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Передмова

Наявність постійного населення, поруч з територією та апаратом 
управління (примусу), є визначальною складовою будь-якої держави.

Початкові етапи існування країн позначаються відсутністю чітко ок
реслених кордонів, примітивною системою державного управління, 
невизначеністю поняття громадянства і відсутністю системи обрахунку, 
тобто обчислення кількості населення на певній території. Подальший 
розвиток, територіальне розширення держави вимагають формалізації її 
визначальних функції. Серед них особливого значення набуває ство
рення системи обліку населення.

Її завдання різноманітні і зазнають суттєвих змін на різних стадіях 
державного розвитку. Зокрема, облік населення дозволяє оцінити 
потенціал суспільства і прогнозувати подальший його поступ; здій
снювати військове планування і проводити набори до армії; окреслити 
базу для оподаткування; збирати різнопланові статистичні відомості; 
з’ясовувати демографічні питання та вирішувати багато інших завдань.

Відповідно до зазначеного, обліково-статистичні документи, утво
рені в процесі проведення таких заходів, виступають у свій час 
цінними джерелами для багатьох галузей історичного знання: 
історичної демографії, соціальної історії, історії війська, будівництва 
державного апарату тощо. Винятково важливим є й те, що первинні 
облікові документи фіксували інформацію мікро-історичного мас
штабу, яка у свій спосіб живить розвиток краєзнавства, допомагає 
з’ясувати історію родин, сприяє дослідженням з порівняльної онома
стики, генеалогії та інших напрямків спеціальних історичних 
дисциплін.
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Передмова

Одним з найбільш відомих видів таких документів є списки 
платників податків, що укладалися у Російській імперії від початку 
XVIII до другої половини XIX століття. У російській історіографії вони 
відомі під назвою «ревизские сказки»; українські науковці переважно 
перекладають цей термін як «ревізійні списки».

Творилися ці документи під час проведення ревізій, запровадже
них за правління Петра І у зв’язку з фіскальною реформою і переходом 
від подвірної до подушної системи оподаткування. Загалом за час 
існування подушного податку в царській Росії проведено десять таких 
масштабних заходів з 10—20 річною періодичністю (за винятком VII 
ревізії, що розпочалася через 4 роки після шостої, оскільки війна 1812 
року призвела до значних втрат та справила значні переміщення насе
лення).

Починаючи з першого перепису уряд завжди наголошував на 
фіскальній меті проведення масового обліку людності. Однак його ре
зультати використовувалися і в інших цілях: статистичних, юридичних 
(запис до ревізії фіксував цивільно-правовий статус особи), військових 
тощо. Важко применшити значення ревізійних списків у забезпеченні 
виконання рекрутської повинності. Поруч з цим держава прагнула 
зібрати додаткові свідчення про своїх громадян. Тому при проведенні 
окремих ревізій переписувалося жіноче населення, неоподатковані ста
ни, іноземці, вказувалися інші окремі додаткові відомості, як от -  
національність, віросповідання, фізичні вади тощо.

На території Поділля ревізії почали проводитися, зрозуміло, після 
приєднання цих земель до Росії. Зокрема, тут здійснені V (1795 р.), VI 
(1811 р.), VII (1816 р.), VIII (1834 р.), ЕХ (1850 р.) та X ревізія 1858-го 
року. Слід мати на увазі, що датування проведення цих заходів доволі 
умовне, оскільки вони розтягувалися на кілька років, а реалізація кож
ного з них, як правило, регламентувалася кількома указами, інколи 
досить хронологічно далекими. Питання уточнення датування 
ревізійних переписів активно дискутувалося і вирішувалося окремими 
авторами по-різному.

Варто зауважити, що ревізії, як форма переписів жителів Ро
сійської імперії, досить ґрунтовно та повно вивчені у російській та
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Передмова

радянській літературі — скажімо, їхнє законодавче забезпечення, 
облікові форми, принципи організації, підсумки й результати, тощо.1 
Крім цих базових питань, дослідники концентрували свою увагу на 
двох ключових напрямках використання ревізійних матеріалів — 
історії народонаселення та історичній демографії.

Автори даної праці також уже звертали свою увагу на це джерело. 
Зокрема, у 2003 році упорядкували і видали ревізійний перепис 
людності селянського стану 11 сіл тодішнього Бершадського повіту 
Брацлавської губернії від 1795 р.2 Це чи не перший в Україні приклад 
такої публікації. У книзі вміщені короткі історичні довідки щодо за
значених населених пунктів та повні списки жителів — селян з цих сіл 
кінця XVIII ст.

Переконані, що це видання, крім генеалогічного і краєзнавчого 
значення, може неабияк прислужитися справі різноманітних мовоз
навчих досліджень. Особливо посилює таке значення джерела його 
двомовність — одночасне записування імен і прізвищ людей росій
ською і польською мовами.

Вважаємо і подальшу роботу з видання ревізійних переписів окре
мих населених пунктів потрібного і корисною.

Разом з тим, слід реально оцінювати велетенський обсяг наявних у 
архівах ревізійних справ. Його масштаб та лсгіка джерелознавчої ро
боти підводить до необхідності першочергового окреслення меж і 
об’ємів цих матеріалів та укладання їх реєстрів, покажчиків, переліків. 
Належить з’ясувати, у яких архівах зберігаються переписні матеріали 
регіонів, у яких фондах вони сконцентровані, уточнити хронологію 
укладання цих документів, зафіксувати основні характерні ознаки

Кабузан В. М. Материалы ревизий как источник по истории населения России 
ХУШ-первой половины XIX в. (1718-1858). Дис...канд. іст. наук. -  М., 1959.; Юр
ченко Н. Л. Ревизские сказки как источник по социально-демографической ис
тории (опыт обработки на ЭВМ ревизских сказок московского купечества XVIII 
-  первой половины XIX вв.). Дис...канд. іст. наук. -  Л., 1989.; Троицкая И. А. Ре
визии населения России как источник демографической информации (методо
логические проблемы). Дис...канд. экон. наук. -  М., 1995.

2
Легун Ю., Петренко О. Ревізійний перепис населення 1795 р.: Брацлавська гу
бернія. -  Вінниця: Консоль, 2003. -  284 с.;
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Передмова

збірок. Зокрема, необхідно визначити населений пункт, жителів якого 
переписували, станову верству, ім’я власника села чи містечка.

У ідеалі така робота мала би виглядати як загальнодержавна про
грама, яка охоплюватиме матеріали всіх архівів України. Приклади 
укладання таких реєстрів непоодинокі. Так, у Польщі 2003 року 
опублікований абетковий інформатор метричних книг з усіх держав
них архівів цієї країни3. Це видання відображає результати роботи 
співробітників до 70-ти архівних установ Польщі, яка тривала від 1996 
року. Реєстри деяких видів масових джерел видані останніми роками і 
українськими авторами4.

Доречно було би починати роботу з укладання переліків тих чи 
інших видів облікових документів з окремих регіонів. Однак, не
відповідність адміністративно-територіального устрою сучасної Ук
раїни і Російської імперії та Речі Посполитої й концентрування справ 
у архівах переважно за теперішнім територіальним устроєм ускладнює 
реалізацію такого підходу. Автори дійшли думки, що на сьогодніш
ньому етапі слід упорядковувати і починати видавати відомості про 
ревізійні переписи з окремих архівних установ.

Чисельність ревізійних списків та їх чітка хронологічна періо
дизація дозволяє упорядковувати покажчики за окремими ревізіями. 
Після проведення основної частини кожного перепису укладалися і 
додаткові списки, до яких заносилися імена пропущених платників 
податків. Однак, на титульній сторінці кожного такого окремого 
переліку недвозначно вказувалося, за вимогою якого саме 
імператорського указу укладається цей документ. Тому можна впевне
но ототожнити будь-який реєстр з певною ревізією.

Логічним виглядає і прагнення починати опис архівних матеріалів 
з найдавніших. Це забезпечує системність подальшої роботи. Як пра

3
Księgi metrykalne і stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce. Informator. 
Opr. Anna Laszuk. Warszawa. 2003. -  476 s.

4
ЛюстраціТ королівщин українських земель XVI -  XVIII ст. Матеріали до реєстру 
рукописних та друкованих текстів /  Укл. Р.Майборода. -  К., 1999. -  316 с.; Ско- 
чиляс І. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII-XVIII ст. -  Т.2. -  
Львів, 2004.
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Передмова

вило, у цих справ найгірший стан збереження. Тому вони потребують 
якнайшвидшого вивчення, опису, копіювання. Крім того, через 
збільшення населення, обсяги матеріалів від ревізії до ревізії зростали, 
роблячи справу їхньої каталогізації все більш складною. Зазначимо і 
великий розмір справ з ревізійними списками кінця XVIII ст. Через 
різні причини саме ці архівні одиниці досить часто об’єднують у одно
му фоліанті переписи мешканців десятків сіл. Така концентрація 
списків сприяє їх швидшому описові.

Як зазначалося, вперше ревізійний перепис на території нашого 
регіону проведений був у 1795-1796 рр.

23 червня 1794 р. опубліковано імператорський указ про проведен
ня п’ятої загальнодержавної ревізії. У короткому тексті акту містилася 
лише стисла характеристика майбутнього заходу. Причиною її прове
дення називалося прагнення полегшити життя народу та впорядкувати 
його облік. Адже податки сплачувалися не з реальних, а з записаних у 
ревізію душ. Відповідно, фінансові виплати за «мертві душі» тягарем 
лягали на всю громаду.

Оскільки попередня ревізія, на думку авторів указу, «съ надлежа
щею точностію, лучшею удобностію и безъ отягощенія народнаго едйланы 
были», новий захід мав проводитися за правилами четвертої. Остаточ
ним терміном подання ревізійних списків визначався початок 1796 р.5

Переписові підлягали представники різних прошарків населення. 
Окремо згадуються священо- та церковнослужителі; міщани та цехові; 
купці; однодвірці та їх селяни; різні категорії селян; козаки; заводські 
та фабричні майстри, робітники та селяни; дворові; ямщики та інші, 
не виключаючи «ни малол’ктныхъ, ни престар'клыхъ всякаго возраста и 
пола». Щоправда, не всі, зазначені в указі, категорії населення прожи
вали на нашій території. Одночасно, на новоприєднаних землях вия
вилися такі соціальні верстви і прошарки, яких не існувало у становій 
російській державі. Зокрема частину дрібної шляхти змушені були пе
реписувати під назвою «однодвірці».

Розподіл переписаного на території Поділля населення за соціаль

5 ПСЗ-1.Т. XXIII. -№  17253.
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Передмова

ними, національними і професійними групами демонструють титули 
ревізійних списків різних років, які до пожежі 2003 р. зберігалися в 
Кам’янець-Подільському міському архіві. Зокрема, тут зустрічаємо 
окремі списки селян, граждан, однодвірців, шляхти, вільних людей, 
цехових, дворових, церковнослужителів, купців, міщан, циган, євреїв, 
старообрядців, незаконно народжених дітей солдатів, поселян, 
відставних солдатів, кантоністів, іноземців. Щоправда, за п’ятою 
ревізією укладалися лише окремі реєстри селян, шляхти, однодвірців, 
церковнослужителів та міщан6.

Кожний населений пункт переписували окремо, незалежно від 
його розмірів. «Сказка» стосувалася лише одного села або його части
ни. Причому, на представників різних станів (селян, чиншову шляхту, 
кліриків) складалися окремі списки.

Сенатськими указами затверджувалася форма вступної частини до 
кожного реєстру. Передбачалося зазначити час укладання документа, 
назву губернії (намісництва), повіту й населеного пункту, чин, ім’я 
власника села, далі — ім’я того, хто укладав список. Вказувалася юри
дична підстава до проведення перепису — імператорський указ від 23 
червня 1794 р. та зобов’язання укладача подати ревізійний перелік без 
будь-яких змін та приховувань. Далі розташовувалася таблиця зі спи
сками населення.

На теренах, де ревізький облік існував раніше, форми таблиці мали 
відображати зміни стану населення порівняно з попередніми перепи
сами. Навпроти кожного імені розміщувалися три графи: «По 
последней ревизіи в подушный окладъ написаны были», «Изъ того числа 
посл*Ь ревизіи доныне разными случаи выбыли», «Нын*Ь на лицо съ при
былыми и вновь рожденными». У  першій та останній графах зазначався 
вік особи на минулу ревізію та нинішній. А середня відбивала причини 
зміни його стану: «Б’Ькалъ», «Умре въ такомъ-то году», «Проданъ», «От- 
данъ въ рекруты», «Отпущенъ на волю». Таким чином не лише прово-

Легун Ю. Ревізійні переписи кінця XVIII -  сер. XIX ст. як джерело інформації 
щодо генеалогії селянських родин Подільської губернії / /  Спеціальні історичні 
дисципліни: питання теорії та методики. -  Число 10. -  4.1. -  Км 2003. -  С.169 -  
184.
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дився облік населення, а й велося спостереження за його міграцією, 
змінами соціального стану, забезпечувалися умови для максимально 
легкої перевірки правдивості записів.

Зрозуміло, що на новоприєднаних територіях не було можливості 
здійснити порівняння свідчень з попередньою ревізією. Тому тут за
писували вік жителя лише на момент проведення перепису.

Зазначимо, що вік особи є найбільш недостовірним пунктом ре
візійних переписів. Він фіксувався з точністю до року, а в деяких випад
ках (переважно малолітніх дітей) — до місяця. Однак зіставлення його зі 
свідченнями інших облікових документів (в першу чергу — метричних 
книг), вказує на систематичне спотворення вікового показника. При
чин цього може бути кілька: селяни (найбільше — старшого покоління) 
просто не знали точно власних літ; ревізійні списки були інформа
тивним джерелом для проведення рекрутського набору, намагаючись 
уникнути якого чоловіки додавали або віднімали собі роки. Крім цього, 
ретельний аналіз «сказок» (особливо XVIII сг.) свідчить, що серед ві
кових показників непропорційно велике місце належить цифрам, крат
ним до 5. Отже, ще однією причиною хронологічної неточності 
ревізійних записів може бути поспіх переписувачів і небажання заглиб
люватися у деталі.

Дані про чоловіків та жінок фіксувалися в окремих графах, існувала 
ще одна спільна графа, де зазначали соціальний стан або вид 
діяльності особи, що переписувалася: «хггЬбопашцьі», «находятся во 
услуженіи у осЬдльїхь», «кузнець», тощо.

Ми уже згадували про польську і російську двомовність ревізійних 
списків «Західних губерній».7 Практично, йдеться про дублювання тек
сту у двох паралельних аркушах. Традиційність ведення справочинства 
польською мовою знайшла тут своє яскраве відображення. Ця частина 
тексту відрізняється більшою впорядкованістю та одноманітністю у на
писанні імен та назв населених пунктів.

Безумовно, що подвійний запис значно полегшує працю дослід
ника, якому, з огляду на погану збереженість окремих документів, не

7 ПСЗ-1.Т.ХХІІІ. -№ 17253.
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завжди вдається прочитати фрагменти згасаючого рукопису двох
сотлітньої давнини. У такому випадку можна порівняти напис з тотож
ним іншою мовою на сусідній сторінці.

Ревізійні списки, в першу чергу, — перелік імен, прізвищ, інколи 
прізвиськ. Саме їх написання привертає увагу навіть при побіжному 
огляді документа.

Як правило, в російськомовній частині проглядається прагнення 
записувати імена українських селян на російський взірець: Остапа — 
Євстафієм, Параску -  Євпраксією, Хому — Єфімієм. Натомість поль
ський варіант частіше зберігає правдиве звучання імен. Хоча основ
ним чинником, що визначав написання, залишалася думка 
конкретного переписувача. Адже в окремих селах і в польському 
варіанті зустрічаємо Гжегожів та Анджеїв. Загалом, слід зазначити 
існування чітко сформованої тенденції до спотворення та перекручен
ня українських імен на польський та російський кшталт. Доводиться 
тільки здогадуватися, що особа, одночасно записана як «Авдотия» та 
«Jadwiga», озивалася на українське «Явдоха».

Таким чином, ревізійний список є надзвичайно інформативно на
сиченим джерелом для багатьох напрямків історичних досліджень. 
Сьогодні особливої актуальності набуло його генеалогічне значення.

Адже, як родознавче джерело, ревізький список є унікальним доку
ментом, першим (V ревізія) переписом абсолютно більшої (близько 
95 %) частини населення Поділля. У тісному використанні поруч з 
метричними книгами та іншими видами писемних джерел він дозво
ляє провести реконструкцію родоводів мешканців регіону щонаймен
ше за останні 200 років. У такому значенні первинних матеріалів 
ревізійного обліку населення і криється нагальна потреба їх 
дослідження, опису, класифікації та публікації.

