у тiй страшнiй битвi. Лише декому з
них вдалося вислизнути, серед них був i поранений
Чечель. Як свiдчить Лизогубiвський лiтопис
«Однак кум его в селе Обмочевке, когда он утекал и
забегал верхом обогретись понеже ввесь обмок, да
заснул на печи, то кум пошел, ознаймил войту и
прочим и так взяли его и поймали и отдали вели-
короссиянам». За iншими данними, Дмитро Чечель
був затриманий козаками с. Попiвки Конотопської
сотнi Нiжинського полку Яценками, за що останнiй
поступок отримали вiд Меншикова «оборонний
унiверсал». В Глуховi його публiчно колесували. Д.:
Олена NN, ще в 1725 – 1727 рр. продовжувала вести
судовi процеси з майнових питань у Батуринi.

Чечель Іван Власович (? – 1670 – 1699 – ?) – полковий
товариш Чернігівського полку. Хорунжий полко-
вий чернігівський (? – 1688.03. – ?), 30 березня 1688
р. полковник Яків Лизогуб надав у послушенство
його 18 людей у с. Голубчичах. Гетьманським уні-
версалом передано йому ще 9 підданних в цьому
селі, якими володів раніше чернігівський полков-
ник. Полковник Я.Лизогуб відібрав у Івана Власо-
вича, яким перед ним володів полковий товариш
Василь Селецький, с. Голубичі і володів сам. Сотник
полковий. Полковник Ю.Лизогуб 7 травня 1699 р.
повернув йому з рангових с. Даничі, додавши під-
твердження на його власний млин на р. Вирі в одне
коло мучне і одне ступне, підтверджене пізніше
гетьманом (1699). 

Чечель Іван Іванович (? – ран. 1740) – значковий това-
риш Чернігівського полку (? – 1732 – ?), мав під-
данних (1732) і двір приїзджий у с. Голубичі
Роїської сотні. Д.: Настасії NN, мала у с. Голубичах
7 дворів посполитих (1739), у Голубичах і с. Дани-
чах – 8 дворів (1740). 

Чечель Осип Дмитрович (? – 1711 – 1752 – ?) – значко-
вий товариш (з 1723), був у кримському поході
(1736). При «селе Крюкове хутор значкового полку
Миргороцкого товарища Иосифа Чечеля, при том
же хуторе гребелька с ставом, сенокосные луки, па-
хатное поле и пасека с лесом. Крепость данная из
уряду сотенного кременчуцкого значковому полку
Миргородского товаришу Иосифу Чечелю на вла-
дение ему Виморочними и Болюбашевскими дуби-
нами, лесом и сенокосом, 1740 году генваря 21».
Житель кременчуцький (1737), у 1740 р. перейшов у
с. Круков. 17 вересня 1748 р. призначений коман-
диром команди козаків у м. Цибулеві. Проживав у с.
Круков Кременчуцької сотні (1752). «Хутор значко-
вого полку Миргородского товарища Иосифа Че-
челя об одной избе с сенокосными лугами». Сотник
архангелогородський (1745). Сотник у Верблюжці
до смерті.

Чечуга Павло – покозачений шляхтич, мешканець ко-
беляцький, сотник наказний кобеляцький Полтав-
ського полку (1672). Військовий товариш (1685). 

Чешуйка Василь – абшитований військовий товариш
Київського полку (? – 1782 – ?).

Чигиринець Іван (1727 – ?) – абшитований військовий
товариш Чернігівського полку (1788). Мав 45 під-
даних в одному місті. Д.: Домникія NN, донька со-
тенного отамана.

Чиж (Чижонок) Тишко Захарович – військовий това-
риш Стародубського полку (1703), мешканець яць-
ківський. У 1703 р. продав двір з будинком,
городом, полями, сінокосами військовому това-
ришу Авакуму Семеновичу.

Чижевський Микола Якович (1741 – 1780 – ?) – службу
розпочав з 1758 р., в письмових справах при ГВА
(1762), значковий товариш Лубенського полку (з
1771) і порохових справ майстер, абшитований вій-
ськовий товариш. Проживав в Янишпольській
сотні. Д.: Марія Федорівна Тихонович, донька свя-
щеника с. Русанівки 3-ї полкової сотні Гадяцького
полку. Мали два сина (1780).

Чижевський Яків (? – 1720 – 1756 – ран. 1762) – знач-
ковий товариш Лубенського полку (1747), мав у
Лохвицькій сотні на р. Сулі млин та хутір, військо-
вий канцелярист ГВК. Військовий товариш.

Чинчик-Ковалевський Іван Хомич (1747 – ?) – шлях-
тич гербу «Доленга», військовий товариш (1787).

Чирва Яків – значковий товариш (? – 1735 – 1736), аб-
шитований значковий товариш Чернігівського полку
(1736.10.09. – 1755 – ?). Мав у с. Вербичі Роїської
сотні: підсусідків (1738), 6 дворів посполитих (1739),
посполитих у 7 дворів (1740), 5 посполитих з худобою,
5 без худоби (1743), 5 посполитих, 4 підсусідських
двори (1747), 6 дворів посполитих (1755). Мав житло-
вий двір у с. Вербичі (1750). Д.: Настасія NN (? – 1730
– 1767 – ?), проживала у с. Вербичах (1767).

Чирва Яків – значковий товариш Миргородського
полку (1711 – 1713), входив до куріня Лісницького.

Чоботкевич Олексій Ісайович – військовий товариш.
Його онуки мешкали: Семен Григорович (1739 – ?)
у с. Вишкове і Федір Герасимович (1700 – ?) у с.
Стригові Погарського повіту.

Чоботкевич Осип (? – ран. 1787) – значковий товариш
(1781). Проживав у с. Стригово 2-ї Почепської сотні.

Човплянский Микола – значковий товариш Старо-
дубського полку, 1735 р. жив у полковій сотні.

Човплянський Іван (? – 1715 – ?) – значковий товариш
Стародубського полку (1779). Проживав у с. Човпня
2-ї полкової сотні.

Човплянський Семен – значковий товариш Старо-
дубського полку (? – 1723 – 1737 – ?), жив у полко-
вій сотні, у 1737 р. доправляв з монастирів і
духівництва коней, але повинен йти в похід в ко-
манді фельдмаршала фон Мініха.

Човплянський Федір – син значкового товариша,
значковий товариш (1748 – 1764 – ?). У 1764 р. мав
у другій полковій сотні в д. Човпні посполитих без-
двірних хат 1, людей від 10 до 60 років – 1, молод-
ших 10 – 3.

Човплянський Яків Іванович (1716 – ?) – син значко-
вого товариша, значковий товариш Стародубського
полку (1721 – 1751 – ?), мешкав у полковій сотні. 

Чорненко Михайло – служив з 1770 р. полковим кан-
целяристом, з 1776 р. – значковий товариш Гадяць-
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кого полку (1776 – 1780 – ?) Д.: Олена NN, донька
козака.

Чорний Роман – військовий товариш Полтавського
полку (1693.02.).

Чорниш Трохим – козак полкового товариства при-
луцького (1649), суддя полковий прилуцький (1659).

Чорнолишенко (Лишенко, Лихо) Іван (? – 1692 –
1743 – ?) – у 1722 р. мав млин в Келебердинській
сотні. Сотник келебердинський (? – 1722 – 1729). У
1729 р. був звинувачений у звязках із запорожцями.
Значковий товариш Полтавського полку (1737 –
1743), мав двір і хутір, 9 підсусідків у Келеберді.

Чорнолишенко (Лишенко, Лихо) Степан – значко-
вий товариш Полтавського полку (1735 – 1736) у Ке-
лебердянській сотні, у 1736 р. перебував все літо при
комісії князя Трубецького в Царичанці при команді
полкового осавула Івана Сулими для виконання
різних справ.

Чорнолишенко (Лишенко, Лихо) Хома – син стар-
шинський, «в числі значкових товаришів службу
відправляє» Полтавського полку (1750). Мав 13
сімей підсусідків у Келебердинській сотні (1752).
Сотник сл. Омельника або Лихівки Ново-Слобід-
ського полку. Його швагро Мойсей Мороз.

Чорнолузький Іван Іванович (? – ран. 1743.11.) – вій-
ськовий товариш, бунчуковий товариш (? – 1733 –
1737 – ?). 23 грудня 1735 р. отримав універсал на чин
бунчукового товариша. Мав у 1737 р. у с. Меленську
полкової сотні 3 малоґрунтових, 3 убогих при горо-
дах і 3 підсусідки в його хатах живучих, у 1737 р. в сл.
Селицкій – 4 підсусідки. Д.: Тетяна Тимофіївна N.

Чорнолузький Петро Іванович (1700 – 1769 – ?) – син
сотника полкового стародубського, який мав за-
слуги: був у шведській неволі, служив з 1723 р. в
званні військового товариша, був у коломацькому
поході. У 1725 р. був у низовому перському поході
на власному кошті, 23 листопада 1728 р. отримав
універсал, згідно якого йому та матері-вдові повер-
нули відібране раніше с. Душкін неначе як належне
на уряд сотника стародубського. 12 червня 1729 р.
отримав універсал Апостола на чин бунчукового то-
вариша. 9 липня 1730 р. отримав гетьманський уні-
версал з підтвердженням на с. Хвоєвичі, яке було
надане ще його батькові гетьманськими універса-
лами 1707 і 1709 рр. У 1731 р. був з іншими бунчуко-
вими товаришами зібраний у Глухові для виступу в
похід проти турків, стояли кілька місяців до по-
вторного указу. У 1736 р. був при князі Барятин-
ському висланий для збору провіанта і фуража,
1738 р. в турецьку війну був при Румянцеву у Пере-
яславі, потім висланий в Полтаву для набору волів.
Тимчасово тримав Прилуцьке полкове правління.
Того ж року був в Київському полку у с. Ярославці
при екзерції відомого самозванця. У 1739 р. в поході
до Переяслава, потім у Київському полку набирав
для армії волів. У хотинському поході був у битвах.
У 1740 р. був присутній в ГВК для розгляду справ.
Зустрічав отоманського посла. У 1750 р. в Почепі в
рахунковій комісії над управителем волості. 1751 р.
присутній в ГВС, 1754 р. член комісії у справі графа

Владиславича, 1755 р. – у справі стародубської ар-
тилерії з магістратом, 1759 р. – у справі майора Хо-
лодовського з товаришами. Абшитований
бунчуковий товариш у Стародубському полку
(1760.10. – 1769 – ?). Мав у 1737 р. у с. Душакилі 14
малоґрунтових, 5 при городах, 4 убогих, в сл. Пла-
вуновці 8 малоґрунтових, з них в службі 4, у То-
пальській сотні у с. Фоєвичі 44 посполитих, з них 7
зійшли та 1 помер. Мав у 1764 р. у Стародубі 3
двори, 4 хати, в яких жило 8 найманих людей.

Чорномаз Стефан (1664 – 1734.17.05.) – значковий то-
вариш Переяславського полку (? – 1729 – 1734),
мешканець бубнівський.

Чорномаз Яким (1694 – 1759) – значковий товариш
Переяславського полку.

Чорнопольський Остап Наумович (? – 1703 – ран.
1763) – значковий товариш Полтавського полку
(1723 – 1740 – ?), жив у Полтаві.

Чорнопольський Федір – зі старшинських дітей, ком-
панієць надвірної корогви, син старшинський, «в
числі значкових товаришів службу відправляє»
(1750), значковий товариш Полтавського полку 1751
– 1755 р. мав двір у Полтаві, отаман сотенний пере-
волочанський (1757 – 1762 – ?).

Чорнота-Діаментовський Михайло – значковий то-
вариш Ніжинського полку. Військовий товариш. 

Чорнуха Андрій – військовий товариш Стародубського
полку (1703), мешканець семенівський.

Чорнушенко Дорош Федорович (Чернята Демко) (? –
1629 – 1699.07. – ?) – покозачений шляхтич в Мир-
городі (1649), старшина в Миргороді (1662.05), оса-
вул полковий миргородський (? – 1670 – ?),
мешканець сорочинський (1678), товариш полку
Миргородського (1679), отаман городовий мирго-
родський (? – 1683 – ?), (з 1688). 1673 р. купив греблю
у с. Сорочинцах у Василя Єрмоленка. 1678 р. купив
млин жителя комишненського, військового това-
риша Івана Тушкана і його дружини Ірини. У березні
1690 р. купив луку за р. Хорол у священика сорочин-
ського Григорія Івановича. 3 липня 1691 р. мирго-
родські жителі Іван Романенко Гаврило Рудич
продали йому острів за с. Сорочинцями. Військовий
товариш (1691). На уряді миргородському (1698).

Чорнушенко Клим Матвійович (? – 1630 – 1677 – ?) –
козак полтавський (1649), суддя полковий полтав-
ський (1661), товариш полку Полтавського (? –
1665), суддя полковий полтавський (1665 – 1667).
Товариш полку полтавського (? – 1671.15.09. – ?). Д.:
(1667) Марія NN.

Чуб Кирило – значковий товариш.
Чубов Федір (1752 – ?) – службу розпочав з 1765 р., учас-

ник турецького походу. значковий товариш (1774 –
1780 – ?) військовий товариш (з 1782),. Д.: Тетяна
Яківна Борковська, донька священика.

Чубовський Федір – значковий товариш Київського
полку (1782), мав 4 підданних. Дворянин.

Чудновський Яків Васильович – бурмістр остерський,
значковий товариш Київського полку (1779).

Чуйкевич Василь Ничипорович (? – 1659 – 1708 – ?) –
шляхтич, з листа Василя Кочубея до полковника
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І. Новицького від 27 січня 1679 р. довідуємося, що
«панове братья лоя пан Кроткевич и пан Василий
Чуйкевич низко в. м. кланяются». Дворянин геть-
мана Мазепи, 9 березня 1679 р. інформував москов-
ських урядовців про взяття козацьким військом
Переяслава, Ржищева. Виконував важливі диплома-
тичні місії і за правління І. Мазепи: на початку
1692 р. привіз до Батурина царський указ, щоб геть-
ман їхав у справі Соломона до Москви. Старший вій-
ськовий канцелярист ГВК (? – 1694 – 1697.10. –
1699.07. – ?), 15 січня 1698 р. прибув до Москви у
ранзі гетьманського посланця з вимогою будувати
морські судна «за скудностию в малороссийских
краях лесов и за небытностию в их полках на то про-
торей». Господар Гадяцького замку, значний вій-
ськовий товариш (1702), реєнт ГВК (? – 1702.06. –
1708). Суддя генеральний (1708 – 1709.06. – ?). Во-
лодів сс. Розбишівкою і Лучками у Гадяцькому
полку. Прибічник Мазепи, за яким і пішов. Після по-
вернення засланий до Сибіру. Став ченцем Васіаном. 

Чуйкевич Григорій Олександрович (1703 – 1765 – ?) –
службу розпочав з 1727 р. значковим товаришем Ні-
жинського полку. 1728 р. військовий канцелярист
ГВК, значковий товариш у Полтавському полку
(1729.26.12. – 1741), полковий комісар полтавський
(1737.16.04. – 1738.16.04.), бунчуковий товариш (з
1741.30.09.). Був на головній лінії при командирі
бунчукового товариша Завадовському «для
письма». Учасник кримських походів 1735 і 1736 рр.,
хотинського 1739 р. Мав володіння у 2-й полковій
сотні: приїзджий двір у Пушкарівці та шинковий
двір. Працював у Полтавській полковій рахунковій
комісії (1763). Д.: (1743) Устина Микитівна Желез-
няковна, донька мешканця кролевецького.

Чуйкевич Іван Григорович – значковий товариш.
Чуйкевич Йосип Федорович (бл. 1731 – 1772 – ран.

1781) – син бунчукового товариша. Навчався у КМА
(1749), службу розпочав з 1749 р. військовим канце-
ляристом, знаходився при Гадяцькій полковій кан-
целярії. Військовий товариш (1760 – 1772 – ?). Мав
273 підданих в м. Воронежі, сс. Грузькому, Дулеві,
Бистрику. Д.: (1763) Катерина N Маковська (1739 –
1788 – ?). В Кролевці за нею дім приїзджий в 3
покої, тримала частину с. Грузка в Кролевецькій
сотні (19 дворів, 20 хат) і ліси до цього села, в с.
Бистрик 3 підсусідські хати. Мали синів Михайла,
Василя, доньок Варвару, Параску, Гафію.

Чуйкевич Леонтій Олександрович (? – 1725) – бунчу-
ковий товариш у Полтавському полку (1723 – 1725).
18 грудня 1725 р. «в низовом корпусе в горах дягас-
тинских за Хвалинским морем на баталии под го-
родком Горских убит». Д.: NNN. У 1736 р. його вдова
мала двір у Рашівці Гадяцького полку. Можливо,
сестра Петра Зеленського, сотника рашівського. 

Чуйкевич Олександр Ничипорович (? – 1653 – 1721) –
писар гродський полтавський (? – 1668 – 1677.03. –
?), писар полковий полтавський (? – 1677 – ?), (? –
1685 – ?), значний військовий товариш (1690),
писар полковий полтавський (? – 1693 – ?), (? – 1699
– 1709), значний військовий товариш (? – 1712 –

1715 – ?), бунчуковий товариш. 12 грудня 1690 р. от-
римав гетьманський універсал на с. Пушкарівку.

Чуйкевич Семен Васильович (бл. 1674 – 1746) – навчався
у КМА. Службу розпочав з 1700 р., заарештований у
справі Кочубея-Іскри і тримався у Батурині, а потім у
Білій Церкві. Брав участь у Полтавській битві. Знач-
ний військовий товариш, бунчуковий товариш. У 1715
р. отримав від гетьмана Скоропадського с. Біловод з
присілком Попівкою Роменської сотні Лубенського
полку. Учасник гілянського походу. Виконував
обов’язки генерального писаря (1727). Суддя полков-
ний ніжинський (1730–1746). У 1742 р. у с. Біловодах
його млином заволодів генерал Вейзбах. Мав у с. Бі-
ловодах Роменської сотні двір житловий та піддан-
них посполитих дворів 3 малоґрунтових не могучих,
6 тяглих та 14 піших убогих, та 7 дворів підсусідків
(1745), приїзджий двір і шинок у Ромнах, в с. Білово-
дах житловий двір та 6 дворів найманих людей, убо-
гих і дуже убогих підданих 23 двори, в них 26 хат та 1
бездвірна хата, 1 підсусідок піший (1747). Д.: 1) NNN,
2) (з 1708.18.05.) Мотря Василівна Кочубей, донька
генерального судді. 3) (1738) Христина NN. 

Чуйкевич Семен Семенович – військовий канцелярист
ГВК, бунчуковий товариш (? – 1737 – 1744 – ?). Мав
41 двір і 1 млиновк коло (1744), приїзжий двір у Ба-
турині та приїзжий двір у с. Красному.

Чуйкевич Семен Семенович – службу розпочав з 1733
р. значковим товаришем. Військовий канцелярист
(? – 1747 – ?). Військовий товариш (? – 1757 – ?). 16
травня 1749 р. продав Петру Воротиляку одне коло
мучне у млині на греблі Сейновій батуринській. Аб-
шитований військовий товариш (з 1773.27.05.). Во-
лодів сс. Біловодами і Попівкою.

Чуйкевич Стефан – бунчуковий товариш (1747), мав
двір приїзжий у Батурині.

Чуйкевич Федір Олександрович (? – 1684 – 1760) – син
бунчукового товариша, навчався у КМА, службу
розпочав з 1704 р. Писар Генерального суду (1717),
сотник, бунчуковий товариш (1721.1.11. – 1760). Мав
шинок і приїзджий двір у Кролевці (1736) та значні
майнові суперечки у Кролевецькій сотні. Раніше
1737 р. купив у Кролевці двір у Федора Обидов-
ського. У 1738 р. володів 36 хатами посполитими,
житловим і шинковим дворами у с. Грузьки Кроле-
вецької сотні, мав 2 приїзджі двори і 2 шинки у Кро-
левці. У 1743 р. жив у Ніжинському полку, мав 14
дворів, 2 млинових кола, позика у військовий скарб
– 80 копійок. У 1751 р. в Глухові в Генеральній ра-
хунковій комісії. Мав 10 хат підсусідків, приїзджий
і гуменний двори у Кролевці. У 1752 р. отримав уні-
версал гетьмана Розумовського на 30 дворів з зем-
лями у м. Воронежі. Д.: Марія Дем’янівна
Маковська, донька протопопа кролевецького.

Чумак Павло – військовий товариш Чернігівського
полку, за універсалом Мазепи (1704) взятий з си-
нами під оборону і звільнений від податків.

Чумаковський Андрій – значковий товариш Чернігів-
ського полку. 

Чупковець-Залеский Василь Микитович – значковий
товариш Стародубського полку (? – 1769 – 1787 – ?),
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Шабельник Йосип – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1726).

Шабельник Сава Стефанович (? – 1660 – бл. 1721) – по-
лковий писар переяславський (? – 1690 – 1691 – ?),
знатний військовий канцелярист (1696 – 1697),
значний військовий товариш (? – 1712 – 1713 – ?).
1712 р. обміняв с Козлов (родове за дру жиною) на
власний родовий маєток Шабельники. Полковник
Томара універсалом дозво лив йому на ґрунтах Ша-
бельницьких мати 5 років слободу. Заповіт 1721 р.
Д.: N Семенівна Кулага, донька полкового судді.

Шабельник Тимофій – значковий товариш Переяс-
лавського полку (? – 1726 – 1732 – ?).

Шабранський Йосип – військовий товариш (1782),
мешканець новомлинський. Д.: Євдокія Павлівна
Горбаневська, донька козака.

Шавка Самійло (1740 – ?) – службу розпочав з 1764 р.,
хорунжий сотенний (з 1769), осавул сотенний (з
1775), отаман сотенний (з 1779), значковий товариш
Київського полку (з 1782).

Шавлуцький Андрій – значковий товариш Стародуб-
ського полку (? – 1735 – 1737 – ?), жив у Почепській
сотні. У 1737 р. перебував вдома, але мав йти в похід
в команді фельдмаршала фон Мініха.

Шаєнко Прокіп – значковий товариш Чернігівського
полку (1732).

Шалта Олексій – службу розпочав з 1760 р., осавул со-
тенний кобизький (1772 – 1774), значковий това-
риш Київського полку (1774.12. – 1776 – ?). Д.: Гафія
Дмитрієва N, донька козака козелецького. 

Шапка Гаврило (1759 – ?) – син сотенного отамана.
Службу розпочав з 12 листопада 1777 р., полковий
канцелярист (з 1780.28.02.), значковий товариш
Миргородського полку (1781.5.06. – 1783 – ?).

Шаповаленко Григорій Климович (1692 – 1762 – ?) – в
службі з 1717 р., значковий товариш з 1733 р., син сот-
ника басанського Шаповаленко Клима Григоровича
(1644 – бл. 1748). Дружина Клима Пара скевія (за ін-
шими даними – Степанида Степановська-Ничегов-
ська, жива у 1748 р., її брат київський полковий
суддя), двоюрідна сестра Наталії Демянівни Розу-
мовської, вдова у 1742 р. взята під особливий респект

ра зом з сином Григорієм і зятем Федором Дарегою.
Дід Григорія теж Грицько Шаповаленко, сотник у
1695 р. Є про нього більш рання згадка (1688 р.) в су-
довому розгляді справи за скаргою Л.Полуботка на
Родіона і Марка Думитрашок через пограбу вання
маєтностей. Серед відповідачів бачимо басанського
козака Грицька Шаповаленка, який разом з Марком
викрав коней у Полуботка. У 30-х роках Григорій во-
рогував з братом Семеном за ґрунти, навіть звер-
тався за обороною до полковника. 1748 р. він –
священик. Його сини Іван Григорович і Юхим Гри-
горович Климовичі. Земельні володіння Ша пова-
ленків, накопичені родиною з кінця XVII ст.,
перейшли в 40-60-х рр. XVIII ст. до Нестеліїв і Ту-
манських. Григорій Климович і його сини про дали
(1762–1767 рр.) велику кількість родових ґрунтів Ту-
манським, при цьому Григорій вказував, що це
ґрунти батьківські, дідівські і прадідівські. Д.: (з 1742)
Олена Антінівна Максимович.

Шапошник Федір Прокопович – отаман городовий ба-
ришівський (1739). Значковий товариш Переяслав-
ського полку (1746–1750–?). Мав хутір, який продав
сотнику Лизикевичу. Військовий товапиш (1775).
Прослужив 36 років. Сотник Федір Ки селівський
продав землі біля с. Селичівки Прокопенку. Д.: N
Йосипівна Довгаленко (?-ран.1775), донька Йосипа
Довгаленка і Марії Киселівської. За нею великий
двір у Баришівці, який дістався її батькові від батька
в 1676 р. (до двору землі на 257 днів). 

Шапошников Яків Андрійович (1760 – ?) – з дворян.
Службу розпочав з 1770 р., значковий товариш
Миргородського полку (з 1781).

Шапран Василь – військовий товариш Миргород-
ського полку, абшитований у 1785 р.

Шаргородський Михайло – значковий товариш. Його
донька Марина замідня за священиком Григорієм
Морачевським (1790).

Шаргородський Петро – значковий товариш Лубен-
ського полку на місце батька (1734 – 1751 – ?). У 1735
р. був у кримському поході, 1736 р. – при Цари-
чанці, 1737 р. – у очаківському поході, у 1738 р. віп-
равлений до Очаківської фортеці. Присягнув у 

у другій армії в поході (1769). Д.: Євдокія NN, донька
козака. Мали сина Івана та доньок Ксенію і Ганну.

Чупковець-Залеский Роман Микитович – значковий
товариш Стародубському полку (1787), житель с.
Чупковець. Д.: Євдокія NN, донька козака. Мали
сина Прокопа та доньок Ірину і Мотрю.

Чупковець-Залеський Микита Григорович (? – ран.
1787) – значковий товариш Стародубському полку,
житель у с. Чупковець.

