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військових знаків, також не маємо можливості реконструювати історичне буття регалій. 
Наявні результати досліджень констатують наступні висновки: ці унікальні пам’ятки 
хронологічно відносяться до перебігу історичних подій в Україні XVII – XVIII століть, є 
цікавими зразками військового та прикладного мистецтв, у них була своя доля, вони були 
свідками епохальних віх в історії українського народу. Існуючий в повоєнний час спосіб 
поповнення фондових колекцій, тобто передача експонатів з других музеїв, збагатила 
колекцію козацьких старожитностей Запорізького краєзнавчого музею і дала змогу 
ілюструвати славні сторінки історії нашого краю періоду XVII – XVIII століть.
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ЗАПОРОЗЬКІ ІМПОРТЕРИ НА ПЕРЕВОЛОЧЕНСЬКІЙ ТА КРЕМЕНЧУЦЬКІЙ 
МИТНИЦЯХ У 60-Х РР. XVIII СТ.

Проблема розвитку торгівлі у Запорозьких Вольностях не нова. У різні часи її підіймали 
у своїх працях чимало українських істориків. Висвітлювались і різні аспекти торговельної 
політики, зокрема митна реформа 1753 – 1754 років, після якої Запорожжя опинилося за 
межами митних кордонів Російської імперії. Після кількох років переговорів Кіш домігся 
того, щоб товари, які везли безпосередньо в Січ звільнялись від мита.

Справа 126 Архіву коша містить корпус документів, що висвітлюють проходження 
купців з товарами, які везли у Січ через Переволоченську та Кременчуцьку митниці 
[1, спр. 126]. Про те, що товар продавали безпосердньо в Січі, а не везли за кордон, 
видавали відповідні свідоцтва та ярлики. Серед цього товару були тканини, одяг, продо-
вольство, метал, галантерейні вироби, канцелярські товари та ін. Характер та кількість 
товарів, які везли через ці митниці буде предметом наступних публікацій автора. У даній 
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статті зосередимо увагу саме на тих купцях, які везли свій товар на продаж у Січ у середині 
60-х років XVIII ст.

Проблеми торговельної політики на протязі XVIII ст., які були характерними для 
регіону та, в цілому, для Гетьманщини широко розкриваються у праці М. Слабченка 
[2]. Детально аналізував роботу українських митниць (у тому числі Кременчуцької та 
Переволоченської), їх доходи та правовий статус М. Тищенко [3]. Вивчав торгівлю Воль-
ностей і В. Голобуцький. При цьому для більш повного розуміння запорозького імпорту 
він наводив приклади проходження купців через північні митниці, опублікувавши кілка 
документів зі справи 126 [4, с. 305 – 307].

Отже, проаналізуємо наявні факти проходження купців через дві митниці, заува-
живши при цьому, що в документах зазначені далеко не всі випадки, які мали місце 
протягом 1764 – 1767 років.

У 1764 р. зафіксовано 21 випадок проходження купців через Кременчуцьку та 
Переволоченську митниці, при цьому через першу – 18, через другу – 3. Серед купців 
– 11 запорозькiх козаків, 5 – українських мешканців та 3 – російських купця.

Отже, через митниці проходили такі запорожці: козаки Кущівського куреня – Леон-
тій Павлов, Шкуринського – Василь Бурхан, Переяславського – Омелян Барабаш, 
Мінського – грек Дмитро Сизоперс та козак Іван Макушенко, Корсунського – Опанас 
Чорний, козак Полтавського куреня Іван Чупіс, запорозький козак Данило Білий, козак 
Дядьківського куреня Яків Саксоненко, двічі через митниці проходив козак Пашківсь-
кого куреня Андрій Бойченко [1, арк. 11, 20, 24, 28, 33 – 43, 47, 50]. При цьому слід 
зазначити, що одного разу з Бойченка було стягнуто 40 крб. за тканини, які він віз на 
продаж за кордон. З українських купців в документах зазначені: отаман Кам’янської 
сотні Григорій Петренко, купець з м. Лубни Лубенського полку Дмитро Москов, 
ніжинський мешканець грек Матвій Іванов, військовий товариш Василь Мгеровський 
та значковий товариш Лубенського полку Василь Самусь [1, арк. 18, 22, 26, 30]; серед 
російських купців двічі зазначений тульський купець Іван Бельський та по одному разу 
Гаврило Бельський і калузький купець Андрій Золотарьов [1, арк. 12, 16, 14, 45].

До цього слід додати, що цього року зафіксовано проїзд через Кременчуцьку 
митницю Андрія Золотарьова та значкового товариша Лубенського полку Степана 
Засульського, які везли товар не в Січ, а у фортецю св. Єлизавети.