Ревізійний перепис населення в межах Брацлавської та Ізяславської 
губерній, які охоплювали територію усієї Правобережної України, 
здійснювався відповідно до адміністративно-територіального поділу, 
визначеного указом імператриці від 1 травня (ст. ст.) 1795 р., за яким 
належало створити замість двох губерній три намісництва — Брац- 
лавське, Волинське і Подільське, а також виділити частину території
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для створення Київського та Вознесенського намісництв. 
Намісництва ж були формально відкриті значно пізніше (Брацлавське
— 20 лютого 1796 р.). Лише у Вознесенському намісництві перепис 
здійснювався уже після відкриття намісництва.

Наявні в Державному архіві Вінницької області ревізійні списки, 
оскільки походять з повітових установ, адміністративні центри яких 
тепер перебувають в межах Вінницької області, майже всі стосуються 
населених пунктів зазначеного регіону та суміжних із ним районів 
сусідніх областей. Виняток становить лише зшиток ревізійних списків 
єврейського населення Сквирського повіту Брацлавської губернії, що 
відклався у фонді Брацлавської казенної палати (більшу частину цього 
фонду, між іншим, становлять матеріали першої та другої комісій 
Брацлавської губернії, які й займалися безпосередньо проведенням 
перепису). Відзначимо, що територія сучасної Вінницької області в ос
новному збігається з територією Брацлавського намісництва, за ви
нятком невеликих її частин на півдні та заході, які відповідно входили 
до Ольгопільського повіту Вознесенського намісництва та Вербовець- 
кого повіту Подільського намісництва8.

Матеріали 5-ї ревізії населення відклалися у фондах різних держав
них установ дорадянського періоду. Найбільше їх міститься у фонді
177 «Могилів-Подільське повітове казначейство», загалом — біля 200 
реєстрів. Поряд з матеріалами 5-ї тут знаходяться також дані наступ
них ревізій. Можна констатувати, що зазначений фонд після пожежі 
2003 р. в Кам’янець-Подільському держміськархіві є найбільшим 
зібранням ревізійних списків з теренів Подільської губернії, щоправ
да, лише одного її повіту. Примітно, що повітові казначейства як 
місцеві органи губернської казенної палати безпосередньо займалися 
розкладкою податкових зборів, в т. ч. і подушних, а тому мали у своєму 
розпорядженні примірники ревізійних списків. Вони ж вносили до 
них зміни та уточнення. На жаль, майже усі матеріали повітових ка
значейств Поділля загинули, окрім щойно анотованого фонду.

Ревізійні списки, що містяться у фонді 177, охоплюють населені

о
Петренко О. С. Брацлавське намісництво. -  Вінниця, 2001. -  С. 11 -  15.
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пункти Могилівського повіту Брацлавської губернії (намісництва) та 
Вербовецького повіту Подільського намісництва за адміністра
тивно-територіальним поділом 1795 — 1796 рр. Після ліквідації Брац- 
лавського намісництва 1797 р., коли до реорганізованого
Могилівського повіту Подільської губернії увійшли частина населе
них пунктів ліквідованого Вербовецького повіту, ревізійні списки, що 
зберігалися в повітових казначействах: Могилівському та Вербовець- 
кому, були розділені відповідно до нової повітової приналежності на
селених пунктів і відповідну частину їх сконцентровано в новому 
Могилів-Подільському повітовому казначействі.

Цілком випадково до фонду 177 уже в радянські часи була долучена 
справа 1315, що містить ревізійні списки єврейського населення по 
містечках Липовецького повіту Брацлавського намісництва.

Маємо також значні зібрання матеріалів п’ятої ревізії у фондах 
повітових судів (Бершадського, Гайсинського, Липовецького та Ольго
пільського). На наш погляд, зазначені документи були долучені до цих 
фондів разом з іншими документами ліквідованих у 1860 р. повітових 
земських судів (до 1831 р. — нижніх земських), які здійснювали 
полщійно-адміністративні функції державної влади і мали у своєму 
розпорядженні примірники ревізійних списків населення повіту. Зшиток 
ревізійних списків населення Бершадського та Ольгопільського повітів, 
поза всяким сумнівом, помилково долучений до фонду Бершадського 
повітового суду уже в радянські часи. Походить же він, ймовірно, з 
Ольгопільського земського суду ж, оскільки містить дані про населені 
пункти, які увійшли до Ольгопільського повіту Подільської губернії уже 
після змін адміністративно-територіального устрою Правобережної 
України 1797 р.

Справи, що відклалися у фонді 603 «Вінницька повітова ревізька 
комісія», вірогідно, також походять з повітового казначейства або із 
земського суду, бо вказаний фонд був сформований уже в повоєнний 
період з окремих справ.

З усіх ревізійних списків, що зберігаються в ДАВО, тільки три 
справи (ф. 177, оп. 1, спр. 1315; ф. 603, оп. 1, спр. 7; ф. 608, оп. 1, спр. 
37) мають первісні оправлення і пізніше не переформовувалися. Дві з
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них стосуються Липовецького повіту. Враховуючи те, що вони мають 
гарний фізичний стан, можемо констатувати, що їх майже не викори
стовували з практичною метою, через що вони й не зазнали перефор
мування у зв’язку зі зміною меж Липовецького повіту після 1797 р.

Значна кількість наявних ревізійних списків збереглися фрагмен
тарно, причому окремі не мають жодних вказівок на населений пункт, 
з якого вони походять. Такі списки ми подаємо окремою групою, вра
ховуючи те, що з часом їх можна буде локалізувати, порівнявши з 
іншими близькими за змістом і хронологічно документами (наприк
лад, сповідальними списками церков і костьолів). Вважаємо за 
доцільне наголосити також на тому, що фізичний стан джерел, про які 
ведеться мова у цій роботі, є різним — від задовільного до 
незадовільного. Зняти якісні копії з певної частини ревізійних списків 
практично неможливо. Єдиним надійним способом збереження 
інформації є публікація списків у повному обсязі. Виходячи з зазначе
ного вище, автори, як черговий крок у здійсненні озвученої ідеї, 
підготували до друку реєстр списків п’ятої загальноросійської ревізії 
населення із зібрання Державного архіву Вінницької області. Для 
зручності ревізійні списки згруповано по населених пунктах і подано в 
алфавітному порядку по повітах.

Скорочення, що трапляються в тексті

арк. -  аркуш; 
м-ко — містечко; 
м-то — місто; 
оп. — опис; 
с. — село; 
спр. — справа; 
ф. -  фонд
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Бертадський повіт Брацлавської губернії

РЕЄСТР РЕВІЗІЙНИХ СПИСКІВ

Бершадський повіт Брацлавської губернії

Берізки, с. -  ревізійний список селян дідича графа Ф. Мошинсько- 
го 18.08.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1705 -  1772).

Бирлівка, с. -  ревізійний список селян дідича графа Ф. Мопшнсь- 
кого 26.08.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1874 — 1958).

Болган, с. -  ревізійний список селян дідича М. Яроншнського
26.09.1795 (бракує останніх аркушів, закінчується будинком № 84 — ф. 
635, оп. 1, спр. 11, арк. 847 -  875 зв.).

Вільшанка, с. — ревізійний список селян дідича графа Ф. Мо- 
шинського 23.08.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1693 -  1703).

Гарячківка, с. — ревізійний список селян дідича М. Яроншнського
25.09.1795 (бракує останніх аркушів, закінчується на дворових селянах 
дідича -  ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 897 -  1021зв.).

Каташин, с. — ревізійний список селян дідичів Матеуша, Міхала і 
Героніма Собанських 07.09.1795 (бракує останніх аркушів, 
закінчується будинком № 85 —ф. 635, оп. 1,спр. 11, арк. 2013 — 2038).

Кидрасівка, с. — ревізійний список селян дідича графа Ф. Мо- 
шинського 19.08.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1619 — 1659).

Крикливець, с. — ревізійний список селян дідичів Матеуша, Міхала 
і Героніма Собанських 20.09.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 773 -  833).

Крушшгівка, с. -  ревізійний список селян дідичів Матеуша, Міхала 
і Героніма Собанських 05.09.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 397 — 423, 
426).

Кущинці, с. — ревізійний список селян 1795 (лише останні два 
аркуші -  ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 835 — 836).

Лугувате, с. — ревізійний список селян дідича графа Ф. Мошинсь- 
кого 22.08.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 428 -  459).
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Любашівка, с. -  ревізійний список селян дідича графа Ф. Мо- 
шинського 02.08.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 761 — 770).

Маньківка, с. — ревізійний список селян 1795 (бракує початку, по
чинається з господарства № 22 — ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1679 — 
1688).

Михайлівка, с. — ревізійний список селян дідича графа Ф. Мо- 
шинського 02.08.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1155 — 1185).

М’ястківка, м-ко -  ревізійний список єврейського населення, що 
мешкало в селах, належних до м’ястківського кагалу 09.1795 (ф. 635, 
оп. 1, спр. 11, арк. 541 — 554); ревізійний список єврейського населен
ня містечка 24.09.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 559 — 581).

Ободівка, с. -  ревізійний список селян дідичів Матеуша, Міхала і 
Героніма Собанських 08.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 81 — 228).

Овсіївка, с. — ревізійний список селян дідича графа Ф. Мошинсь- 
кого 23.08.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1777 -  1860).

Орлівка, с. — ревізійний список селян 1795 (бракує початку, почи
нається з господарства № 35 “ ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк.387 -  395 зв.).

ІГялгівка, с. — ревізійний список селян дідичів Матеуша, Міхала і 
Героніма Собанських 06.09.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1022 -  
1098).

Павлівка, с. — ревізійний список селян дідичів Матеуша, Міхала і 
Героніма Собанських 09.09.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 2124 — 
2162).

Поташня, с. — ревізійний список селян дідича графа Ф. Мошинсь- 
кого 08.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 460 — 508).

Рогузка-Бершадська, с. -  ревізійний список селян дідича графа 
Ф. Мошинського 25.08.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1099 -  1154).

Ставки (Слобода-Христиська), с. — ревізійний список селян діди
ча М. Ярошинського 29.09.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1 — 31).

Старо-Цибулівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковно
служителів церкви Воздвиження Чесного Хреста 11.09.1795 (лише
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Бершадський повіт Брацлавської губернії

польськомовний варіант — ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1691).

Тарнавка-Жабокрицька, с. — ревізійний список селян дідича 
Ф. Бжозовського 18.08.1795 (лише перші 5 господарств -  ф. 635, оп. 1, 
спр. 11, арк. 2062, 2075).

Татарівка, с. — ревізійний список селян дідичів Матеуша, Міхала і 
ГеронімаСобанських 11.09.1795 (ф. 635, оп. 1,спр. 11, арк. 583-604).

Торканівка, с. — ревізійний список селян дідичів Матеуша, Міхала 
і Героніма Собанських 08.09.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1226 -  
1282).

Хрестище, с. — ревізійний список селян дідича І. Бельського 28.? 
1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 685 -  759).

Якубівка, с. — ревізійний список селян дідича А. Сабатина
30.09.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 2098 -  2110).

Яланець, с. — ревізійний список селян дідича графа Ф. Мошинсь- 
кого 26.08.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 307 -  385 зв.).

Вінницький повіт Брацлавської губернії

Браїлів, м-ко -  ревізійний список єврейського населення містечка, 
яке мешкає у інших населених пунктах 16.08.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, 
арк. 293 -  300); ревізійний список вільних дворових службовців 
тринітарського римо-католицького монастиря 31.07.1795 (ф. 603, оп. 1, 
спр. 5, арк. 303 — 304); ревізійний список вільних дворових службовців 
церкви Святої Трійці 31.07.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 301 -  302); 
ревізійний список вільних дворових службовців церкви Івана Богослова
31.07.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 307 — 308); ревізійний список вільних 
дворових службовців церкви Різдва Пресвятої Богородиці 31.07.1795 (ф. 
603, оп. 1, спр. 5, арк. 305 — 306); ревізійна відомість на іноземців, що 
мешкають в містечку 07.08.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 347 -  348);

Вінниця, м-то — ревізійна відомість на духовних осіб домі
ніканського монастиря 30.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 1 -  2); 
ревізійна відомість на духовних осіб капуцинського монастиря
30.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. З — 4); ревізійна відомість на чер
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ниць дівочого православного Благовіщенського монастиря 30.11.1795 
(ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 5 — 6); ревізійна відомість на світське ри- 
мо-католицьке духівництво парафіяльного римо-католицького косте
лу 30.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 7 — 8); ревізійна відомість на 
духовних осіб Вінницького духовного правління 19.12.1795 (ф. 603, оп. 
1, спр. 7, арк. 9 -1 0 ); ревізійна відомість на священо- і церковнослу
жителів православного Кузьмо-Дем’янівського собору 30.11.1795 (ф. 
603, оп. 1, спр. 7, арк. 11 — 12); ревізійна відомість на родину ієрея пра
вославного Кузьмо-Дем’янівського собору Д. Крубовича 30.11.1795 
(ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 13 — 14); ревізійна відомість на священо- і 
церковнослужителів церкви Святого Миколи-Чудотворця 30.11.1795 
(ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 15 — 16); ревізійна відомість на священо- і 
церковнослужителів церкви Івана Богослова Хуторів Педьок
19.12.1795 (ф.603,оп. 1,спр. 7, арк. 17 —18); ревізійна відомість на свя
щено- і церковнослужителів церкви Великомученика Георгія Хуторів 
Щіток 19.12.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 19 — 20); ревізійна відомість 
на родину безмісного уніатського священика передмістя Старого 
Міста ієрея М. Багоцького 30.10.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 21 — 
22); ревізійна відомість на родину безмісного уніатського священика 
передмістя Хуторів Педьок ієрея Д. Обертинського 30.10.1795 (ф. 603, 
оп. 1, спр. 7, арк. 23 — 24); ревізійна відомість на родину судді посеред
ницького суду Я. Зарчинського (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 25 — 26); 
ревізійна відомість на родину мечника белзького А. Котовича
19.12.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 27 — 28); ревізійна відомість на 
околичну шляхту 19.12.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 29 -  70); 
ревізійна відомість на чиншову шляхту, що мешкає на юридиці 
домініканського монастиря 30.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 73 — 
79); ревізійна відомість на чиншову шляхту, що мешкає на землях 
дівочого Благовіщенського монастиря 30.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, 
арк. 81 — 84); ревізійна відомість на чиншову шляхту, що мешкає на 
поєзуїтській юридиці 19.12.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 85 — 98); 
ревізійна відомість на шляхту, що мешкає при домініканському 
костьолі 30.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 99 -  100); ревізійний спи
сок вільних людей, що мешкають на поєзуїтській юридиці 19.12.1795 
(ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 101 — 104); ревізійна відомість нашляхту, що 
мешкає за контрактами при будинку губернатора Ф. Ф. Берхмана
15.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 105 — 109); ревізійна відомість на
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Вінницький повіт Брацлавської губернії

дворових службовців у духівництва 30.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 
111-112); ревізійна відомість на чиншову шляхту, що мешкає на зем
лях магістрату 19.12.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 113 -  130); 
ревізійний список селян Хутора Компанців при м. Вінниці, яким 
володів Я. Зарчинський 12.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 131 -  133); 
ревізійний список вільних службовців дворянина А. Котовича на Ста
рому Місті 19.12.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 135 -  136); ревізійний 
список вільних службовців вінницького городничого капітана 
С. Лапухіна 19.12.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 139 — 140); ревізійний 
список вільних службовців підпоручика Г. П^нятовського 19.12.1795 
(ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 141 — 142); ревізійний список дворових людей 
підпоручикаХ. Криловського 22.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 143
— 144); ревізійний список вільних людей, що мешкають на юридиці 
домініканського монастиря 30.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 145 — 
146); ревізійний список вільних людей, що мешкають на землях 
дівочого Благовіщенського монастиря 30.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, 
арк. 147 — 149); ревізійний список на родину дворового чоловіка 
штаб-ад’ютанта брацлавського губернатора П. Мельникова І. Музи- 
ченка 11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 151 — 152); ревізійний список 
дворових людей колезького асесора О. Гревса 10.11.1795, тільки 
російськомовний варіант (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 153 — 156 зв.); 
ревізійний список дворових людей статського радника А. Обольяни- 
нова по м. Чернігову Чернігівського намісництва 28.06.1795, тільки 
російськомовний варіант (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 158 — 158 зв.); 
ревізійний список дворових людей пример-майора К. Вестфаліна
19.12.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 159 -  160); ревізійний список дво
рових людей губернського стряпчого секунд-майора І. Бутовича
19.12.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 7, арк. 162 — 164).