Чупковець-Муравицький Митко (Михайло) Михай-
лович – шляхтич смоленський. Військовий това-
риш, власник с. Чубковичі, яке у нього відібрав
гетьман Мазепа за проступок і передав Федору Ско-
робагатому. Після гетьманського прощення отри-

мав своє родове село назад. Після приходу до влади
Скоропадського останній відібрав село і надав
своєму старості села Підлипного Івану Копцевичу.
Продав сіножать шляхтичу і мешканцю стародуб-
ському Стефану Веражомському. Тримав с. Чуп-
ковці. Значний військовий товариш (1709). 1 грудня
1709 р. продав пожню у Вербового Логу за 100 коп
братам Немировичам-Данченкам.

Чуприна N – онук Василя. Товариш полковий. Його онук
Іван Дмитрович (1734 – 1787 – ?) мешкав у м. Коропі.

Чуприна Василь – військовий товариш. 1658 р. отри-
мав універсал гетьмана Виговського на маєтність.

Чуриков N – військовий товариш Миргородського
полку (1781).
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1741 р. Мав у 1740 р. в Снітинській сотні у с. Биш-
веці 2 двори піших убогих козацьких підсусідків, у
1745 р. у Лубенській полковій сотні у с. Губському –
2 тяглих та 2 двори піших убогих підсусідків ко-
зацьких, 1 двір у с. Бієвецях, 3 двори у с. Воронинці,
в Пирятинській сотні у с. Лазорках – 1 двір тяглих
та 3 двори піших підсусідків, у с. Овсюках 1 двір тяг-
лий та 2 піших убогих, у Чорнуській сотні у с. Піски
підсусідків 1 двір піших убогих. Був при роздачі
хліба бідним. Мав у с. Губському в 1747 р. двір жит-
ловий та 3 хати під сусідський.

Шаргородський Яків (1724/1733 – 1783 – ?) – службу
розпочав з 1749 р., 22 березня 1752 р. значковим то-
варишем, військовий товариш (22 березня 1759 –
1787 – ?). У 1764 – 1777 рр. при Переяславській ра-
хунковій полковій канцелярії. У с. Красне мав 17
підданих. Д.: (? – 1767 – 1780 – ?) Ганна NN, донька
священика. Мали сина Івана (1773 – ?).

Шарий Максим – значковий товариш.
Шарий Ничипір Гаврилович (1720 – 1790 – ?) – службу

розпочав з 1736 р. сотенним хорунжим, військовий
канцелярист ГВК (з 1737), за сотника (1756), за по-
лкового писаря, війт магістрату чернігівського (? –
1764 – 1781 – ?), військовий товариш (з 1779), бунчу-
ковий товариш (1781 – 1790 – ?). Голова палати кри-
мінальних справ губернського магістрату. Мав у
Чернігівському повіті 7 хат підданих (1782), 59 підда-
них в місті і 1 селі в Чернігівському повіті (1788). Вне-
сений до І частини родовідної книги Чернігівського
намісництва. Д.: Ганна Василівна Павловська (? –
ран. 1790), донька абшитованого полкового судді.

Шаркевич Григорій Іванович (1747/1750 – 1782 – ?) –
син військового товариша, розпочав службу у 1771
р., а 1781 р. став значковим товаришем Переяслав-
ського полку.

Шаркевич Іван Петрович (1721 – 1780 – ?) – шляхтич.
Службу розпочав 1 травня 1735 р. значковим товари-
шем Переяславського полку, військовий товариш
«за служби деда, отца и его самого» (1746.28.03. –
1763 – ?). Комісар земський золотоніський
(1775.9.06. – 1780 – ?). Мав 25 підданих в Бубнівській
сотні (1780), двір приїзджий у с. Козинці Терехтеми-
рівської сотні (1750). Користувався родовою печат-
кою. Д.: (1751) Марія Ісаєвич (? – 1735 – 1751 – ран.
1780), донька сотника баришівського Ісая Денисо-
вича (Мироненко-Гаврюшенко). Мали сина Григо-
рія. Другим шлюбом одружений з вдовою повітового
возного Александровського Настасією (1780). Його
племінником був сотник яготинський Олексій Гри-
горович Соха-Конаровський.

Шаркевич Петро – управитель стародубського по-
лковника Луки Жоравки, староста гетьманської
рангової Ропської волості, значковий товариш (? –
1723 – ?).

Шаршанович Василь – значковий товариш Чернігів-
ського полку (? – 1732 – ?).

Шаршанович Іван Кіндратович – значковий товариш,
отримав універсали гетьмана І.Мазепи на закріплення
за ним п’яти тяглих людей (25.04.1707), а потім ще чо-
тирьох, що оселилися на його ґрунтах (19.12.1695).

Шаршанович Юхим Кіндратович (1698 – 1767 – ?) –
служив з 1713 р., виконував доручення, був у похо-
дах. Значковий товариш Чернігівського полку після
смерті свого батька (1713–1757). Мав двір у с. Голуб-
чичі. В січні 1728 р. козак с. Голубчич Роїської сотні
Василь Кулієнко захопив у нього підданних. Отри-
мав універсал Д.Апостола на 5 підданних у с. Го-
лубчичі. Мав у Голубчичах 3 двори та житловий
(1741), 1 двір підсусідків (1747), двір приїзджий у
Чернігові (1750). 1757 р. за борг 20 рублів забрав у
козака Тимофія Кохни поле, вступити у володіння
яким заважав значковий товариш Хома Данич. 17
квітня 1757 р. звільнений від служби по хворобі. Аб-
шитований значковий товариш Чернігівського
полку (1757 – 1767 – ?).

Шаршанович Ярмола (Кіндрат) Костянтинович (? –
1631 – бл. 1691) – військовий товариш Чернігів-
ського полку. У 1656 р. отримав від Богдана Хмель-
ницького універсал на с. Постовбиці.
Брюховецький одним із перших своїх універсалів
(1663) знову підтвердив за ним с. Постовбиці. 1668
р. П.Дорошенко підтвердив Ярмолі володіння на с.
Постовбиці, а у 1670 р. це ж зробив гетьман Ігнато-
вич. У 1675 р. отримав гетьманський універсал на с.
Постовбиці. У 1689 р. гетьман Мазепа видав указ на
с. Постовбиці. Мешкав у с. Голубчичі. Д.: 1) NNN (?
– 1637 – 1652 – ?), потрапила в татарський полон, а
потім повернулася. 2) Оксинія N Данич (? – бл.
1693), мешканка голубчицька, тестаментом 1693 р.
розділила майно між синами Юхимом і Романом,
пасинком Іваном.

Шатський Олексій – службу розпочав з 1760 р. коза-
ком, значковий товариш Київського полку (з 1774). 

Шаула Андрій Семенович (бл. 1699 – 1767 – ?) – бунчу-
ковий товариш у Київському полку (з 1735.25.11),
полковий обозний київський (з 26.11.1737), брав
участь в польському і очаківському походах. Д.: Те-
тяна Михайлівна N (бл. 1705 – ?).

Шаула Андрій Якович (1729 – 1798 – ?) – навчався у
КМА, службу розпочав з 1748 р., військовий канце-
лярист ГВК (1749 – 1763), військовий товариш (з
24.10.1763). У 1763 р. старшина і козаки Носівської
сотні просили призначити сотником його замість
Івана Шаули. З 1767 р. тримав носівське сотенне
правління, бунчуковий товариш (1770.1.11.), з 16
листопада 1770 р. полковник 1-го компанійського
полку. Підполковник (з 1776.28.04.), в тому ж
званні звільнений у відставку (з 18.05.1778 р.).
Предводитель дворянства Ніжинського повіту. Мав
411 куплених і спадкових душ в Ніжинському повіті
(1787). Д.: Настасія Іванівна Нестелій (1743 – 1780
– ?), донька сотника басанського. Мали доньку Єф-
росині (1790).

Шаула Антін – син бунчукового товариша. Абшитова-
ний бунчуковий товариш у Київському полку (1772).
Д.: NNN, донька значкового товариша.

Шаула Григорій Федорович – бунчуковий товариш,
сотник носівський Київського полку.

Шаула Іван Григорович – значковий товариш (? – 1725
– 1761 – ?), бунчуковий товариш. 



Шаула Іван Карпович (1743 – 1789) – службу розпочав
з лютого 1760 р. військовий канцелярист ГВК, вій-
ськовий товариш (з 1765.18.08.), сотник носівський
Київського полку (з 1770.12.08./1771.10.04.), рот-
містр Тверського карабінерного полку (з 15 квітня
1787). Підданих не мав (1779). Д.: (бл. 1771) Ганна
NN (? – ран. 1779), донька бунчукового товариша.
Мали синів Михайла, Івана.

Шаула Іван Романович – значковий товариш Київ-
ського полку (1725).

Шаула Карпо Семенович (бл. 1703 – 1790 – ран. 1792) –
службу розпочав з 1725 р., бунчуковий товариш, в
низовому поході (1725 – 1729). Козаки сотні відмов-
лялися обрати його сотником, але все ж він став
ним – сотником носівським (1735.31.12 – 1764). У
1736 р. скаржився на бунчукового товариша Сте-
пана Бутовича за звинувачення у сприянні втечі
в’язня та привласненні його маєтку. В цьому ж році
побив ад’ютанта князя Гесенського князя Василя
Оболенського на носівському поштовому дворі. У
1740 р. здійснив наїзд на хутір і захопив худобу у ні-
жинського купця Івленка, побив підданих фель-
дмаршала Мініха та захопив їх коней та угіддя у с.
Глибів Остерської сотні. У 1749 р. забив у ножні і
ручні колодки Івана Лоленка з дружиною, побив
його до смерті. У вдови Марії Пилипихи вирубав
гай. У 1759 р. загострилися його стосунки з носів-
ськими священиками. У 1760 р. на нього скаржи-
лися козаки сотні за побої, захоплення ґрунтів і
рухомого майна, примушення їх до приватних
робіт. Абшитований бунчуковий товариш, мав 46
спадкових підданих в Ніжинському повіті. Д.: 1) (? –
1743 – 1790 – ?) Ганна Іванівна Желяховська,
донька бунчукового товариша. Мав синів Івана
(сотник) і Родіона, доньку Меланію.

Шаула Михайло Іванович (бл. 1777 – ран. 1798) – знач-
ковий товариш.

Шаула Петро Григорович – козак, значковий товариш
Київського полку (1725.26.05. – 1754 – ?). У 1754 р. з
братом Іваном подали до ГВС позов на своїх рідних
дядьків – обозного полкового Андрія, бунчукового
товариша Якова і сотника носівського Карпа Шаул
за захоплення спадкових маєтностей.

Шаула Петро Іванович (бл. 1715 – ран. 1786) – значко-
вий товариш (1767), мешканець носівський. Д.: Фео-
досія Прокопівна N (бл. 1720 – ран. 1785).

Шаула Прокіп Семенович – бунчуковий товариш у Ки-
ївському полку (з 1735.25.11).

Шаула Семен Федорович (бл. 1645 – 1737 – ран. 1749) –
сотник носівський (1707 – 1709). 19 жовтня 1709 р.
отримав гетьманський універсал на військову час-
тину млина Петрового на греблі Кучевській на р.
Остер. 17 травня 1710 р., будучи відставлений від
уряду, з братом і братаничем взятий під гетьман-
ську оборону і бунчук. Отримав дозвіл шинкувати
горілку однією коморою без покухового збору.
Вдруге обраний сотником (1718 – 1719.03.). Звіль-
нений з сотницького уряду за захоплення майна
жителів сотні, зловживання, привласнення ратуш-
них грошей. 23 жовтня 1719 р. суплікував про на-

дання права збору військової частини з млинів на
Петровій греблі та надання козаків-курінчиків.
Значний військовий товариш Київського полку
(1720 – 1722), бунчуковий товариш (1723 – 1735). У
1725 р. захопив ґрунти у Івана Чепурки, вола у ко-
зака Семена Бровки, у 1729 р. захопив частину з
млинового збору у значкового товариша Ярмоли
Борисова. 25 листопада 1735 р. абшитований. Д.: 1)
Ганна Радіонівна Потоцька. 2) Євгенія Казимирівна
Розумовська. 3) Уляна Леопольдівна Радзивілл.

Шаула Федір Андрійович (бл. 1739 – 1790 – ран. 1798) –
значковий товариш Київського полку, сотенний
осавул І компанійського полку, абшитований вій-
ськовий товариш (з 11.05.1775). Мав володіння у с.
Заворичах (1766), 95 спадкових підданих (1787) в
Ніжинському повіті. Д.: (бл. 1771) Варвара Іванівна
Малютіна (бл. 1746 – 1798 – ?), донька священика
носівського. 

Шаула Яків Семенович (1719 – 1782 – ?) – син бунчуко-
вого товариша, бунчуковий товариш у Київському
полку (1737 – 1767 – ?) записаний до компуту бун-
чукових товаришів у Київському полку за заслуги
батька і братів. В жовтні 1749 р. за служби йому на-
дані вільні військові посполиті та військова частина
у млині на греблі Петрівській на р. Остері. Абшито-
ваний бунчуковий товариш (? – 1782 – ?). Д.: Марія
Лаврінівна Дуленко (бл. 1708 – ?), донька купця.

Шафаревський Мойсей (1758 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Київського полку, мав 1 двір під-
даних у 1 селі (1787). Внесений до ІІ частини
дворянської родовідної книги Чернігівського на-
місництва Ніжинського повіту.

Шафаревський Федір – військовий товариш Київ-
ського полку, мав 6 підданих в Носівці (1783).

Шафонський-Шатило Филимон Йосипович
(1712/1715 – 1782 – ?) – у 1737 р. – фактор сосниць-
кий, у 1739 р. значився серед малоґрунтових коза-
ків. 1740 р. ГВК розслідувала справу про його втечу
з форпостової служби. Значковий товариш Старо-
дубського полку (1740 – 1744 – ?). Володів двором у
Сосниці, 3 підсусідками у сотні, деякий час був ін-
дуктором сосницьким. Такий злет можна пояснити
шлюбом із донькою якогось значкового товариша з
Стародубщини. За ревізією 1750 р. за ним в містечку
записані 5 шинкових дворів. Був сотником Гоголів-
ським Київського полку (? – 1745 – 1751 – ?). В цей
час скупив у Сосницькій сотні чимало володінь,
серед них орне поле і шинковий двір у с. Конятині,
садибу у м. Сосниці у військового товариша Обо-
лонського. У 1768 р., будучи вже вдруге обраний
(вперше у 1751 – 1753 – ?, вдруге у 1760 – 1768 – ?)
сотником сосницьким, значився власником цих во-
лодінь. У 1762 р. за доносом бунчукового товариша
Петра Полторацького та інших сотничан «за при-
чиненные козакам обиды … от команды отстранен».
У 1763 р. захопив церковні землі у протопопа По-
лторацького, священиків Бурзиловича і Полтораць-
кого. У 1765 р. продовжував захоплювати козацькі
ґрунти і порубав ліс у козака Кузюки, захопив дім
козака Якова Невинського. На його хутір здійснив
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наїзд бунчуковий товариш Ломиковський. 25 лис-
топада 1765 р. сотник Шафонський просив графа Ру-
мянцева знову призначити його до командування
сотнею, так як слідство закінчене і вини його немає.
Двоюрідним братом у 1762 р. називав козака с. Як-
личі Івана Кириченка (дуже старий, відправляти
службу не міг, мав двох синів, один з них каліка).
Двір Івана Филимон називав ґрунтами дідизними,
на них з Іваном жила раніше його мати. У 1768 р. в
Чернігівському земському суді розглядалася справа
про наїзд сотника сосницького Ф.Шафонського на
«горські млини», які він віддав у відкуп поляку Йо-
сипу Козловському, ловчому Хелмської землі. В 70-
ті рр. здійснював напади на Гарські млини
шляхтича Йосипа Кострембеця. Д.: Гафія Іванівна
N (? – 1754 – 1785 – ?), у 1785 р. вдова. Її рідна сестра
Пелагея Іванівна, вдова військового канцеляриста
Михайла Пенського у 1759 р. продала двір у Сосниці,
куплений у племінника Опанаса Филимоновича,
своєму швагру Филимону. Очевидно, згідно заповіту
чоловіка до своєї смерті тримала 132 підданних у
Сосниці, 5 – у д. Аннинській Веселі Млини, 1 в Мені,
5 у с. Чорнотичах, 14 в хут. Кітняк, 2 в млинах Доро-
шових, 12 в д. Андріївці, 1 у с. Киріївці, д. Гаповку Як-
личі, хут. Пасіка, с. Конятин Новгород –
Сіверському і хут. Зимовник Коропського повітах.

Шафорост Іван (1741 – ?) – значковий товариш (1788).
Мав 2 підданних у 1 містечку. Внесений до ІІ час-
тини родовідної книги дворян Чернігівського на-
місництва. Д.: Тетяна NN, донька священика.

Шафрановський Петро – значковий товариш Лубен-
ського полку (? – 1738 – 1745 – ?), секретар генерал-
лейтенанта фон Штофельна (1738). У 1738 р.
здійснювали взаємні наїзди і побиття з військовим
товаришем Василем Новицьким. Мав у 1745 р. в Пи-
рятинській сотні при хуторі 3 двори підсусідків
піших убогих.

Шахновський Георгій (1753 – ?) – службу розпочав з
1773 р., канцелярист полковий (з 1780), значковий
товариш Київського полку (з 1782).

Шаховський Андрій (? –1640 – бл. 1670) – значний
військовий товариш Стародубського полку. 2 ве-
ресня 1670 р. написав заповіт. Існував хутір Шахов-
ський у Новгородській сотні.

Шашкевич Кіндрат – значковий товариш Стародуб-
ського полку. Військовий товариш. 

Швагров Іван – значний військовий товариш (1704).
1704 р. купив двір у Чернігові у сотника синявського
Федора Долматовича.

Шваєвський Григорій (бл.1742 – ?) – службу розпочав
з 1764 р. у Кременчуцькій сотні при письмових
справах, значковий товариш (з 1 травня 1768). Д.: N
Іванівна Семененко, донька козака городиського. 

Швачка Іван – військовий товариш (1782), в Ніжин-
ському повіті мав 3 підданих.

Швачка Василь – полковий канцелярист миргород-
ський (? – 1737 – ?), значковий товариш (? – 1738 –
?), житель остапівський.

Швачка Герасим Іванович (1739 – ?) – службу розпо-
чав з 1757 р. при полковій канцелярії, значковий то-

вариш Київського полку (1760.12.12. – 1761 – ?). Аб-
шитований військовий товариш (1787), мав 20 дво-
рів (18 підданих) в Носівці (1787). Д.: Катерина
Іванівна Щупака, донька сотенного отамана.

Швачка Іван – козак, значковий товариш Київського
полку (1737 – 1761), поранений, абшитований знач-
ковий товариш (з 1761).

Швець Герасим (1732 – 1783 – ?) – з козацьких дітей,
службу розпочав 6 травня 1756 р. козаком, значко-
вий товариш Миргородського полку (1776.30.10. –
1783 – ?). Володів хутором в Городницькій сотні.

Швидкий Клим (1737 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1787), мав 5 підданих
у 1 селі. Внесений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва. Д.: Наталія Григорівна
Дирда, донька значкового товариша.

Швидкий Яків (1742 – 1767 – ?) – службу розпочав 28
січня 1751 р., підосавул на Запорізькій Січі (з 23
квітня 1760), осавул полковий (з 1 червня 1762),
значковий товариш Полтавського полку (з 16 лис-
топада 1766). 

Швора Федір (1749 – ?) – службу розпочав з 1768 р., по-
лковий канцелярист (з 1770), значковий товариш
Прилуцького полку (1774 – 1781 – ?). абшитований
військовий товариш (1787), мав 17 підданих у 1 селі.
Внесений до ІІ частини родовідної книги Чернігів-
ського намісництва. Д.: Гафія Якимівнна Андрієв-
ська, донька диякона.

Шевейченко Василь Лукич – син сотника чорнуського,
значковий товариш Лубенського полку (з 1700).

Шевейченко Омелян Васильович – козак пирятин-
ський (1712), значковий товариш Лубенського полку.

Шевейченко Опанас Васильович (? – ран. 1782) –
значковий товариш Лубенського полку.

Шевейченко Петро Васильович (? – ран. 1782) – писар
сотенний 2-ї Пирятинської сотні, значковий това-
риш Лубенського полку.

Шейка Андрій (1711 – 1735 – ?) – значковий товариш
Стародубського полку У 1735 р. 

Шейка Давид – значковий товариш Стародубського
полку (? – 1735 – 1737 – ?), у 1735 р. жив у Шепта-
ківській сотні, був у першому польському поході,
мав у 1737 р. двір житловий у с. Шептаках. У 1737 р.
перебував вдома, але мав йти в похід в команді
фельдмаршала фон Мініха.

Шейка Клим (1700 – 1737 – ?) – значковий товариш
Стародубського полку (? – 1735 – ?), у 1735 р. жив у
Шептаківській сотні, мав у 1737 р. двір житловий у
с. Шептакаках.

Шейка Степан – значковий товариш Стародубського
полку, у 1735 р. жив у Шептаківській сотні.

Шейка Яким – значковий товариш Стародубського
полку, очолював команду козаків у 1737 р. в поході
до фортеці Св. Параскеви.

Шелевило (Шелевенко) Іван – козак Жаботинської
сотні (1649), військовий товариш (1654), учасник
посольства Зарудного-Тетері до Москви.

Шелест Іона – козак Носівської сотні, значковий това-
риш Київського полку (1728.28.01. – 1751 – ?). У 1733
р. заборгував шинкарю генерала фон Вейсбаха у м.

407



Носівці. У 1735 р. заарештовувався за незгоду об-
рати сотником носівським Карпа Шаулу.

Шемет Василь (1752 – ?) – службу розпочав з 1761 р.,
полковий канцелярист прилуцький (1769 – 1772),
сотенний писар 1-ї Варвинської сотні (1772 – 1782),
абшитований військовий товариш (? – 1788 – 1790
– ?). Мав 39 підданих у двох селах і одному хуторі
(1788). Д.: Ганна NN, донька священика.

Шемшуков Данило Опанасович – син отамана горо-
дового глухівського, отримав універсал Скоропад-
ського (1709), військовий товариш (1749).

Шендюх Данило – значковий товариш Ніжинського
полку (1747), мав житловий двір у Мені.

Шендюх Йосип Матвійович (? – ран. 1730) – син по-
лкового обозного ніжинського, отаман городовий
дівицький (? – 1694 – ?). 15 вересня 1705 р. отримав
гетьманський універсал з дозволом на купленій
греблі у жителів с. Будища побудувати млин. Сот-
ник дівицький (1708 – 1709). Значний товариш
полку Ніжинського (1712). Отримав гетьманські уні-
версали 5 квітня 1709 р. і 9 жовтня 1712 р. Побудував
Рождественську салтиково-дівицьку церкву (1710).
Отаман городовий ніжинський (1715, 1729). 

Шендюх Леонтій Йосипович – син сотника дівицького,
значковий товариш.

Шендюх Матвій Йосипович (1693 – ?) – син сотника ді-
вицького, службу розпочав з 1730 р., значковий то-
вариш, отаман городовий ніжинський (з
1743.10.03.). Сліпий і кульгавий на обидві ноги. 5 ве-
ресня 1763 р. звільнений від усіх служб.

Шендюх Михайло – сотник кобизький (? – 1663 – ?),
значний військовий товариш. 

Шендюх Петро Петрович (1755 – ?) – син сотенного
возного дівицького, значковий товариш Чернігів-
ського полку. Корнет, мав 26 підданних у с. Салти-
кова Дівиця. Д.: Євфимія N Радошевська, донька
сотенного отамана.

Шендюх Степан Іванович (1759/1760 – ?) – син писаря
сотенного дівицького, службу розпочав з 1777 р., з
1778 р. канцелярист ГВА, з 1781 р. – значковий то-
вариш, абшитований значковий товариш (1790),
корнет, мав 26 підданних у с. Салтиковій Дівиці –
всього 82 підданих (1790). Д.: Уляна N Бажан,
донька значкового товариша.

Шепелич Іван Андросович – шляхтич, 2 січня 1699 р.
полковник Миклашевський взяв його під «протек-
цію полковничую» і він уже «не належал более до
корогвы Новгородской», а до «значку полкового
нашего». Військовий товавриш (1723). Д.: (1723) Ок-
сана, вдова жителя с. Рикова Новгородської сотні
Шепеленка, з яким мали сина Івана

Шепелич Іван Іванович – значковий товариш Старо-
дубського полку (? – 1735 – 1737 – ?), у 1735 р. арти-
лерійський хорунжий в поході, у 1737 р. доправляв
з монастирів і духівництва коней, але повинен йти
в похід в команді фельдмаршала фон Мініха.

Шепелич Петро Андросович – шляхтич, житель вере-
бенський. Військовий товариш (? – 1678 – 1680 – ?).
Отримав «от пришлих полковников» селище Турей-
ково Болоцеховського куреня Почепівської сотні, яке

за ним було підтверджене універсалами Стародуб-
ських полковників Тимофія Олексійовича (18 лютого
1678 р.) та Григорія Карповича (8 лютого 1680 р.).

Шепель N – значковий товариш (1781), житель глухів-
ський.

Шепелявий N – військовий товариш Полтавського
полку.

Шепелявий Гаврило – військовий товариш Лубен-
ського полку (1745), мав у Чигриндубраві житловий
двір і шинок, 1 підсусідка, який мешкав у його хаті.

Шепелявий Данило – значковий товариш (1762) в
Чигриндубравській сотні Лубенського полку.

Шепелявий Іван – значковий товариш Лубенського
полку (1762).

Шепитько N – полковий канцелярист (? – 1781), знач-
ковий товариш Миргородського полку (1781.05. – ?).

Шеремет Захар Семенович (1732/1738/1741 – 1790 – ?) –
з козаків, службу розпочав 1 січня 1751 р., значковий
товариш Лубенського полку (з 20 грудня 1772), аб-
шитований військовий товариш (1779.17.07. – 1788 –
?). Проживав у Сенчі, де мав 1 хату підданих. Д.: Па-
раска Яківна N (1738 – 1790 – ?), донька священика.

Шеремет Йосип (1712 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Чернігівського полку (1788), разом з Іваном
мав 47 підданих у с. Масани і 1 «деревне». Внесений
до ІІ частини родовідної книги дворян Чернігівського
намісництва. Д.: Марфа NN, донька священика.