У 1765 р. перелік товарів, зазначених у реєстрах, які провозили через Кременчуцьку 
та Переволоченську митниці збільшився майже вдвічі. За цей рік через Кременчуцьку 
митницю зафіксовано 12 випадків проходження купців, а через Переволоченську – 5, 
загалом же – 17 випадків. Серед купців – 12 запорозьких козаків та – 1 український 
мешканець. Серед запорожців двічі зустрічаються прізвища Івана Мотуза та Андрія 
Бойченка, які згадувалися у минулорічних реєстрах, та козака Криловського куреня 
Сергія Кравцова. Крім них у документах зафіксовано проходження таких запорозьких 
купців: козака Мінського куреня Василя Макухіна, козаків Лавріна Білого та Тимофія 
Правдівцева, козака Рогівського куреня Петра Макушенка, Криловського – Лук’яна 
Білого, Ведмедівського – Нечета, Вищестебліївського – Василя Сербіна, Корсунсь-
кого – Михайла Білого та вдруге згадується Іван Чепіс [1, арк. 60 – 64, 70 – 88], 
серед українських мешканців – двічі згадується полтавський купець Григорій Щербина 
[1, арк. 50, 68].

У 1766 р. кількість товарів, які провозили через Кременчуцьку та Переволоченську 
митниці зросла ще більш істотно, так само як і асортимент товарів. Було зафіксовано 
31 випадок проходження купців через Кременчуцьку та Переволоченську митниці, при 
цьому через першу – 14, через другу – 17. Таким чином ми бачимо, що значно більше, 
аніж у попередні роки, зафіксовано фактів проходження купців через Переволоченську 
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митницю. Серед купців – 24 запорозьких козака та 10 – українських мешканців. І знову 
ми не зустрічаємо російських купців.

Серед запорожців знову двічі згадується Іван Мотуз, двічі в документах зустрічаємо 
і прізвище козака Пластунівського куреня Микити Сухого. Під час одного з проходжень 
разом з ним свій товар віз козак Дядьківського куреня Олексій Мощенський. Серед тих 
запорожців, кого ми бачили у попередні роки відзначимо Лук’яна Білого, Івана Чепіса 
та Василя Сербіна. З останнім свій товар везли козаки Канівського куреня Гнат Таран та 
Омелян Китайгородець. Крім зазначених, через митниці проходили такі запорожці: Петро 
Білий, козаки Кущівського куреня Остап Білий, Йосип Білий, Леонтій Волощенко та 
Семен Бурхан, Рогівського – Андрій Коник, Переяславського куреня Павло Кум, Тита-
рівського куреня Степан Верховенко, Незмайловського – Степан Чорний, Сергієвського 
– Яким Білий, Шкуринського – Василь Бурхановський та Нестор Білий, Тимошівського 
– Андрій Гаркуша, Поповічевського – Гурсун (?), військові канторжеї Андрій Константи-
нов та Андрій Дмитрієв, [1, арк. 90 – 93, 102 – 107, 109 – 116, 118 – 120, 125 – 128]; з 
українських купців – полтавські мешканці – Яків Соляник та Кирило Мощенський, меш-
канці міст Городища і Кременчука Стрижнєв та Пащенко, мешканець Гадяцького полку 
Григорій Нескород та містечка Власовки – Шевченко, Переволоченський мешканець 
Омелян Барабаш, козак Лубенського полку Іван Римарєв, значковий товариш м. Лохвиці 
Степан Засульський (якого ми бачили, коли він віз товар у фортецю св. Єлизавети) та 
мешканець Кобелець Степан Воніченко [1, арк. 101, 106, 108, 117, 121 – 123].

У 1767 р. активність купецтва стала ще вищою. У проаналізованому корпусі джерел 
зафіксовано вже 33 випадки появ купців на митницях. Як і минулого року, на Перево-
лоченську митницю купців їде більше ніж на Кременчуцьку, 21 та 12 відповідно. Серед 
запорозьких купців зустрічаємо 22 прізвища, серед українських – 9. Відзначимо, що в 
одному випадку троє запорозьких купців везли кожний свій товар (козаки Кущівського 
куреня Білий, Федір Донець та Корсунського – Єремія Кравець), у той час як один товар 
везли такі купці як Сергій Кравцов, Василь Сербін та Матвій Тарасенко.

Найчастіше цього року (тричі) товар в Січ возили козак Уманського куреня Михайло 
Псіол та Василь Сербін (останній одного разу спільно з іншими козаками), двічі зустрі-
чаємо прізвища Йосипа Білого та Сергія Кравцова. Серед купців, що продавали в Січі 
товар у попередні роки, бачимо таких як Іван Чепіс, Семен Бурхан, Олексій Мощенський, 
Леонтій Волощенко. Крім них товар доправляли такі запорожці: козак Калніболотського 
куреня Антон Білий, Брюховецького – Кирило Нєсвєт та Олексій Матвєєв, Пласту-
нівського – Тугай-бей, Уманського – Федір Великий, Джерелівського – Яков Білий, 
Мишастівського – Онисим Шульга, Криловського – Максим Гаркуша [1, арк. 131, 136, 
138 – 140, 144 – 159, 169 – 177, 178 зв.].