Кобильня, с. -  ревізійний список селян дідички К. Раковської, які 
перебувають в заставній посесії у І. Свідерського 18.11.1795 (ф. 603, оп. 
1, спр. 5, арк. 169 -  190).

Козинці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Воздвиження Чесного Хреста (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 9 -11); 
відомість на родину дідички села К. Раковської 30.10.1795 (ф. 603, оп. 
1, спр. 5, арк. 13 — 14); ревізійна відомість на чиншову шляхту
15.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 15 — 19); ревізійний список селян

18



Вінницький повіт Брацлавської губернії

дідички К. Раковської 30.10.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 21 — 47).

Косаківка, с. — ревізійна відомість на родину посесора села І. 
Свідерського 18.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 135 — 136); 
ревізійний список селян дідички К. Раковської, які перебувають в 
заставній посесіїу І. Свідерського 18.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 
137 — 167); ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Івана Богослова 18.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 133 —134).

Коханшка, с. -  ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Успіння Пресвятої Богородиці 30.07.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 
5, арк. 53 — 55); ревізійна відомість на чиншову шляхту 15.11.1795 (ф. 
603, оп. 1, спр. 5, арк. 57 — 60); ревізійний список селян дідички 
К. Раковської 15.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 61 — 98).

Леляки, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Святих безсеребреників Кузьми і Дем’яна 26.08.1795 (ф. 603, 
оп. 1, спр. 5, арк. 321 — 322); ревізійний список селян дідича С. Щ. По- 
тоцького, які перебувають у заставній посесії у графа І. Мощенського
26.08.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 323 — 338).

Мала Жмеринка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковно
служителів церкви Преподобної Параскеви 25.08.1795 (ф. 603, оп. 1, 
спр. 5, арк. 339 — 340); ревізійна відомість на чиншову шляхту
25.08.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 341 -  345).

Отаки, присілок — ревізійний список селян дідича 
С. Жабокліцького 06.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 223 — 228).

Пеньківка, с. — ревізійний список селян дідича графа І. Моркова
12.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 1 -5).

Приборівка, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 19.11.1795 
(ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 197 — 202); ревізійний список селян дідички 
К. Раковської, які перебувають в заставній посесії у І. Свідерського
18.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 203 — 213).

Сививківці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Різдва Пресвятої Богородиці (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 101
-  102); ревізійна відомість на чиншову шляхту 18.11.1795 (ф. 603, оп. 1, 
спр. 5, арк. 103 —106); ревізійний список селян дідички К. Раковської,
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які перебувають в заставній посесіїу І. Свідерського 18.11.1795 (ф. 603, 
оп. 1, спр. 5, арк. 107 -  129).

Слобода-Тартачна, с. — ревізійний список селян дідича С. Щ. По- 
тоцького 15.09.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 353 — 354 зв., лише два 
перших аркуші).

Тиврів, м-ко — ревізійна відомість на духовних осіб домініканського 
монастиря 03.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 231 — 232); ревізійна 
відомість на священо- і церковнослужителів церкви Вознесіння Гос
поднього 03.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 233 — 234); відомість на ро
дину дідича Ц. Ярошинського (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 235 — 236); 
ревізійна відомість на чиншову шляхту 03.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, 
арк. 237 -  240); ревізійний список селян дідича Ц. Ярошинського (ф. 
603, оп. 1, спр. 5, арк. 241 — 241 зв., тільки перший аркуш).

Шура, с. — ревізійний список селян дідича С. Жабокліцького
06.11.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 215 — 219).

Гайсинський повіт Брацлавської губернії

Адамівка, с. — ревізійний список селян дідичів братів Адама і Кос
тянтина Чорторийських 1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 458 — 486).

Басаличівка, с. — ревізійний список селян села дідича С. Потоць- 
кого 31.07.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 116 -  122).

Вища Кропивна, с. — ревізійний список селян дідича Я. Жуковсь
кого 30.06.1795 (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 616-629).

Гнатівка, с. — ревізійний список селян дідича А  Холоневського
31.06.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 1345 -  1357).

Городок, с. — ревізійний список селян дідичів братів Адама і Кос
тянтина Чорторийських 1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 630-685); 
ревізійний список дворових селян позбавленого парафії уніатського 
священика Остаповича 06.1795 (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 895 -  896).

Гранів, м-ко -  ревізійний список селян дідичів братів Адама і Кос
тянтина Чорторийських 1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 506 -  576).
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Губник, с. -  ревізійний список селян частини села дідича І. Яро- 
шинського 27.06.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 941 -  972,); 
ревізійний список селян частини села дідича Ф. Борциховського
06.1795 (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 1358 — 1368).

Гунча, с. — ревізійний список селян дідича Ф. С. Красицького
29.06.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 435 — 457).

Дмитренки, с. — ревізійний список селян села дідича С. Ю. По- 
тоцького 31.07.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 160 -  165).

Зятківці, м-ко — ревізійний список селян дідича А. Холоневського 
1795 (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 893 — 894 зв., тільки перших два аркуші).

Корабелпкка, с. — ревізійний список селян дідичів братів Адама і Кос
тянтина Чорторийських 1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 590 — 615 зв.).

Коритна, с. — ревізійний список селян дідичів братів Адама і Кос
тянтина Чорторийських 1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 1030 — 1072)

Косанова, с. — ревізійний список селян частини села дідича Б. Ост- 
ровського 29.06.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 11 — 18).

Краснопілка, с. — ревізійний список селян дідичів братів Адама і 
Костянтина Чорторийських 1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 827 — 892).

Крутогорб, с. — ревізійний список селян дідича А. Ярошинського
20.06.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 1132 — 1219 зв., обривається на 
хаті № 46 неосілих селян).

Кузьминці, с. -  ревізійний список селян дідича Б. Островського
31.07.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 774 — 826 зв., обривається на хаті 
№ 184); ревізійний список селян частини села дідича Б. Островського, 
яка перебуває у заставній посесії М. Загурського 06.1795 (ф.471, оп. 4, 
спр. 1, арк. 1268 -  1273).

Кущинці, с. — ревізійний список селян частини села дідича Ф. Го- 
лубицького 29.05.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 587 -  589); 
ревізійний список селян частини села дідичів Михайловських
12.06.1795 (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 686 -  691).

Кущинці, с. — ревізійний список селян частини села дідичів Яб- 
лонських 27.05.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 47 — 54 зв.).
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Ладижинські Хутори, с. — ревізійний список селян дідича 
С. Ю. Потоцького 31.07.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 692 — 718).

Мар’янівка, с. -  ревізійний список селян дідича А. Яроишнського
20.06.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 973 -  986).

Марківка, с. — ревізійний список селян дідичів братів Адама і Кос
тянтина Чорторийських 1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 748 — 773).

Мнпгїв, с. — ревізійний список селян дідичів братів Адама і Кос
тянтина Чорторийських 1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 719 — 747).

Монастирок-Тшшгівський, с. — ревізійний список селян 
Тишківського василіанського чоловічого монастиря 15.07.1795 р. 
(ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 131 — 137 зв., 140); ревізійна відомість на ду
ховних осіб Тишківського василіянського чоловічого монастиря 29.06. 
1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 138 -  139).

Огіївка, с. — ревізійний список селян дідичів братів Адама і Кос
тянтина Чорторийських 1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 382 — 398)

Орлівка, с. — ревізійний список селян дідича С. Ю. Потоцького
31.07.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 1093 -  1094 зв., обривається на 
хаті № 8).

Остолопів, с. — ревізійний список селян частини села дідича 
Ю. Спендовського 16.09.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 88 -  97); 
ревізійний список селян частини села дідича І. Спендовського 09.1795 
р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 88 — 109); ревізійний список селян частини 
села дідича І. Спендовського 16.09.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 110 
” 115);

Паланка, с. — ревізійний список селян села дідича С. Потоцького
31.07.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 69 -  87).

Петрашівка, с. -  ревізійний список селян дідича С. Ю. Потоцько
го 07.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 925 -  940).

Побірка, с. — ревізійний список селян села дідича С. Потоцького
31.07.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 55 -  68).

Рахнівка, с. — ревізійний список селян дідичів братів Адама і Кос
тянтина Чорторийських 1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 987 — 1007).
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Семирічка, с. — ревізійний список селян села дідича графа 
С. Ф. Красицького 29.06.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 28 -  46 зв.).

Скаржешвка, с. -  ревізійний список селян дідичів братів Адама і 
Костянтина Чорторийських 1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 1320 -  
1342).

Слобода Антонівка, с. — ревізійний список селян села дідича 
С. Потоцького 31.07.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 123 — 130).

Слобода Шура, с. — ревізійний список селян Гайсинського старос
тва 29.06.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 1 — 10).

Степанівна, с. -  ревізійний список селян дідичів братів Адама і 
Костянтина Чорторийських 1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 1343 — 
1344 зв., обривається на хаті № 10)

Степашки, с. — ревізійний список селян дідича С. Ю. Потоцького
31.07.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 1073 -  1091).

Струтів, с. — ревізійний список селян дідича С. Ю. Потоцького
06.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 1008 -  1018).

Тополівка, с. — ревізійний список селян дідичів братів Адама і Кос
тянтина Чорторийських 1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 487 — 505).

Уляниця, с. — ревізійний список селян дідича С. Ю. Потоцького
31.07.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 1095 -  1119).

Четвертюгівка, с. — ревізійний список селян села дідича С. Ю. По
тоцького 10.07.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 399 — 432).

Чечелівка, с. — ревізійний список селян частини села дідича Д. Го- 
лубицького 12.06.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 433 — 457); 
ревізійний список селян частини села дідича Карасуського 27.05.1795 
(ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 583 — 585зв.); ревізійний список селян части
ни села дідича П. Чечеля 24.07.1795 (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 1291 -  
1318 зв.).

Шиманівка, с. — ревізійний список селян дідича С. Ю. Потоцького
06.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 1019 -  1029).
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Гулівці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці 15.09.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, 
арк. 79 — 80); ревізійна відомість на чиншову шляхту 15.09.1795 (ф. 603, 
оп. 1, спр. З, арк. 81 — 82); ревізійний сйисок селян дідича графа А. Хо- 
лоневського 15.09.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 83 -  138).

Гущинці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Успіння Пресвятої Богородиці 15.09.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 
З, арк. 1 — 2); ревізійна відомість на чиншову шляхту 15.09.1795 (ф. 603, 
оп. 1, спр. З, арк. 5 — 13); ревізійна відомість на родину дідича села гра
фа А. Холоневського 09.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. З — 4); 
ревізійний список селян дідича графа А Холоневського 15.09.1795 (ф. 
603, оп. 1, спр. З, арк. 15 — 76).

Заливанщина, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослу
жителів церкви Великомучениці Параскеви 30.08.1795 (ф. 603, оп. 1, 
спр. З, арк. 575 — 576); ревізійний список селян дідича графа Кс. Холо
невського 1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 583 — 643, верхні краї аркушів 
пошкоджено); ревізійна відомість на чиншову шляхту 05.09.1795 (ф. 
603, оп. 1, спр. З, арк. 577 — 582).

Калинівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Преподобної Параскеви 09.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 
141 — 143, священик — Василь Степанович Руданський); ревізійна 
відомість на чиншову шляхту 10.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 147 -  
149); ревізійна відомість на родину заставного посесора І. Лошкевича
10.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 145 — 146); ревізійний список селян 
дідича графа А. Холоневського, які перебувають у заставній посесії у 
І. Лошкевича 10.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 151 -  178).

Корделівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Великомученика Димитрія 27.08.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 
З, арк. 517-518); ревізійний список селян дідича графа А  Холоневсь
кого 27.08.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 519 -  573).

Лемеигівка, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 14.10.1795 
(ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 409 — 424); ревізійна відомість на священо- і 
церковнослужителів церкви Івана Богослова 14.10.1795 (ф. 603, оп. 1, 
спр. З, арк. 425 — 426); ревізійний список селян дідича Б. Островського
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10.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 427 -  463).
Людинці, с. -  ревізійна відомість на священо- і церковнослужите

лів церкви Святого Хрестителя Миколая 31.08.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 
З, арк. 467 -  468); ревізійна відомість на чиншову шляхту 13.10.1795 (ф. 
603, оп. 1, спр. З, арк. 471 -  480); ревізійний список селян дідича 
Б. Островського 13.10.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 481 -  509); 
ревізійна відомість на родину посесора села князя М. Четвертинського
14.10.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 469 -  470).

Павлівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Івана Богослова 15.09.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 247 -  
248); ревізійний список селян дідича графа А. Холоневського
15.09.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 249 -  312).

Писарівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 15.09.1795 (ф. 603, оп. 1, 
спр. З, арк. 363 — 364); ревізійна відомість на чиншову шляхту
15.09.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 365 — 367); ревізійний список се
лян дідича графа А- Холоневського 15.09.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 
369 -  406).

Радіша, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Зачаття Святої Анни 27.08.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 317 — 
318); ревізійна відомість на чиншову шляхту 27.08.1795 (ф. 603, оп. 1, 
спр. З, арк. 319 — 324); ревізійний список селян дідича графа А. Холо
невського 27.08.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 325 -  360).

Райки, с. — ревізійний список селян дідича Б. Островського
30.09.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 515 — 516 зв., тільки перших два 
аркуші).

Сальник, с. -  ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Воздвиження Чесного Хреста 30.09.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. 
З, арк. 181 —182); ревізійна відомість на чиншову шляхту 30.10.1795 (ф. 
603, оп. 1, спр. З, арк. 185 — 190); ревізійна відомість на родину застав
ного посесора села І. Домського 30.10.1795 (ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 
183 — 184); ревізійний список селян дідича графа А. Холоневського, 
які перебувають у заставній посесії у І. Домського 30.10.1795 (ф. 603, 
оп. 1, спр. З, арк. 191 — 243).
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Андрушівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Різдва Пресвятої Богородиці 30.06.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 124 — 125); ревізійна відомість на родину безмісного уніатсь
кого священика Г. Семержинського 30.06.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 126 -  128).

Антонівка, с. — ревізійний список селян дідички А- Пулавської, які 
перебувають в заставній посесії у Я. Осташевського 25.09.1795 (ф. 608, 
оп. 1, спр. 39, арк. 924 — 930).

Бабин, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Великомучениці Параскеви 22.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 142 — 143).

Білашки, с. -  ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Преображення Господнього 17.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 231 -232).

Білки, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Святого Івана Богослова 12.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 
205 — 206); ревізійна відомість на родину безмісного уніатського свя
щеника І. Д. Вербицького 12.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 207 — 
208).

Богданівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Святого Івана Богослова 21.08.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 36 — 37); ревізійний список селян дідича М. Єловицького, які пе
ребувають в оренді у С. Гродзіцького 21.08.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, 
арк. 436 — 453).

Бондури, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Воскресіння Христового 07.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 213-214).

Борисівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Святителя Христового Миколая 29.07.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 37, арк. 154 — 155).

Булаї, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів
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церкви Святителя Христового Миколая 17.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 253 -  254).

Василівка, с. -  ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Покрови Пресвятої Богородиці 07.09.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 37, арк. 166 — 167); ревізійна відомість на родину безмісного уніа
тського священика І. Якубінського 04.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 168 — 169).

Васильківці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Різдва Христового 15.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 
247 — 248); ревізійна відомість на родину безмісного уніатського свя
щеника Г. Язловського 15.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 249 — 250).

Велика Ростівка, с. -  ревізійна відомість на священо- і церковно
служителів собору Архистратига Михаїла 18.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 42 — 43); ревізійний список селян дідича Ф. Мервінського, які 
перебувають у заставній посесії у Ф. Бартошевського, 30.08.1795 (ф. 
608, оп. 1, спр. 39, арк. 507 — 560).

Великі і Малі Ліщинці, с. — ревізійна відомість на священо- і цер
ковнослужителів церкви Покрови Пресвятої Богородиці 31.10.1795 (ф. 
608, оп. 1, спр. 37, арк. 90 — 91); ревізійна відомість на родину безміс
ного уніатського священика О. Дятиловича 31.10.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 37, арк. 92 — 93).

Вівсяники, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Святих апостолів Павла і Петра 10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 104 -  105).

Гоноратка, с. -  ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Великомученика Димитрія 28.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 78 -  79).

Гопчиця, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Святої Трійці 15.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 233 — 
234).

Гордіївка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Святого Івана Богослова 24.06.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 108 — 109).
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Дашів, м-ко — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Успіння Пресвятої Богородиці 07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 174 — 175); ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Архистратига Михаїла 07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 
176 -  177); ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Преподобного Онуфрія 30.08.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк.
178 -  179); ревізійна відомість на родину безмісного уніатського свя
щеника М. Шидловського 11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 180 — 
181); ревізійний список єврейського населення містечка 14.11.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1315, арк. 87 — 101); ревізійний список єврейського на
селення містечка, яке мешкає в інших населених пунктах, 14.11.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1315, арк. 102 — 107).