Шигрин Данило – син військового товариша. Значко-
вий товариш Миргородського полку (з 1781.29.01.).

Шигрин Яків – син військового товариша. Службу роз-
почав з 29 січня 1770 р., полковий канцелярист (з
1773.25.09.), значковий товариш Миргородського
полку (з 1781.29.01.).

Шидловський Гаврило Андрійович – абшитований
військовий товариш Стародубського полку (1787).
Мав 22 підданих. Д.: Васа NN, донька шляхтича.
Мали синів Андрія і Михайла.

Шийка Микита – значковий товариш Прилуцького
полку.

Шийка Степан – військовий товариш. Його донька за-
міжня за сином військового товариша Данила Бо-
ровика, який до свого додав і її прізвище. Їх
нащадки Боровченки-Шийки мешкали в м. Смілі
Лубенського полку.

Шийкевич Захар Іванович (? – 1628 – 1704) – шляхтич
гербу «Шеліга» змінений. Був підписком ГВК у
гетьмана Виговського. За Юрія Хмельницького –
кандидат на уряд військового писаря. Ніжинський
протопоп М.Філімонович писав у кінці 1659 р. до
Ртіщева: «злохитренном и лукавом человеце За-
харке писаре, который не…на милость Е.Ц.В-ва,
понеж освобожден есть от смерти. Добра Е.Ц.В-ва
и всякого народа русского не хочцет…Захарка от
Нежина поехал до Чигирина. Юрья Хмельницкого
учат превращати, и наговорил с Ковалевским, чтоб
Переяславских пунктов или статей, на раде
явно…по договору учиненных и поставленых, гет-
ман непринимал». Крім того, Філімонович вважав
за потрібне, щоб Шийкевич писарем військовим не
був, «другой то Груша превратник». В червні 1659
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р. був писарем при наказному гетьмані Івані Ско-
робагатому, під Ніжином потрапив у московський
полон. В кінці 1659 р. найбільшим впливом на
Ю.Хмельницького користувався Ковалевський
Іван, осавул генеральний. Вони разом з Захаром
Шийкевичем умовляли, щоб гетьман Переяслав-
ських статей не приймав. Про зв’язки Шийкевича з
В.Золотаренком вказував Філімонович, що «я
боюсь чтобы и нашего полковника Золотаренка не
превратил…понеже я не всегда с ним». Був полко-
вим писарем ніжинським і в березні 1660 р. разом з
полковником В.Золотаренком знаходився на Бори-
сівській конференції. Потім працював у ГВК і за
Брюховецького обирався військовим писарем. До-
кументи згадують його на цій посаді 2 травня 1664
р., 5 травня 1665 р. під час облоги Чигирина, в
грудні 1665 р. Член делегації гетьмана Брюховець-
кого до Москви у 1665 р. Звинувачений там у тому,
що «чинятца многіе налоги и тягости, и ставитця
онъ Захаръ пышнее боярина и гетмана, и бьет и уве-
читъ многихъ людей невинно» (забив двох підпис-
ків і сина полковника Сербина). Старшина просила
царського указу стосовно нього. Був засланий до
Сибіру (на Лєну) (з 1665 р.). Мабуть, лише з прихо-
дом до влади Мазепи повернувся в Україну. 18 лю-
того 1688 р. його підпис уже стоїть на резолюції у
справі грабунків майна гадяцького полковника Ми-
хайла Бороховича. Став військовим товаришем (? –
1689.23.11. – ?), отримав царське підтвердження на
с. Шабалинове, озера, млини та інші належності.
Трійка значних військових товаришів у складі За-
хара Шийкевича, Якова Жураховського та Василя
Ігуменського збирала влітку 1690 р. переяславських
полчан «прислухалися их голосам, кого б они по-
хотіли у себе міти полковником». У 1694 р. ці ж
старшини вчинили «розыск» про належність мли-
нів на річці Котор і поділили їх між Межигірським
і Київським Братським монастирями. Значний вій-
ськовий товариш (? – 1690. – 1703.17.06. – ?), «на
судах Войска Его Цар. Пресвіт. Вел. Запор. ене-
ральных», в одному із документів названий писа-
рем гетьманським. Д.: (1658) N Яківна Воронченко,
донька полковника прилуцького.

Шийкевич Костянтин Захарович – власник с. Шаба-
линівки (? – 1688 – 1689 – ?). Значний військовий
товариш (1689), супроводжував гетьмана в поїздці
до Москви.

Шикудка Василь (1757 – ?) – абшитований військовий
товариш Чернігівського полку (1788). Д.: Ганна NN,
донька священика. 

Шикудка Стефан (1707 – ?) – абшитований військовий
товариш Чернігівського полку (1788), мав 65 підда-
них у 1 селі і 1 «деревне». Внесений до ІІ частини
родовідної книги дворян Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Тетяна Артемівна Федорова, донька
значкового товариша.

Шикудка Яків (1750 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Чернігівського полку (1788).

Шиленко Лазар – військовий товариш (1700).
Шиленко Онисим – військовий товариш (1700).

Шило Іван Васильович (? – 1642 – 1702 – ?) – у регі-
менті гетьмана Ханенка – генеральний осавул (? –
1671.11. – ?), сотник кобеляцький (? – 1679.11. – ?),
значний військовий товариш в Полтавському полку
(1702).

Шило Корній – козак сотні полкової, абшитований
значковий товариш Прилуцького полку (1755.10.07.
– 1779 – ?). Д.: Єфросинія NN, донька козака.

Шило-Отрада Олександр (1729 – ?) – абшитований
військовий товариш (1787). Мав 13 підданих в Ні-
жині. Внесений до ІІ частини дворянської родовід-
ної книги Чернігівського намісництва Ніжинського
повіту. Д.: Єфросинія Кирилівна, донька свяще-
ника.

Шимка (Шипко) Юсько – значковий товариш (1735)
в полковій сотні Лубенського полку.

Шимка (Шипко, Щипка) Олександр Юськович – син
значкового товариша, значковий товариш Лубен-
ського полку (1743 – 1769 – ?). Мав у Лубнах двір
житловий, хутір при урочищі Хорольські Колодязі
у 1747 р. У 1769 р. «глибока старість і крайня бід-
ність і нездатність до військової служби», перебу-
вав вдома. Житель лубенський. 

Шимка Максим (1719 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1788). Мав 6 підданих
у 1 місті. Внесений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва Д.: Марина NN, донька
козака.

Шимка Сидір (1728 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Лубенського полку (1788). Внесений до ІІ
частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Наталія NN, донька козака.

Шираєвський Федір (1723 – ?) – службу розпочав 20
березня 1745 р. козаком, значковий, військовий то-
вариш Лубенського полку (? – 1782 – ?).

Ширай Андрій Іванович (бл. 1725 – 1777 – ?) – отаман
сотенний бакланський (1767 – 1769), 11 вересня 1769
р. абшитований через старість значковим товари-
шем. Д.: 1) (1764) Тетяна Василівна Завадовська (бл.
1744 – ?), донька бунчукового товариша; 2) (1768)
Олена Федорівна N (бл. 1727 – ?).

Ширай Андрій Михайлович (бл. 1760 – 1806.18.06.) –
службу розпочав з 10 травня 1771 р. бунчуковим то-
варишем (1771 – 1780). Навчався в пансіоні Івана
Масона в Петербурзі (1780).

Ширай Данило Федорович (бл. 1728/1732 – ран. 1781) –
військовий канцелярист ГВК (? – 1757), бунчуковий
товариш (1757.26.06. – 1773 – ?). Мав у 1764 р. у Ста-
родубі 1 двір та 2 хати, в яких жило 8 найманих
людей. Власник с. Шираївки (Лемешівки), де мав
приїзджий дім, сл. Колибель, д. Новицької, д. Рудні
Хотинської, с. Гордіївни, частини с. Паньковичі,
хут. Розритівського. Д.: Олена Єгорівна Теплова (? –
1760 – 1784 – ?).

Ширай Захар Спиридонович (1714 – 1766 – ран. 1785) –
вийшов з Орші з польської нації в російську, де
«свойственні» його бунчукові товариші Шираї
жили. У 1743 р. жив у м. Стародубі, як шляхтич слу-
жив з 1753 р. козаком сотні Новоміської. Потім за
службу у 1760 р. отримав чин значкового товариша
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і звільнений від служб до зростання дітей. Ґрунтів
не мав, харчувався з дворів. Його рідний брат Анд-
рій також був козаком. Абшитований значковий то-
вариш у Стародубському полку (1760 – 1764 – ?). У
1762 р. продав двір (2 хати житлових, 1 людська, 4
комори, 1 конюшня, 1 кімната та 1 сіни прибудовані)
у Стародубі на землі шляхетській козаку Данилу Ци-
ганку, мав у 1764 р. у Стародубі 1 хату, в якій жила 1
наймана людина. Полковий хорунжий (1780). Аб-
шитований бунчуковим товаришем (з 1780.8.04.).
Д.: (з 1749) Марія Романівна N (бл. 1727 – 1785 – ?),
вдова підканцеляриста Сергія Чернявського. 

Ширай Іван Іванович (бл. 1740 – ?) – службу розпочав
1758 р., полковим канцеляристом, військовий това-
риш (1765.23.12. – 1783), абшитований полковий хо-
рунжий (з 1783.6.08.). Д.: Гафія Андріївна Силович
(1747 – 1818), донька бунчукового товариша. Мали
синів Василя, Андрія, доньок Дарію, Марію.

Ширай Іван Стефанович (1727 – 1766) – бунчуковий то-
вариш (1746 – 1766). 12 квітня 1752 р. уступив
швагру Степану Косачу свій двір за фортецею ста-
родубською. Мав у 1764 р. в Топальській сотні воло-
діння у с. Спиридоновій Буді 27 посполитих дворів.
Мешканець с. Щербиничів (1754). Мав у Стародубі
двір, в якому під час Румянцевської ревізії було: 2
хати житлових, 1 комора, жив без найму Іван Цап.
Двір дістався від предків, «кріпостей» не було. Оса-
див сл. Великий Бор у Новоміській сотні, власник
д. Поповки, д. Паконь, частини с. Паньковичі. Д.:
(1754) Марія Петрівна Носикевич-Пригара (бл. 1732
– 1771 – ?), донька значкового товариша. Її племін-
ник бунчуковий товариш Іван Завадовський. 

Ширай Іван Федорович (1736/1738 – ?) – бунчуковий
товариш (1757 – 1768 – ?). У 1768 р. у Стародубі мав
1 двір, 2 хати, в яких жило 2 найманих людей. Двір
дістався від предків, крепостей не було. Мав другий
двір у Стародубі: 4 покої житлові, 1 людська, 1 ко-
нюшня, 3 кімнати, 1 кладова, 2 сіней, 1 льодовня, 1
погріб дерев’яний ходовий. Двір на землі, купленій
його дідом бунчуковим товаришем Степаном Спи-
ридоновичем Шираєм 21 березня 1703 р. у Марії Ри-
мащихи, жительки стародубської, за 800 золотих.
До двору в крамному ряду належали 22 комори,
збудовані на дворовому місці. Вони здавалися міс-
цевим і приїзджим купцям. Йому належав ще один
двір на 7 хат житлових, 2 людських, 2 комори, 1 ко-
нюшня, 1 баня, 1 хата людська стара, лядник 1. Біля
цього двору в іншому 2 хати людських та 1 комора.
В дворі жив його робітник. Двори збудовані на
землі, яка дісталась Івану спадково по розподілу
його з братами. До двору належали: млин на р. Пет-
рашинській на 2 камені, який молов навесні, коли
піднімається вода. В озері Петрашинському рибна
ловля з обох сторін, риба дрібна викорстовувалась
для дому і не продавалась. Винокурня при дворі, в
якій вино гаряче цідилося тимчасово, залежно від
хлібного врожаю. Вино вживалося і продавалося.
Город біля двору конопляний, який він купив у різ-
них людей, коноплі висівалось чотири чверті і три
чвертка. В полі орна земля на 2 загони, які діста-

лись купівлею: 1-й у 1758 р. від міщанина Терентія
Олійника, 2-й 1759 р. від померлого осавула Якова
Горилки, земля непридатна і тому запущена й за-
росла. Ліс сосновий і березовий від Стародуба в 6
верстах, в якому сінокіс на 20 возів сіна поганої
трави. Другий ліс сосновий поблизу на дрова і при
ньому сінокіс з поганю травою, тому також запуще-
ний. Третій ліс з сінокосом в 10 верстах від Старо-
дуба дубовий і березовий на дрова і сінокіс на 15
возів сіна посередньої трави. Перший з них дістався
Шираю купівлею у 1753 р. від доньок померлого ко-
зака другої полкової сотні Пилипа Янченка Доміні-
кії і Євдокії, другий у 1755 р. від міщанина Артема
Ніжинця, третій заставлений йому за 25 карбован-
ців від померлого козака полкової сотні Федора
Шатковського.

Ширай Йосип Захарович (бл. 1768 – 1838) – 1776 р. за
служби батька призначений сотенним отаманом.
Військовий товариш (1785). Д.: Наталія Михайлівна
N, донька купця. 

Ширай Максим – значковий товариш Прилуцького
полку (? – 1732 – 1740 – ?). Д.: NNN, його удова мала
2 посполитих у с. Боршні Переволочанської сотні. 

Ширай Микола Андрійович (1744 – 1824.1.06.) –
службу розпочав 1760 р. полковим канцеляристом.
З 4 квітня 1772 р. возний Стародубського повіту, з
1779 р. – почмейстер стародубський, військовий то-
вариш (1787). Д.: Феодосія Мойсеївна Холодович
(бл. 1751 – ?), донька священика.

Ширай Михайло Степанович (1720/1723 – 1784 – ?) –
службу розпочав з 1746 р., бунчуковий товариш
(1754 – 1769 – ?). Підкоморний (1768). Мав у Старо-
дубі в 1768 р. двір на 1 покій господаря, 2 людських,
2 комори, 1 конюшня, на кам’яних погрібах 3 сараї,
1 кухня, 1 конюшня стара, погріб кам’яний в ньому
9 (спрятов?). У нього було 4 робітника найманих.
Двір збудований на шляхетській землі, яку купив у
померлого полковника Миклашевського дід його,
війт стародубський Спиридон Ширай 16.07.1696 р.
за 1200 золотих. Михайло володів у спадок і усту-
пив двір полковнику стародубському Якиму Борсу-
кову, а після смерті полковника Ширай у
спадкоємців Борсукова (судді полкового київського
Зіновія і абшитованого бунчукового товариша Ти-
хона Борсуків та судді переяславського Якима Ка-
невського) 4 липня 1759 р. викупив двір за 1400
карбованців. До двору належали: в Стародубі на р.
Бабенці 1/3 млина, яка дісталась батьку його бун-
чуковому товаришу Стефану Спиридоновичу
Шираю і на неї не було «кріпостей». В тому ставу
рибна ловля, з якої риба вживалася до його двору,
2 сіножаті, з них одна в 7 верстах в урочищі, куплена
31 червня 1697 р. від міщанина стародубського
Якова Васильєва за 40 коп, трава посередня, нако-
шувалося 30 возів. Міра сіножаті в довжину і ши-
рину по 130 саженів. А друга – в урочищі Ржавому
в 5 верстах від Стародуба, куплена у 1763 р. у козака
2-ї полкової Михайла Войскобойника за 400 карбо-
ванців. На ній ліс березовий і сосновий на дрова
годний, сіна накошувалося 70 возів, міра її в до-
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вжину і вширину по 1 версті. До двору належала ко-
мора в передмісті, куплена 3 липня 1760 р. у міща-
нина Івана Злотника за 30 карбованців. Комору
Ширай заставляв різним обивателям за 7 карбо-
ванців на рік. Володів д. Творишин. Д.: Марія Васи-
лівна Гудович (? – ран. 1786).

Ширай Петро Андрійович – козак сотні Новоміської
(1753 – 1766). Отаман сотенний (? – 1770). Військо-
вий товариш (1770.17.12. – ?). Бурмістр стародуб-
ський (з 1775). Суддя полковий (1778). Д.: Мотря
Іванівна N, донька купця. 

Ширай Семен Федорович (1740/1741 – 1769 – ран. 1781)
– бунчуковий товариш (1761 – 1769 – ?). Мешканець
с. Гринева. Помер бездітним. Його сл. Чаченівка
перейшла своякам.

Ширай Спиридон Спиридонович (? – 1712) – значний
військовий товариш (? – 1709 – 1712).

Ширай Степан Михайлович (бл. 1760 – 1841.31.07.) –
службу розпочав з 10 травня 1771 р. бунчуковим то-
варишем, з 20 жовтня 1780 р. колезький асесор,
прем’єр-майор Стародубського карабінерного
полку (з 1785.7.04.).

Ширай Степан Спиридонович (? – 1738.3.05., Старо-
дуб) – син війта. Військовий товариш (1705), знач-
ний полку Стародубського товариш (1706), значний
військовий товариш (1708 – 1719), значковий това-
риш (1723), «на сей час полковими делами правит«
(1725). Бунчуковий товариш (? – 1725 – 1737 – ?). Від
полковника М.Миклашевського отримав універсал
на його ґрунт «Семковщину» (1705.28.07.). 18 лю-
того 1708 р. отримав гетьманський універсал на сс.
Гринівку, Будище і Попівку. 8 грудня 1708 р. отри-
мав царську грамоту на сс. Гринів, Будище, Попівку,
Солову, Костобобр, млини та інші маєтності. У 1717
р. купив греблю з млином на р. Почні у значного
військового товариша Миколи Яковича Малишев-
ського. Мав володіння у сл. Молодковій Мглинської
сотні, у 1737 р. мав 2 малоґрунтових не тяглих, 49
посполитих в д. Спиридонова Буда Топальської
сотні. Д.: (1705) Марія Михайлівна Миклашевська
(? – 1725), донька стародубського полковника. За
нею в придане частина д. Случок.

Ширай Стефан – бунчуковий товариш Миргородського
полку (1737 – 1752), мав двір житловий та 30 дворів
посполитих у с. Поповка Голтв’янської сотні.

Ширай Терентій Іванович (бл. 1731 – ?) – значковий то-
вариш Стародубського полку (1764 – 1777), абшито-
ваний значковий товариш (? – 1781 – 1787 – ?) у
Бакланській сотні, 1769 р. у другій армії в поході. Д.:
(1768) Гафія Василівна Гетун, донька значкового то-
вариша. Мали дітей: Івана, Івана, Настасію, Параску.

Ширай Федір – бунчуковий товариш Миргородського
полку (1741), проживав у с. Поповка Голтвянської
сотні.

Ширай Федір Степанович (бл. 1683/1697 – 1752) – на-
вчався у єзуїтів (1713), знатний бунчуковий товариш
(? – 1726 – 1742 – ?) у Стародубському полку. Воло-
дів сс. Гринівкою і Соловою за універсалами 1705 і
1706 рр., Скоропадського 1708 р., царською грамо-
тою 1708 р. Володів у 1737 р. д. Гринівці 12 малоґ-

рунтовими дворами, 4 дуже убогими, всього 16, 10
людей у «расходах». Вибуло 2. Був у сулацькому по-
ході (1726 – 1727). 26 листопада 1728 р. отримав
гетьманський універсал на маєтності свого помер-
лого двоюрідного брата Петра Носикевича. Меш-
кав у с. Гринівці. У 1745 р. відбувся розподіл
батьківських маєтностей з братами. Подарував двір
у Стародубі своєму швагру, абшитованому підкомо-
рію Василю Завадовському. Д.: 1) N Годіївна Носи-
кевич (? – 1732. 27.05. «жена пана Федора Ширая
преставилась въ СтародубЂ маія 27»). 2) (1737) На-
стасія Петрівна Кулябка, донька значного військо-
вого товариша, 3) (1742) Ганна Михайлівна Корсак
(бл. 1700/1713 – 1757 – ?).

Ширмановський Олексій (1747 – ?) – службу розпочав з
1764 р., у 1767 р. 4 місяці був отаманом сотенним 1-ї
Зіньківської сотні Гадяцького полку, отаман сотенний
(з 1776.4.01.), абшитований військовий товариш (? –
1788 – 1790 – ?). Д.: Устина NN, донька священика.

Широкий Федір (1730 – ?) – значковий товариш Лу-
бенського полку (1777), військовий товариш (1788),
мав 11 підданих у 1 хуторі. Рід внесений до ІІ час-
тини родовідної книги дворян Чернігівського на-
місництва по Роменському повіту. Д.: Пелагея
Римазова, донька козака.

Ширяй Андрій – значковий товариш Прилуцького
полку (1740).

Шихуцький Василь Степанович (1762/1767 – 1813) –
абшитований військовий товариш Чернігівського
полку (? – 1788 – 1791 – ?). Д.: Ганна NN, донька свя-
щеника.

Шихуцький Василь Якимович (1757 – ?) – службу роз-
почав з 1772 р. канцеляристом Чернігівського грод-
ського суду, 15 листопада 1781 р. отримав чин
сотенного отамана, 1 березня 1784 р. – війсковий то-
вариш в абшит. За ним в Петрушині, де мешкав, 10
підданих (1808). Д. (1798) Ганна NN, донька свяще-
ника.

Шихуцький Іван Степанович (бл. 1735 – 1808 – ?) –
службу розпочав з 1751 р., полковий канцелярист
чернігівський (з 1763), осавул полкової артилерії
чернігівської (з 1764), військовий товариш
(1774.7.07. – 1783). Мав у Чернігівскому повіті 6 хат
підданих (1782), 10 підсусідків в Роїській сотні у с.
Петришині та хут. Стигунці. Був у поході в турецьку
війну у 1771, 1772, 1773 рр. Абшитований осавул по-
лковий (з 1783.6.08.), секунд-майор у відставці (з
1787.1.07.), мав 34 підданого у 1 селі. Д.: Євдокія NN
( ? – ран. 1789), донька козака. 

Шихуцький Семен Степанович (? – 1650 – ран.
1746.25.05.) – син сотника, покозачений шляхтич
(1669), брав участь в походах 1687, 1689, 1693, 1694,
1696, 1697, 1701, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713,
1719, 1722, 1723 рр. Товариш полку Чернігівського
(1697), 6 травня 1697 р. купив ґрунт у с. Петрушин у
Ганни Андріївни Петрушин. Отаман с. Петрушина
(1697 – 1706, 1717 – 1718, 1724), козак (? – 1727 – 1729
– ?), сотенний хорунжий роїський (? – 1734. 23.03. –
?). Наказний сотник роїський (?–1732 –1734.03.–?)
значковий товариш. Тестамент 25 жовтня 1745 р.
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Шихуцький Степан Тимофійович (1710/1715 –
1788.24.05. – ран. 1789.10.03.) – хорунжий сотенний
роїський (1725 – 1734) (1735 – 1741), (1741 – 1745),
(1748 – 1766), наказний сотник роїський (1741.8.07.,
1745.14.05.), абшитований хорунжий сотенний. Мав
житловий дім у с. Петрушин (1767), до якого, крім
іншого, належали 3 вітряних млини, пасіка на 5 ву-
ликів, винокурня. Абшитований військовий това-
риш Чернігівського полку (з 1781.10.08.), мав 65
підданих у 1 селі і 1 «деревне». Його сини непра-
вильно були записані в козаки. Д.: 1) Дарія N Один-
цівна. 2) (1758) Тетяна Артемівна Федосова ( ? – ран.
1790.31.05.), донька значкового товариша. 

Шихуцький Федір Петрович (1728 – ?) – значковий то-
вариш Чернігівського полку.

Шихуцький Яків Степанович (1762 – 1798 – ?) – аб-
шитований військовий товариш Чернігівського
полку (1788), разом з братом Василем мав 41 підда-
ного у 1 селі. Д.: Єфросинія NN, донька дворянина.

Шихуцький Яків Якимович (1752 – 1792 – ?) – службу
розпочав в Чернігівському гродському суді 1765 р.,
отаман сотенний білоусівський (1775.12.12. – 1784),
абшитований військовий товариш (1784.1.03. – 1792
– ?). Д.: Єфросинія Василівна Рашко, донька сотен-
ного отамана

Шиш Дем’ян (1698 – ?) – службу розпочав з 1737 р. хо-
рунжим сотенним, осавул (1760 – 1768), отаман со-
тенний моровський (1768 – 1779 – ?), абшитований
військовий товариш (1788). Підданих не мав. Рід
внесений до ІІ частини родовідної книги дворян
Чернігівського намісництва. Д.: Ганна NN, донька
посполитого.

Шишка Олександр – значковий товариш Лубенського
полку (1767).

Шишкевич Григорій (? – 1680 – 1723) – 1 грудня 1708
р. призначений особисто Петром І сотником но-
вомлинським (1708 – 1722), бунчуковий товариш. З
1715 р. по 1729 р. розглядалася справа про взаємні
суперечки і наклепи Шишкевича і новомлинського
священника Михайла Васильовича. Священика від-
стоював протопоп Борзнянський, Новомлинський
і Коропський Василь Величковский (1716). У 1716 р.
між ним і священиком відбулася сварка. У 1717 р.
невчасно повернув борг козаку Семену Леонтіє-
вичу. Захопленням майна, побоями, примушенням
до підданства викликав скарги міщан новомлин-
ських (1717 – 1720). Жителі скаржились на гвалту-
вання жінок та інші знущання, на звільнення від
служби взятих ним під протекцію козаків, побив
Якова Перехреста і Тимофія Самойловича. Шиш-
кевич повернув майно жителям сотні і виплатив
Павлу Дубині гроші за 30-літню службу, відшкодо-
вували збитки його дружина Уляна та син Іван.
Ранговим наданням було с. Ріжки. 15 травня 1719 р.
йому був направлений відкритий лист про повер-
нення захоплених ґрунтів, заборону використову-
вати працю міщан і козаків у приватному
господарстві, про заборону міняти сотенну, міську і
сільську старшини без відома вищих органів влади.
Мав двір у м. Нових Млинах, яким 1736 р. володіла

його вдова Уляна і жив син Пантелеймон. Д.: Уляна
Григорівна Троцька (? – 1690 – 1736 – ?), донька
бунчукового товариша. У 1730 р. передала онуку
Петру Тимофійовичу Піковцю греблю під Переяс-
лавом, яку раніше Володимир Максимович уступив
зятю бунчуковому товаришу Івану Кулябці.