Серед українців ми бачимо мешканця Стародубської слободи – Кіндрата Гусєва, свя-
щеника міста Решетилівки Василя Чернявського, Павла Христофорова, полтавського 
купця Йосипа Павленка, двох мешканців Лохвиці Маркова та Степана Засульського 
(який вже двічі зустрічався у попередні роки), мешканця с. Липова Долина Савелія Хмє-
лєва, полтавського мешканця Василя Тридцатового та переволоченського мешканця 
(який у 1764 році згадувався як запорозький козак) Омеляна Барабаша [1, арк. 137, 141, 
143, 160 – 168, 177 зв.].

Один раз з’явилися на митниці козак Канівського куреня разом з козаком Гадяцького 
полку, прізвища яких невідомі. Цього ж року свій товар з фортеці св. Єлизавети у Січ віз 
грек Павло Гаджій.

Окремо слід згадати, що запорожці везли товар і через Царичанську митницю. Про 
те в даному корпусі джерел згадуються лише поодинокі випадки. Так, 1765 року товари 
в Січ віз вже знайомий нам козак Уманського куреня Михайло Псіол та військовий 
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канторжей Костянтин Іванов, а у 1766 році козак Криловського куреня Іван Юр’єв, 
[1, арк. 31, 66, 121].

Автором ще не повністю оброблено джерела 1768 року, але у тих, що вже опрацьо-
вані, також відзначається чітка тенденція на переважаючу роль запорозьких козаків з 
28 випадків, 22 – запорозькі купці. Серед них ми зустрічаємо такі знайомі прізвища як 
Іван Чепис, Михайло Псіол, який вже згадується як канторжей, Микита Чернявський та 
Андрій Гаркуша.

Отже, за 4 роки було зафіксовано 102 випадки проходження купців через Кремен-
чуцьку та Переволоченську митниці. При цьому, через першу – 56, через другу – 46.

Склад купців, які везли товари через Переволоченську та Кременчуцьку митниці у 
1764 – 1767 рр.

Отже, на підставі аналізу цього комплексу джерел можна побачити, що серед купців, 
які везли товари в Січ значно переважали запорожці, яких протягом чотирьох років 
пройшло 58. Найчастіше ми зустрічаємо таких козаків: Івана Мотуза, Сергія Кравцова, 
Василя Сербіна – по 5 появ, Івана Чепіса – 4, Андрія Бойченка, Михайла Псіола, Йосипа 
Білого – 3, Олексія Мощенського, Василя Бурхана, Лук’яна Білого, Леонтія Волощенка, 
Микити Сухого – по 2. Було і чимало купців, які представляли сусідні з Військом Запо-
розьким населені пункти. Окремо треба звернути увагу, що Омелян Барабаш, який двічі 
віз товар, згадується в документах і як запорозький козак, і як переволоченський меш-
канець. Тричи зустрічаємо лохвицького мешканця Степана Засульського. Полтавський 
купець Григорій Щербина та тульський купець Іван Бельський були у Січі кожен по 
2 рази. Той факт, що серед запорожців ми зустрічаємо цілий прошарок козаків-купців, 
які доволі часто везли товари у Січ, зайвий раз підтверджує тезу М. Кириченка стосовно 
накопичення торговельно-посередницького капіталу у запорожців [5, с. 46].

Це дослідження буде продовжене. Нові документи з інших справ і з інших фондів 
нададуть більш повну інформацію, що дозволить більш точно деталізувати проходження 
купців з товарами, що везли у Січ через Кременчуцьку та Переволоченську митниці.

Література

1. ЦДІАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 126.
2. Слабченко М. Организация хозяйства Украины от Хмельнитчины до миро-

вой войны. Очерки торговли и торгового капитализма Гетьманщины в ХVII-XVIII ст. 
– К., 1923. – Т. 3. – 192 с.

3. Тищенко М. Форпости, митниці, карантини на Західному пограниччю у зв’язку з 
зовнішньою торгівлею України у XVIII cт. // Історико-географічний збірник. – К., 1930. 
– Вип. IV – С. 37 – 107.

4. Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування. – К., 1961. – 415 с.
5. Кириченко М. Соціально-політичний устрій Запоріжжя. – Харків, 1931. – 172 с.

Рік / Купці Запорозькі Українські Російські Загалом

1764 11 5 3 18
1765 12 1 – 13
1766 24 10 – 10
1767 21 10 – 31

Загалом 68 26 3 97

Запорозькі імпортери на Переволоченській та Кременчуцькій митницях