Джуринці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Великомученика Димитрія 12.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 211-212).

Довжок, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Святого Івана Золотовустого 30.07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 102 -  103).

Дубровинці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Архистратига Михаїла 10.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 170 -  171).

Жаданівка, с. -  ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Преподобної Параскеви 28.07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 215-216).

Животівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 29.08.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 37, арк. 118 -  119).

Жвдівці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 15.11.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 37, арк. 251 -  252).

Жорншце, м-ко — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Архистратига Михаїла 28.07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 
46 — 47); ревізійна відомість на родину безмісного уніатського священи
ка Ф. Духовича 21.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 48 — 49); ревізійна
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відомість на монахів реформатського римо-католицького монастиря
30.07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 50 — 51); ревізійний список селян 
дідича С. Вислоцького 21.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 603 — 646); 
ревізійний список єврейського населення містечка 21.10.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 1315, арк. 33 — 39); ревізійний список єврейського населення 
містечка, яке мешкає в інших населених пунктах, 21.10.1795 (ф. 177, оп. 
1, шр. 1315, арк. 41 —45).

Зарудця, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Різдва Пресвятої Богородиці 30.07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 74 -  75); ревізійна відомість на родину безмісного уніатського 
священика І. Шидловського 30.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 76 — 
77); ревізійний список селян частини села дідички А. Пулавської
30.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 894 — 899); ревізійний список се
лян частини села дідички А. Пулавської, яка перебуває в заставній 
посесії у А. Яковицького 30.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 887 — 
893); ревізійний список селян частини села дідички А. Пулавської, яка 
перебуває в оренді у Ф. Шидловського, 30.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
39, арк. 900 -  915).

Зозів, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Преображення Господнього 17.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 221 -  222).

Зозівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Великомученика Димитрія 17.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 223 -  224).

Іваньки, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Великомученика Димитрія 19.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 56 — 57); ревізійний список селян дідича С. Вислоцького, які пе
ребувають у оренді у В. Хоїнського, 19.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, 
арк. 681 -  700).

Іллінці, м-ко — ревізійний список єврейського населення містечка
30.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1315, арк. 65 — 80); ревізійний список 
єврейського населення містечка, яке мешкає в інших населених пунк
тах, 30.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1315, арк. 81 — 85); ревізійна відо
мість на священо- і церковнослужителів церкви Воскресіння 
Христового 30.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 130 — 131); ревізійна
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відомість на священо- і церковнослужителів церкви Преображення 
Господнього 08.1795 (ф. 608, on. 1, спр. 37, арк. 132 — 133); ревізійна 
відомість на священо- і церковнослужителів церкви Святої Трійці
15.07.1795 (ф. 608, on. 1, спр. 37, арк. 134 — 135); ревізійна відомість на 
священо- і церковнослужителів церкви Різдва Превсятої Богородиці
09.10.1795 (ф. 608, on. 1, спр. 37, арк. 136 -  137); ревізійна відомість на 
родину безмісного уніатського священика І. Шидловського 09.10.1795 
(ф. 608, on. 1, спр. 37, арк. 138 -  139); ревізійна відомість на світське 
духівництво римо-католицького костелу Святого Геронима 29.06.1795 
(ф. 608, on. 1, спр. 37, арк. 140 — 141).

Казимирівка, с. — ревізійний список селян дідички А. Пулавської
28.09.1795 (ф. 608, om 1, спр. 39, арк. 924 -  930).

Кальних, м-ко — ревізійний список єврейського населення містеч
ка 14.11.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 1315, арк. 108 -  109);

Кам’янка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Різдва Пресвятої Богородиці 23.07.1795 (ф. 608, on. 1, спр. 
37, арк. 26 — 27); ревізійний список селян дідича JI. Струтинського, які 
перебувають у заставній посесії у В. Одрживольського 23.07.1795 (ф. 
608, on. 1, спр. 39, арк. 293 -  318).

Кам’яногірка, с. -  ревізійний список селян дідича Я. Дудзінського
09.11.1795 (ф. 608, on. 1, спр. 39, арк. 810 -  817).

Канте лина, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Архистратига Михаїла 25.07.1795 (ф. 608, on. 1, спр. 37, 
арк. 195 -  196)

Китайгород, м-ко — ревізійна відомість на родину безмісного уніа
тського священика Ф. Остаповича 09.11.1795 (ф. 608, on. 1, спр. 37, арк. 
60 -  61); ревізійний список селян дідича Я. Дудзінського 11.1795 (ф. 
608, on. 1, спр. 39, арк. 751 — 769); ревізійний список єврейського насе
лення містечка 09.11.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 1315, арк. 47 -  53); 
ревізійний список єврейського населення містечка, яке мешкає в інших 
населених пунктах, 09.11.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 1315, арк. 55 -  56).

Кожанка, с. — ревізійна відомість на родину безмісного уніатсь
кого священика Г. Хоптаревського 16.10.1795 (ф. 608, on. 1, спр. 37, 
арк. 98 — 99); ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів
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церкви Воздвижения Чесного Хреста 16.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 100-101).

Копіївка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Великомучениці Параскеви 09.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 64 — 65); ревізійний список селян дідича Я. Дудзінського
09.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 788 -  809).

Кошлани, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 20.07.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 37, арк. 219 — 220).

Красненьке, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Архистратига Михаїла 17.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 172 -  173).

Криштофівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослу
жителів церкви Різдва Пресвятої Богородиці 07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 209 -  210).

Круподеринці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослу
жителів церкви Різдва Пресвятої Богородиці 1795 (без числа, місяця; 
ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 241 — 242).

Кулешів, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Великомучениці Параскеви 15.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 261 -  262).

Купчинці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 30.08.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 37, арк. 193 — 194).

Левківка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Святителя Христового Миколая 31.10.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 37, арк. 82 -  83).

Лшювець, м-ко -  ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Воскресіння Христового 23.07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 10 — 12); ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Святої Трійці 23.07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 14 — 15); 
ревізійна відомість на родину безмісного уніатського офіціала І. Лю- 
бинського 31.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 16 — 17); ревізійна
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відомість на родину безмісного уніатського священика Ф. Кумицько
го, позбавленого парафії при церкві Покрови Пресвятої Богоматері 
передмістя Гайсина 31.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 18 — 19); 
ревізійний список селян дідича Л. Струтинського 11.10.1795 (ф. 608, оп. 
1, спр. 39, арк. 11 — 127); чорновий варіант ревізійного списку селян 
дідича Л. Струтинського 11.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 128 -  247, 
у чистовому варіанті бракує хат № № 62 — 64); ревізійний список дворо
вих липовецького протопопа Топольського 31.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
39, арк. 250 — 253); ревізійний список селян дідича Л. Струтинського, 
які мешкають в хуторі Савицького 31.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 
254 — 256); ревізійний список єврейського населення містечка
31.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1315, арк. 3 — 24); ревізійний список єврей
ського населення містечка, яке мешкає в інших населених пунктах,
31.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1315, арк. 25 -  31).

Лиса Гора, с. -  ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Архистратига Михаїла 22.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 152 -  153).

Лугова, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Успіння Пресвятої Богоматері 13.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 52 — 53); ревізійний список селян дідича С. Вислоцького, які пе
ребувають у оренді у Б. Лісовської 13.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 
647 -  657).

Люлинці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Святого Івана Богослова 04.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 86 — 87); ревізійний список селян дідича Л. Струтинського
22.08.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 258 — 279).

Люлинці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Успіння Святої Анни 08.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 20 — 
21); ревізійна відомість на родину безмісного уніатського священика 
І. Кавушинського 21.08.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 22 — 23).

Лядська Слобода, с. — ревізійна відомість на священо- і церковно
служителів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 01.09.1795 (ф. 608, 
оп. 1, спр. 37, арк. 112 — 113); ревізійна відомість на родину безмісного 
уніатського священика М. Цехржицького 24.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр.
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37, арк. 114-115).

Мала Ростівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковно
служителів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 21.10.1795 (ф. 608, 
оп. 1, спр. 37, арк. 44 — 45); ревізійний список селян дідича 
Ф. Мервінського 18.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 561 — 580).

Медівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви СвятоїТрійці 30.07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 28 — 29); 
ревізійний список селян дідича М. Єловицького 25.09.1795 (ф. 608, оп. 
1, спр. 39, арк. 347 -  373).

Мервин, с. -  ревізійний список селян дідича Ф. Мервінського
18.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 581 -  601).

Нападівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 08.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 58 — 59); ревізійний список селян дідича Прилуського 06.1795 
(ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 707 — 750).

Неменка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 22.09.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 37, арк. 160 — 161, священик — В. В. Ніщинський).

Олександрівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослу
жителів церкви Преподобної Параскеви 07.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 38 — 39); ревізійний список селян дідича М. Єловицького, які 
перебувають у оренді у І. Бєльського, 07.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, 
арк. 455 — 467).

Ораіів, м-ко — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Успіння Пресвятої Богоматері 28.07.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 37, арк. 66 — 67); ревізійна відомість на родину безмісного уніатсь
кого священика К. Дубицького 30.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 68
— 69); ревізійна відомість на світське духівництво римо-католицького 
костелу Святого Станіслава 30.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 70 — 
71); ревізійний список селян дідички А. Пулавської, які перебувають в 
оренді у Ю. Сніховського 30.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 827 -  
868); ревізійний список вільних службовців римо-католицького косте
лу 30.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 869 -  870); ревізійний список 
єврейського населення містечка 30.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1315,
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арк. 57 — 59); ревізійний список єврейського населення містечка, яке 
мешкає в інших населених пунктах, 30.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1315, 
арк. 61 -  63).

Оратівка, с. -  ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Воздвиження Чесного Хреста 28.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 72 -  73); ревізійний список селян дідички А. Пулавської, які 
перебувають в заставній посесії у К. Покрживницького 28.09.1795 (ф. 
608, оп. 1, спр. 39, арк. 871 — 886).

Ормянка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Святителя Христового Миколая 24.06.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 37, арк. 110—111).

Очеретня, с. -  ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Архистратига Михаїла 20.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 
267 -  268); ревізійна відомість на родину безмісного уніатського свя
щеника В. Островського 20.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 269 — 
270).

Очитків, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Архистратига Михаїла 26.07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 
3 2 -  33); ревізійна відомість на родину безмісного уніатського свяще
ника Д. А  Ніщинського 26.08.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 34 -  35); 
ревізійний список селян дідича М. Єловицького, що перебувають у 
заставній посесії у С. Гордзіцького 21.08.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, 
арк. 414 -  435).

Павлівна, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Святого Івана Богослова 15.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 243 -  244).

Павлівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Святої Трійці 22.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 156 -  
157); ревізійна відомість на родину безмісного уніатського священика 
Т. Семашка 22.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 158 -  159).

Паріївка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Архистратига Михаїла 12.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 
201 -  202).
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Пархомівка, с. -  ревізійна відомість на свшцено- і церковнослужи
телів церкви Святого Івана Богослова 28.07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 199 -  200).

Педоси, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Святителя Христового Миколая 15.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 259 -  260).

Плисків, м-ко — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Великомучениці Параскеви 30.06.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 120 — 121); ревізійна відомість на родину безмісного уніатсь
кого священика К. Михальського 30.06.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 
122 -  123).

Погребище, м-ко — ревізійна відомість на священо- і церковнослу
жителів церкви Архистратига Михаїла 17.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 225 -  226); ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Успіння Пресвятої Богоматері 17.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 227 — 228); ревізійна відомість на світське духівництво римо-като- 
лицького костелу Успіння Пресвятої Богоматері 17.11.1795 (ф. 608, оп. 
1, спр. 37, арк. 229 — 230); ревізійний список єврейського населення 
містечка 17.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1315, арк. 111 — 131); ревізійний 
список єврейського населення містечка, яке мешкає в інших населе
них пунктах, 17.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1315, арк. 134- 143).

Попівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Зачаття Превсятої Богородиці 24.06.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 116-117).

Розкопане, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Святителя Христового Миколая 15.11.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 37, арк. 237 -  239).

Росоша, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Великомученика Димитрія 20.07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 30 — 31); ревізійний список селян дідичаМ. Єловицького
03.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 374 -  413).

Салогубівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослу
жителів церкви Святої Великомучениці Варвари 12.10.1795 (ф. 608, оп. 
1, спр. 37, арк. 84 -  85).
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Саражинці, с. -  ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 30.10.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 37, арк. 235 — 236).

Синарна, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Великомученика Димитрія 13.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 164 -  165).

Ситківці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Вознесіння Господнього 28.07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 203 -  204).

' Скитка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Святого Івана Богослова 01.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк.
24 — 25); ревізійний список селян дідича Л. Струтинського 01.09.1795 
(ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 280 — 291).

Смаржинці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Великомученика Димитрія 04.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 88 -  89).

Спичинці, м-ко — ревізійна відомість на священо- і церковнослу
жителів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 17.11.1795 (ф. 608, оп. 
1, спр. 37, арк. 245 — 246); ревізійний список єврейського населення 
містечка 17.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1315, арк. 144 — 149).

Станилівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Вознесіння Господнього 31.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 80 -  81).

Степанки, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Великомучениці Параскеви 15.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 255 — 256); ревізійна відомість на родину безмісного уніатсь
кого священика Є. Павловського 15.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 
257 -  258)

Стрижаків, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Святої Трійці 16.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 162 -  
163).

Струганка, с. — ревізійний список селян дідича Л. Струтинського
28.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 321 — 336).
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Тальянки, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Святого Івана Богослова 15.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 263 -  264).

Тодорівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Воздвиження Чесного Хреста 21.07.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 37, арк. 62 -  63).

Троща, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці 24.06.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 106 -  107).

Тягун, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці 19.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 148 — 149).

Уланівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Зачаття Святої Анни 22.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 
150 — 151); ревізійний список селян дідича Л. Струтинського
14.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 337 -  341).

Федорівка, с. — ревізійний список селян дідича Я. Дудзінського
09.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 770 -  787).

Хороша, слобода -  ревізійний список селян дідича Л. Струтинсь
кого 06.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 342 -  346).

Хранівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Великомученика Димитрія 07.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 217 -218).

Чагів, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Святителя Христового Миколая 08.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 40 — 41); ревізійний список селян дідича М. Єловицького, які пе
ребувають в заставній посесії у А. Дунаєвського, 08.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 39, арк. 473 — 505).

Черемошне, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Великомученика Димитрія 15.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 265 -  266).

Чернявка, с. — ревізійна відомість на родину безмісного уніатсь
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кого священика Й. Хоптаревського 16.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 94 -  95); ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Великомученика Димитрія 16.10.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 96 -  97).

Шабельня, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 14.11.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 37, арк. 188 -  190); ревізійна відомість на родину безмісного уніа
тського священика М. Рудецького 14.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 191 — 192).

Юрківці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Успіння Пресвятої Богородиці 28.07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 184 — 185); ревізійна відомість на родину безмісного уніатсь
кого священика П. Козицького 14.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 
186 -  187).

Яблуновиця, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослу
жителів церкви Святого Івана Богослова 22.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 
37, арк. 144 -  145); ревізійна відомість на родину безмісного уніатсь
кого священика П. Семашка 22.09.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 146 
-147).

Язовиця, с. -  ревізійний список селян дідича С. Вислоцького, які 
перебувають в оренді у М. Крушельницької, 13.10.1795 (ф. 608, оп. 1, 
спр. 39, арк. 701 -  706).

Якубівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Святої Трійці 31.07.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, арк. 54 — 55); 
ревізійний список селян дідича С. Вислоцького 21.10.1795 (ф. 608, оп.
1, спр. 39, арк. 659 — 679).

Яншшвка, с. — ревізійний список селян дідича Я. Дудзінського
09.11.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 39, арк. 818 -  826).

Яструбинці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Святого Івана Богослова 30.08.1795 (ф. 608, оп. 1, спр. 37, 
арк. 197 -  198).
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Бараболівка, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 08.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-1, арк. 1 — 2).

Біляни, с. — ревізійний список селян гр. Ю. Плятера 08.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-16, арк. 1 —72, у документі бракує першого аркуша 
та аркуша старої нумерації — 455, стара нумерація — 435 — 508).

Буднє, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 07.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 1208-38, арк. 6 — 7).

Воєводчинці, с. -  ревізійний список селян дідички К. Косаков- 
ської 17.08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1209, арк. ЗО, 34 -  49); ревізійна 
відомість на чиншову шляхту17.08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1209, арк. 31
— 33, арк. 52 — 54 — дублет); ревізійна відомість на священо- і церков
нослужителів Свято-Вознесенської церкви 08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
1209, арк. 57 — 58); ревізійна відомість на родину посесора села П. Се- 
редницького 17.08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1209, арк. 59 — 60).