Шишкевич Данило Якович – військовий товариш.
Проживали в хут. Микитівка Янпольської сотні, де
мали 16 дворів посполитих, 3 винокурні. Мав 48
підданих, володів с. Березою.

Шишкевич Іван Григорович (1703 – 1763 – ?) – син
бунчукового товариша, бунчуковий товариш (1723
– 1728), сотник новомлинський (1728 – 1750). Зви-
нуватив значкового товариша Олексія Самойлова в
розоренні новомлинської ратуші, захопленні при-
ходно-розходних ратушних книг, скрині з грошима.
Бунчуковий товариш. Мав шинок в Нових Млинах
(1736). У 1736 р. знаходився з сотнею у Кременчузі.
За донесенням генерального писаря Михайла Тур-
ковського ГВК видала універсал про заборону
Шишкевичу шинкувати в писаревому ранговому
селі Головенці Новомлинської сотні. Бунчуковий
товариш (1750–1760), абшитований бунчуковий то-
вариш. 

Шишкевич Леонтій (бл. 1700 – ?) – службу розпочав з
1731 р., військовий товариш (з 1741), полковий осавул.

Шишкевич Олександр – бунчуковий товариш (1736 –
1737), житель новомлинський, хорунжий ГВА (? –
1749), осавул ГВА (1749.6.05. – ?). Мав двір у м.
Нових Млинах.

Шишкевич Пантелеймон Григорович (? – 1736 – ?) –
син бунчукового товариша, військовий товариш.

Шишкевич Петро Леонтійович – бунчуковий това-
риш, мав 235 підданих, за полкового осавула, про-
живав у с. Микитівці (1787). Д.: Пелагея N
Омелянович, донька бунчукового товариша.

Шиян Микита – абшитований військовий товариш
Прилуцького полку (1772).

Шкарепа-Шафорський Артем (1758 – ?) – абшито-
ваний військовий товариш Лубенського полку
(1788). Мав 11 підданих у 1 «деревне». Д.: Марія NN,
донька козака.

Шкляревич Василь – значковий товариш Лубенського
полку. 

Шкляревич Максим Михайлович – син сотника чиг-
риндубравського, значковий товариш Лубенського
полку (1727 – 1751 – ?), у 1735 р. був у кримському
поході, у 1736 р. був висланий за указом ГВК в Чиг-
риндубровську сотню в похід до березня 1737 р., у
1738 р. був у поході при Дністрі. Учасник очаків-
ського походу (1737). У 1745 р. мав житловий двір у
Ромнах. 

Шкляревич Петро Опанасович (1741 – ?) – сотник хме-
лівський у Лубенському полку (? – 1770 – ?). У 1772
р. звинувачений козаками сотні у привласненні
грошей і зловживанні. Бунчуковий товариш (? –
1783 – 1787 – ?). Біля с. Старого Дрокова мав шинок.
Д.: (1766) Тетяна Гнатівна Часник, донька компа-
нійського полковника. За нею придане: 51 підданий
у с. Ліски Прилуцького повіту, 69 підданих у с. Кра-
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силівці Борзнянського повіту, 372 у с. Луговиці Нов-
город-Сіверського повіту.

Шкляревич Федір Артемович – шляхтич гербу «Кос-
цеша», військовий товариш, обер-провіантмейстер
(1787), мав 11 підданих в Новоміському повіті. Д.:
Марія Василівна Карпова, донька поручика. Мали
синів Івана та Василя.

Шкляревський Микита – шляхтич гербу «Сулима»
змінений. Військовий товариш (1728).

Шкраба Мартин – військовий товариш Стародубського
полку (1703). Мав маєтність в Почепській сотні.

Шкура Василь – значковий товариш (? – 1741 – 1752 –
?), жив у Омельницькій сотні.

Шкура Василь Григорович – значковий товариш
(1787). Д.: Катерина Василівна N, донька значко-
вого товариша.

Шкура Василь Опанасович – син значкового товариша,
сотенний хорунжий воронізький (? – 1769 – ?), аб-
шитований військовий товариш (? – 1783 – 1787 –
?). Мав у м. Вороніжі 23 підданих. Д.: Марія NN,
донька священика. Мали синів Григорія, Андрія,
Івана, Василя, Миколу, Олексія, Олександра.

Шкура Іван Степанович – син сотника наказного воро-
нізького, козак Воронізької сотні, писар сотенний
воронізький (? – 1729 – ?), військовий товариш. У
1709 р. Скоропадський підтвердив за ним маєт-
ності, а у 1729 р. гетьманським універсалом звіль-
нений від повинностей.

Шкура Опанас Іванович – син військового товариша,
значковий товариш. У 1766 р. у нього захопив млин
бунчуковий товариш Савич

Шкура Яким – значковий товариш. У 1701 р. отримав
гетьманський універсал на маєтність.

Шкурай Єлисей Семенович – військовий товариш
(1787). Д.: N Павлівна Холодовська, донька сотника.

Шкурай Хома Петрович – значковий товариш (1787),
мав 4 підданних. Д.: NNN, донька шляхтича. Мали
синів Пилипа, Григорія, Якова, доньок Євдокію,
Горпину, Гафію, Єфросинію, Марію.

Шкуратенко Іван – військовий товариш Прилуцького
полку (1688). Д.: Настасія NN (? – 1715 – ?). У 1715 р.
вона віддала на Густинський монастир свій сад у с.
Боршній.

Шкурка Захар – службу розпочав з 1739 р., значковий
товариш (з 1757), возний Богацької сотні (1767), ота-
ман сотенний омельницький (1772.15.05. – 1774 – ?),
значковий товариш Миргородського полку (1782).
Військовий товариш (1783). Мав 15 хат підданих у
Голтв’янському повіті (1782). Д.: Ірина Дем’янівна
Миколаєнко, донька козака Остапівської сотні
Дем’яна Прокоповича. Мали синів Якова, Івана,
Андрія, Кіндрата.

Шкурка Іван Захарович (1761 – ?) – син військового то-
вариша, службу розпочав з 1771 р., значковий това-
риш Миргородського полку (з 1781 – 1783 – ?). 

Шкурка Яків Захарович (1760 – ?) – син військового то-
вариша, службу розпочав з 1770 р., полковий канце-
лярист (з 1773), значковий товариш Миргородського
полку (1781 – 1783 – ?). Разом з братом Іваном воло-
дів 32 підданими (1783).

Шликевич Леонтій (1701 – 1763 – ?) – козак Глухів-
ської сотні. Значковий товариш Ніжинського полку
(? – 1732 – 1741), мав двір приїзджий та шинок у м.
Шаповалівці (1732), військовий товариш (28.01.1741
– 1763) «за служби отца и его самого». Мав у 1743 р.
2 двори, надав позику до військового скарбу – 50
коп. У 1751 р. під звітом за комісарство за будів-
ництво гетьманського будинку в Глухові. Мав при-
їзджий двір у с. Рудаковці Ямпольської сотні (1738).

Шликевич Матвій Якович – військовий товариш.
Шликевич Федір – військовий товариш Ніжинського

полку (1769). Направлений у військовий похід (1769).
Шнурчевський Василь (1708 – 1763 – ?) – з міщан,

службу розпочав з 1730 р., відкупщик в Прилуць-
кому полку, військовий товариш (з 1740.26.02.). У
1749 р. він намагався стягти борг в 2000 карбован-
ців з відкупщика Івана Новицького та марно. Вів
жорстоку і нерівну боротьбу з Стороженками: су-
дився з синами ічанського сотника Стефаном, Анд-
рієм та Петром Стороженками (1737 – 1749), піддані
Петра Стороженка покосили його траву та побили
хуторного, захопили волів та розгромили хутір.
Його образив Стефан Стороженко. Вдова сотника
Миницького Горпина Жуковська разом із своїм
зятем Петром Стороженком побили вагітну дру-
жину Шнурчевського. Лише у 1758 р. вдова Петра
Стороженка Меланія повернула йому борг чоло-
віка. До цього додалася ще й суперечка з полковни-
ком Галаганом за володіння дворами в Ічні (1753),
потім суперечку за сіножаті із сотником ічнянським
Іваном Новицьким (1757). Бунчуковий товариш. Д.:
Феодосія Луківна Жуковська.

Шнурчевський Іван (1728 – ?) – з міщан, відкупщик в
Київському полку «за учиненни в казне прираще-
ния» (? – 1745), військовий товариш (1745.16.10.),
полковий писар прилуцький (1760–1775). У 1765 р.
старшина Корибутівської сотні збирала гроші з ко-
заків йому на хабар і ГВК розглядала цю справу.
«Был штрафован у 1765 г., по определению войско-
вой генеральной канцелярии, за взятие у сотника
Корибутовского Рудковскаго парчи и денег за при-
вод у 1762 г. на верность ея и. в-ва той Корибутовс-
кой сотни разных чинов и козаков к присяге,
сидением на пушке чрез два дня, всякого – по три
часа; а после этого, у 1775 г., генваря 16, в полковой
канцелярии арестованием сабли и сидением под ка-
раулом за ослушность в неисполнении полковника
Прилуцкого предложения». Абшитований полко-
вий писар (1787). Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва. Д.: (1752)
Ганна N Піроцька, донька бунчукового товариша.
Мали синів Івана, Костянтина, Олексія.

Шнурчевський Олександр Васильович – син бунчу-
кового товариша, військовий товариш Прилуцького
полку (1788). Д.: Ганна N Філонович, донька вій-
ськового товариша.

Шнурчевський Семен (1743 – 1779 – ?) – військовий
товариш Прилуцького полку. Д.: (1768) Параска Не-
стерівна Тодорська-Ракович (1748 – ?), донька знач-
кового товариша.
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Шолудько Данило N (1741 – 1767 – ?) – службу розпо-
чав з 7 січня 1759 р. полковим канцеляристом.
Значковий товариш Полтавського полку (з 13 лю-
того 1765).

Шостак N – значковий товариш Лубенського полку. Д.:
Уляна NN (? – 1700 – 1734 – ?).

Шостак Андрій Опанасович (1736/1738 – 1788 – ?) – з
шляхтичів. Службу розпочав з 20 травня 1754 р. по-
лковим канцеляристом лубенським, значковий това-
риш (з 1757.6.03.), військовий товариш (1761.26.03.).
Наборав на армію волів, лагодив мости, гаті і пере-
прави. У 1763 р. Чорнуське сотенне правління скар-
жилось на нього за взяття під протекцію виборних
козаків, звільнення їх від нарядів на Задніпров’я, за
пограбування, образи та побиття козаків. Направле-
ний у військовий похід (1769). Лубенський полковий
хорунжий (1770.11.08), полковий обозний (3
1774.4.12.). Абшитований полковий обозний. Мав 139
підданих (1787) у двох селах і одному хуторі. Д.: Ганна
NN, донька військового товариша.

Шостак Іван Опанасович (1725 – 1787 – ?) – шляхтич,
службу розпочав 17 березня 1747 р. полковим кан-
целяристом, значковий товариш (з 1759.2.03.), ота-
ман 2-ї Лохвицької сотні (1760), значковий товариш
Лубенського полку (1769), в поході на лінії. Вій-
ськовий товариш (з 1774.7.07.), абшитований вій-
ськовий товариш (1788). Мав 110 підданих в одному
містечку, одному селі і одному хуторі. Д.: Настасія
Федорівна Тарасевич, донька сотника.

Шостак Опанас Лукич (1687 – 1747 – ран. 1759) –
службу розпочав з 1716 р. Був в сулацькому поході
(1722 – 1724). Значковий товариш Лубенського
полку, отаман городовий чорнуський (1729 – 1742).
Абшитований значковий товариш (1747). Мав три
шинки в Чорнухах (1747). Д.: Марія Василівна Суха
(1703 – ?), донька полкового осавула полтавського.

Шостка Олексій – службу розпочав козаком з 1760 р.,
значковий товариш Київського полку (1772 – 1776 – ?).

Шостовал Іван Романович (1738/1743 – ?) – службу
розпочав з 1764 р., хорунжий сотенний чорнуський
(1770 – 1771), отаман сотенний чорнуський (1771 –
1779), військовий товариш Лубенського полку (1779
– 1782 – ?), титулярний радник (1784.31.05.). Мав 33
підданих у 1 селі (1788). Д.: Ганна Романівна Анд-
ріанова, донька козака 2-ї Пирятинської сотні. Вне-
сений до ІІ частини родовідної книги
Чернігівського намісництва.

Шостовал Федір (1751 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1788). Мав 6 підданих
у 1 містечку. Внесений до ІІ частини родовідної
книги Чернігівського намісництва. Д.: Домникія
NN, донька козака.

Шпак Микита – військовий товариш у Прилуцькому
полку (1767).

Шпаковський Данило (1719 – 1783 – ?) – шляхтич,
службу розпочав 10 травня 1737 р., осавул сотенний
(1739.20.02.). Був у дністровському (1737), хотин-
ському (1739) походах, виконував різні доручення
полкової канцелярії. з 29 березня 1761 р. значковий
товариш Переяславського полку. Д.: Марфа Анті-

нівна Плошкевич (1766 – 1779 – ?), донька сотника
домонтівського. 

Шпаковський Іван – значковий товариш Переяслав-
ського полку з 29 березня 1761 р. В ордері полкової
канцелярії Івану і Данилу Шпаковським згадується
вірна служба прадіда, діда і батька (священик в с.
Сальків Воронківської сотні). Батько був полковим
капеланом, за ту службу від Синоду отримав єпар-
хію в Гадячі, де і помер. За служби предків просили
призначити їх значковими товаришами, що і зроб-
лено у 1761 р.

Шрамковський Петро (? – 1689 – ран. 1741.14.12.) –
значковий товариш Чернігівського полку (1709 –
1738 – ?).

Шрамченко Антін – син бунчукового товариша. Вій-
ськовий товариш (1775) Київського полку.

Шрамченко Василь Іванович (? – 1721 – 1780 – ран.
1786) – сотник олишівський (1741 – 1771). У 1752 р.
його ґрунти намагався привласнити бунчуковий то-
вариш Влас Будлянський. Бунчуковий товариш у
Київському полку (1771 – 1776 – ?). Д.: 1) Ірина Іва-
нівна Холодович (бл. 1719 – ран. 1767), донька сот-
ника воронізького. 2) (1768) Єфросинія Мойсеївна
Леневич (бл. 1742 – 1776 – ран. 1780), донька вій-
ськового товариша.

Шрамченко Григорій Леонтійович – син обозного по-
лкового ніжинського, значковий товариш Ніжин-
ського полку (? – 1735 – 1738 – ?). У 1735 р. був у
поході в Орелі на лінії, мав двір у м. Олишівці та у с.
Топчієвці, у 1737 р. був у команді майора Шипова
по набору обивателів і приводу їх на лінію, у 1738 р.
був у кримському поході при волах. Бунчуковий то-
вариш (1743), жив у Ніжинському полку, мав 17 дво-
рів, 1 коло, позика у військовий скарб – 83 коп.

Шрамченко Іван (бл. 1753 – ?) – службу розпочав 16
березня 1761 р., полковий канцелярист, возний со-
тенний олишівський (з 1769), військовий товариш
Київського полку (1776.8.08. – 1788 – ?). Д.: Васа
Кузьмівна Медведьєва, донька прапорщика.

Шрамченко Іван Андрійович (бл. 1744 – 1789 – ран.
1798) – абшитований військовий товариш Київ-
ського полку (1788). Мав 66 підданих у 1 місті і 1
селі. Д.: Настасія Григорівна Бордоніс (бл. 1733 – ?),
донька священика.

Шрамченко Іван Остапович (бл. 1751 – ран. 1800) –
службу розпочав з 10 травня 1768 р., полковий кан-
целярист (1771), возний Олишівської сотні Київ-
ського полку (? – 1774), військовий товариш
(1774.10.09. – 1789 – ?). Д.: Ганна Петрівна Симо-
новська, донька статського радника. 

Шрамченко Ілля Васильович (бл. 1763 – 1798 – ?) –
службу розпочав в Чернігівській полковій канцеля-
рії (з 1772), військовий канцелярист (з 1774), сотник
малоросійський (1777.2.06. – 1779 – ?), військовий
товариш Київського полку (1780). Підданих чолові-
чої статі, якими володів разом з дядьком бунчуко-
вим товаришем Василем Шрамченком, в Олишівці
80, с. Смолянці – 50, Лихачівці – 8, Давхотенівці –
10 (1779). Д.: Параска N Барановська, донька судді
полкового київського.
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Шрамченко Микита Іванович – син сотника новго-
родського. Бунчуковий товариш.

Шрамченко Михайло – військовий канцелярист (? –
1771), бунчуковий товариш у Київському полку (1771
– 1783 – ?). Д.: Варвара Козьмівна Медведєва,
донька прапорщика.

Шрамченко Михайло – значковий, військовий товариш
(1775) Київського полку. Д.: NNN, донька козака.

Шрамченко Михайло Васильович (1742/1746 – ?) (від
1–го шлюбу) – службу розпочав з 1761 р., полковий
канцелярист, призначений на тимчасове управ-
ління Олишівською сотнею (1764), бунчуковий то-
вариш у Київському полку (1764 – 1780 – ?). Д.:
NNN, донька козака.

Шрамченко Михайло Остапович (1740 – 1784 – ?) –
значковий товариш, військовий товариш (? – 1779 –
1781). Бунчуковий товариш у Київському полку
(1781.4.02. – 1789 – ?). Д.: Ганна N Крижановська,
донька польського шляхтича. 

Шрамченко Олександр Іванович (бл. 1732/1729 – ран.
1776) – службу розпочав з 1746 р., військовий кан-
целярист, військовий товариш (1756 – 1770), абши-
тований бунчуковий товариш у Київському полку (з
1770.7.09.). 15 лютого 1770 р. уступив усі свої маєтки
дружині. Д.: (1767) Марія Іванівна N (бл. 1738 – ?),
в другому шлюбі за Семеном Євреїновим.

Шрамченко Осип Мойсейович (бл. 1747 – ?) – син свяще-
ника городницького, військовий товариш (1764), бун-
чуковий товариш (1783–1791), почмейстр в Городні. Д.:
Пелагея Дмитрівна Сукницька, донька сотника.

Шрамченко Остап Данилович (бл. 1705 – 1789 – ?) – з
сотницьких дітей, значковий товариш Ніжинського
полку (1735 – 1774, указ 1752 р.). У 1737 р. збирав
гроші на служителів, мав двір житловий, шинок та 3
підсусідських козацьких двори в Олишівці. В той час
сотником олишівським був Іван Шрамченко, попом
церкви Архистратига Михайла Андрій Шрамченко.
У 1738 р. наглядав за кіньми, яких приводили з ро-
сійських міст. У 1747 р. мав двори житлові у Ніжині
та Олишівці (від діда його, полкового обозного).
Кандидат на посаду мринського сотника (1752). Аб-
шитований полковий хорунжий (1774.4.07. – 1789 –
?). Мав 259 підданних в м. Олишівці і с. Смолянці.
Д.: Параска Михайлівна N (бл. 1720 – ран. 1780).
Мали синів Івана, Пантелеймона, Семена, Федора.

Шрамченко Пантелеймон Остапович (1759 – 1798 – ?)
– службу розпочав з 1772 р., полковий канцелярист,
військовий товариш (? – 1775 – 1782), бунчуковий
товариш у Київському полку (1782.12.12. – ?),
прем’єр – майор (1789).

Шрамченко Петро – значковий товариш Чернігів-
ського полку. 1 червня 1727 р. звільнений від походу
у зв’язку з захворюванням цингою.

Шрамченко Федір – з сотницьких дітей, значковий то-
вариш Ніжинського полку (1735 – 1751 – ?), мав двір
житловий у Ніжині та Олишівці.

Штепа Андрій – значковий товариш Полтавського
полку (? – 1739 – 1743 – ?), мав двір у Сокільській
сотні. У 1739 р. ще була живою його мати, тримав
батьківські і дідівські ґрунти Волковецькі.

Штепа Василь Григорович (? – 1679 – 1722 – ?) – сотник
сокольський Полтавського полку (? – 1718 – ?),
козак сокольський (1718). У 1719 р. полкова канце-
лярія розглядала справу про зманювання його за-
порожцями на той бік Дніпра. У 1722 р. мав млин в
Сокольській сотні. Значковий товариш Полтав-
ського полку (1723).

Штепа Гаврило (? – ран. 1751) – козак маяцький По-
лтавського полку, 1720 р. в команді полковника чер-
нігівського Полуботка рік на канальних роботах.
1723 і 1724 рр. з полковим полтавським командиром,
сотником кобиляцьким Таранухою два роки на ца-
ричанській лінії. Значковий товариш від наказного
полковника Таранухи (1726 – 1739). 1726 р. був при-
значений «к смотренію отборних овчарских По-
лтавского полку заводов». Мав млин на р. Орель
(1731), ліс під Маячкою. Комісар полкових вівчарних
заводів (1726–1738). Учасник дністровського походу
(1738). Став сотником маяцьким (1739.2.04. – 1745). 

Штепа Григорій Васильович (1699 – 1767 – ран. 1774) –
службу розпочав значковим товаришем Полтав-
ського полку (1727.1.01. – 1738) Сокольської сотні.
Брав участь в кримському, очаківському походах.
Сотник 2-ї полкової сотні (1738.1.03. – 1767 – ?). У
1748 р. рейтар Кінної гвардії Федір Занковський
напав на його дім, захопив і згвалтував доньку
Мотрю. У 1749 р. подав апеляцію на рішення полко-
вого суду за ґрунт з Пушкарівським жіночим монас-
тирем. У 1751 р. розорив маєток с. Горбанівки співаків
імператорської капели Григорія та Івана Реклицьких.
Козаки сотні подавали на нього скарги через приму-
шування до приватних робіт, закупівлю і захоплення
ґрунтів, вирубку лісів і фруктових садів. У 1763 р. ота-
ман сотенний звинуватив його у використанні коза-
ків у приватних службах, вирубуванні козацьких
садів та лісів, захопленні ґрунтів. З чоловічим потом-
ством подружжю не поталанило. Один син «умом не-
состоятелен», у другого «неизлечиме каліцтво».
Проте, доньки були влаштовані добре. У 1767 р. за-
арештував і побив дітей козака Решетніка. 16 вересня
1767 р. написав заповіт. Д.: Пелагея NN (? – 1779 – ?).

Штепа Данило – писар ІІ сотні компанійського полку
Григорія Тонконога, писар полковий комонний І
комонного полку (? – 1737). Мав двір у Нових Сан-
жарах. Військовий товариш Полтавського полку
(1737), житель новосанжарський.

Штепа Микита Григорович – син старшинський, «в
числі значкових товаришів службу відправляє» По-
лтавського полку (1750) один із них N Григорович –
«умом не состоятелен» (1768), а інший – N Григо-
рович – «неизичимое калицтво» (1768), а третій, ві-
рогідно, помер.

Штепа Олексій Григорович – син старшинський, «в
числі значкових товаришів службу відправляє» По-
лтавського полку (1750).

Штепа Федір Григорович – син старшинський, «в числі
значкових товаришів службу відправляє» Полтав-
ського полку (1750).

Штишевський Григорій – абшитований значковий
товариш Гадяцького полку (1747), мав двір у Гадячі,
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двір і 3 підсусідків у 1-й полковій сотні та при хуторі
8 підсусідків, 1 підданого у с. Броварках.

Штишевський Лука Григорович (1755 – ?) – шляхтич
гербу «Остоя». Службу розпочав з 1768 р., військо-
вий товариш Гадяцького полку (? – 1782 – 1788 – ?),
поручик у відставці (1790). Мав 204 підданих в 4 ху-
торах у Гадяцькому і Глинському повітах. Д.: Марія
Григорівна Корицька, донька колезького асесора.

Штучний Іван – значковий товариш Ніжинського
полку. У 1738 р. був у кримському поході.

Штучний Ілля – значковий товариш Київського полку,
його донька Пелагея заміжня (1790) за корнетом
Степаном Туриком.

Штучний Йосип – значковий товариш Ніжинського
полку. У 1737 р. був у очаківському поході при волах.

Штучний Остап – козак Хмелівської сотні Лубенського
полку, значковий товариш (? – 1735 – 1738 – ?), у
1735 р. повернувся з польського походу, мав двір у с.
Селище Мринської сотні. У брав участь в очаків-
ському (1737), кримському (1738) походах.

Шуба Андрій Степанович – син сотника вибельського,
військовий товариш.

Шуба Іван Андрійович старший (? – ран. 1750) – бун-
чуковий товариш у Чернігівському полку (? – 1743
– 1747 – ?).

Шуба Іван Іванович (бл. 1716/1718 – ?) – абшитований
значковий товариш Чернігівського полку (1788). Д.:
Євфимія NN, донька шляхтича. Мали синів Якова,
Івана, Ярмолу, Кіндрата.

Шуба Михайло Степанович (1730/1733 – 1804 – ?) – син
бунчукового товариша, службу розпочав з 1747 р. в
ГВК, військовий канцелярист, військовий товариш у
Чернігівському полку (1751.15.10. – 1774). У 1752 р.
призначений для збирання фуражу для драгунського
полку, у 1757 р. був за ордером гетьмана в утриманні
команди над козаками Ніжинського полку, в справах
в Стародубському полку, на польському кордоні та
виконував інші доручення. У 1761 р. призначений в
Чернігівську полкову рахункову комісію. Направле-
ний у військовий похід (1769). Абшитований бунчу-
ковий товариш (1774.7.07 – 1789 – ?). Мав житловий
двір і шинок у с. Виблі (1750), у сс. Муравейки, Виблі,
Грибках – підданих, у Чернігівському повіті 20 хат
підданих (1782). Д.: Пелагея NN (? – ран. 1784).