Горай, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 15.09.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-58, арк. 47 -  55).

Грабівці, с. -  ревізійна відомість на чиншову шляхту 10.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-43, арк. 23 — 25); ревізійна відомість на священо- і 
церковнослужителів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 24.09.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-44, арк. 5 — 6); ревізійна відомість на пропуще
ну в ревізію чиншову шляхту б/д(ф. 177,оп. 1,спр. 1208-19,арк. 1 — 2).

Григорівна, с. — ревізійна відомість на родину чиншового шляхти
ча І. В. Татаровського 08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 816, арк. 1 -  2).

Івашківщ, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 08.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-19, арк. 18 — 19, бракує останніх аркушів).

Ізраїлівка, с. — ревізійний список селян дідича В. С. Сулятицького
08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 828, арк. 1 -  17).

Каришків, с. -  ревізійний список селян дідича Ю. Любомирського
08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-20, арк. 1 — 40); ревізійна відомість на 
чиншову шляхту 1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-20, арк. 41 -  66, бракує 
перших чотирьох аркушів, починається з хати № 4); ревізійна
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відомість на священо- і церковнослужителів церкви Великомученика 
Димитрія 08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-41, арк. 11, бракує 
російськомовного варіанту).

Карпівка, с. -  ревізійна відомість на чиншову шляхту 08.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 846, арк. 65 — 68); ревізійний список селян дідича 
С. Потоцького 08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-13, арк. 1 — 16, бракує 
першого та ще трьох аркушів).

Кацмазів, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 15.09.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-29, арк. 6 -  12).

Конатківці, с. — додаткова ревізійна відомість на чиншову шляхту 
б/д (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-12, арк. 63 -  78).

Конева, с. — ревізійний список селян 1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1209, 
арк. 61 — 72, перший аркуш -  без верхньої та нижньої частин, другий -  
відсутній); додатковий ревізійний список селян 1796 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 1209, арк. 74 —78); ревізійна відомість на чиншову шляхту 08.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-17, арк. 1 — 10); додаткова ревізійна відомість 
на чиншову шляхту б/д (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-17, арк. 11 — 16, три 
примірники).

Кричанівка, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 25.08.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-37, арк. 1 — 4); ревізійна відомість на чиншову 
шляхту 25.08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-39, арк. 8 — 9, бракує 
останніх аркушів).

Лозова, с. — додаткова ревізійна відомість на чиншову шляхту 1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1313, арк. 1 -  4); ревізійна відомість на родину по
збавленого парафії уніатського священика Г. Волошиновського
26.08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-54, арк. 1 — 2); ревізійна відомість на 
чиншову шляхту 1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 440 -  442, бракує 
перших аркушів, починається з будинку № 12, зверху на першому 
аркуші написано «Лозовой»); ревізійний список селян дідички 
Т. Сосновської, які перебувають у заставній посесії у Т. Полетало
10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 443-а — 492, бракує першого арку
ша).

Лучинець, м-ко — ревізійна відомість на чиншову шляхту 1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-58, арк. 2 — 18, бракує перших аркушів, почи
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нається з хати № 8).

Лучинчик, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 15.09.1795 
(ф. 177, on. 1, спр. 1208-58, арк. 19 -  22).

Могилів, м-то — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Святителя Христового Миколая та чиновників 
Могилівського духовного правління 17.07.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 810, 
арк. 155 — 157); ревізійна відомість на архімандрита та монахів мона
стиря Свято-Георгіївського храму 07.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 810, арк. 
158 — 159); ревізійна відомість на світське духівництво римо-като- 
лицького костелу 17.07.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 810, арк. 160 — 161); 
ревізійна відомість на чиншову шляхту 17.07.1795 (ф. 177, on. 1, спр.
810, арк. 162 — 167); ревізійна відомість на іноземців-греків 17.07.1795 
(ф. 177, on. 1, спр. 810, арк. 168 -  192); ревізійна відомість на 
іноземців-вірмен 17.07.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 810, арк. 193 — 208); 
ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького 17.07.1795 (ф. 177, 
on. 1, спр. 810, арк. 211 — 294); ревізійний список селян Могилівського 
римо-католицького костелу 17.07.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 810, арк. 295
— 299); ревізійний список пилипонів 25.08.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 810, 
арк. 302 —303); ревізійний список євреїв 07.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 810, 
арк. 304 — 383); додатковий ревізійний список селян і вільних 
мешканців 1796 (ф. 177, on. 1, спр. 810, арк. 391 -  401); додатковий 
ревізійний список костельних селян 25.01.1796 (ф. 177, on. 1, спр. 810, 
арк. 404 — 405).

Носиківка, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 08.1795 (ф. 
177, on. 1, спр. 1208-2, арк. 1 —6).

Озаринці, м-ко — ревізійний список селян дідички 
К. Косаковської 08.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 818, арк. 2 — 49; ф. 177, оп.
1, спр. 1208-13, арк. 68 — лише останній аркуш); ревізійна відомість на 
священо- і церковнослужителів церкви Різдва Пресвятої Богородиці
08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 821, арк. З — 4); ревізійна відомість на 
світське духівництво римо-католицького костелу 10.08.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 1208-53, арк. 1 — 2).

Перешльчинці, с. — ревізійна відомість на родину посесора села С. 
Нівінського 04.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-56, арк. 1 — 2); ревізійна
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відомість на чиншову шляхту 04.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-39, 
арк. 1 -  4, бракує останніх аркушів, останній будинок -  № 16).

Плебанівка, с. — ревізійна відомість на родину позбавленого 
парафії уніатського священика Я. Левицького 27.08.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 1208-44, арк. 7 -  8); ревізійна відомість на чиншову шляхту 1795, 
б/д (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-35, арк. 1 — 6).

Плоске, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 15.09.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-58, арк. 23 -  32).

Полівці, с. — ревізійна відомість на родину дідича частини села
А. Герасимовича 09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-45, арк. 8 — 9); 
ревізійна відомість на родину посесора частини села Ф. Дроздовського
15.08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-47, арк. 1 -  2).

Серби, с. -  ревізійний список селян дідича Ю. Плятера 08.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 910, арк. 1 — 26, бракує останнього аркуша).

Серебрія, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 08.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-29, арк. 1 — 5).

Сказинці, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 830, арк. 1 -21); ревізійна відомість на чин
шову шляхту 08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-27, арк. 1 — 2).

Сліди, с. — додатковий ревізійний список селян дідича П. Яло- 
вицького 11.1796 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-30, арк. 10 -  13); ревізійна 
відомість на чиншову шляхту 08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-30, арк. 
14 -  16); ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів церкви 
Воздвижения Чесного Хреста 1795, дата пошкоджена (ф. 177, оп. 1, 
спр. 1208-41, арк. 14, бракує польськомовного варіанту).

Соснівка, хутір -  ревізійна відомість на чиншову шляхту 08.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-18, арк. 1, Ізв., 15).

Сугаки, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 15.09.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-58, арк. 33 — 46); ревізійна відомість на священо- і 
церковнослужителів церкви Великомученика Симеона 22.09.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-58, арк. 57 — 58); ревізійний список селян 1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 845, арк. 1 — 32, бракує початку, починається з хати 
№ 32).
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Тропова, с, — ревізійна відомість на чиншову шляхту 08.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-43, арк. З — 4); ревізійна відомість на священо- і 
церковнослужителів церкви 15.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-48, арк. 
1 -  2, титул церкви не зазначено; ф. 177, оп. 1, спр. 1208-53, арк. З -  4 -  
дублет); додатковий ревізійний список селян дідича П. Єловицького
11.1796 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-48, арк. 3 - 8 ,  арк. 9 -  14 -  дублет).

Хоменки, с- -  ревізійна відомість на чиншову шляхту 08.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-2, арк. 7 — 10).

Хутір Войнича — ревізійна відомість на родину власника хутора 
шляхтича татарського походження С. Войнича 08.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 844, арк. 1 — 2).

Шаргород, м-ко — ревізійна відомість на чиншову шляхту, що 
мешкає на костельній юридиці 28.07.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-41, 
арк. З — 4 зв., бракує останнього аркуша).

Шендерівка, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 829, арк. 1 — 5, число і місяць не проставлені, повіт точ
но не встановлено).

Шлишківці, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 830, арк. 22 — 44); ревізійна відомість на чин
шову шляхту 08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-67, арк. 1 — 4).

Сквирський повіт Брацлавської губернії

Борщагівка, м-ко — ревізійний список єврейського населення міс
течка 27.08.1795 (ф. 521, оп. З, спр. 35, арк. 129 — 138); ревізійний спи
сок єврейського населення містечка, яке мешкає у інших населених 
пунктах 27.08.1795 (ф. 521, оп. З, спр. 35, арк. 169 -  173).

Володарка, м-ко — ревізійний список єврейського населення міс
течка 25.08.1795 (ф. 521, оп. З, спр. 35, арк. 26 — 61); ревізійний список 
єврейського населення містечка, яке мешкає у інших населених пунк
тах 25.08.1795 (ф. 521, оп. З, спр. 35, арк. 139 -  148).

Новохвастів, м-ко — ревізійний список єврейського населення 
містечка 26.09.1795 (ф. 521, оп. З, спр. 35, арк. 157 -  160); ревізійний
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список єврейського населення містечка, яке мешкає у інших населе
них пунктах 26.09.1795 (ф. 521, оп. З, спр. 35, арк. 161 -  168).

Паволоч, м-ко — ревізійний список єврейського населення містеч
ка, яке мешкає у інших населених пунктах 04.09.1795 (ф. 521, оп. З, 
спр. 35, арк. 82 -  99); ревізійний список єврейського населення міс
течка 04.09.1795 (ф. 521, оп. З, спр. 35, арк. 100 — 128).

Ружин, м-ко -  ревізійний список єврейського населення містечка
01.09.1795 (ф. 521, оп. З, спр. 35, арк. 62 -  81); ревізійний список 
єврейського населення містечка, яке мешкає у інших населених пунк
тах 01.09.1795 (ф. 521, оп. З, спр. 35, арк. 149 — 156).

Сквира, м-ко -  ревізійний список єврейського населення містечка 
1795 (ф. 521, оп. З, спр. 35, арк. 1 — 15, бракує початку, починається з 
хати № 6); ревізійний список єврейського населення містечка, яке 
мешкає у інших населених пунктах 24.09.1795 (ф. 521, оп. З, спр. 35, 
арк. 16 — 24).

Тульчинський повіт Брацлавської губернії

Білоусівка, с. — ревізійний список духовних селян Тульчинського 
домініканського монастиря 30.08.1795 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 1220
— 1267 зв., обривається на хаті № 93).

Капустяни, с. — ревізійний список селян дідича С. Потоцького
28.08.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 519 — 540).

Журавлівка, с. — ревізійний список селян дідича С. Потоцькбго
24.09.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 605 — 660).

Стратіївка, с. — ревізійний список селян дідича С. Потоцького
29.09.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1194 -  1225).
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Вербовецький повіт Подільського намісництва

Адамівка, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 14.08.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 826, арк. 29 — 30); ревізійний список селян дідича 
Т. Дидзинського 14.08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 826, арк. 31 — 37); 
ревізійна відомість на родину дідича села Т. Дидзинського 09.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 826, арк. 39 — 40).

Бар, м-ко — ревізійна відомість на вільних службовців монастиря
23.06.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 826, арк. 45 — 46); ревізійний список 
міщан-християн 04.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1314, арк. 1 -  56); 
ревізійна відомість на чиншову шляхту 01.10.1795 1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 1314, арк. 57 -  70); ревізійний список селян костельної юридики
29.06.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1314, арк. 84 -  90); ревізійний список 
вільних службовців, що мешкають на костельній юридиці 29.06.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1314, арк. 92 — 93); ревізійна відомість на шляхту, що 
мешкає на костельній юридиці 29.06.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1314, арк. 
94 — 96); ревізійна відомість на ченців василіанського монастиря
25.06.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1314, арк. 98 -  99); ревізійний список се
лян францисканської юридики 23.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1314, арк. 
100 — 106); ревізійна відомість на чиншову шляхту, що мешкає на 
францисканській юридиці 05.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1314, арк. 108
— 109); ревізійний список дворових служителів церкви Воскресіння 
Христового, що на Новому Місті 14.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1314, 
арк. 110 — 111); ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Воскресіння Христового, що на Новому Місті 23.09.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1314, арк. 112 -  113); ревізійний список дворових 
службовців, що мешкають на францисканській юридиці 23.09.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1314, арк. 114 -  115); ревізійна відомість на ченців 
францисканського римо-католицького монастиря 23.09.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 1314, арк. 117 зв. — 118); ревізійна відомість на священо- і 
церковнослужителів церкви Успіння Пресвятої Богородиці 10.09.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1314, арк. 120 -  121); ревізійний список селян 4-ї 
частини кармелітської юридики 01.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1314, 
арк. 122 — 123); ревізійна відомість на чиншову шляхту кармелітської 
юридики 10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1314, арк. 124 — 125); ревізійна 
відомість на ченців домініканського римо-католицького монастиря
09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1314, арк. 126 — 127); ревізійна відомість на
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світське духовенство фарного римо-католицького костелу 29.06.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1314, арк. 128 — 129); ревізійний список дворових 
служителів при домініканському монастирі 01.09.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 1314, арк. 130 -  131); ревізійний список селян юридики церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці 23.06.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1314, арк. 
132 -  138).

Барок, с. — ревізійна відомість на связцено- і церковнослужителів 
Успенської церкви 01.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-40, арк. 1 -  2); 
ревізійна відомість на чиншову шляхту 20.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
1208-32, арк. 1 — 5); ревізійний список селян дідича С. Ціхоцького
20.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 844, арк. 3-а -  21).

Барські Чемериси, с. -  ревізійна відомість на священо- і церковно
служителів Преображенської церкви 24.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
1314, арк. 149 — 150); ревізійний список передміщан, що мешкають на 
землях С. Вислоцького 02.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1314, арк. 151 -  
166); ревізійна відомість на чиншову шляхту 02.10.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 1314, арк. 169 -  181).

Берлядка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 09.10.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 1208-53, арк. 5 -  6);

Бернашівка, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 05.11.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-4, арк. 1 — 2); ревізійний список селян маєтку 
К. Косаковської, взятого у секвестр, 30.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 824, 
арк. 1 -  16).

Біличин, с. — ревізійний список селян дідича С. Вислоцького
28.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 840, арк. 1 — 32); ревізійна відомість на 
священо- і церковнослужителів церкви Івана Богослова 25.10.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 840, арк. 33 — 34); ревізійна відомість на чиншову шлях
ту 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 840, арк. 35 -  37).

Біляни, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 10.10.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-5, арк. 1 -  3); ревізійна відомість на родину по
збавленого парафії уніатського священика Ю. Томачинського
05.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-5, арк. 5 — 6); ревізійна відомість на 
родину посесора села М. Собанського (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-5, арк. 7
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— 8); ревізійна відомість на пропущену чиншову шляхту 1796, б/д (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-33, арк. 66 -  67).

Борщі, с. — ревізійний список селян дідича О. Ритаровського
02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 826, арк. 1 — 8); ревізійна відомість на ро
дину посесера села Л. Цішковського 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 826, 
арк. 9 — 10); ревізійна відомість на службову шляхту при будинку А. 
Цішковської 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 826, арк. 13 -  14).

Боріщвці, с. — додатковий ревізійний список селян дідича 
Ф. Дзержка 11.1796 (ф. 177, оп. 1, спр. 1209, арк. 1 — 8, арк. 17 — 23 — 
дублет); ревізійна відомість на чиншову шляхту 08.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 1209, арк. 11 — 13); ревізійна відомість на пропущену чиншову 
шляхту 12.1796 (ф. 177, оп. 1, спр. 1209, арк. 15 — 16); ревізійна 
відомість на родину посесора частини села Я. Сененка 19.08.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1209, арк. 24 — 25); ревізійна відомість на священо- і 
церковнослужителів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 08.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1209, арк. 26 — 27); ревізійна відомість на родину по
збавленого парафії уніатського священика А. Кохановського
10.08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1209, арк. 28 -  29).

Буцнів, с. — ревізійна відомість на родину дідича 3-ї частини 
села Я. Біскупського 04.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-45, арк. 1, 3); 
ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів церкви Святи
теля Христового Миколая 14.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-45, арк. 4, 
7); ревізійна відомість на родину посесора частини села, дідичної 
Ф. Михальського, М. Маковецького 04.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
1208-45, арк. 5 — 6); ревізійний список селян частини села дідича 
Ф. Михальського, що перебуває в посесії А  Барзіковської 04.10.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-45, арк. 10— 14); ревізійна відомість на родину 
посесора частини села М. Козловського 04.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
1208-45, арк. 16 — 17); ревізійна відомість на родину посесора частини 
села С. Заморського 04.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-45, арк. 18 — 
19); ревізійна відомість на родину дідича частини села В. Буцня
04.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-45, арк. 20 — 22-а); ревізійна 
відомість на родину посесорки частини села А. Баржиковської
04.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-45, арк. 26 — 27); ревізійний список 
селян частини села дідича Ф. Михальського 15.09.1795 (ф. 177, оп. 1,
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спр. 1208-13, арк. 17-31,  бракує двох аркушів у тексті).

Верхівка, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Святителя Христового Миколая 30.09.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 827, арк. 1 — 2); ревізійна відомість на родину дідича села Ф. Ми- 
хальського 02.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-24, арк. З — 4); ревізійна 
відомість на чиншову шляхту 01.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-59, 
арк. 1 - 4 ,  відсутній останній аркуш з польськомовним варіантом).

Винож, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 01.10.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-32, арк. 7 — 10).

Вищий Ольчедаїв, с. — ревізійний список селян дідича Д. Дзержка
01.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-36, арк. 35 -  66); ревізійна відомість 
на чиншову шляхту 01.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-9, арк. 1 -  10); 
ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів церкви Покро
ви Пресвятої Богоматері 29.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-9, арк. 11 -  
12).

Войнашівка, с. -  ревізійний список дворових слуг при дворі оренд
ного посесора села Д. Дрогона 23.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 826, арк. 24
— 25); ревізійна відомість на чиншову шляхту 23.09.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 826, арк. 26 — 27); ревізійна відомість на родину посесора села 
Д. Дрогона 23.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-53, арк. 7 -  8).

Володіївці, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту двох частин 
села 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208 —22, арк. 1 -  6); ревізійна 
відомість на священо- і церковнослужителів церкви Івана Богослова
01.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208 -22, арк. 7, 35); ревізійний список 
селян частини села дідича А. Погурського 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, сіїр. 
1208 -22, арк. 9 -  32-6).

Волоські Чемериси, с. — ревізійна відомість на родину дідича села
В. Галицького 25.08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 13 -  14); ревізійна 
відомість на чиншову шляхту 25.08.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 15
— 22); ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів церкви 
Воскресіння Христового 05.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 23 -  
24); ревізійний список селян дідича В. Ганицького 25.08.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 821, арк. 7 — 8, тільки перших два аркуші).

Гавршпівка, с. — ревізійний список селян V* частини села дідича
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К. Гошовського 05.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 831, арк. 1 — 4); ревізійна 
відомість на родину посесора частини села С. Зелінського 01.10.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-43, арк. 5 — 6); ревізійна відомість на родину 
посесора частини села К. Гошовського 05.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
1208-45, арк. 23 — 24); ревізійна відомість на родину посесора частини 
села А. Мордзенка 24.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-38, арк. 1 — 2).

Гальчинці, с. — ревізійний список селян частини села дідича А. По- 
гурського 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 820, арк. 1 — 6); ревізійна 
відомість на чиншову шляхту частини села дідича А. Погурського
02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 820, арк. 7 — 8); ревізійна відомість на ро
дину дідички частини села К. Чачковської 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 1208-49, арк. 1 — 2); ревізійний список селян частини села дідича 
Я. Плесневича 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 1 —4); ревізійний 
список селян частини села дідича А. Гальчинського 03.10.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 833, арк. 5 — 8); ревізійна відомість на родину дідича частини 
селаЯ. Плесневича03.07.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 9 -  10, зазна
чено «Вербовецький повіт Брацлавської губернії»); ревізійний список 
селян частини села дідича М. Гальчинського, що перебувають у 
заставній посесії у П. Боновського 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, 
арк. 11 — 12); ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів 
церкви Святителя Христового Миколая 02.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
833, арк. 15—16); ревізійна відомість на родину дідича частини села 
А. Гальчинського 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 17 — 18); 
ревізійний список селян частини села дідича Якова Гальчинського
03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 19 — 20); ревізійна відомість на 
родину дідича частини села А. Гальчинського 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 833, арк. 21 — 22); ревізійна відомість на родину посесора частини 
села Ф. Погурського 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 23 — 24); 
ревізійний список селян частини села дідича Я. Гальчинського
03.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 25 — 26); ревізійний список се
лян частини села дідича А. Гальчинського, що перебуває в посесії у 
штаб-лікаря Ф. Росикова 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 27 — 
ЗО); ревізійна відомість на родину дідича частини села М. Гальчинсь
кого 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 31 -  32); ревізійний список 
селян частини села дідича А. Гальчинського 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 833, арк. 33 -  36); ревізійна відомість на околичну шляхту села
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03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 37 — 44); ревізійний список се
лян частини села дідича А. Гальчинського 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
833, арк. 50 — 53); ревізійний список селян частини Миколи та Антона 
Гальчинських, що перебуває в посесії у Я. Боновського 03.10.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 833, арк. 54 — 56); ревізійний список селян частини села 
дідича А. Гальчинського 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 58 — 
59); ревізійний список селян частини села дідички К. Чачковської
03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 60 — 61, арк. 62 -  63 — дублет); 
ревізійний список селян частини села дідича М. Гальчинського
03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 64 — 65 зв., бракує останніх 
аркушів, арк. 80 — 83 —дублет у повному обсязі); ревізійна відомість на 
родину дідича частини села Я. Гальчинського 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 833, арк. 70 — 71); ревізійний список селян частини села дідича 
А Погурського 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 72 — 77); 
ревізійна відомість на родину посесора частини села П. Боновського 
(ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 78 — 79); ревізійна відомість на родину по
збавленого парафії уніатського священика В. Шаркевича 05.11.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 84 — 85); ревізійний список селян частини 
села дідича А Гальчинського 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 86
— 87); ревізійна відомість на чиншову шляхту, що мешкає в частині 
села дідича А Гальчинського 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 88
— 89); додатковий ревізійний список селян частини села дідича В. Те- 
реховича 11.1796 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 90 -  91); ревізійний спи
сок селян частини Миколи та Антона Гальчинських (ф. 177, оп. 1, спр. 
833, арк. 92 — 93 зв.); ревізійний список селян частини села дідича 
Я. Плесневича 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 834, арк. 1 - 2 ,  бракує 
останніх аркушів).

Голубіша, с. — ревізійний список селян дідича С. Висоцького
01.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 815, арк. 1 — 11); ревізійна відомість на 
родину дідича села летичівського комірника С. Висоцького 01.10.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 815, арк. 13 — 14); ревізійна відомість на чиншову 
шляхту 01.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 815, арк. 15 — 22).

Гута-Мартинівська, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту
02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-52, арк. 21 -  23).

Діхтярка, присілок — ревізійний список селян дідича Б. Собансь-
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кого 10.09.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 849, арк. 1 — 2).

Долиняни, с. — ревізійний список селян дідича В. Пенінського
17.10.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 842, арк. 1 —6 зв.).

Жван, с. ~ ревізійний список селян дідича А. Дзержка, що були не
правильно внесені в ревізійний список 1795 р. 11.1800 (ф. 177, on. 1, 
спр. 835, арк. 495 — 497 зв.); ревізійна відомість на чиншову шляхту
11.11.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 1208-31, арк. 1 -4 ) .

Жеребилівка, с. -  ревізійна відомість на священо- і церковнослу
жителів церкви Святителя Христового Миколая 10.10.1795 (ф. 177, оп. 
1, спр. 1208-41, арк. 1 -2 ) .

Киянівка, с. — ревізійна відомість на родину дідича села Я. Квас- 
невського 15.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-51, арк. 1 — 2); ревізійна 
відомість на родину посесора села Т. Квасневського 15.11.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 1208-51, арк. З — 4); ревізійна відомість на службову шляхту 
при панському дворі 15.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-51, арк. 5 — 6); 
ревізійна відомість на чиншову шляхту 15.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
1208-51, арк. 7 — 10); ревізійна відомість на священо- і церковнослу
жителів церкви Різдва Пресвятої Богородиці 24.10.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 1208-51, арк. 11 — 12); ревізійний список селян дідича Н. Квас
невського 15.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 315 — 325).

Козлів, с. — ревізійний список селян частини села дідича Ф. Бара- 
новського 20.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 811, арк. 1—4); ревізійний спи
сок селян частини села дідича Д. Бандровського 14.11.1795 (ф. 177, оп.
1, спр. 811, арк. 5 — 6); ревізійний список селян частини села дідича 
Й. Бачинського 23.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 811, арк. 7 -  9); 
ревізійний список селян частини села дідича JI. Домбровського
15.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 811, арк. 11 — 12); ревізійний список се
лян частини села дідича А. Паславського 14.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
811, арк. 13 — 14); ревізійний список селян частини села дідича JI. Ко- 
пистинського 20.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 811, арк. 15 — 16); 
ревізійний список селян частини села дідича Д. Бандровського
15.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 811, арк. 17 — 18); ревізійний список се
лян частини села дідича А. Бандровського 20.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр.
811, арк. 19— 20); ревізійний список селян частини села дідича Я. Роз-
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вадовського 14.11.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 811, арк. 21 -  22); ревізійний 
список селян частини села дідички М. Бачинської 20.11.1795 (ф. 177, 
on. 1, спр. 811, арк. 23 -  24); ревізійний список селян частини села 
дідича І. Свірського 20.11.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 811, арк. 25 -  26); 
ревізійний список селян частини села дідички А. Бандровської
20.11.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 811, арк. 27 — 28); ревізійний список се
лян частини села дідича А. Паславського 1795 р. (ф. 177, on. 1, спр. 823, 
арк. 1 -  2 зв.); ревізійний список селян частини села дідича І. Свір
ського 20.11.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 1208-24, арк. 1 -  2); ревізійний 
список селян частини села дідички М. Бачинської 20.11.1795 (ф. 177, 
on. 1, спр. 1208-24, арк. 7 — 10); ревізійний список селян частини села 
дідича А. Бандровського 09.06.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 817, арк. 1 —5, 
зазначено «Вербовецький повіт Брацлавської губернії»); ревізійний 
список селян частини села дідички С. Бандровської 20.11.1795 (ф. 177, 
on. 1, спр. 817, арк. 7 — 9); ревізійний список селян частини села дідича
А. Совінського, яка перебуває в посесії М. Кописгинського 11.1795 (ф. 
177, on. 1, спр. 817, арк. 11 — 12); ревізійна відомість на чиншову шлях
ту, що мешкає в частині села Я. Свірського 15.11.1795 (ф. 177, on. 1, 
спр. 817, арк. 13 — 14); ревізійна відомість на родину дідича частини 
села М. Кописгинського 25.09.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 817, арк. 15 — 
16); ревізійна відомість на околичну шляхту 25.09.1795 (ф. 177, on. 1, 
спр. 817, арк. 17 зв. — 18); ревізійна відомість на родину дідича частини 
села Й. Бачинського 20.11.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 817, арк. 19 -  20); 
ревізійний список селян частини села дідича М. Косовського
25.09.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 817, арк. 21 -  24); ревізійна відомість на 
чиншову шляхту, що мешкає в частині села Я. Дубровського 20.11.1795 
(ф. 177, on. 1, спр. 817, арк. 25 -  26); ревізійний список селян частини 
села дідича Л. Домбровського 15.11.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 817, арк. 27
— 28); ревізійна відомість на родину дідича частини села М. Косо
вського 14.11.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 817, арк. 29 -  30); ревізійний спи
сок селян частини села дідича О. Козловського, що перебуває в посесії 
Й. Бачинського 20.11.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 817, арк. 31 -  33); 
ревізійний список селян частини села дідича Я. Дубровського
20.11.1795 (ф. 177, on. 1, спр. 817, арк. 35 -  36, лише перших два 
аркуші, закінчення відсутнє); ревізійний список селян частини села 
дідича Я. Розвадовського 1795 б/д (ф. 177, on. 1, спр. 841, арк. 1 -  3); 
ревізійна відомість на родину дідича частини села Ю. Вояковського
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20.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-50, арк. 1 —2); ревізійна відомість на 
чиншову шляхту, що мешкає в частині села дідича Ю. Волховського
14.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-17, арк. 17 -  18); ревізійний список 
селян частини села дідича Ю. Ліповського 20.11.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 819, арк. 1 — 3); ревізійний список селян частини села дідича 
Л. Копистинського 1795 б/д (ф. 177, оп. 1, спр. 819, арк. 4 -  6).

Копайгород, м-ко — додатковий ревізійний список селян дідича 
Ю. Сулятицького 11.1796 (ф. 177, оп. 1, спр. 837, арк. 1 - 2  зв., село за
значено належним до Могилівського повіту Брацлавського 
намісництва); ревізійна відомість на родину дідича містечка Г. Суля
тицького 13.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 837, арк. 5 — 6); ревізійна 
відомість на чиншову шляхту 12.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 837, арк. 7 — 
12); ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці 01.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 837, арк. 13
— 14); ревізійний список селян частини містечка, власності копайго- 
родського костелу 12.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 837, арк. 15 -  18); 
ревізійний список єврейського населення 11.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
837, арк. 19 ~ 27); ревізійний список дворових людей копайгородсько- 
го костелу 09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 836, арк. 1 — 2); ревізійний список 
селян дідича Ю. Сулятицького 15.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 848, арк. 1
— 14); ревізійна відомість на світське духівництво римо-католицького 
костелу Вознесіння Богородиці 29.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-41, 
арк. 13, бракує російськомовного варіанту).

Котюжани, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 11.11.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-39, арк. 10 -  13, бракує останніх аркушів); 
ревізійний список селян частини села дідича Д. Дзержка 12.11.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-9, арк. 16 -  46).

Кошаринці, с. — ревізійний список селян частини села дідички 
М. Погурської 30.06.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 822, арк. 1 -  9); ревізійна 
відомість на чиншову шляхту двох частин села 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 1208-28, арк. 1 — 8); ревізійна відомість на чиншову шляхту третьої 
частини села 30.06.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-28, арк. 9 -  12); 
ревізійна відомість на родину дідича частини села А. Погурського
02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-28, арк. 13 -  14); ревізійний список 
селян частини села дідича А. Погурського 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1,спр.
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1208-28, арк. 15 — 36); ревізійна відомість на священо- і церковнослу
жителів церкви Святої Трійці 02.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-44, 
арк. 3 — 4); ревізійна відомість на родину позбавленого парафії уніа
тського священика Т. Ожерзанського 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
1208-60, арк. 6 -  7).

Кривохижинці, с. — ревізійний список селян дідича Ф. Дзержка
01.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 846, арк. 1 — 10); ревізійна відомість на 
чиншову шляхту 01.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 846, арк. 11, 11 зв., 34 — 
45); ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів церкви По
крови Пресвятої Богоматері 29.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 846, арк. 36 -  
37); додатковий ревізійний список селян дідича Ф. Дзержка 1799 (ф. 
177, оп. 1, спр. 846, арк. 38 -  57); додаткова ревізійна відомість на чин
шову шляхту за 1799 (ф. 177, оп. 1, спр. 846, арк. 58 -  59); додаткова 
ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів церкви 1799 (ф. 
177, оп. 1, спр. 846, арк. 62 — 63).

Кузьминці, с. -  ревізійний список селян частини села дідича Ю. -  
К. Митка-Верещатинського 25.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 265
-  279); ревізійна відомість на родину посесора частини села Ф. Ра- 
ковського 25.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 280 -  281); ревізійна 
відомість на службову шляхту при дворі посесора села Ф. Раковського 
1795, б/д (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 282 — 283); ревізійна відомість на 
священо- і церковнослужителів церкви Івана Богослова 06.11.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 835, арк. 284 — 285); ревізійний список селян частини 
села Ланівщина дідича Ю. — К. Верещатинського, що перебуває в 
посесії у С. Висоцької 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 286 -  
290); ревізійна відомість на родину дідича села Ю. — К. Митка-Вере- 
щатинського 25.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 292 -  293); 
ревізійна відомість на родину посесорки частини села С. Висоцької
02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 294 — 295); ревізійна відомість на 
чиншову шляхту частини селаЛанівщина 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
835, арк. 296 — 297); ревізійний список селян частини села дідича Ю. — 
К. Верещатинського, що перебуває в посесії у дворянина Фальборка
25.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 300 —303); ревізійний список се
лян частини села дідича Ю. — К. Верещатинського, що перебуває в 
посесії у дворянки Семашко 25.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 304
— 307); ревізійна відомість на родину посесора частини села Фальбор-
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ка 25.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 308 -  309); ревізійний список 
селян частини села, що перебуває у дожитгевому володінні С. Томке- 
вич 11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 310 -  312).