Шуба Петро Степанович (бл. 1732/1727 – ран. 1782) –
«в мене от ребячества головною болезнію и внут-
ренною слабостію», службу розпочав з військових
товаришів Чернігівського полку (1760.8.12. – 1778),
1769 р. виконував обов’язки вибельського сотника
замість Тризни, який знаходився в поході. Власник
хутора Попівки, мав житловий двір і шинок у с.
Виблі, шинок в д. Вершинній Муравейці, шинок у
с. Орлівці Вибельської сотні. Мав в сотні Вибель-
ській у с. Виблях і Вершинній Муравейці 20 хат під-
сусідків, на дрова лісу на 300 саженів, поля
пахотного на 30 четвертей, сіножать на 100 возів, в
Седнівській сотні – млин в три кола переревних, які
не завжди мелють, 2 хати підсусідків, на дрова лісу
на 200 саженів, винокурню на 2 котли. Абшитова-
ний 10 березня 1778 р. Скаржився на свого брата

Петра за батьківські добра. Д.: Параска Володими-
рівна N (бл. 1742 – 1791 – ?). 

Шуба Семен Степанович (? – ран. 1714.9.09.) – сотник
вибельський (? – 1676 – ?), товариш Чернігівського
полку. Д.: Марія Пантелеймонівна Радич, донька
чернігівського полкового судді. 

Шуба Степан Семенович (? – 1740.09.) – службу розпо-
чав з 1714 р., значковий товариш у Чернігівському
полку (1727–1739), брав участь в походах до Буць-
кого Броду (1722), низовому (за писаря і осавула по-
лкових, 1724–1726), польському (писар при кн.
Радзивіллі, 1732–1734), двох кримських (1737, 1738).
Бунчуковий товариш (1739.28.02. – 1740). Мав при-
їзджий двір у Чернігові (1732).

Шубенко Артем (1763 – ?) – син козака. Службу розпо-
чав 8 липня 1776 р. полковим копіїстом, підканце-
лярист (з 1780.3.05.), канцелярист (з 1781.9.05.),
отаман сотенний (з 1782.29.05.), значковий това-
риш Миргородського полку (1782.12.09. – 1783 – ?).

Шугайло Іван – значковий товариш Полтавського
полку (? – 1753 – 1755 – ?), мав двір у Кереберді.

Шугуров Мойсей – військовий товариш.
Шугуров Терентій Мойсейович (1764 – ?) – син вій-

ськового товариша, значковий товариш (1787). Д.:
NN Головкіна, донька значкового товариша.

Шуєнко Корній (? – 1720 – 1775 – ?) – службу розпочав
з 1738 р. на Запоріжжі, з 14 червня 1763 р. значко-
вий товариш Прилуцького полку. Д.: Ірина NN,
донька бурмістра.

Шульгін Олексій Данилович (1735 – 1787 – ?) – службу
розпочав з 1761 р., сотенний хорунжий синявський
(1762 – 1768), значковий товариш Чернігівського
полку (1768 – 1781). Військовий товариш (1783).
Мав двох доньок (одна з них – Марія (1766 – ?)).
Мав 2 підсусідків у м. Синявці (1780), там і у с. Во-
лосківцях мав 29 підданих (1783). Д.: Пелагея NN,
донька козака – шляхтича.

Шульгін Олексій Михайлович – з 1762 до 1770 р. був
сотенним осавулом, значковий товариш Чернігів-
ського полку (1770 – 1773 – ?). Д: N Степанівна N,
донька козака березненського. 

Шульдиков Тимофій – значковий товариш (1781).
Шульженко Максим Федорович (бл. 1740 – ?) – службу

розпочав з 1761 р. канцеляристом ГВК, отаман го-
родовий городиський Миргородського полку (1771
– 1782). Мав 10 підданих в м. Городні і 1 у с. Жуках.
Бурмістр (з 1782). Військовий товариш. Д.: N Олек-
сіївна Романовська, донька священика михайлів-
ського м. Манжелей. Мали синів Антіна і Василя.

Шульженко Павло (1753 – ?) – військовий товариш
Лубенського полку (1787). Внесений до ІІ частини
родовідної книги Чернігівського намісництва. Д.:
Меланія N Прядко, донька козака.

Шульженко Федір (? – 1715 – 1781 – ?) – значковий то-
вариш (? – 1735 – 1741 – ?). Проживав у Сорочинцях.
Абшитований значковий товариш Миргородського
полку (? – 1764 – 1781 – ?), власник хутора під м. Со-
рочинцями в Сорочинській сотні.

Шульжинський Гнат (? – 1730 – 1751 – ?) – значковий
товариш Чернігівського полку (з 14 грудня 1741 р.)
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після смерті його тестя значкового товариша Петра
Шрамковського, полковий комісар вівчарних заво-
дів (1750). Володів у Понорницькій сотні 2 дворами
підсусідків, мав житловий двір у Шабалтасовці
(1743), житловий двір і шинок там же (1747). Про-
живав у с. Шабалстасівці, під селом мав ліс, яким
володів разом із швагром Стефаном Сербиним. Мав
двох підсусідків: Максима Світайлина та Івана Дед-
ченка. 29 січня 1750 р. уступив всі тещині землі у с.
Будищах монастирю. Д.: N Петрівна Шрамковська,
донька значкового товариша.

Шульжинський Іван – значковий товариш Чернігів-
ського полку.

Шульжинський Петро Іванович – службу розпочав
значковим товаришем (1763 – 1773 – ?), абшитова-
ний бунчуковий товариш (1784.20.12. – 1787 – ?).
Мав 46 підданих у с. Шабалтасівці Понорницької
сотні Чернігівського полку. Д.: Гафія Йосипівна
Юркевич, донька бурмістра новгородського. Мали
доньку Мотрю (? – 1832 – ?), заміжню за бунчуко-
вим товаришем Іллєю Івановичем Долинським.

Шулячевський Костянтин – абшитований значковий
товариш Лубенського полку (1766), житель лубен-
ський, мав шинок. Коморник Роменського повіту
(1767).

Шум Iван Матвiйович (1742.15.01. Козелець – ?) – хре-
щені батьки Іван Танський, син полковника і Марія
Іванова Шафаренкова. Значковий товариш Київ-
ського полку (? – 1772 – 1775), військовий товариш
в абшит (1775.15.01. – 1784 – ?). Мав 13 дворів. Дво-
рянин. Д.: Уляна N Стрешенцова, донька військо-
вого товариша.

Шум Гнат Матвійович (бл. 1740/1743 – 1786 – ?) – син по-
лкового хорунжого київського, службу розпочав по-
лковим канцеляристом з 5 лютого 1760 р., а через рік
(15 жовтня 1761 р.) став військовим канцеляристом.
Полковий хорунжий київський (1764.12.11. – 1781).
Бунчуковий товариш в абшит (1781.7.11. – 1786 – ?).
Проживав у Козельці. Мав чоловічої статі 8 підданих
в Гоголеві і 15 в Козелецькій сотні (1779). У с. Свя-
теньке мав 3 двори з 29 підданами. Д.: Марія Андрі-
ївна Бакуринська, донька військового товариша.

Шум Матвій Михайлович (? – 1698 – 1764 – ран. 1784)
– використовував герб: на щиті серце, увінчане ка-
валерійським хрестом і пронизане двома стрілами.
Такий герб використовували і Полуботки. Отаман
значкового товариства, полковий зборщик, хорун-
жий полковий київський (? – 1728), полковий оса-
вул (спочатку 2 – й, потім 1 – й) київський (1728 –
1764), суддя земський козелецький (1764 – ?). На
уряд полкового осавула тримав 24 двори в сс.
Олбин і Гуті за гетьманським універсалом (1730). 4
липня 1754 р. обміняв свій ґрунт у Козельці на лавр-
ський двір на Подолі. У Гоголеві мав 26 дворів з 202
підданими. Д.: 1) Гафія NN (бл. 1698 – 1736.28.08.),
була кумою Леонтія Прудченка, Івана Симонтов-
ського. 2) (з 1738.12.) Марія NN, в першому шлюбі
за Йосипом Белькевичем.

Шум Олександр Михайлович – шляхтич гербу «По-
лота» змінений. Службу розпочав з 1737 р., значко-

вий товариш Київського полку, сотник кобизький
(1757, 1762, 1763, нак.), возний Кобизської сотні
(1768 – 1784 – ?). Д.: NN Мандрика, донька сотника
кобизського.

Шум Олексій Олександрович (1742 – ?) – писар сотенний
мринський (1775), сотенний отаман (? – 1781), знач-
ковий товариш Київського полку (з 1781.8.11.), абши-
тований значковий товариш (1781.7.09. – 1782 – ?),
військовий товариш в абшиті (1784.20.01.). Мешка-
нець м. Кобижчі. Д.: Пелагея Іванівна Штучна (бл.
1761 – 1811 – ?), донька значкового товариша.

Шум Опанас Олександрович (1748 – 1786 – ?) – син
значкового товариша, отаман сотенний (? – 1781),
абшитований значковий товариш (з 1781.7.09.),
мешканець м. Кобижчі. Д.: Параска NN, донька свя-
щеника.

Шум Осип Олександрович (1739 – 1790 – ран. 1811) – син
значкового товариша, службу розпочав з 10 жовтня
1765 р., полковий канцелярист (1767.10.03.), писар
сотенний (1772.15.10. – 1773), значковий товариш
Київського полку (з 1776.13.06.), військовий това-
риш в абшиті (з 1784.17.04.). Д.: Пелагея Іванівна
Штучна (бл. 1761 – ?), донька значкового товариша.

Шум Павло Матвійович (? – 1729 – 1783) – син хорунжого
полкового київського, службу розпочав з 1740 р., з
1751 р. значковий товариш, 1751 р. тримав сотенне
правління замість сотника Негрулі, який був у поході.
У 1754 р. був за полкового командира на будівництві
фортеці св. Єлизавети. Сотник козелецький (з
1768.30.01) на місце Павла Руголя. Бунчуковий това-
риш (з 1781.10.08.). Абшитований бунчуковий това-
риш (1782). Власник 14 селянських дворів. Засідатель
Козелецького повітового суду. Помер бездітним. Д.:
Євдокія Яківна Пилипенко (бл. 1729 – 1786 – ?),
донька судді полкового переяславського.

Шум Федір – абшитований військовий товариш Київ-
ського полку (1782).

Шум Федір Матвійович (бл. 1723 – 1779 – ран. 1784) – син
полкового хорунжого київського, службу розпочав з
1731 р., значковий товариш (1741.13.07./1742.15.07. –
1748), 1-й полковий хорунжий київський (1748 –
1764), 2-й осавул полковий київський (1764.12.11. –
1779 – ?). 1731 р. 6 місяців був на українській лінії, 1735
р. в кримському поході, 1737 р. в полоненні льоду на
Дніпрі, 1738 р. в дніпровському поході, 1746 р. в
«смотрении» поштових станцій головного тракту,
над командою півтора тисячною командою Ніжин-
ського, Київського, Чернігівського, Стародубського
полків на українській лінії, брав участь в турецькому
поході 1768 – 1771 рр. У с. Гладке Козелецького повіту
у 5 дворах мав 33 підданих (1766), в с. Заворичах Боб-
ровицької сотні 10, в м. Носівці 19 підданих (1779)..
Д.: Ірина Федорівана Солонина (? – ран. 1776), донька
бунчукового товариша. У 1760 р. мала суперечку за
спадщину батька з сестрами. Мали сина Михайла –
вакансового сотника (1779).

Шум Яків Матвійович (бл. 1743 – ?) – син полкового хо-
рунжого київського, значковий товариш Київського
полку (? – 1772), військовий товариш (1772 – 1775 –
?), абшитований військовий товариш (? – 1781 –
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1786 – ?). За ним 14 дворiв (1782). Д.: Ганна Федо-
рівна Кониська, донька полкового хорунжого.

Шум Яків Михайлович – значковий товариш Київ-
ського полку.

Шумицький Петро – покозачений шляхтич гербу
«Ястржембець», військовий товариш, значний вій-
ськовий товариш (початок ХVIII ст.)

Шумлянський Михайло (бл. 1702 – 1762 – ?) – служив
з 1742 р. козаком. У 1745 р. за указом ГВК призна-
чений значковим товаришем Полтавського полку
(1745.2.08. – 1762 – ?). Мав двір у Полтаві та у с.
Іванчиках.

Шуцький Василь Харитонович – військовий товариш,
отримав універсал Мазепи 1688 р. на маєтності.

Щ
Щерба Василь – значковий товариш, житель с. Довбежі

(1781). 
Щерба Григорій Іванович (1715 – 1735 – ран. 1772) –

шляхтичі гербу «Равич». Значковий товариш Ста-
родубського полку (? – 1735 – 1737 – ?), абшитова-
ний сотник (1767). Володів с. Клинка і сл. Гнилицею
в Почепській сотні, які захопив гетьман Кирило Ро-
зумовський. Мав синів Василя, Григорія і Федора.

Щерба Данило – значковий товариш Стародубського
полку в Почепській сотні (1730).

Щерба Іван Олексійович – військовий товариш Старо-
дубського полку (? – 1705 – 1709 – ?). 13 березня 1705
р. отримав гетьманський універсал з дозволом побу-
дувати греблю і млини на двох струмках Гниличка і
Паствіна. 14 листопада 1708 р. отримав гетьманський
універсал з підтвердженням на дві чвертки поля, от-
римані від шляхтича Білозерецького і селище Старо-
сілля. 12 лютого 1709 р. в Ніжині гетьманський
універсал на батьківський і прикуплені ґрунти: у с.
Високому двір з млинком-вешняком, 5 двориками,
де і сам мешкав, млин-вешняк у с. Довбежах, млинок
на струмку Паствин, хуторець, Ковбасинську дубраву
з селищем Старосіллям та інші маєтності. 

Щерба Іван Савич (? – 1780) – син значкового товариша,
значковий товариш Стародубського полку (1732 –
1737 – ?), був на лінії, в кримському, очаківському по-
ходах. У 1737 р. купував провіант, але повинен йти в
похід в команді фельдмаршала фон Мініха, 12 травня
1737 р. дав «сказку» в полкову канцелярію, про те, що
указ цариці в сотню Почепську з полкової канцелярії
посланий про виступ у похід з тієї сотні значкових то-
варишів чув, але сам в похід не вийшов через слаб-
кість здоров’я, а вислав на своє місце 2 квітня сина
Григорія під с. Мащев. А якщо він сина в той похід не
вислав то підлягав штрафу. Мав підданних у с. Кли-
нок. Д.: 1) Дарія Дмитрівна N, донька священика
п’янорозького, син Федір. 2) (1780) Варвара Семенова.

Щерба Ісак – син і онук військових товаришів, значко-
вий товариш Стародубського полку (1722 – 1751 –
?). У 1735 р. жив у Почепській сотні, мав володіння
разом з Данилом Щербою у 1735 р. у с. Високи (Віл-
няк) Клинок, Хоробичі, Долбежі дворів малоґрун-
тових 6, підсусідків 2.

Щерба Йосип (? – ран. 1778) – син і онук значкових то-
варишів, значковий товариш Стародубського полку
(1729 – 1751 – ?). 1735 – 1737 рр. очолював козацьку
сторожову прикордонну команду, у 1735 р. очолю-
вав команду козаків для «предосторожности» от не-
приятеля. 

Щерба Микола – значковий товариш Стародубського
полку.

Щерба Михайло Григорович (? – ран. 1772) – син сот-
ника. Значковий товариш Стародубського полку,
мешканець коропський. Мав 25 підданних у с.
Клинку, д. Гнилиці, які 1772 р. захопив Кирило Ро-
зумовський. Д.: Горпина Гнатівна N (? – 1783 – ?).
Мали синів Павла (1757 – ?) і Михайла (1766 – ?),
доньок Ганну (1760 – ?), Ірину (1768 – ?), Тетяну.

Щерба Олексій Костинич – козак-шляхтич гербу
«Равич» Почепської сотні (1677), військовий това-
риш (1678). 15 лютого 1677 р. отримав універсал від
полковника стародубського Тимофія Олексійовича
на володіння млином на р. Вусі, поблизу с. Довбежа,
який сам збудував, підтверджений 28 жовтня 1678
р. полковником Григорієм Карповичем. Козак сотні
Почепської (1690). Хорунжий сотенний почепський
(? – 1687.03. – ?). Товариш полку Стародубського
(1687.10.), значний військовий товариш (? – 1689 –
1703 – ?). 5 жовтня 1687 р. отримав універсал Ма-
зепи з підтвердженням прав на збудований млин. 14
листопада 1708 р. отримав підтвердження на млин
на р. Вусі і на куплені ґрунти в Почепській сотні, а
12 лютого 1709 р. – на всі володіння.

Щерба Павло – син значкового товариша, значковий то-
вариш. Проживав у с. Довбежі, де мав підданних і
млин в два кола на р. Вусі (1781). Возний (1783). Д.: Єв-
докія Михайлівна Старосельська (бл. 1731 – ?), вдова
возного Почепської сотні Семена Крюковського.

Щерба Сава – значковий товариш Стародубського полку
(? – 1730 – 1737 – ?), у 1735 р. жив у Почепській сотні,
«в зборе денег на служителей». Мав володіння у с.
Клинок, Мехово, Хоробричі, Долбежі малоґрунтових
3 двори. У 1735 р. збирав гроші на платню чиновни-
ків і полкових та сотенних служителів за 1734 і 1735
рр., у 1737 р. перебував вдома, але мав йти в похід в
команді фельдмаршала фон Мініха. Разом з Дани-
лом Щербою здійснили наїзд на с. Клинки (1730).

Щерба Юхим Григорович – син сотника, служив з 1771 р.
в ГС канцеляристом. Значковий товариш Стародуб-
ського полку (1776 – 1781 – ?) у 1-й Почепській сотні.

Щербак N (1743 – ?) – службу розпочав з 1760 р., значко-
вий товариш Миргородського полку (1779 – 1783 – ?).

Щербак Андрій – значковий товариш Лубенського
полку, за сотника пирятинського (1735).

Щербак Андрій – значковий товариш Стародубського
полку (? – 1735 – 1764 – ?). У 1735 р. жив у полковій
сотні, у 1737 р. його було відправлено до фортеці Св.
Параскевії з робітниками. Мав у 1764 р. у Стародубі



2 двори, 2 хати, 2 підсусідки, в яких жило 4 найма-
них людей.

Щербак Андрій – отаман с. Петрівці (1723), військовий
товариш Миргородського полку.

Щербак Дмитро Васильович – значковий товариш При-
луцького полку (1729). Брав участь в складанні Гене-
рального слідства про маєтності Стародубського полку.

Щербак Максим Андрійович – його «сказка» датована
1763 р., служив з 1757 р. в званні канцелярському
при ГВК та Лубенській полковій канцелярії, чин
військового товариша отримав від гетьмана у 1761
р. Осавул полковий лубенський, бунчуковий това-
риш (1773.17.07. – ?), комісар пирятинський (1779).

Щербак Федір (1705 – 1735 – ?) – значковий товариш
Стародубського полку (1735). Його син – сотенний
отаман Андрій – мешкав на хуторі Щербакові По-
гарського повіту. 

Щербаненко Микита – шляхтич гербу «Равич», вій-
ськовий товариш (1677).

Щербань Лука (1743 – ?) – службу розпочав 8 травня 1760
р., значковий товариш Миргородського полку (з 6
червня 1779). Володів хутором в 2-й полковій сотні.

Щербатий Іван (? – 1787) – військовий товариш. Мав 25
підданих у с. Спаському. Д.: Настасія NN (1743 – ?). 

Щербатий Микита – військовий товариш (1671). Його
правнуки мешкали у с. Спаському.

Щербацький Василь – військовий товариш.
Щербина \ван Семенович – значковий товариш Пере-

яславського полку (? – 1750 – 1755 – ?). 1 лютого
1755 р. за 12 карбованців продав двір в Переяславі
козаку 1-ї полкової сотні Петру Кондратенку. 1764
– 1766 рр. – возний 1-ї пол кової сотні. Двір у с. Де-
мянчинці він дістав у спадок від своєї бабки Наста-
сії. Д.: Марфа NN, донька священика.

Щербина Григорій – значковий товариш Полтав-
ського полку (1763), мешканець полтавський.

Щербина Іван (? – 1706 – ран. 1747) – значковий това-
риш (? – 1716 – 1740 – ?) Переяславського полку, 23
квітня 1724 р. продав ліс, гай і всі ґрунти у с. Кома-
рівці і Хоцьках Якову Безбородку за 500 золотих.
Житель с. Олексинець Срібнянської сотні Прилуць-
кого полку. Д.: Пелагея N Гулак, у 1747 р. згадана як
вдова з сином Іваном та доньками.

Щербина Іван – товариш полковий Чернігівського
полку (1698). 1698 р. подав скаргу на Матвія та
Івана Силичів за вирубання його лісу.

Щербина Іван (1749 – ?) – писар сотенний костянти-
нівській Лубенського полку (1775), гербований
шляхтич, військовий товариш (1787). Д.: Настасія
NN, донька священика.

Щербина Кузьма – осавул сотенний. У 1778 р. клопо-
тався про абшитування у чині значкового товариша
Київського полку.

Щербина Максим – абшитований значковий товариш
Полтавського полку 1755 р., мав двір у Китайгороді.

Щербина Омелян (1756 – ?) – з шляхтичів, службу роз-
почав з 1773 р., значковий товариш Миргород-
ського полку (з 1778).

Щербина Петро (? – 1716 – ран. 1726) – значковий то-
вариш (1716), продав разом з Іваном Щербиною 16

березня 1716 р. плец у Переяславі за 100 золотих пе-
реяславському сотнику Івану Добронизькому. 

Щербина Роман – значковий товариш Лубенського
полку (1762), проживав у Ромнах. Внесений до ІІ час-
тини родовідної книги Чернігівського намісництва.

Щербина Федір Іванович – син значкового товариша,
значковий товариш (1732 – 1751 – ?).

Щипка Яків (1748 – ?) – возний Лубенського гродського
суду (1779), військовий товариш (1782), абшитова-
ний військовий товариш (1788). Мав 21 підданого у
1 містечку і 1 селі у 5 хатах (1782). Внесений до ІІ час-
тини родовідної книги Чернігівського намісництва.
Д.: Ганна NN, донька шляхтича.

Щолоков-Бобров Пилип Григорович – військовий то-
вариш (2-га половина ХVІІ ст.)

Щочка Гнат Михайлович (1734 – 1782 – ран. 1797) –
службу розпочав 30 травня 1743 р., писар при со-
тенному комісарі (з 6 вересня 1748 р.), писар сотен-
ний 1-ї Лубенської сотні (з 30 жовтня 1753 р.),
осавул сотенний (з 1759.9.05.), хорунжий полкової
артилерії (з 10 березня 1761 р.), отаман городовий
лубенський (1769.12.11. – 1781.5.08.), військовий то-
вариш (з 1781.5.08.). Д.: Ганна Федорівна Жаданів-
ська, донька значкового товариша.

Щупак (Щупака) Іван (1738 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (1788), мав 5
підданих у 1 селі. Внесений до ІІ частини родовід-
ної книги дворян Чернігівського намісництва. Д.:
Мотря NN, донька старшинська

Щупак (Щупака) Федір (1754 – ?) – абшитований вій-
ськовий товариш Чернігівського полку (1788). Д.:
Ганна NN, донька дворянина.

Щупака N – значковий товариш Київського полку.
Щупака Василь – значковий товариш Київського полку

(1790), мав брата Дем’яна.
Щупака Василь – син значкового товариша, значковий

товариш Київського полку (1713 – 1751 – ?). 1741 р.
приніс присягу імператриці.

Щупака Семен – значковий товариш Київського полку
(з 1761), абшитований значковий товариш (1782).

Щурович Мартин – шляхтич, мешканець козаковський,
військовий товариш (? – 1677 – 1678 – ?), отримав
підтвердження на маєтність від погарського сотника
Кошанського (1677). 25 січня 1678 р. отримав універ-
сал полковника Стародубського Тимофія Олексійо-
вича з підтвердженням на селище П’янково. 

Щуровський Артем Іванович – син сотника гельмязів-
ського. В 1690-х роках спадкові володіння в Гель мя-
зові спродав. У 1693 р. був отаманом городо вим, а
потім значковий товариш Переяславського полку (?
– 1695 – 1699 – ?). В березні 1695 р. в Гельмязові про-
дав сотнику домонтівському Стефану Томарі млин на
р. Супої «…на гребле меской гельмязовской близ
млина небожчика Лисенка бившего полковника Пе-
реяславского у его ж Артема Щуровского купленого,
за суму певную золотих 500 литовской личбою…».

Щуцький Василь Харитонович – військовий товариш.
1688 р. за універсалом гетьмана Мазепи отримав ма-
єтність. Його правнук Іван Григорович був священи-
ком і мав 14 підданих в Кролевецькому повіті (1787).
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Юденко – значковий товариш Чернігівського полку.
Юденко Остап – значковий товариш Гадяцького полку

(1731), жив у м. Комишна.
Юзефович Андрій Остапович – гербований шляхтич,

син лецьківського священика. 10 січня 1756 р. от-
римав в спадок від матері Ганни Василівни крам-
ницю в Переяславі. Полковий канцелярист (1762),
значковий товариш (? – 1765 – 1767 – ?), за стар-
шого полкового канцеляриста (1765). У 1775 р. аб-
шитований полковий осавул, проживав в
Переяславі. Д.: NNN (? – ран. 1775).

Юзефович Іван Йосипович (? – 1732 – 1747) – син сот-
ника яготинського. Значковий товариш (1732–
1738), бунчуковий товариш (1740–1747). Д.: Софія
NN, в другому шлюбі (раніше 1752) за Федором Ва-
сильовичем Галенковським, прилуцьким полковим
обозним.

Юзефович Йосип Гаврилович – мешкав у с. Леткови-
чах, покозачений шляхтич гербу «Домбровські»,
значковий товариш. Основоположник роду Юзе-
фовичів. Отримав універсал гетьмана Мазепи на с.
Летковичі (1706).

Юзефович Михайло Іванович 1745.6.09. – 1786 – ?) –
службу розпочав з 1760.1.05., з 1765.5.05. р. – по-
лковий канцелярист, з 1768.5.08. – військовий кан-
целярист, з 1770 р. – військовий товариш, сотник
яготинський (1770.15.04. – 1782), бунчуковий това-
риш. Прем’єр-майор. Д.: (після 1774) Катерина Яки-
мівна Каневська (1758 – 1790 – ?), донька
переяславського полкового судді.

Юзефович Павло Остапович (1747 – 1784 – ?) – син
священика лецьківського. Полковий канцелярист
(з 1766.20.01), учень школи риторики Переяслав-
ського колегіуму (1768), значковий товариш (з
1772.21.05), військовий товариш (з 1773.27.09), сот-
ник іркліївський (з 1779.17.04), бунчуковий това-
риш (1781.23.06. – 1787 – ?), городничий остерський
(з 1781.8.10). У 1787 р. мав володіння в у м. Ірклієві,
с. Лецьках. 

Юмошенко Михайло – козак, значковий товариш
Миргородського полку (1734 – 1751 – ?).

Юненко Іван – син значкового товариша, службу роз-
почав з 1739 р., військовий товариш (1745 – 1757 – ?).

Юненко (Юницький) Марко – шляхтич, вийшов в
Гетьманщину, військовий товариш Чернігівського
полку, володів млином.

Юницький Андрій – значковий товариш.
Юницький Ничипір Петрович – військовий товариш

Чернігівського полку (1747), побудував Микольську
церкву у с. Мені.

Юницький Петро Ничипірович (бл. 1717 – 1787 – ?) –
військовий товариш Чернігівського полку (? – 1763 –
1787 – ?), житель менський. В м. Синявці мав 26 під-
даних (1783). Д.: (1766) NNN (? – 1763 – ран. 1783).

Юницький Семен Петрович – шляхтич гербу «Яніна»
змінений, значковий товариш Чернігівського полку
(1781).

Юрієв Антін – житель м. Ворколабова Старо-Бихів-
ського повіту. Вийшов в Переяславський полк. У
1740 р. одружився з вдовою значкового товариша.
Військовий товариш Переяславського полку (1750).
Абшитований військовий товариш (? – 1764 – 1768
– ?). Мав за дружиною двір і угіддя в Переяславі.

Юрієв Павло (1746 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Лубенського полку (1788). Рід внесений до
VI частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Марія Трохимівна Данчич, донька вій-
ськового товариша.

Юрієвич Йосип Семенович – абшитований військовий
товариш (1787), мав 7 підданих в Новгород-Сівер-
ському. Д.: Тетяна NN, донька священика.

Юрієвич Микита Йосипович – значковий товариш
(1787). Д.: Катерина N Короткевич, донька священ-
нонамісника.

Юркевич – значковий товариш Лубенського полку.
Мав у 1745 р. в Пирятинській сотні при хуторі 3
двори тяглих убогих та 4 двори підсусідків піших
убогих.

Юркевич Василь Григорович (бл. 1738 – ?) – абшито-
ваний військовий товариш (? – 1781 – 1787 – ?). Мав
у д. Кобиленці 11 дворів підданих. Д.: Софія Іванівна
Ширай. Мали дітей Семена, Михайла, Івана, Гафію.

Юркевич Іван Миколайович – службу розпочав з 25
лютого 1759 р. канцеляристом гродського суду, воз-
ний підкоморного суду (з 1761), військовий товариш
Чернігівського полку (1770 – 1784 – ?). Проживав у
с. Грабівка Березненського повіту. Д.: Уляна Олек-
сіївна Міхно, донька військового товариша.

Юркевич Костянтин Миколайович (1730 – ?) – шлях-
тич, син військового товариша з Стародубського
полку, службу розпочав з 1747 р., військовий канце-
лярист ГВК (з 1749.15.01.). Купував на армію коней,
описував в Переяславскому полку вільних посполи-
тих. Військовий товариш (1757.11.03. – 1783 – ?). У
1763 р. в догляді вільних посполитих. Мешканець с.
Біївці Снітинської сотні Лубенського полку.

Юркевич Лука Пантелеймонович (1743 – 1783 – ?) –
службу розпочав 1762 р., військовий канцелярист
(1763 – 1765), військовий товариш (1765.20.12. – 1781),
полковий хорунжий (1781.10.08. – 1783 – ?). Мав під-
даних в сс. Кривоносівці, Кренидівці, сл. Красичці. Д.:
Марія Йосипівна Рославець, донька бунчукового то-
вариша. Мали сина Андрія, доньку Параску. 

Юркевич Микола – бунчуковий товариш у Лубенському
полку. Мав у 1745 р. у полковій Лубенській сотні у с.
Біївцях 4 найманих людей, 1 тяглий та 1 піший двори
підсусідків козацьких, 1 двір у с. Воробйові, в якій
жив мірошник, хутір у Пирятинській сотні. 

Юркевич Микола Іванович (бл. 1694 – 1772 – ?) – син
полкового хорунжого стародубського, який смер-
тельно поранений взятий в полон і там помер. Вій-
ськовий канцелярист ГВС (1711–1724), значковий
товариш Стародубського полку (1724–1757). Учас-
ник коломацького, низового походів, був у 1734 р.

420

Ю



полковим комісаром, у 1737 р. перебував вдома, але
мав йти в похід в команді фельдмаршала фон Мі-
ніха. Абшитований військовий товариш (1757.22.03.
– 1772 – ?). Мав млин на р. Удаї (1747). Д.: N Васи-
лівна Свічка, донька бунчукового товариша. Мав
синів Костянтина, Василя, Петра, доньок Настасію
(бл. 1720 року народження) (Ч.: Михайло Степано-
вич Кожуховський), Гафію, Євдокію (Ч.: (? – 1785 –
?) Лев Іванович Чорнолуцький), Ганну. Його пле-
мінники в Лубенському полку Іван, Григорій і Анд-
рій Александровичі.

Юркевич Пантелеймон (? – ран. 1783) – значковий то-
вариш Стародубського полку. Мав 41 підданого в с.
Кринидівці, сл. Крисичці, хут. Селецькому. Д.: Па-
раска Родіонова N. Мешкала в хут. Таборищах Се-
лецьких.

Юркевич Петро Миколайович (1742 – ран. 1780) – вій-
ськовий товариш Стародубського полку (1764), мав
у д. Пестрикові першої полкової сотні 6 посполитих
дворів. Бунчуковий товариш. Мешканець хут.
Юр’ївського, де у нього 150 підданих чоловічої
статті (1780). Д.: Марія Василівна Завадовська.
Мали сина Павла, доньок Ганну, Настасію.

Юркевич Семен Пантелеймонович – військовий това-
риш в Стародубському полку. У 1764 р. мав в с. Аза-
рівці 2 полкової сотні 6 посполитих дворів. Капітан
(1784).

Юркевич Стефан – значковий товариш Лубенського
полку, 1747 р. володів хутором при с. Бієвцях під
Лубнами.

Юркевич Яків Пантелеймонович (1741 – ?) – син знач-
кового товариша, військовий товариш у Стародуб-
ському полку (1780), мешкав у Новгородській сотні.
Бунчуковий товариш (1783).

Юрченко N – значковий товариш Миргородського
полку (1783).

Юрченко Григорій Романович (1731 – 1788 – ?) – син
отамана сотенного, значковий товариш (1788), про-
живав у с. Собичеві. Д.: Єфросинія NN, донька ко-
зака.

Юрченко Іван – мешканець козелецький, значковий
товариш Київського полку (1762). Його «сказка» да-
тована 1762 р.

Юрченко Юрій – значний військовий товариш. Його
онук Григорій Романович (1731 – 1788 – ?) був знач-
ковим товаришем (1788), проживав у с. Собичеві.

Юскевич Антін Петрович (1717 – 1787 – ?) – полковий
канцелярист прилуцький (1740), військовий това-
риш (1779), абшитований військовий товариш
(1787), мав 11 підданих у 1 селі. Мав маєтність у с.
Лісних Сорочинцях Прилуцького повіту і м. Ічні
Борзнянського повіту. Внесений до ІІ частини ро-
довідної книги дворян Чернігівського намісництва,
пізніше до І частини Чернігівської губернії. Д.:
Ганна N Гуленко, донька війта прилуцького.

Юскевич Іван Антонович (1747 – ?) – військовий товариш
і коморник Іваницького повіту (? – 1779 – 1782 – ?).

Юскевич-Красковський Андрій Григорович – з 1716 р.
значковий товариш Чернігівського полку. 1734 р. до-
мігся указу Чернігівської полкової канцелярії Тихо-

нію Костянтиновичу не чинити перешкоди у воло-
дінні млином і прибудовами до нього на р. Шедровці.
Учасник кримського походу 1738 р., на Гайман-до-
лині «глухотою поражен». Абшитований 12 березня
1739 р. Його матір звали Настасiєю. Мав хутір у с.
Красковському та на урочищі Кличовці Любецької
сотні. У с. Миси, Красковське, Довгуни та самому Лю-
бечi – володiння значкових товаришів Андрiя, Гера-
сима та Федора Красковських. Д.: Настасія NN,
другим шлюбом за Григорiєм Єлисейовичем. 

Юскевич-Красковський Андрій Омелянович (? –
ран. 1747) – значковий товариш Чернігівського
полку (? – 1738 – 1742 – ?). Мав двір у Чернігові,
приїзджий двір у с. Красковському, двір житловий
при урочищі Кличовці. Абшитований значковий
товариш. Д.: Феодосія NN. Вдова, у 1747 р. володіла
житловим двором на хуторі Кличовці.

Юскевич-Красковський Антип – значковий товариш
Чернігівського полку (? – 1737 – ?).

Юскевич-Красковський Василь – військовий това-
риш Чернігівського полку (? – 1782 – 1789 – ?)
Мешкав у с. Убежичах (1785). Разом з Петром мав
нерозділених 149 спадкових підданих. Д.: Марія
Іванівна Молявка, донька військового товариша.

Юскевич-Красковський Василь Андрійович – осавул
сотенний білоуський (1768–1770), значковий това-
риш у Чернігівському полку (1770–1773), сотник бі-
лоусівський (1773 – 1779 – ?). Бунчуковий товариш
(1789). Мав 11 підданих в сл. Черніній та 5 підданих
у д. Скорянці полкової сотні. Д.: Ірина Павлівна Мок-
рієвич, донька бунчукового товариша. Мали сина
Івана, доньок Лизавету, Євдокію, Софію, Гафію. 

Юскевич-Красковський Василь Омелянович – рід-
ний брат Андрія, військовий товариш Чернігів-
ського полку, мав маєтності у с. Вишлях (1753).

Юскевич-Красковський Гаврило Андрійович
(1729/1732/1734 – 1791 – ?) – службу розпочав 1749
р. полковим канцеляристом. Значковий товариш
Чернігівського полку (з 1757). На нього скаржився
син священицький Павло Красковський за заволо-
діння хутором і угіддями. Абшитований військовий
товариш (1768.17.03. – 1791 – ?). 1769 р. отримав ус-
тупку від свого дядька Павла Григоровича на 2 під-
сусідських двори в д. Коробках. 1785 р. уступив ниву
в Любецькій сотні Дуніну-Борковському. Мешкав у
с. Убежичах (1785), мав 155 підданих у 1 слободі, 3
дєрєвнях і 1 хуторі. Д.: Марфа NN, донька значко-
вого товариша.

Юскевич-Красковський Герасим Григорович – знач-
ковий товариш Чернігівського полку (1741).

Юскевич-Красковський Григорій Григорович (1707
– ?) – осавул сотенний любецький Чернігівського
полку (? – 1737 – ?), значковий товариш (1741). В
Любецькому монастирі поминався рід Григорія і
Федора Красковських. 

Юскевич-Красковський Іван Петрович – козак по-
лкової сотні, значковий товариш Чернігівського
полку (1734.5.11. – ?). Мав шинок у Чернігові (1732).

Юскевич-Красковський Данило – службу розпочав
з 1764 р. лакей двору генерал-фельдмаршала Олек-
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сія Розумовського (? – 1764), значковий товариш
Київського полку і отаман городовий козелецький
(1764 – 1776 – ?). Д.: Ганна NN, росіянка («велико-
россійской породи»), донька придворного. Мали
доньку Устину.

Юскевич-Красковський Іван Андрійович – у 1756 р.
брати Павло та Iван Красковськi судяться з сотен-
ним канцеляристом Семеном Щербиною. У Лю-
бецькій сотнi знаходимо козака Iвана Красковського
(1756). Пiд час проведення Генерального опису Лi-
вобережної України 1765 – 1769 рр. у с. Красковське
знаходимо козака Iвана Красковського (бл. 1732 – ?)
35 рокiв, з дружиною та трьома дiтьми. У с. Убежи-
чах (1785) мешкав військовий товариш Чернігів-
ського полку Iван Юшкевич–Красковський.
Любецький сотенний канцелярист (1767). Возний
(1789). Д.: Параска N Рашевська, донька бунчуко-
вого товариша.

Юскевич-Красковський Михайло Петрович (1710 –
1766 – ?) – значковий товариш у Чернігівському
полку (з 1739), військовий товариш (з 11 липня
1760), бунчуковий товариш (з 1765). Д.: Горпина
NN, донька козака.

Юскевич-Красковський Омелян – 1777 р. купив ґрунт
в Любецькій сотні у Кирила Кривошеєнка. У Лю-
бецькому синодику знаходимо прiзвища значкового
товариша Омеляна Красковського. «Значний» това-
риш Чернiгiвського полку, який «отправляя на
своем иждевении в разных походах, с коих иные
жизнь свою кончили, воинскую службу» (1792).

Юскевич-Красковський Павло Андрійович (1742 –
1792 – ?) – служив з 1762 р., сотений осавул лю-
бецький (1762–1772), значковий товариш Чернігів-
ського полку (1772 – 1779 – ?), був у поході в
турецьку війну, абшитований військовий товариш
(? – 1782 – 1792 – ?), мав 9 підданих у 1 селі. Д.: Гор-
пина NN, донька козака.

Юскевич-Красковський Павло Григорович – знач-
ковий товариш Чернігівського полку (? – 1737 –
1754), у 1741 р. мав маєток у с. Скорінець (5 дворів
посполитих), де і мешкав. 1754 р. разом з Дмитром
заволоділи предківським козачим ґрунтом козачки
Білоусівської сотні Параски Дорошенко. На нього
скаржився козак Любецької сотні Пилип Ващенко
за захоплений ґрунт. 1774 р. вів суперечку за хутір
Семендіївський. Володів приїзджим двором у д. То-
лочках у Любецькій сотні. Заповіт 1753 р.

Юскевич-Красковський Павло Федорович – вій-
ськовий товариш у Чернігівському полку, бунчуко-
вий товариш (1736).

Юскевич-Красковський Петро Якимович (? – ран.
1781) – з 1734 р. по батькові значковий товариш
Чернігівського полку (1740 – 1779 – ?), військовий
товариш Чернігівського полку (1782). Мав воло-
діння у с. Красковському та Мисах (1753). 

Юскевич-Красковський Роман Якимович – значко-
вий товариш (1753), володiв «двором» у Любечi
Чернігівського полку. 1753 р. разом з братом Пет-
ром здійснили наїзд на дім козака Любецької сотні
Герасима Красовського і побили його та дружину.

Юскевич-Красковський Федір Григорович – значко-
вий товариш Чернігівського полку (1741).

Юскевич-Красковський Яким Іванович (? – 1753) –
значковий товариш Чернігівського полку (? –1737–
1743 – ?). Мав житловий двір і хутір у с. Красковському
(1739), у д. Мисах 1 двір посполитих (? – 1739 – 1740 –
?), 1 двір посполитих у Любечі (? – 1738 – 1740 – ?), 2
підсусідки в д. Красковській, двір житловий та двір
шинковий у Любечі (1743), шинок у д. Кислях Лю-
бецької сотні (1747). Володіння Якима, Андрія, Гришка,
Герасима і Федора у 1741 р.: д. Миси 5 дворів, у с. Крас-
ковці 3, м. Любечу 1, д. Довгунах 1 – всього – 10.

Юсковець Федір – військовий товариш (1689). Мав
сина Карпа.

Юстовський Іван (1732 – ?) – походив з шляхетської ро-
дини. Службу розпочав 20 березня 1745 р. при Мир-
городській полковій канцелярії, писар сотенний
голтв’янський (1753 – 1764.4.06.), писар Голтв’ян-
ського повіту (1764–1768), писар підкоморний Мир-
городського повіту (з 1770), військовий товариш
Миргородського полку.

Юхимович Лазар – військовий товариш (1705), меш-
канець корестелівський Новгород-Сіверської сотні
Стародубського полку.

Юхимович Марко Юхимович (1754 – ?) – шляхтич,
службу розпочав військовим товаришем Мирго-
родського полку (1768 – 1786 – ?).

Юхимович Михайло – військовий товариш (1693),
мешканець стародубський.

Юхимович Семен (1743 – ?) – син священика, службу
розпочав з 1771 р., полковий канцелярист (з 1776),
отаман сотенний (з 1778), значковий товариш Ки-
ївського полку (з 1780).

Юхненко Василь – козак Чорнуської сотні Кропивнен-
ського полку (1649), військовий товариш Лубен-
ського полку (1654), учасник посольства
Богдановича-Тетері до Москви.

Юшкевич-Заровський Іван – з любецького земян-
ства гербу «Холева». Значковий товариш Чернігів-
ського полку (1743). Володів у Роїській сотні
приїзджим двором у с. Сибережі.

Юшкевич-Стаховський Тимофій Федорович (1741 –
1779 – ?) – гербований шляхтич. Службу розпочав з
1757 р., полковий канцелярист (з 1763), отаман со-
тенний івницький (з 1764), отаман городовий при-
луцький (1765.09. – 1779), військовий товариш (? –
1788 – 1790 – ?). Д.: (1767) Настасія Михайлівна Аніє-
вич, донька козака-приказчика Скоропадського.

Ющенко Андрій Іванович (1739 – ?) – син значкового
товариша, значковий товариш у Лубенському
полку (1762 – 1777 – ?), в другій армії (1769), соля-
ний начальник в Ромнах (1775–1776), абшитований
бунчуковий товариш (1788). Мав 120 підданих у 1
місті, 1 дєрєвнє, 2 хуторах. Д.: Марія Василівна Сте-
фанович, донька полкового судді лубенського. 

Ющенко Григорій – військовий товариш
Ющенко Іван – син отамана городового роменського,

за служби батька призначений значковим товари-
шем Лубенського полку (1715 – 1753 – ?). Полков-
ник Маркович забрав у нього дворище за Ромнами,
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комори в Ромнах і насильно заволодів степом Го-
ловщина і Дубовщина (перед 1727). Учасник оча-
ківського (1737), кримського походів (1738). У 1741
– 1742 рр. полкова канцелярія розглядала справу
про відібрання у нього грошей вором Василем Мот-
ренком. У 1745 р. у с. Процювки Роменської сотні
мав 2 двори підсусідків піших убогих, в Ромнах 1
двір підсусідків піших убогих та двір житловий. В
цьому ж році був збирачем чиновницьких і служ-

бових грошей. Мав у Ромнах житловий двір і
шинок у 1747 р.

Ющенко Іван (1737 – ?) – абшитований військовий то-
вариш Чернігівського полку (1788). Мав 5 підданих
у 1 селі. Д.: (1784) Євдокія Яківна Левицька, донька
титулярного радника.

Ющенко Степан – козак лубенський (1747), мав підсусідків
у с. Засуллі. Абшитований значковий товариш Лубен-
ського полку (1766), проживав у Лубнах, мав шинок.
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Ябловицький Дем’ян – військовий товариш (? – 1756 – ?)
Явон Іван – службу розпочав з 1760 р, отаман курінний

(з 22 грудня 1768), значковий товариш Київського
полку (з 1774), городничий козелецький (1775 –
1781), військовий товариш (з 1781.5.03.). Д.: Мотря
Василівна Лагода, донька війта козелецького.

Яворський Василь (? – ран. 1747) – значковий товариш
Гадяцького полку (? – 1739 – 1741 – ?), був у поході,
мав одного посполитого у с. Римарівці. У 1747 р. 4
двори посполитих у с. Римарівці належали його
вдові Анастасії.

Яворський Григорій Іванович (1729 – 1760 – ран. 1776)
– значковий товариш Стародубського полку (1760),
мешканець с. Залізного Мосту.

Яворський Іван – рідний брат митрополита Стефана
Яворського. Бунчуковий товариш.

Яворський Лука Павлович (? – 1688 – 1735) – син по-
лкового осавула, значковий товариш Стародуб-
ського полку (? – 1730 – 1735). У 1735 р. жив у
полковій сотні в с. Залізний Міст. Д.: Феодосія Ки-
рилівна N (? – 1720 – 1754 – ?).

Яворський Михайло Павлович (бл. 1688 – 1740 – ран.
1742) – син полкового осавула,службу розпочав з
1707 р., 2-й осавул полковий стародубський (1730 –
1735), значковий товариш (1740). Продав райці ста-
родубського магістрату землю в Стародубі у 1740 р.
за 71 карбованець.

Яворський Остап Іванович – значковий товариш Ста-
родубського полку (? – 1754 – 1764 – ?), мешканець
с. Залізного Мосту. Д.: Пелагея Софронівна N.

Яворський Павло (? – 1663 – 1731 – ран. 1741) – шлях-
тич, значний військовий товариш (? – 1693 – 1709),
мешканець стародубський. 3 грудня 1693 р. купив
½ млина на р. Ревні під с. Семенівною в урочищі
Залізний Міст. Осавул полковий Стародубський
(1710 – 1740). 4 лютого 1709 р. отримав універсал на
слободу при с. Залізному Мосту. 

Ягельницький Іван Михайлович (1743 – ?) – син судді
полкового прилуцького, бунчуковий товариш
(1779), комісар ніжинський (1779), колезький асесор
(1782), казначей Прилуцького повіту, надвірний
радник (1788). Мав 334 підданих в місті, 3 селах і 3
«деревнях» Прилуцького і Пирятинського повітів.
У 1788 р. не одружений.

Ягинський Стефан (1726 – ?) – абшитований військо-
вий товариш (1787), мав 4 підданих у 1 селі. Внесе-
ний до ІІ частини родовідної книги дворян

Чернігівського намісництва. Д.: Євдокія NN, донька
козака.

Ягодовський Іван – військовий товариш у Чернігів-
ському повіті (1790). Мав 4 спадкових підданих. Д.:
Марія NN.

Язловецький Дем’ян (1710 – 1763 – ?) – службу розпо-
чав з 1735 р., писар сотенний срібнянський (? – 1738
– 1742), військовий товариш «за військову службу
батька і власну» (1742.9.10. – 1763 – ?) у Прилуць-
кому полку. Мав 2 посполитих у м. Срібному.

Язовський Сава Павлович – син шляхтича Пінського
повіту. Службу розпочав з лютого 1755 р. полковим
канцеляристом Стародубської полкової канцелярії,
військовий товариш (1767.17.08. – 1776 – ?).

Якименко Юсько – військовий товариш (1670). 1670 р.
від гетьмана Ігнатовича і 1670 р. полковника Воль-
ського надані універсали на млин на р. Свищі. Мав
синів: Юська – військового товариша і Козьму – на-
казного сотника.

Якименко Юсько Юськович – військовий товариш.
Його нащадки мешкали у с. Хильчичах.

Якимович N (? – ран. 1779) – військовий товариш. Д.:
Ксенія NN (? – 1779 – ?), мала підданих у с. Щурівці
Іваницької, хут. Рудому полкової, в хут. Яготин-
ському Яготинської сотні Переяславського полку.

Якимович Андрій Гордійович (? – ран. 1787) – писар по-
лковий чернігівський (1756–1767), бунчуковий това-
риш. Д.: (1756) Ксенія Яківна Білецька-Носенко,
донька військового товариша і Олени Федорівни Су-
лими, володіла с. Мицалівкою Золотоніського повіту.

Якимович Влас Корнійович – військовий товариш (1704).
Якимович Омелян – військовий товариш Чернігів-

ського полку (1687).
Якимович Семен – 16 жовтня 1710 р. обраний хорун-

жим полковим Білоцерківського полку. Товариш
полку Київського (1713), отримав універсал геть-
мана Скоропадського на 12 підданих в с. Свідовець. 

Якимович Трохим – військовий товариш Київського
полку (1782), дворянин (1782).

Якимович-Кожуховський Яків Степанович (1707 –
1792 – ран. 1796.21.02.) – службу розпочав з 10 лю-
того 1732 р. військовим канцеляристом ГВК, в.о. пи-
саря полкового київського (1738), сотник полкової
сотні Стародубського полку. Абшитований бунчу-
ковий товариш (з 1772.7.03.). Разом з братом Іваном
тримали с. Курилівку Новоміської сотні, де сам про-
живав і мав 6 дворів підданих. Мав 5 дворів підда-
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них у с. Душкін, 7 дворами у сл. Плавунівці. Купив
у бунчукового товариша Тарновського хут. Коренев,
де мав 19 дворів посполитих і власний приїжджий
дім, в хут. Ягорщинському млин і при ньому мі-
рошницька хата. Всього мав 400 підданих.Д.: Уляна
(Ганна) Артемівна Лашкевич (1725 – ран. 1783),
донька військового товариша. 

Якимовський N – писар сотенний лукомський (? –
1776), абшитований значковий товариш Лубен-
ського полку (1776.24.10. – ?).

Яковенко N – значковий товариш Миргородського
полку, військовий товариш (з 1766). Мав брата
Івана.

Яковенко Григорій – службу розпочав з 1733 р. при Ро-
менській сотенній канцелярії, писар сотенний Ро-
менський, писар сотенний хмелівський (1739 –
1743), значковий товариш Лубенського полку (1743
– 1757 – ?). У 1745 р. у с. Калинівці Роменської сотні
3 двори підсусідків піших убогих, двір житловий,
шинок у с. Хмельовому. 1753 р. побив свою матір
Марію. Д.: (Марія) Федорівна Кохна, донька знач-
кового товариша.

Яковенко Іван – значковий товариш (1723).
Яковенко Іван Федорович (1727 – 1783 – ?) – син сот-

ника шишацького, службу розпочав з 1743 р., знач-
ковий товариш (? – 1766), військовий товариш
Миргородського полку (1766 – 1783 – ?).

Яковенко Максим (1747 – ?) – абшитований значковий
товариш Лубенського полку (1787), мав 19 підданних.
Внесений до ІІ частини родовідної книги Чернігів-
ського намісництва. Д.: NN Іванченко, донька козака.