Кукавка, с. -  ревізійний список селян дідича І. Моркова 02.11.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-33, арк. 1 —44); ревізійна відомість на чиншову 
шляхту 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-33, арк. 47 -  54); ревізійна 
відомість на священо- і церковнослужителів церкви Святого Велико
мученика Димитрія 06.11.1795 (ф. 177, оп. 1,спр. 1208-33, арк. 56 — 58, 
65).

Курапгівці, с. — ревізійна відомість на родину дідича села Е. Со- 
банського 10.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-44, арк. 1 — 2); ревізійна 
відомість на чиншову шляхту 10.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-25, 
арк. 1 — 2); ревізійний список селян дідича Е. Собанського 10.10.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 834, арк. З — 28, бракує аркушів з інформацію на 
мешканців від 10 по 24 хату, а також від 94 хати до кінця).

Липчани, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Святителя Христового Миколая 04.10.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 1208-41, арк. 9 — 10); ревізійна відомість на чиншову шляхту
04.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-26, арк. 1 -  10).

Лісові Берлинці, с. — ревізійний список селян дідича Л. Уруського
03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 812, арк. 13 — 42); ревізійна відомість на 
чиншову шляхту 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-58, арк. 59 -  60).

Лядава, с. -  ревізійний список казенних селян 1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 835, арк. 1 — 12, без початку, починається з хати № 27, повіт точно 
не встановлено).

Матвішгів, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 29.10.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-30, арк. З -  5); ревізійна відомість на родину 
дідича села П. Барчевського 29.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-30, арк. 
7 — 8); ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів церкви 
Архистратига Михаїла 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-41, арк. 5 — 
6); ревізійний список селян дідича П. Барчевського 29.10.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 1208-13, арк. 34 -  47, бракує останніх аркушів).

Мигалівці, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Різдва Пресвятої Богородиці 08.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр.
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839, арк. 17, 17 зв., 20).

Мотки, с. — ревізійний список селян дідича Ю. — К. Митка-Вере- 
щатинського 25.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 227 зв. -  254); 
ревізійна відомість на чиншову шляхту 25.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
835, арк. 255 — 259); ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Покрови Пресвятої Богоматері та на родину позбавлено
го парафії уніатського священика І. Осгашевського (ф. 177, оп. 1, спр. 
835, арк. 261 -  262).

Михайлівці, с. — ревізійна відомість на родину посесора села 
М. Гречини 28.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-42, арк. 1 -2);  ревізійна 
відомість на родину дідича села Р. Дзержка 20.10.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 839, арк. 22 -  23); ревізійний список селян дідича Р. Дзержка
20.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 837, арк. 60 -  95 зв.); ревізійний список 
селян частини села дідича Р. Дзержка 20.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 839, 
арк. 1,1 зв., 13 — 15); ревізійна відомість на чиншову шляхту 20.10.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 839, арк. 2 -  12); ревізійна відомість на священо- і 
церковнослужителів церкви Святого Архистратига Михаїла 29.09.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 839, арк. 16, 16 зв., 21).

Нагоряни, с. — ревізійний список селян маєтку, конфіскованого у 
М. Чацького, 13.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 118 — 143); 
ревізійна відомість на чиншову шляхту 11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, 
арк. 144 -  146, арк. 148 — 149 зв. — дублет); ревізійна відомість на свя
щено- і церковнослужителів церкви Івана Богослова 30.10.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 835, арк. 150 -  151).

Немерче, с. — ревізійний список селян дідича К. Гуменецького
15.06.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 836, арк. 5 — 18, тільки польськомовний 
варіант, зазначено «Вербовецький повіт Брацлавської губернії»); 
ревізійний список селян дідича К. Гуменецького 17.10.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 836, арк. 19 — 35, другий варіант, у першому записані, між 
іншим, у селян наймити з інших сіл, у другому — цигани); ревізійна 
відомість на родину дідича села К. Гуменецького 17.10.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 836, арк. 37 — 38); ревізійна відомість на чиншову шляхту
17.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 836, арк. 39 -  43); ревізійна відомість на 
священо- і церковнослужителів церкви Івана Богослова 10.10.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 836, арк. 44 — 45).
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Ншшвці, с. — ревізійний список селян маєтку К. Косаковської, 
який перебуває у казенному нагляді 21.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
1208-36, арк. 1 — 22); ревізійна відомість на чиншову шляхту 21.11.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-36, арк. 23 — 31).

Обухів, с. — ревізійний список селян дідича А. Слоницького
09.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 153 — 182 зв.); ревізійна 
відомість на чиншову шляхту 09.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 183
— 186); ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів церкви 
Преподобної Великомучениці Параскеви 10.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
835, арк. 187-188).

Окладне, с. — ревізійна відомість на родину посесорки села 
Л. Цехановської 20.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-60, арк. 8 — 9); 
ревізійний список селян, що перебувають в посесії у Л. М. Цеханов
ської 19.05.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 832, арк. 1-11).

Паліїв Хутір -  ревізійний список селян барської церкви Успіння 
Богоматері 23.06.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 833, арк. 66 -  69).

Пляцина, с. — ревізійна відомість на родину дідича села С. Залесь- 
кого 13.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-60, арк. 4 -  5).

Погоріла, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужите
лів церкви Вознесіння Христового 29.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 849, 
арк. З -  4).

Польові Берлшщі, с. — ревізійний список селян дідича Д. Дзеду- 
шицького 03.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 193 — 219); ревізійна 
відомість на родину посесора села К. Собанського 03.10.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 835, арк. 220 — 221); ревізійна відомість на священо- і цер
ковнослужителів церкви Преподобної Великомучениці Параскеви
10.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 222 — 223).

Попелюхи, с. -  ревізійний список селян дідича Д. Дзержка 1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-15, арк. 1 — 26, документу бракує перших двох 
аркушів); ревізійна відомість на чиншову шляхту 11.11.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 1208-15, арк. 29 -  30); ревізійна відомість на священо- і цер
ковнослужителів церкви Успіння Пресвятої Богородиці 05.11.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-15, арк. 31 -  32).
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Примощаниця, с. -  ревізійна відомість на чиншову шляхту
02.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-11, арк. 1 -  6); ревізійна відомість на 
родину посесора частини села І. Погурського 02.11.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 1208-57, арк. 1-2) ;  ревізійна відомість на родину посесора части
ни села О. Городиського 25.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-46, арк. 1 —
2, арк. 4 — 5 — дублет); ревізійний список селян частини села дідича 
Ю. Митка-Верещатинського, що перебуває в посесії О. Городиського
25.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-46, арк. 6 -  15).

Регентівка, с. -  ревізійний список селян дідича В. Андржейовсь- 
кого 20.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 826, арк. 16 — 21); ревізійна відомість 
на родину дідича села В. Андржейовського 20.10.1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 826, арк. 22 — 23).

Рівна, с. -  ревізійна відомість на чиншову шляхту 10.11.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 825, арк. 1 — 4); ревізійний список селян 1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 825, арк. 5 — 16, бракує початку, починається з хати № 88); 
ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів церкви Івана 
Богослова 10.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 825, арк. 17 -  18); ревізійна 
відомість на родину позбавленого парафії уніатського священика
В. Логинського 05.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 825, арк. 19 — 20).

Романки, с. — ревізійний список селян дідича Г. Сулятицького
20.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 837, арк. 30 -  49); додатковий ревізійний 
список селян дідича Г. Сулятицького 11.1796 1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
837, арк. 50 — 50 зв.); ревізійна відомість на чиншову шляхту 11.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 837, арк. 51 — 55); ревізійна відомість на священо- і 
церковнослужителів церкви Архистратига Михаїла 19.10.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 837, арк. 57 -  58).

Семенки, с. -  ревізійна відомість на шляхту, що служить при 
Барському монастирі та у фільварку 23.06.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 826, 
арк. 43 — 44); ревізійний список селян Барського василіанського мона
стиря 23.06.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 826, арк. 47 — 57 зв.).

Сеферівка, с. -  ревізійна відомість на чиншову шляхту 10.10.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-3, арк. 1 — 2).

Слобідка-Матвійківська, с. — ревізійна відомість на чиншову 
шляхту 29.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-30, арк. 1, 9).
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Слобода-Ялтушківська, с. — ревізійна відомість на священо- і цер
ковнослужителів церкви Різдва Пресвятої Богородиці 09.10.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 1208-55, арк. 1 — 2); ревізійний список селян дідича
С. Вислоцького 09.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 850, арк. 1 — 24); 
ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці 1795, б/д (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-41, арк. 7 — 8).

Слобода-Ярипгівська, с. -  ревізійний список селян 
конфіскованого в казну маєтку 09.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 
350 — 403); ревізійна відомість на чиншову шляхту 09.10.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 835, арк. 404 -  408); ревізійна відомість на священо- і цер
ковнослужителів церкви Покрови Пресвятої Богоматері 10.10.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 835, арк. 410 — 411); ревізійна відомість на родину по
збавленого парафії уніатського священика Ф. Чорнокінського
10.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 412 -  413).

Снітків, м-ко — ревізійний список селян частини містечка, 
дідичних Р. Дзержка, що перебувають у дожитгєвому володінні 
А. Войнаровської 20.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-18, арк. 4 -  6); 
ревізійна відомість на родину посесорки частини містечка 
А. Войнаровської 20.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-18, арк. 8 — 9); 
ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці 30.09.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-18, арк. 14 — 
14-а); ревізійний список селян, дідичних Р. Дзержка 20.10.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 821, арк. 1 —2, тільки перших два аркуші, наступних 
бракує); ревізійна відомість на чиншову шляхту 20.10.1795 (ф. 177, оп. 
1, спр. 1208-39, арк. 5 — 7, бракує останніх аркушів).

Степанки, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 11.10.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 1208-10, арк. 1 -  5).

Супівка, с. -  ревізійний список селян дідича Ф. Дзержка 10.10.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 846, арк. 13 -  33).

Татариски, с. — ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Великомученика Димитрія 09.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
1208-41, арк. 12, бракує російськомовного варіанту).

Терешки, с. — ревізійна відомість на службову шляхту при пансько
му дворі 16.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-14, арк. 1 — 2); ревізійна
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відомість на священо- і церковнослужителів церкви Зачаття Пресвятої 
Богородиці 06.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-14, арк. З -  4); 
ревізійний список селян дідича Ю. Качковського 30.09.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 847, арк. 1 — 19).

Хоньківці, с. — ревізійний список селян маєтку, конфіскованого у 
М. Чацького, 13.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 28 — 73); ревізійна 
відомість на чиншову шляхту 13.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 74
— 79); ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів церкви 
Архистратига Михаїла 13.10.1795 (ф. 177,оп. 1,спр. 835,арк. 80 — 81).

Хранівка, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту 11.10.1795 (ф. 
177, оп. 1, спр. 813, арк. 1—2); ревізійний список селян дідича В. Суля- 
тицького 11.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 813, арк. 5 — 23); ревізійна 
відомість на священо- і церковнослужителів церкви Святителя Хри
стового Миколая 10.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-43, арк. 21 — 22); 
ревізійний список селян дідича В. Сулятицького 11.10.1795 (ф. 177, оп. 
1, спр. 1208-15, арк. 34 — 55).

Шипинки, с. -  ревізійна відомість на родину посесора села М. Ле- 
щановича 07.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-52, арк. 1, 20); ревізійна 
відомість на священо- і церковнослужителів церкви Воздвиження 
Чесного Хреста 02.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-52, арк. 2, 19); 
ревізійна відомість на чиншову шляхту 07.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
1208-52, арк. З — 6); ревізійний список селян маєтку дідича А. По- 
гурського, що перебуває в посесії у М. Лещановича 07.10.1795 (ф. 177, 
оп. 1, спр. 1208-52, арк. 7 -  18).

Ялтушків, м-ко — ревізійний список селян дідича С. Вислоцького
01.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-6, арк. 1 — 43, бракує двох аркушів у 
тексті).

Ялтушків, с. -  ревізійний список селян дідича С. Вислоцького
09.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-12, арк. 1 — 10, бракує 14 аркушів, 
№ № будинків — 28 — 99).

Ялтушків-Підлісний, с. — ревізійна відомість на чиншову шляхту
01.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 1208-21, арк. 1 -  7).

Ярипгів, м-ко — ревізійний список селян маєтку В. Дзедушицького, 
конфіскованого в казну, 27.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 838, арк. 1 — 72,
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бракує невідомо скількох останніх аркушів); ревізійний список селян 
частини містечка, що належить яришівському римо-католицькому 
костелу 10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 326 — 329); ревізійна 
відомість на світське духовенство римо-католицького костелу 10.1795 
(ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 330 -  331, арк. 332 -  333, 334 — 335 -  дубле
ти); ревізійна відомість на чиншову шляхту 10.1795 1795 (ф. 177, оп. 1, 
спр. 835, арк. 336 — 341); ревізійна відомість на родину позбавленого 
парафії уніатського священика М. Созана 10.11.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
835, арк. 342 -  343); ревізійна відомість на священо- і церковнослужи
телів церкви Успіння Пресвятої Богородиці 10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 
835, арк. 344 — 345).

Яструбна, с. — ревізійний список селян маєтку, конфіскованого у 
М. Чацького, 13.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 90 — 109); 
ревізійна відомість на священо- і церковнослужителів церкви Святи
теля Христового Миколая 10.10.1795 (ф. 177, оп. 1, спр. 835, арк. 110 -  
111).

Ольгопільський повіт Вознесенського намісництва

Березівка, с. — ревізійний список селян дідича гр. С. Потоцького
01.08.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1601 -  1607 зв.).

Білий Камінь, с. -  ревізійний список селян дідича кн. О. Любо- 
мирського 20.07.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 2114 — 2121)

Бритавка, с. — ревізійний список селян дідича кн. О. Любомирсь- 
кого 20.07.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 279 — 283 зв.).

Велика Мочулка, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. По
тоцького 01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 253 — 280 зв.).

Вербка, с. — ревізійний список селян дідича кн. О. Любомирського
30.07.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 245 — 276).

Гирбина, с. — ревізійний список селян дідича кн. О. Любомирсько
го 25.06.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 876 -  882 зв.).

Гнилий Ташлик, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоць
кого 01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 913 -  924).
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Городище, с. — ревізійний список селян дідича кн. О. Любомирсь- 
кого 30.04.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1863 — 1873).

Грушки, с. — ревізійний список селян дідича кн. О. Любомирсько- 
го 17.07.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 2076 -  2095)

Джулинки, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
05.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 337 -  350).

Дяківка, с. — ревізійний список селян дідича ір. С. Потоцького
05.08.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1669 -  1673, 1675 -  1677 зв.); 
ревізійна відомість на родину чиншового шляхтича С. І. Вислоцького
31.10.1795 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1674).

Завадівка, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 243 -  252 зв.).

Залужжя, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 217 -  225 зв.).

Івашків, с. -  ревізійний список селян дідича кн. О. Любомирсько- 
го 02.07.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1985 -  2001).

Кам’янки, с. — ревізійний список селян дідича ір. С. Потоцького
01.08.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1591 — 1597 зв.).

Комарівка, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 141 — 150 зв.).

Коренівка, с. — ревізійний список селян дідича кн. О. Любомирсь- 
кого 14.04.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 509 -  516 зв.).

Красносілка, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцько
го 01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 205 — 209).

Кузьмин, с. — ревізійний список селян дідича кн. О. Любомирсько- 
го 17.07.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 2005 -  2010).

Лозувата, с. -  ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 237 -  242).

Любомирка, с. — ревізійний список селян дідича кн. О. Любо- 
мирського 20.08.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 64 — 78 зв.).
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М’якохід, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 307 -  311 зв.).

Мала Мочулка, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоць
кого 01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 295 -  306 зв.).

Мишарівка, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 373 -  381зв.).