Яковенко Олексій – значковий товариш Переяслав-
ського полку (? – 1732 – 1750 – ?). Мав двір житло-
вий у с. Ковтунові Золотоніської сотні.

Яковенко Остап – значковий товариш Переяслав-
ського полку (1726).

Яковенко Павло Федорович – син сотника шишаць-
кого, значковий товариш (? – 1766), військовий то-
вариш Миргородського полку.

Яковенко Федір Ількович – службу розпочав з 1722 р.,
значковий товариш Миргородського полку (? – 1735
– 1738), брав участь в дербентському, царичанському,
коломацькому, кримському, очаківському походах.
Сотник шишацький (1738.23.03. – 1765). Мав шинок
у Шишаках (1741), хутір під с. Перевоз (1764) .

Яковенко Яків (? – 1730 – 1775 – ?) – службу розпочав
з 1740 р. козаком с. Антипівки Золотоніської сотні,
значковий товариш Переяславського полку (1757),
абшитований 24 грудня 1771 р. військовим товари-
шем. Д.: Марія Якимівна Деркач, донька свяще-
ника. Мали доньок Марфу (1757 – ?) заміжню за
сотенним отаманом золотоніським Федором Мой-
сеєнком, Параску (1760 – ?), Марію (1767 – ?), Гор-
пину (1775 – ?).

Яковенок Микола – значковий товариш (1723).
Якович Андрій – шляхтич, значний військовий това-

риш (1703).
Яковлєв Василь Якович – військовий товариш (1788),

мав 17 підданих в м. Глухові. Д.: Лизавета Василівна
Сухота, донька возного.

Яковлєв Гаврило – значковий товариш Прилуцького
полку (1767). Неписьменний.

Яковлєв Максим – бунчуковий товариш (1767), шлях-
тич Лубенського повіту.

Яковлєв Павло – козак Кролевецької сотні, значковий
товариш Ніжинського полку (1737 – 1751 – ?). Мав
приїзжі двори в сс. Божок, Спасивей, у м. Кролевці.

Яковлєв Петро (1740 – 1782 – ?) – з шляхти. Службу
розпочав з 19 травня 1759 р., значковий товариш (з
1767.17.05.), військовий товариш (з 1768).

Яковлєв Тимофій – значковий товариш Гадяцького
полку. 1735 р. в польському поході, в його домі за-
лишився брат Степан. Мав 2 двори з 3 хатами в
Грунській сотні.

Якубинський Кирило Якович (бл. 1717 – ?) – військо-
вий товариш (1787). Д.: Феодосія N Мальченко,
донька значкового товариша.

Якубинський Федір (бл. 1726 – 1788 – ?) – з 1741 р. у
канцелярії чернігівського духовного правління,
службу розпочав з 29 травня 1745 р. в чернігівській
полковій канцелярії, полковий канцелярист, стар-
ший полковий канцелярист (з 30.09.1756), військо-
вий товариш (з 10.09.1772). Мав 1 підсусідка (1772),
2 підсудків (1778), 5 підсусідків чоловічої статі у 
с. Шастовиці Слабинської сотні (1780). В походах не
був, був при канцелярських справах. Мав у Черні-
гівському повіті 4 хати підданих (1782). Полковий
хорунжий (1788). Д.: Ганна Степанівна Леонтіїва,
донька райці Чернігівського магістрату.

Якубинський Яків – військовий товариш.
Якубович Андрій Якович (1744 – ?) – хрещеник імпе-

ратриці Лизавети Петрівни. Службу розпочав з 1761
р. в лейб-гвардії Ізмайловського полку, капрал.
Капрал лейб-гвардії у відставці (1772). З 1774 р. бун-
чуковий товариш, земський суддя прилуцький (з
1776). Мав 134 підданих у 1 місті і 2 селах (1788). Д.:
1) (? – 1767 – 1788 – ?) Настасія Павлівна Микла-
шевська, донька бунчукового товариша. 2) Марія
Петрівна Копилова. 

Якубович Данило Прокопович (? – 1705 – 1725 – ?) –
шляхтич, син полкового хорунжого чернігівського.
Значковий товариш Чернігівського полку за за-
слуги батька після його смерті (? – 1725 – ?). Був у гі-
лянському поході, де заборгував харківському
полковнику Григорію Квітці.

Якубович Дем’ян (? – 1670 – 9 травня 1724) – «госпо-
дар» Гадяцького замку (? – 1703 – ?), сотник журав-
ський (1708–1712). У 1703 р. купив дідизні ґрунти
козака Журавської сотні Кіндрата Уласенка. У 1712 р.
отримав сс. Мокіївку і Кулешівку. Бунчуковий това-
риш. 65 козацьких дворів с. Антінівки перетворив у
своїх підданих. Д.: Параска Марківна Маркович.

Якубович Дем’ян Якович (1747 – ?) – службу розпочав
з 1761 р. в лейб-гвардії Ізмайловського полку, пра-
порщик, полковий хорунжий (з 1777), абшитований
бунчуковим товаришем (1781). Мав 250 підданих в
2 селах і 1 «деревне». Д.: 1) (? – 1772 – 1779 – ?) Ме-
ланія Петрівна Івкова (1746 – ?), донька капітана,
потім підполковника. 2) (1782) Тетяна Яківна Ки-
сіль, донька полкового обозного. 



Якубович Омелян (? – 1720 – 1774 – ?) – службу розпо-
чав з 1732 р., писар сотенний білоцерківський
(1740–1751), значковий товариш Миргородського
полку (з 1757). Мав 5 підданних у м. Білоцерківці.
Д.: Катерина Захарівна Павлова, донька сотенного
писаря остапівського.

Якубович Яків Дем’янович (? – 1758.10.) – у 1741 р. ге-
нерал-аншеф і лейб-гвардії підполковник Кейт за-
пропонував ГВК призначити його з бунчукового
товариша генеральним осавулом на місце помер-
лого Мануйловича. 14 січня 1741 р. приніс присягу.
Його служби перераховані в універсалі Розумов-
ського від 2 травня 1752 р.: «Объявляем… асаул в.
генер. г. Як-ч подал нам доношение, представляя о
службах своих, которие де он первее, в ранг бунч.
товарищей обретаясь, по указу… …Петра Первого
императора… …с протчиими бунч. тов-ми, в низо-
вом корпусе, тако ж и в Полском, Кримском, Днест-
ровском и Хотинском походах, а потом пожалован
будучи в чин асаулства генер., внутрь государства
по разним комисиям… А за оние никакого себе не
имеет награждзния, и просил о награждении…
…деревнями из свободных войсковых дворов, на-
шего разсмотрения. И мв, гетман, призирая на его,
ас. ген. г. Я-ча верно отправление служби, по дан-
ной нам от ея и. величества власти, определяем ему
ис чего б он и наперед к отправлению, по своему ха-
рактеру, верних служб к снабдению бил в состоя-
нии, в вечное владение… …село Алексинце… село
Яцини… и село Скибинце, в коих по ревизии 1751 г.
посполитих свободних дворов и з бездворными ха-
тами 44 показано, со всеми принадлежащими к
оним селам ґрунтами и угодиями». На ранг мав 200
підданих. Д.: N Дуніна (? – 1779), донька бригадира.

Якубович-Барло Іван Степанович – значковий това-
риш Миргородського полку.

Якубович-Барло Степан Тимофійович – син сотника
уцтивицького, військовий товариш Миргород-
ського полку.

Якубович-Барло Федір Іванович – син значкового то-
вариша, значковий товариш Миргородського
полку, абшитований військовий товариш (з 20
грудня 1784).

Якубовський N – полковий миргородський канцеля-
рист (? – 1780), значковий товариш (1780.21.10. – ?).

Якубовський Данило – військовий товариш Мирго-
родського полку, абшитований у 1785 р. бунчуко-
вим товаришем.

Якубовський Іван (? – 1740 – 1780 – ?) – з шляхтичів,
службу розпочав з грудня 1751 р., підканцелярист (з
1754), полковий сторож (з 1758), значковий това-
риш (1762.10.01. – 1780 – ?). Д.: N Максимівна Ли-
сенко, донька абшитованого значкового товариша,
мали трьох синів. 

Ялинський Василь – абшитований значковий товариш
Київського полку (? – 1782 – ?).

Ялинський Йосип (? – ран. 1725) – значковий товариш
(? – 1703 – 1723 – ?). Раніше 1714 р. згідно універсалу
Скоропадського мав 21 двір в д. Медведь, які потім
перейшли полковому осавулу Семену Березов-

ському. У 1768 р. володів двором у Стародубі його
онук – полковий канцелярист Іван Ялинський. Д.:
Єфросинія Юріївна Новицька (? – 1707 – 1725 – ?).

Ялинський Павло Семенович – військовий товариш
Чернігівського полку (? – 1715 – 1716 – ?). Брат
Якова, з яким у 1717 р. мав суперечку за володіння
спадковим двором в м. Чернігові та с. Жукотках.

Ялинський Семен (? – 1650 – 1699 – ?) – шляхтич, ти-
пограф чернігівського архієпископа. 18 січня 1680 р.
удова Катерина Куропатвиха продала йому ¼
млина, а 23 січня 1680 р. купив ¼ млина на р. Бі-
лоус у чернігівського бурмістра Павла Клевцевича.
15 вересня 1682 р. купив ½ млина у Пелагеї Назар-
чихи. 15 вересня 1694 р. гетьман Іван Мазепа надав
йому універсал про підтвердження прав на млин на
р. Білоус названий «старий» в 2 кола мучних і третє
ступне, наданий архиєпископом Лазарем Барано-
вичем. Товариш полку Чернігівського (? – 1693 –
1699 – ?), у 1693 р. був гетьманським посланцем до
Москви. У 1694 р. отримав у володіння с. Жукотки
після смерті бездітного Костянтина Ігровецького
(Ігровецькі володіли Жукотками за князями Ру-
жинськими по шлюбу), а частину села придбав у
вдови Ігровецького Ганни Павло Полуботок і воно
стало ранговим володінням чернігівських полков-
ників. У 1694 р. Ганна Стефанівна Ігровецька з
сином Іваном продали Леонтію Полуботку ґрунт з
домом у Жукотках. У 1710 р. Іван продав там ліс. У
1728 р. Яків Полуботок купив частину ґрунту ігро-
вецького у шляхтичів Ялинських. У 1754 р. бунчу-
ковий товариш Костянтин Лизогуб володів
«Ігровецьким» лісом під Жукотками.

Ялинський Яків Семенович – військовий товариш
Чернігівського полку (? – 1715 – 1738 – ?). 12 бе-
резня 1715 р. Чернігівська полкова канцелярія і ма-
гістрат провели слідство про крадіжку його
служителем Грициною п’яти шкір у чернігівського
кожем’яки Тараса Голубизни. 19 березня 1719 р. суп-
лікував про дозвіл на продаж маєтностей для ви-
плати боргів. Ротмістр охочекомонного полку (? –
1726 – ?). Значний товариш Чернігівського полку (?
– 1738 – ?). 10 лютого 1726 р. продав маєтність у с.
Жукотки Білоусівської сотні Полуботку. У 1738 р.
продав пляц у Чернігові бурмістру Гриновському
Герасиму Филимоновичу.

Ялоцький Борис Васильович – шляхтич гербу «Сас»
змінений. Син сотника глухівського, онук полков-
ника брацлавського Михайла Зеленського. Значний
військовий товариш. Основоположник Борисенків.

Ялоцький Василь Федорович (? – 1650 – 1712.12.) – по-
козачений шляхтич. Служив за гетьманів Ігнато-
вича і Самойловича. Сотник глухівський. 21
листопада 1681 р. за 3000 золотих продав три ка-
мені млинових на р. Есмані поблизу Глухова геть-
ману Самойловичу. Військовий товариш (1688.10.).
6 вересня 1687 р. Мазепа підтвердив за ним с. Бач-
ківське, 3 грудня 1688 р. власні млини на р. Ясмані
в урочищі Товкачівка. Тримав два млини-вешняки
на р. Локні в 5 кіл, млин в 4 кола на р. Ясмані під
слободою Семенівкою, разом з колишньою прото-
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попиною глухівською Максимовою тримав півтори
кола на р. Ясмані, млин на р. Щениці за Марчиши-
ною Будою, у с. Полошках млин-вешняк в два кола,
сінокіс між селами Бачевським і Собичем. Усі його
маєтності перейшли пасинку Івану Мануйловичу, а
після смерті останного – сину сестри Дем’яну Васи-
льовичу Каневському-Оболонському. Д.: Марія Ми-
хайлівна Зеленська (? – 1670 – 1725.25.06), донька
полковника брацлавського, вдова Мануйла. 

Яневич Максим – гонець гетьманський до Москви
(1693), військовий товариш Чернігівського полку.

Яненко Іван – значковий товариш 1748 р., мав двір у 
с. Ясмань Глухівської сотні

Яненко Іван (1721 – 1763 – ?) – служив з 1738 р., був під
Перекопом, двічі на лінії, при закритті кордонів ко-
мандиром над козаками двічі, чин військового то-
вариша отримав від ГВК (1740 – 1763 – ?). 1759 р.
мав суперечку з військовим канцеляристом Іваном
Савойським, яка дійшла до побоїв і грабунків. Був
винен 80 карбованців військовому товаришу Йо-
сипу Зарудному (1759).

Яненко Павло (? – 1629 – 1679 – ран. 1687) – любець-
кий шляхтич, двоюрідний брат Юрія Хмельниць-
кого. 25 червня 1655 р. Богдан Хмельницький надав
йому маєтності покійного Грузевича-Нечая Буга-
ївку, Беркове та за Прип’яттю два села (Масани і
Борщівку) з млинами. 8 серпня 1656 р. підтверд-
жуючий лист полковника запорозького Павла Яно-
вича Хмельницького Микольському монастирю на
с. Павловичі. 30 грудня 1687 р. гетьман Іван Мазепа
затвердив універсалом за Печерським жіночим мо-
настерем ігумені Марії–Магдалені села Бугаївку і
Берков, які раніше передала монастирю вдова
Павла Яненка. Цей спадок «в Киевском полку на Ки-
евской стороне Днепра над речкою Стугною лежачій,
теперь в запустении будучий». В значному товаристві
Війська Запорозького в Чигирині. У 1650 р. в по-
сольстві до Туреччини, у 1651 р. в посольстві до 
Василя Лупула. Сотник київський (1650–1654). У
1653 р. їздив за тілом Тимоша Хмельницького в Су-
чаву. Після переяславської ради, в якій брав активну
участь, змінив полковника київського (раніше лю-
того 1654 р.). Ще в жовтні 1653 р. був наказним по-
лковником київським. 2 лютого 1654 р. вбив
колишнього полковника київського Пешка за неви-
конання розпоряджень гетьмана. У вересні 1658 р.
очолював напад на київський воєводський гарнізон.
Прибічник Ю.Хмельницького, завдяки якому у 1661
р. був нобілітований. В червні 1662 р. возив до Мос-
кви від Ю.Хмельницького 12 татар – «язиків». Слу-
жив у Тетері, Дорошенка: полковник паволоцький
(1663), уманський (1667). У грудні 1663 р. брав участь
у поході на Лівобережжя, зосерджуючись своїм по-
лком у Монастирищі. Після падіння Дорошенка пе-
рейшов на Лівобережжя (до Сосниці, а пізніше до
Нових Млинів). Д.: (? – 1656 – 1680 – ?) N Філонівна
(черниця Феодосія).

Яненко Федір Іванович (1728 – ?) – син прем’єр-
майора, значковий товариш, корнет у відставці
(1787), мав 48 підданих у с. Янівці. Д.: Пелагея Ва-

силівна Уманець (1732 – 1787 – ?), донька полкового
хорунжого.

Яненко-Рубан Григорій Григорович (1706 – 1763 – ?) –
служив з 1733 р. значковим товаришем Лубенського
полку. Був у ногайському поході, під Перекопом,
двічі поранений стрілою і в плече шаблею. У 1739 р.
під час турецької війни був на кордоні, потім шість
місяців у комісії в Гадяцькому полку. Утримував ко-
зацьку команду при Дніпрі у 1745 р., прикриваючи
кордони. За службу батька (військовий товариш) і
власну (був у походах, а після смерті батька служив
за нього) просив у 1743 р. чин військового това-
риша. Чин військового товариша отримав від ГВК
«по атестату о службах его … Генерала фельдмар-
шала и кавалера графа фон Лессія 738 году дан-
ному» (14.09.1743 – 1763 – ?). Полковий комісар, в
Переяславській полковій рахунковій комісії (1747).
Мав у с. Коржові Роменської сотні двір житловий та
7 дворів посполитих малоґрунтових не могучих, 1
тяглих та 9 піших убогих (1745). 

Яненко-Рубан Григорій Григорович (1748 – ?) –
службу розпочав з 1770 р., бунчуковий товариш у
Лубенському полку (? – 1783 – 1787 – ?). Мав 90 під-
даних у 1 селі в Роменському повіті. Внесений до І
частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Не одружений (1790).

Яненко-Рубан Григорій Янович (? – 1688 – 1746 – ?) –
можливо, син охотницького полковника Івана Ру-
бана, знатний товариш полку Лубенського, отримав
с. Коряки (1709). Значковий товариш Лубенського
полку (? – 1738 – 1746 – ?). Учасник кримського
(1735), очаківського походів (1737), походів (1738 і
1739 рр). Присягнув у 1741 р. Мав у с. Римасовці 3 під-
данних (1738). Д.: (1709) Євдокія Степанівна Гречана.

Яненко-Рубан Іван Григорович – значковий товариш
Лубенського полку, військовий товариш (1745.31.03.
– 1763). Проживав у Костянтинові.

Яненко-Рубан Іван Іванович – службу розпочав з 1757
р., значковий товариш Лубенського полку, абшито-
ваний у 1782 р. військовим товаришем.

Яненко-Рубан Іван Федорович (1719 – 1761 – ?) –
«сказка» датована 17 грудня 1761 р., служив з 1738 р.
значковим товаришем, за указом Лубенської по-
лкової канцелярії був того ж року під Перекопом, у
1739 р. на лінії під командуванням обозного гене-
рального Лизогуба у фортеці Параскевській; у 
1741 р. був на розмежуванні під Перекопом в ко-
манді полковника прилуцького Галагана. У 1743 р.
на закритті кордону при Кременчуцькій дивізії в
команді обозного переяславського Семена Безбо-
родька. В 1744 р. зустрічав «ходу» цариці. На всі
служби були підтвердження, які згоріли під час по-
жежі в будинку. У 1745 р. призначений військовим
товаришем від ГВК і в тому ж році був на прикритті
кордону за полкового командира два роки. В уні-
версалі ГВК на військового товариша від 21 березня
1745 р. згадується його померлі дід військовий то-
вариш Григорій Яненко і батько Федір Яненко. Д.:
Марія Григорівна Огронович, донька пирятин-
ського сотника і онука полковника Горленка.
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Яненко-Рубан Іван Янович (Педченко) (бл. 1721 –
1746) – можливо, син охотницького полковника
Івана Рубана, значковий товариш Лубенського
полку (? – 1736 – 1745). У 1736 р. ГВК розлядала
скаргу козаків с. Коржів Роменської сотні Марка та
Івана Стрижебороденків про приверняння їх ним у
підданство. Учасник очаківського походу (1737). У
1736 р. був висланий за указом ГВК в Чигриндуб-
ровську сотню в похід до березня 1737 р., у 1737 р.
був в очаківському поході, присягнув у 1741 р. У 1745
р. мав у Ромнах 2 двори підсусідків піших убогих.

Яненко-Рубан Петро Григорович (? – 1743 – ран. 1772)
– значковий товариш Гадяцького полку. За ним у
слободі Гречанівській 500 підданих. Д.: Марія Іва-
нівна Ковалевська.

Яненко-Рубан Семен Іванович (бл. 1742 – ?) – вій-
ськовий товариш Лубенського полку, у 1783 р. аб-
шитований полковим осавулом.

Яненко-Рубан Федір Григорович – військовий това-
риш Лубенського полку.

Яненко-Рубан Яків Григорович – син військового то-
вариша, значковий товариш Лубенського полку
(1778 – 1780 – ?). Д.: N Степанівна Онищенко,
донька пушкаря.

Янжул Андрій Савич (? – ран. 1762) – військовий това-
риш. Д.: Марфа Михайлівна Пілатович, донька бун-
чукового товариша.

Янжул Василь Васильович – службу розпочав 1736 р.,
разом з батьком був у кримському і перському похо-
дах. Абшитований військовий товариш (1760.20.01.
– 1780 – ?). Економ бунчукового товариша Гудовича
(1763). Мешканець ковалевський Погарського повіту
Стародубського полку. Д.: (з 1753) Марія Климівна
Златковська-Бура, донька хорунжого сотенного бак-
ланського.

Янжул Гнат Савич – службу розпочав з 1758 р. в ГВК
військовим канцеляристом, абшитований військо-
вим товаришем (1765.22.12. – 1787 – ?), писар комі-
сарства топальського (з 1776.13.01.). Мав 101
підданого у с. Янжуловці. Д.: Тетяна Григорівна Ру-
бець (? – ран. 1783), донька земського судді. Мав
сина Степана і доньку Уляну.

Янжул Іван Савич – військовий товариш (? – 1763 – 1771
– ?) у Стародубському полку, за його відсутністю у
1763 «сказку» не взяли.

Янжул Ілля – у 1764 р. померлий значковий товариш.
Янжул Клим Якович («Шпечак») (? – 1688 – 1734 – ?) –

сотник топальський (1708, нак.; ? – 1713.4.05. –
1725), володів слободою Янжулівкою за універса-
лами Скоропадського 4 травня та 20 липня 1713 р.,
підтвердженими царською грамотою 7 липня 
1718 р. У 1725 р. «за арештом». Значковий товариш
(1725 – 1730 – ?). Отримав іменний царський указ
«о непорицании» (1734.31.07). Д.: Марія NN, вдова
прилуцького полкового сотника Якова Золота-
ренка, з якою до нього перейшли сс. Сезок і Буда
полкової Прилуцької сотні. 

Янжул Михайло Климович – значковий товариш (? –
1735), сотник топальський (1723, нак.; 1735 –
1751.16.10).

Янжул Сава Климович – навчався у КМА (? – 1727 – ?),
значковий товариш (1736 – 1757 – ?), абшитований
військовий товариш (1764).

Янковський Яків (1718 – 1788 – ?) – службу розпочав з
1745 р., сотенний хорунжий (з 1755), возний Моров-
ської сотні Київського полку (1764 – 1776 – ?), аб-
шитований військовий товариш (1788). Мав 22
підданих в м. Моровську. Внесений до ІІ частини
дворянської родовідної книги Чернігівського на-
місництва по Чернігівському повіту. Д.: Тетяна Да-
видівна Люта, донька київського міщанина.

Янов (Яненко) Роман Іванович (? – 1705 – 1758) – мі-
щанин глухівський (1726), значковий товариш Ні-
жинського полку (? – 1735 – 1742), у 1735 р. був
обраний глухівським війтом, а сотнику Стефану
Уманцю заборонено самовільно наказувати міщан
та розпоряджатися в ратуші. У 1735–1738 р. був у
відкупі індуктового збору, у 1738 р. як відкупщик
звільнений від військового походу. У 1738 р. мав 7
дворів посполитих у с. Сліпороді та 11 дворів поспо-
литих у с. Студенці. Військовий товариш (26.05.1742
– 1751 – ?), мав двір у хут. Ловулинському та приїзд-
жий і шинковий двори у с. Студенках Глуховської
сотні. Пізніше абшитований бунчуковий товариш (?
– 1756 – 1758). Йому вдалося захопити с. Слепород.
Тестамент написав 1758 р. Д.: Параска Петрівна
Уманець. У 1768–1770 рр. вона розподіляла спадок з
доньками (Уляна Бугаєвська, Параска Туманська,
дружина асесора Йосипа Туманського, Пелагея Ки-
рилова, Феодосія Долинська, Орина Савойська,
Ганна Кониська, Євдокія Богаєвська та Юхимія, ще
не заміжня) згідно тестаменту чоловіка від 1758 р.: 

Янов Іван Юрійович – син сотника глухівського, знач-
ковий товариш. У 1715 р. отримав гетьманський уні-
версал на батьківський млин на р. Ловрі і маєток у с.
Янові. Отаман городовий глухівський (1751–1760),
бунчуковий товариш. Д.: Марія N Дем’янович.

Янов Йосип (1765 – 1783 – ?) – служив з 1776 р., знач-
ковий товариш (1781 – 1783 – ?), в поході на дніп-
ровській лінії.

Янов Олександр (1764 – 1783 – ?) – служив з 1776 р.,
значковий товариш (1781 – 1783 – ?), в поході на
дніпровській лінії.

Янов Павло – значковий товариш Ніжинського полку
(1777).

Янов Степан (1737 – 1783 – ?) – служив з 1757 р., був у
кримському поході. Бунчуковий товариш (1781–
1783),

Янов Федір Іванович – значковий товариш (1777), 2 ве-
ресня 1777 р. разом з Павлом Яновим продали землі
і частину млина в Глухівській сотні Осипу Григоро-
вичу Туманському. Корнет у відставці. Д.: Пелагея
Василівна Уманець (1732 – ?).

Янов Юрій – значковий товариш. Володів млином на
р. Ловрі і маєтком у с. Янові.

Яновець Яків (? – ран. 1762) – значковий товариш Лу-
бенського полку. Його сини Степан і Федір склали
присягу в 1762 р.

Янович Григорій – військовий товариш Гадяцького
полку (1747), мав 7 убогих та 9 дуже убогих дворів
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посполитих у с. Римарівка, при хуторі 8 хат підсу-
сідків.

Янович Іван – значковий товариш Лубенського полку,
у 1735 р. був у кримському поході.

Янович Максим – шляхтич. 1731 р. всі зимові місяці на
дистанції Полтавського полку на Дніпрі для обері-
гання від татарських нападів. 1732 р. в команді гене-
рал-лейтенанта фон Шверіна в прикордонній
сторожі по Орелі, в тому ж році генерал-аншефом
Вейзбахом направлений в Бахчисарай до крим-
ського хана. 1733 р. в сторожі на Тагамлику. Значко-
вий товариш Полтавського полку (? – 1734). Брав
участь у поході полку на Дніпро, під Кишеньки, під
Нехворощу. Князем Шаховським призначений сот-
ником кобеляцьким (1734.13.05. – 1762). Мав ліс
(1731) поблизу с. Васильківки, мав ґрунти лісові з
ловлями і пасікою біля устья Орчика (1731), шинок у
Кобеляках (1732). Д.: (1731) Мар’яна Савівна Тара-
нуха (? – 1720 – 1744 – ?), донька сотника кобеляць-
кого. У 1744 р. подала чолобитну з проханням надати
їй у власність підданних у містечках Кобеляки та Бі-
лики, а також сіножаті замість маєтностей її батька.

Янович Михайло Осипович (1732 – ?) – син бурмістра
київського, шляхтич гербу «Радван» зміненого. Аб-
шитований бунчуковий товариш (1788), мешканець
с. Бахмача. Д.: NN Жураковська, донька бунчуко-
вого товариша. Мали синів Миколу і Михайла.

Янович Павло – значковий товариш Лубенського
полку. Мав у 1740 р. в Снітинській сотні у с. Биш-
вець 1 двір підсусідків, с. Вороб’їх 1 двір підсусід-
ський, у с. Духовому 9 дворів.

Янович Павло Іванович (1737 – ?) – син прем’єр-
майора, у 1777 р. разом з братом Федором продав
землі і частину млина в Глухівській сотні Йосипу
Туманському. Абшитований військовий товариш
(1787), мав 21 підданого у с. Янівці. Д.: Олена Яківна
Карпека, донька бунчукового товариша.

Янович Петро (1740 – ?) – шляхтич. Службу розпочав
10 травня 1759 р., значковий товариш Лубенського
полку (1767–1768), військовий товариш (1768.14.08.
– 1782 – ?).

Янович Семен Юрійович – син сотника глухівського,
значковий товариш Ніжинського полку (1754).

Яновський N – померлий бунчуковий товариш, мав у
1764 р. у Стародубі 1 двір, 2 хати, в яких жило 3 най-
маних людей.

Яновський Андрій Остапович – син сотника компа-
нійського, служив писарем ГВА, значковий това-
риш. Мав хутір поблизу с. Сохочів неподалік від
Коропа. Мав синів Павла і Олексія.

Яновський Григорій – значковий товариш Лубен-
ського полку, мав у Роменській сотні в с. Калинівка
житловий двір у 1747 р.

Яновський Григорій – син наказного полковника
(1679)Яна Францишкевича, значний військовий то-
вариш.

Яновський Іван – військовий канцелярист ГВК (? –
1734), бунчуковий товариш (1734.24.01. – 1750 – ?) у
Лубенському полку. Працював у Генеральній ра-
хунковій комісії (1750). 

Яновський Іван (1769 – ?) – шляхтич, службу розпочав
з 5 травня 1780 р. значковим товаришем, військо-
вий товариш Миргородського полку (1782). Мав 5
хат підданих у Голтв’янському повіті (1782).

Яновський Іван Семенович – син і онук козачий, знач-
ковий товариш Лубенського полку (1705 –
1744.24.01.). Мав сина Івана. 

Яновський Іван Янушевич – значковий товариш.
Яновський Кіндрат Іванович (? – ран. 1803) – службу

розпочав з 1751 р., отаман сотенний снітинський
(1768). Возний Лубенського гродського суду (? –
1778). Військовий товариш в абшит (1778.11.03). Д.:
Пелагея Петрівна Огронович.

Яновський Максим Іванович (бл. 1721 – ?) – його батько
Іван Волошин був волохом і служив у Волоському
корпусі разом з братами Миколою і Василем «мно-
гие годы», при чому перший з них в кримському, а
другий – в хотинському походах «жизнь свою окон-
чили». Службу розпочав з 1741 р., військовий това-
риш (1754 – 1763 – ?) у Лубенському полку, був у
правлінні Лохвицької сотенної канцелярії. Бував у
Петербурзі у справах, купував для армії коней. У 
1760 р. писар Кодацького перевозу Андрій Товстик
передав право на свої спадкові ґрунти у Лохвиці йому
як родичу. Був кумом кошового отамана Йосипа
Кальнишевського. Абшитований бунчуковий това-
риш у Лубенському полку (1788). Мав 10 підданих в
Лохвиці. Д.: NNN (? – ран. 1788). Внесений до І час-
тини родовідної книги Чернігівського намісництва.

Яновський Олексій (1758 – ?) – абшитований значко-
вий товариш Лубенського полку (1788). Д.: Ірина
NN, донька дворянина.

Яновський Опанас (1753 – ?) – шляхтич. Значковий то-
вариш Миргородського полку (з 1773.15.01.). 

Яновський Федір – значковий товариш Лубенського
полку (? – 1745 – 1747 – ?), мав у Ромнах двір жит-
ловий у 1745 р., в Роменській сотні в д. Довгополівці
1 двір підсусідків піших убогих. Мав у Ромнах жит-
ловий двір у 1747 р.

Яновський Федір (1764 – ?) – шляхтич, службу розпо-
чав з 5 травня 1780 р. значковим товаришем Мир-
городського полку.

Яновський-Меценко Яків Антонович (1757 – 1790 –
?) – службу розпочав в травні 1765 р. при Малоро-
сійській колегії, військовий канцелярист (з
1767.07.), осавул полковий прилуцький (1771 –
1782), одночасно бунчуковий товариш (з 10 серпня
1781 р.). Мав 266 підданих в Пирятинському та При-
луцьких повітах (м. Прилукх). Д.: Мотря Іванівна
Бахчевська (1761 – 1790 – ?), донька судді земського
переяславського.

Яновський-Надержинський Іван Іванович (1724 –
бл. 1771) – син козацький. Навчався у КМА (1736). З
1739 р. служив військовим канцеляристом у ГВК, а
24 січня 1744 р. отримав звання бунчукового това-
риша. Не мав дворів та підданих, лише приїзджий
двір у Гадячі (1744). На його дім нападали піддані
полковниці Катерини Галецької, удови військового
товариша Івана Грабянки Явдохи та її сина Федора
з погрозами вбити його та його служителів. При-
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сутній по вибору від полку Гадяцького у Генераль-
ному Суді (1761). Д.: Марфа NN.

Янченко Микола – військовий товариш, його онук Іван
Васильович (1741 – 1787 – ?) мешкав у Стародубі.

Янченко Пилип – значковий товариш, його донька
Іл’їха Євдокія (1728 – 1768 – ?), вдова-міщанка,
мала за Румянцевської ревізії двір у Стародубі.

Янченко Родіон Іванович (1688 – 1767 – ?) – сотник на-
казний полкової сотні (1727), значковий товариш
Стародубського полку (? – 1723 – 1767 – ?). У 1735 р.
мав двір у сс. Малині, Ляличі Мглинської сотні 2
двори убогих малоґрунтових не тяглих посполитих
та 1 хату підсусідків, у 1737 р. «отправлен з Енерал-
ной Канцеляріи в поход». Мав у 1764 р. у Стародубі
1 двір, 2 хати, в яких жило 4 найманих людей. Во-
лодів двором у Стародубі, в якому в Румянцевську
ревізію зафіксовано 2 житлові хати. Д.: 1) Ірина
Юріївна Новицька (? – ран. 1741). 2) (1743) Ганна
Мартинівна Дорошенко-Грушинська, донька по-
лкового писаря стародубського, вдова Петра Івано-
вича Ракушки-Романовського (? – 1732).

Яралий Олександр – значковий товариш (1711–1737),
жив у Миргороді, курінний значкових (1711), хо-
рунжий полковий у 1713 р., у 1723 р. колишній хо-
рунжий полковий миргородський, одинак, вдівець,
«із деда и отца козак».

Ярвицький Василь – значковий товариш Гадяцького
полку (1738), жив у с. Римасівці 2-га полкової сотні.

Ярема – значний військовий товариш. Родоначальник
Яременків.

Яременки N – отаман сотенний (? – 1776), абшитова-
ний через хворобу значковим товаришем Лубен-
ського полку (1776.18.07. – ?).

Яременко Василь (? – ран. 1737) – значковий товариш
Полтавського полку 1736 р., в кримському поході в
першому наряді. Мав двір в Кобеляках. Д.: NNN (?
– 1737 – ?), проживала в Кобеляках.

Яременко Василь (1728 – ?) – абшитований військовий
товариш Чернігівського полку (1788), мав 15 підда-
них у 1 містечку. Внесений до ІІ частини родовідної
книги дворян Чернігівського намісництва. Д.:
Марія NN, донька старшини.

Яременко Григорій – значковий товариш Полтавського
полку (? – 1734 – 1736 – ?), у Решетилівській сотні. У
1736 р. призначений для збору в полтавський мага-
зин провіанту та для інших посилок та указів.

Яременко Михайло (1757 – ?) – службу розпочав з 
1772 р., військовий товариш (з 1782). Брав участь в
польському поході.

Яременко П. – отаман сотенний Миргородського
полку (? – 1776), через хворобу абшитований знач-
ковим товаришем (1776 – ?). 

Яременко Петро (? – ран. 1779) – значковий товариш
Полтавського полку (? – 1757 – 1767 – ?), мав 1 по-
сполитого, військовий товариш. Д.: Уляна NN, про-
живала у с. Блотниця.

Яременко Прокіп – службу розпочав з 1731 р., значко-
вий товариш Полтавського полку (1757 – 1779 – ?).

Яременко Семен – військовий товариш Полтавського
полку (1671), на уряді полтавському (1673).

Яременко Яків – значковий товариш Полтавського
полку (1734). 

Яремецький Василь – значковий товариш Полтавського
полку в Кобеляцькій сотні. Д.: (1731) Феодора NN.

Ярецький Матвій (1749 – ?) – абшитований військовий
товариш Лубенського полку (1787). Внесений до ІІ
частини родовідної книги Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Параска N Александрович, донька свя-
щеника.

Ярковський Іван – військовий товариш Чернігівського
полку.

Ярмак Андрій – значковий товариш (1713), входив до
куріня Лісницького.

Ярмак Іван – значковий товариш. У 1746 р. його побив
житель дністровський Іван Панасенко. У 1747 р.
його побив козак глухівський Степан Римар і не від-
дав йому майно і документи. У 1748 р. його побив
Яків Садневський, а значковий товариш Іван Но-
вицький – побив, захопив сіножать і вирубав пущу,
сотник Гаврило Чарнуцький захопив вола.

Ярмак Федір Іванович (1742 – ?) – службу розпочав з 
1755 р. у Іваницькому сотенному правлінні, потім –
прилуцькій полковій рахунковій комісії. Хорунжий со-
тенний іваницький (1766–1772), отаман сотенний іва-
ницький (1772–1782), військовий товариш (1788). Мав
32 підданих у с. Городні Прилуцького повіту та м. Ічні
Борзнянського повіту. Д.: Євдокія Петрівна Рожнов-
ська, донька козака, онука значкового товариша.

Ярмола Олександр – значний військовий товариш.
Ярмоленко Пилип (1753 – ?) – абшитований військо-

вий товариш Лубенського полку (1787). Внесений
до ІІ частини родовідної книги дворян Чернігів-
ського намісництва. Д.: Горпина NN, донька козака.

Ярмоленко Федір – шляхтич, значний військовий то-
вариш (1694), мешканець пирятинський Лубен-
ського полку. 25 травня 1694 р. купив ліс під 
с. Харківцями за 120 золотих у козака Сеська Пу-
линця. Полковий хорунжий лубенський (1698).
Після сотника пирятинського Власа Семешки йому
перейшо с. Карпилівка.

Ярмолович Семен – військовий товариш (1693), меш-
канець кузнецький Стародубського ключа.

Ярмош Василь Максимович (1737 – ?) – абшитований
військовий товариш Чернігівського полку. Разом з
братами мав 138 підданих в Конотопському повіті.
Д.: Наталія Семенівна Нарбут, донька військовго
товариша.

Ярмош Логвин – шляхтич гербу «Слєповрон», вій-
ськовий товариш (2-га половина ХVII ст.).

Ярмош Федір Михайлович – абшитований військовий
товариш Чернігівського полку (1787). Д.: Тетяна
NN, донька сотенного отамана.

Ярмошевич Денис – значковий товариш Ніжинського
полку. У 1735 р. звітував за комісарство в Маклен-
бурзькому корпусі.

Ярмошевський (Ярмош) Василь – значковий това-
риш Ніжинського полку (? – 1736 – 1737 – ?). Мав 6
підсусідків у Борзні. У 1737 р. був у очаківському по-
ході. Д.: Євдокія Лаврінівна N, у 1741 р. була вдовою,
судилася з невісткою за маєтності сина.
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Ярмошевський (Ярмошевич) Омелян Васильович (? –
ран. 1741) – син значкового товариша, значковий то-
вариш Ніжинського полку. У 1738 р. був у кримському
поході при волах. У 1738 р. мав 1 підсусідка в д. Ада-
мівці, 7 в м. Борзні. Д.: Ганна Петрівна Кулаковська.

Ярмултовський-Ворошило Павло Петрович – сотник
новобихівський (? – 1656 – ?). 1657 р. Б. Хмельниць-
кий надав любецькому шляхтичу Павлу Ярмултов-
ському за «зичливости его в поданню намъ в
фортелЂ Биховской», универсал, який пiдтверджу-
вав володiння «селом его власним» Вербичами, та
«волок шест и млинокъ» у с. Горбово, «все тое в
тракте Любецком в полку Черниговском лежачіе». У
1664 р. с. Постовбиця Роїської сотні, відібране у Павла
Ярмултовського і його дружини Марини як у ребелі-
тантів, король віддав жовніру Яну Ярмултовському.
У 1667 р. Павло Ярмултовський отримав «випис» з
Чернiгiвської «съезжей избы» вiд стольника Кирила
Хлопова, на володiння с. Вербичами. Полковник
компанійський (? – 1669 – ?). С. Куликівка у Седнів-
ській волості після Паців (Тризн) перейшло Воро-
шилі. З своєї юрисдикції Борковський надав 
с. Велику Весь значному козаку Ворошилі. Сотник
любецький (? – 1689 – ?), (1698), (1699), (1700). У 1705
р. Іван Мазепа підтвердив військовому товаришу
Павлу Ворошилі с. Вербичі. Д.: (1664) Марина Васи-
лівна Дуніна-Борковська, донька генерального обоз-
ного. 1670 р. гетьман Д. Ігнатович надав Маринi
Ярмолтовськiй унiверсал, який затверджував за нею
право на володiння маєтностями. 1687 р. вона отри-
мала унiверсал чернiгiвського полковника Якова Лi-
зогуба на володiння Вербичами.

Яровий N – значковий товариш в Глухівській сотні Ні-
жинського полку.

Яровий N – значковий товариш Лубенського полку, його
син Іван став військовим канцеляристом ГВК з 1741 р.

Яровий N – значковий товариш, його син Іван (1735 – ?)
став отаман сотенний в Стародубському полку (1780).

Яровий Яким – шляхтич гербу «Равич», військовий то-
вариш (1749)

Ярош Григорій (1733 – ?) – службу розпочав з 1762 р.,
осавул сотенний (з 1777), отаман сотенний (з 1778),
військовий товариш Київського полку (з 1783).

Ярошевський Іван Ярошевич – значковий товариш
Лубенського полку (1736).

Ярошевський Нестор (1732 – ?) – службу розпочав з
1765 р., хорунжий сотенний (1776 – 1777), осавул со-
тенний 2-ї Лохвицької сотні Лубенського полку
(1777 – 1780 – ?), абшитований військовий товариш
(? – 1788 – 1790 – ?). Мав 6 підданих у 1 місті. Родич
чернігівських Ярошевських. Д.: 1) Мар’яна Спири-
донівна Ляшко, донька козака. 2) (1790) Параска
Александрович, донька священка.

Ярошевський Семен Ярофійович – син покозаченого
шляхтича гербу «Заглоба», військового товариша.
Значний військовий товариш (1695). 

Ярошевський Юрій Ярошевич – значковий товариш
Чернігівського полку (1732), писар суду полкового
(? – 1752), звільнений через хворобу, полковий хо-
рунжий чернігівський.

Ярошевський Юхим (1729 – ?) – військовий товариш
(? – 1782 – 1785 – ?). Абшитований військовий то-
вариш (1788), в Борзнянському повіті мав 14 підда-
них у 1 селі і 1 хуторі. Внесений до ІІ частини
родовідної книги дворян Чернігівського наміс-
ництва. Д.: Євдокія NN, донька старшинська.

Ярошевський Ярош Семенович – шляхтич гербу
«Яніна», житель с. Плісок. Військовий товариш, 24
травня 1670 р. отримав лист полковника Уманця на
млин на р. Вересоч. У 1728 р. «Олекса Науменко, сын
Ивана Наумца, старинный человек, Борзнянский
козак, прежний Плисецкий житель, лет ему восемь-
десят, под совестию христианскою, посвидчил: перед
чигиринщиною абы лет за четыри зайшов я лет в
семнадцать з Коломии в Плиски з отцем моим и бра-
тами моими четырма на жилье, и в ту пору в Плиске
было людей хат с пятнадцать и сельце тое шло на ра-
тушу Борзнянскую; а по чигиринщине вскоре доста-
лось село Плиска покойному Стефану Забеле, на той
час хорунжому генеральному, во владение. За дер-
жавство его стало людей прибольшатись в оном селе
побольшее число. Покойный П.Забела приказал та-
мошним старейшим жильцам, а найбарзей Ивану
Прущенку да Стецьку Ярошенку тогдащему плисец-
кому атаману осмотреть поли и где будет пустов-
щина, тое означать на державцев». Від нього ж вели
свій родовід Ярошенки-Шевельови гербу «Заглоба».

Ярошенко Андрій Семенович (1742 – 1783 – ?) –
службу розпочав з 16 березня 1759 р., осавул сотен-
ний (1760.20.02), отаман сотенний (1763.19.08. – ?),
значковий товариш (з 1775).

Ярошенко Прокіп – козак золотоніський, значковий
товариш Переяславського полку (1743 – 1751 – ?).
Мав двір житловий у с. Слюзчиній Слобідці Золо-
тоніської сотні. 

Ярошенко Фесько – значковий товариш Переяслав-
ського полку. Мав хутір при р. Кропивній, в якому
сам жив у Золотоніській сотні (1750). У 1766 р. його
греблю і млин на р. Кропивні зруйнував полковий
обозний компанійський Мелас.

Ярошенко Юхим (1760 – ?) – козак с. Алтинівки, аб-
шитований військовий товариш (1787). Д.: Устина
NN, донька козака.

Ярошинський N – бунчуковий товариш. Його син Іван
– значковий товариш.

Ярошинський Іван (? – 1680 – 1751 – ?) – син бунчуко-
вого товариша, значковий товариш (1711 – 1751 – ?).

Ясинський Андрій – військовий товариш (1687). 27
липня 1687 р. продав батьківські ґрунти з селищем
і сіножаттю шляхтичу Івану Логвиновичу і його
дружині Настасії Федоровні Случановським, жите-
лям стародубським.

Ясинський Степан – військовий товариш (1676), геть-
манський посланець до Москви (1676). Ясинський
Ясько відомий як козак сотні Гуниної Канівського
полку (1649).

Ясликовський Гаврило – 11 вересня 1668 р. отримав
універсал на с. Кучерівку під Глуховим. Отаман го-
родовий глухівський (? – 1689.01. – ?). Військовий
товариш. У 1690 р. очолював команду прилучан на
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зміну Ніжинському полку на Самарі. 11 липня 
1691 р. призначений на місце померлого компаній-
ського полковника Яреми. Сердюцький полковник
(? – 1695 – 1696 – ?). Полк під його керівницьком
був залишений в залозі у Кизикермені (1695). 7 лис-
топада 1696 р. отримав дозвіл покинути з полком
Тавань, уступивши місце полку Чечеля.

Ясликовський Павло – учитель дітей гетьмана Само-
йловича, який був з ними у Москві. Військовий то-
вариш (? – 1677 – 1678 – ?), посланець гетьмана
Самойловича до Москви (1678).

Ясликовський Павло (? – ран. 1740) – значковий то-
вариш (1734), сотник коребутівський (? – 1739 – ?).
Д.: Настасія NN (? – 1740 – ?), проживала у Варві.
«По умертии же сотника Ясликовского жена его
строение на жилой свой отеческий двор в местечко
Варву забрала».

Ясликовський Стефан (? – 1678 – 1740 – ?) – 1 травня
1699 р. купив луку в Прилуках. Військовий товариш
Варвинської сотні (1714–1725), значковий товариш
Прилуцького полку (1740). У 1740 р. був дуже старим.

Ясновський Семен Григорович (1739 – ?) – службу роз-
почав з 1765 р. у Вибельській сотні Чернігівського
полку, сотенний писар, військовий товариш (з
1784), абшитований військовий товариш (1788), мав
17 підданих в с. Буді, яке отримав як придане за дру-
жиною. Внесений до ІІ частини родовідної книги
дворян Чернігівського намісництва. Д.: Софія Іва-
нівна Булавка, донька бунчукового товариша. 

Яснопольський Григорій – бунчуковий товариш (? –
1738 – 1748 – ?), володів 5 дворами посполитих у 
с. Землянці Глухівської сотні.

Яснопольський Іван (1748 – ?) – службу розпочав з 1
січня 1776 р., отаман сотенний (з 1777.12.01.), значко-
вий товариш Київського полку (1778.15.01. – 1783 – ?).

Яснопольський Кирило – значковий товариш Лубен-
ського полку (1723 – 1751 – ?).

Яснопольський Федір – товариш полку Лубенського
(1731).

Яснопольський Хома Яремович (? – 1751) – отаман со-
тенний смілянський Лубенського полку (? – 1723 –
?). Сотник смілянський. Козак смілянський (1743).
У 1743 р. у нього козак Ничипір Мошко захопив
ґрунти і коней. Значковий товариш. 6 червня 1748
р. купив хутір у Ничипора Мошка. Його син Лука
мав 22 підданних в м. Смілому (1788).

Яснопольський Яків (? – ран. 1768) – значковий това-
риш Переяславського полку (? – 1726 – ?), свяще-
ник Успенської церкви м. Бикова.

Яснопольський Ярема – значковий товариш Лубен-
ського полку.

Яхимович Гнат Олександрович – шляхтич, син обоз-
ного полкового чернігівського (1671). Товариш Чер-
нігівського полку, докупив у 1680 р. в шляхтича
Яська Селивоновича маєтність у с. Левонки.

Яхимович Іван – ротмістр надвірної корогви, військо-
вий товариш Київського полку.

Яхневич Антін Яремович – шляхтич гербу «Яніна»,
син обозного полкового ніжинського, сотник оли-
шівський, бунчуковий товариш у Київському полку.

Яхнович Василь – військовий товариш (1654), учасник
посольства Зарудного-Тетері до Москви.

Яценко Василь – з козаків, службу розпочав з 1 квітня
1754 р., значковий товариш (1767.30.09. – 1780 – ?).
Д.: N Андріївна Крамар, донька козака Золотоні-
ської сотні, мали сина Данила.

Яценко Гаврило – військовий товариш.
Яценко Максим Гаврилович – син військового това-

риша, колезький канцелярист (1781), військовий то-
вариш (1787). Д.: Параска NN, донька військового
товариша.

Яценко Федір Григорович – колезький канцелярист
(1781), військовий товариш (1788). Д.: Гафія NN,
донька військового товариша.

Яценко Яків (1750 – ?) – з козаків, шляхтич, службу
розпочав з 1760 р., військовий канцелярист (З
1765.5.03.), військовий товариш Лубенського полку
(1773 – 1782 – ?), мешкав у Пирятинському повіті.

Яценко-Тютюнник Іван Васильович (? – ран. 1743) –
значковий товариш Чернігівського полку за заслуги
батька (1723 – 1739 – ?), мав хутір у с. Вертіївці Лю-
бецької сотні. Д.: Євдокія Григорівна Рашевська (? –
1727 – 1760 – ?), вдова значкового товариша (1743),
мала двір житловий у с. Вертіївці Любецької сотні.
1756 р. продала сотнику любецькому Василю Силичу
за 40 рублів прадідівські і дідівські по матері Ірині
Дем’янівні Посудевській ґрунти в м. Любечі. За нею
в хут. Красковському 5 хат і 2 хати в Любечі (1760).

Яценко-Хмелевський Іван Васильович (бл. 1685 – ?)
– син сотника кролевецького. Перейшов з Кро-
левця у с. Хмелівку Стародубського полку. Військо-
вий товариш Ніжинського полку. Д.: 1) NNN, 
2) Марина Дем’янівна Хмелевська.

Яцинич Михайло Іванович (? – 1657 – 1687 – ран. 1691)
– військовий товариш Чернігівського полку (1671),
посланець гетьмана Ігнатовича до Москви (1671). Д.:
Ганна Костянтинівна Мазапета (? – 1659 – 1721 – ?),
донька капітана Чернігівського гарнізону, онука Бо-
риса Грязного. В другому шлюбі за Іваном Берло,
сотником воронківським. Донька Михайла Яцинича
Марія (? – 1691 – 1743 – ?) стала дружиною хорун-
жого полкового чернігівського Прокопа Якубовича,
а в другому шлюбі за слабинським сотником, а потім
полковим суддею чернігівським Іваном Тризною. 

Ячний N – військовий товариш (1781), володів хутором
у 1-й полковій сотні Миргородського полку.

Ячний N – полковий канцелярист (? – 1766), абшито-
ваний значковим товаришем Миргородського
полку через хворобу.

Ячний Василь (1733 – ?) – службу розпочав з 1748 р. ко-
заком, значковий товариш Миргородського полку
(23 вересня 1776 – 1783 – ?). Мав 12 підданних
(1783). Брат Івана.

Ячний Іван (1749 – 1783 – ?) – службу розпочав з 1 бе-
резня 1766 р. підканцеляристом, канцелярист пол -
ковий, писар сотенний 1-ї полкової сотні (з 29 січня
1772), значковий товариш Миргородського полку
(1776 – 1783 – ?).

Ященко Іван – значковий товариш Лубенського полку,
присягнув у 1741 р.
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