Ольгопіль, м-то (той самий Чечельник) — ревізійний список свя- 
щено- і церковнослужбовців церков Покрови Пресвятої Богородиці і 
Архистратига Михаїла 20.08.1795 (ф. 468, оп. 2, спр. 41, арк. 5 — 6 зв.); 
ревізійний список селян дідича князя О. Любомирського 27.12.1795 
(ф. 468, оп. 2, спр. 41, арк. 7 — 51); ревізійний список родини ротмістра 
колишньої польської служби Т. Чеховського 27.12.1795 (ф. 468, оп. 2, 
спр. 41, арк. 53 -  54); відомість на родину підчашого галицького 
Й. Мрочковського 18.07., край аркуша, де був написаний рік, зітлів і 
висипався (ф. 468, оп. 2, спр. 41, арк. 55 — 55 зв.); ревізійний список ро
дини дворянина Т. Ярошевича 02.12., край аркуша, де був написаний 
рік, зітлів і висипався (ф. 468, оп. 2, спр. 41, арк. 57 — 57 зв.); ревізійний 
список родини шляхтича І. Петрицького 27.12.1795 (ф. 468, оп. 2, спр. 
41, арк. 59 — 60); ревізійний список родини шляхтича М. Мерца
27.12.1795 (ф. 468, оп. 2, спр. 41, арк. 61 — 62); ревізійний список роди
ни шляхтича К. Цішковського грудень, край аркуша, де було написано 
число та рік, зітлів і висипався (ф. 468, оп. 2, спр. 41, арк. 63 — 63 зв.); 
ревізійний список родини шляхтича Ф. Зверховського 27.12.1795 (ф. 
468, оп. 2, спр. 41, арк. 65 — 66); ревізійний список родини шляхтича 
М. Жебровського 27.12.1795 (ф. 468, оп. 2, спр. 41, арк. 67 — 68); 
ревізійний список родини шляхтича М. Гутковського 12.1795 (ф. 468, 
оп. 2, спр. 41, арк. 69 — 70); ревізійний список родини позбавленого 
парафії уніатського священика, колишнього презеса Брацлавської 
консисторії Ф. Новогребельського 27.12.1795 (ф. 468, оп. 2, спр. 41, 
арк. 71 — 72); ревізійний список родини шляхтича І. Місевича
27.12.1795 (ф. 468, оп. 2, спр. 41, арк. 73 — 74); ревізійний список роди
ни шляхтича І. Яворського грудень 1795 (ф. 468, оп. 2, спр. 41, арк. 75 — 
76); ревізійний список родини шляхтича І. Вічавського грудень 1795 
(ф. 468, оп. 2, спр. 41, арк. 77 — 78); ревізійний список родини шляхти
ча А. Кулінського 27.12.1795 (ф. 468, оп. 2, спр. 41, арк. 79 — 80);
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ревізійний список родини шляхтича Й. Крушецького 27.12.1795 (ф. 
468, оп. 2, спр. 41, арк. 81 -  82); ревізійний список родини шляхтича 
Т. Бродницького 27.12.1795 (ф. 468, оп. 2, спр. 41, арк. 83 — 84); 
ревізійний список родини шляхтича Ф. Карабієвського 27.12.1795 (ф. 
468, оп. 2, спр. 41, арк. 85 — 86); ревізійний список родини шляхтича 
М. Радишевського 27.12.1795 (ф. 468, оп. 2, спр. 41, арк. 87 — 88); 
ревізійний список родини шляхтича М. Соболівського 27.12.1795 (ф. 
468, оп. 2, спр. 41, арк. 89 -  90); ревізійний список родини шляхтича 
Л. Янішевського 27.12.1795 (ф. 468, оп. 2, спр. 41, арк. 91 — 92); 
ревізійний список родини шляхтича Я. Ярошевича грудень 1795 (ф. 
468, оп. 2, спр. 41, арк. 93 — 94); ревізійний список селян, що мешкають 
в юридиці римо-католицького костелу 04.08.1796 (ф. 468, оп. 2, спр. 41, 
арк. 95 — 96).

Окниця, с. -  ревізійний список селян дідича кн. О. Любомирсько- 
го 14.04.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 302 -  306 зв.).

Періжне, с. — ревізійний список селян дідича кн. О. Любомирсько- 
го 20.04.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 229 — 244 зв.).

Погоріла, с. — ревізійний список селян дідича гр. С. Потоцького
01.08.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 883 — 895).

Поліг, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 19 -  27 зв.).

Попелюхи, с. — ревізійний список селян дідича кн. О. Любомирсь- 
кого 30.04.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1303 — 1586).

Попова Гребля, с. — ревізійний список селян дідича кн. О. Любо- 
мирського 10.04.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 32 -  54).

Пчільна, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 897 -  912).

Раківка, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 199 — 204).

Рогузка-Чечельницька, с. — ревізійний список селян дідича кн. 
О. Любомирського 15.04.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 286 — 301).

Розкопгівка, с. — ревізійний список селян дідича гр. С. Потоцького
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01.08.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1609 — 1614 зв.).

Росоша, с. — ревізійний список селян дідича гр. С. Потоцького 
(дата не проставлена -  ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 883 — 895).

Серебрія, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 364 -  372).

Серединка, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 174 -  188).

Слобідка Бронівка — ревізійний список селян дідича кн. О. Любо- 
мирського 16.04.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1299 -  1301 зв.).

Слобода Бритавка, с. — ревізійний список селян дідича кн. О. Лю- 
бомирського 01.07.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 838 -  841).

Слобода Рембівка — ревізійний список селян дідича кн. О. Любо- 
мирського 15.02.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1588 — 1589).

Слобода-Лугувата, с. — ревізійний список селян дідича кн. О. Любо- 
мирського 25.04.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 661 — 673 зв.).

Сокиряни, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 189 -  198 зв.).

Стратіївка, с. — ревізійний список селян дідича кн. О. Любомирсь- 
кого 03.05.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 2039 -  2060).

Теплик, м-ко -  ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 312 -  327).

Терлівка, с. ~ ревізійний список селян дідича гр. С. Потоцького 
08.1795-? (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1662 -  1667).

Тернівка, с. -  ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
05.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 281 — 294 зв.).

Хмарівка, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 210 -  215 зв.).

Цекинівка, с, — ревізійний список селян дідича кн. О. Любомирсь- 
кого 20.07.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 675 — 684).

Чернятка, с. -  ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
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05.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 328 — 336 зв.).

Чорна Гребля, с. -  ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоць- 
кого 01.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 166 — 173).

Шляхова, с. -  ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького
31.08.1796 р. (ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 351 -  363).

Юстилівка, с. — ревізійний список селян дідича кн. О. Любомирсь- 
кого 20.06.1796 (ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 2163 — 2169).

Янів, с. — ревізійний список селян дідича С. Ф. Потоцького 1795 р. 
(ф.471, оп. 4, спр. 1, арк. 226 — 236, дата не проставлена, очевидно має 
бути 1796 р., бо на інших ревізійних списках повіту також фігурує 1795 
р., але остання цифра кругом переправлена на «6»).

Радомишльський повіт Ізяславської губернії

Ходорків, м-ко — ревізійний список єврейського населення містеч
ка 25.07.1795 (ф. 521, оп. З, спр. 35, арк. 175 — 201); ревізійний список 
єврейського населення містечка, яке мешкає в інших населених пунк
тах 07.1795 (ф. 521, оп. З, спр. 35, арк. 203 — 207 зв.)
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Фрагменти ревізійних списків.

Ф. 177, on. 1, спр. 812, арк. 1 - 8 .  Ревізійний список селян 1795 р. 
Бракує перших двох аркушів. Підписав Ян Вєржбіцький.

Ф. 177, on. 1, спр. 1208-59, арк. 2 3 -9 1 .  Ревізійний список селян 
1795 р. Бракує перших аркушів. Починається з хати № 21. Підписав 
Ігнаци Боновський.

Ф. 177, on. 1, спр. 1208-59, арк. 5 -  22. Ревізійний список селян 1795 
р. Бракує початку і кінця. Ймовірно с. Верхівка Вербовецького повіту, 
оскільки писано тією ж рукою, що й відомість на чиншову шляхту за
значеного села.

Ф. 177, on. 1, спр. 835, арк. 414 — 439 зв. Ревізійний список селян 
1795 р. Бракує перших двох аркушів. Починається з хати № 3.

Ф. 177, on. 1, спр. 821, арк. 5 — 5 зв. Ревізійний список селян с. 
Борщівців Могилівського повіту К. Косаковської 31.08.1795. Тільки 
перший аркуш.

Ф. 177, on. 1, спр. 821, арк. 6 — 6 зв. Ревізійний список селян с. 
Конатківців Могилівського повіту Ю. Плятера 08.1795. Тільки пер
ший аркуш.

Ф. 177, on. 1, спр. 821, арк. 9 -  9 зв. Ревізійний список селян с. 
Садківців Могилівського повіту С. Потоцького 08.1795. Тільки пер
ший аркуш.

Ф. 177, on. 1, спр. 821, арк. 10-11. Ревізійний список селян 1795 р. 
Тільки два останніх аркуші. Підписав Ян Мисловський.

Ф. 177, on. 1, спр. 821, арк. 12. Ревізійний список селян 1795 р. 
Тільки останній аркуш. Підписав Качковський.

Ф. 177, on. 1, спр. 821, арк. 13. Ревізійний список селян 1795 р. 
Тільки останній аркуш. Підписав А. Ліпінський.

Ф. 177, on. 1, спр. 1135, арк. 1 — 7 зв. Ревізійний список селян 1795 
р. без початку і кінця. Хати №№ 3 — 34.

Ф. 177, on. 1, спр. 1135, арк. 8 — 9. Ревізійний список селян 1795 р. 
Закінчення, остання хата осілих підданих № 48, неосілі піддані (6 
сімей), осілі цигани (1 сім’я), вільні мешканці (4 сім’ї). Підписав еко
ном Юзеф Залевський.

Ф. 177, on. 1 спр. 1135, арк. 10-11 зв. Ревізійний список селян 1795 
р. без початку і кінця. Хати №№ 15 — 29.

ф. 177, on. 1, спр. 1135, арк. 13 — 13 зв. Титульний аркуш ревізійно

67



Фрагменти ревізійних списків

го списку селян с. Слідів Могилівського повіту 03.08.1795.
Ф. 177, оп. 1, спр. 1135, арк. 12, 14—17. Ревізійний список селян 

1795 р. без початку. Починається з хати N9 3. Підписав уповноважений 
Ігнаци Боновський.

Ф. 177, оп. 1, спр. 1208-34, арк. 1 —26. Ревізійний список селян 1795 
р. Бракує перших двох аркушів.

Ф. 177, оп. 1, спр.1208-19, арк. 3. Ревізійна відомість на дідича Вер- 
бовецького повіту Ю. Качковського 10.10.1795. Бракує першого арку
ша.

Ф. 177, оп. 1, спр.1208-19, арк. 4 — 5. Ревізійна відомість на чиншо
ву шляхту 1795 р. Бракує перших двох аркушів. Підписав економ Вой- 
цех Папроцький.

Ф. 177, оп. 1, спр.1208-19, арк. 6 — 7. Ревізійна відомість на чиншо
ву шляхту 1795 р. Бракує перших двох аркушів. Підписав ксьондз Ка
зимир Точинський.

Ф. 177, оп. 1, спр.1208-19, арк. 8-11.  Ревізійна відомість на чиншо
ву шляхту 1795 р. Бракує перших двох аркушів.

Ф. 177, оп. 1, спр.1208-19, арк. 12 -  17. Ревізійна відомість на чин
шову шляхту 1795 р. Бракує перших двох аркушів. Фігурує термін 
містечко. Тут же мешкав управляючий Шаргородським ключем А. 
Міцкевич. Він же підписав відомість, зазначивши ім’я дідича — кн. 
Любомирський.

Ф. 177, оп. 1, спр. 834, арк. 29 — 36. Ревізійний список селян 1795 р. 
Бракує початку і кінця, починається з хати № 18, всього у селі 48 хат, 
обривається на переліку неосілих підданих дідича.

Ф. 177, оп. 1, спр. 834, арк. 37 — 48. Ревізійний список селян 1795 р. 
Бракує перших двох аркушів. Підписав адміністратор Маркеллі Сі..? 
Далі ідуть «перечневые ведомости из ревизских сказок с. Лядавы», але 
кількість будинків із зазначеним ревізійним списком відрізняється.

Ф. 177, оп. 1, спр. 1208-26, арк. 15 — 30. Ревізійний список селян 
1795 р. Бракує початку і кінця. Писано тією ж рукою, що й ревізьку 
відомість на чиншову шляхту с. Липчанів Вербовецького повіту.

Ф. 177, оп. 1, спр. 1208-12, арк. 11 — 26. Ревізійний список селян 
1795 р. Бракує початку, починається з хати № 9. Підписав економ 
Станіслав Бистржицький.

Ф. 177, оп. 1, спр. 1208-12, арк. 27 — 30. Ревізійний список селян 
1795 р. Бракує початку і кінця, є дані на хати — № № 3 — 22.
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Ф. 177, on. 1, спр. 1208-12, арк. 31 — 62. Ревізійний список селян 
1795 р. Бракує перших двох аркушів. Підписав Францишек 
Золінський.

Ф. 177, on. 1, спр. 910, арк. 27 — 63. Ревізійний список селян 1795 р. 
Бракує початку і кінця. Є хати № № 11 -  174.

Ф. 177, on. 1, спр. 910, арк. 64 — 82. Ревізійний список селян 1795 р. 
Бракує початку і кінця. Є хати № № 3 — 63 з пропусками, перелік 
неосілих селян, частина переліку дворових. Тільки польськомовний 
варіант.

Ф. 177, on. 1, спр. 1208-13, арк. 48 — 63. Додатковий ревізійний спи
сок селян 1796. Бракує початку, починається з хати № 6. Підписав 
П. Сташевський.

Ф. 177, on. 1, спр. 1208-13, арк. 64. Ревізійний список селян 1795 р. 
Лише останній аркуш, на якому селянська хата № 3 і одна хата вільних 
мешканців.

Ф. 177, on. 1, спр. 1208-13, арк. 65. Ревізійний список селян 1795 р. 
Лише останній аркуш. Підписав А. Андрушкевич — ректор Барського 
василіанського монастиря.

Ф. 177, on. 1, спр. 1208-13, арк. 66. Ревізійний список селян 1795 р. 
Лише останній аркуш, на якому селянська хата № 3. Підписав Ян Бо- 
новський.

Ф. 177, on. 1, спр. 1208-13, арк. 67. Ревізійний список селян 1795 р. 
Лише останній аркуш, на якому селянська хата № 7.

Ф. 177, on. 1, спр. 1208-13, арк. 69 — 70. Ревізійний список селян 
1795 р. Закінчення -  хати № № 3 — 6 осілих селян і список неосілих. 
Підписав Вінцентій Шимановський.

Ф. 471, оп. 4, спр. 1, арк. 577 — 578. Ревізійний список селян 1795 по 
Брацлавському намісництву. Лише два останніх аркуші. Підписали: 
економ Собанських Закшевський та ревізор М. Бабін.

Ф. 471, оп. 4, спр. 1, арк. 579 — 582. Ревізійний список селян 1795 р. 
по Брацлавському намісництву. Закінчення, починається з хати № 35. 
Підписав економ Гранівського ключа Чорторийських В. Окол.

Ф. 471, оп. 4, спр. 1, арк. 1092. Ревізійний список євреїв 1796 по 
Ольгопільському повіту. Лише один аркуш.

Ф. 471, оп. 4, спр. 1, арк. 1120 — 1131. Ревізійний список селян 1795 
р. по Брацлавському намісництву, хати № № 181 -  207.

ф. 471, оп. 4, спр. 1, арк. 1274 — 1290. Ревізійний список селян 1795
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р. по Брацлавському намісництву. Бракує початку, починається з хати 
№ 4. Підписав М. Сохачевський.

Ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 426. Ревізійний список селян 1795 р. по 
Брацлавському намісництву. Останній аркуш. Підписав Валентій 
Окол.

Ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 1959—1980. Ревізійний список селян 1795 
р. по Брацлавському намісництву. Бракує початку. Починається з хати 
№ 5. Підписав генеральний економ Гранівського ключа Чорторийсь- 
ких В. Окол.

Ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 2003 — 2004. Ревізійний список селян 1795 
р. по Брацлавському намісництву. Бракує початку. Починається з хати 
№21. Підписав Вєнцковський.

Ф. 635, оп. 1, спр. 11, арк. 2063 -  2074. Ревізійний список селян 1795 
р. по Брацлавському намісництву, хати № № 4 — 33.

Ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 242 — 257 зв. Ревізійний список, очевидно, 
вільних мешканців-християн містечка (очевидно, Браїлова) 
Вінницького повіту 1795 р., поділ на хати відсутній, далі — дворові 
службовці при панському дворі — не селяни, потім — вільні люди, 
іменовані зем’янами, що мешкають на землях власника за умовами, 
далі -  «національні» вільні люди з «чорного» народу, на чому доку
мент обривається.

Ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 258 — 291. Ревізійний список єврейського 
населення 1795 р., бракує початку, починається з хати № 31; підписав 
генеральний економ Браїлівського ключа Т. Осмульський.

Ф. 603, оп. 1, спр. 5, арк. 309 -  318. Ревізійний список селян 
Вінницького повіту 1795 р., починається з хати № 3, підписав економ 
Браїлівського ключа Т. Осмульський.

Ф. 603, оп. 1, спр. З, арк. 513 — 514 зв. Ревізійна відомість на чиншо
ву шляхту Літинського повіту 1795 р., хати № № 10 -  17.
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