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ФІНАНСОВИЙ СТАН ГЕТЬМАНЩИНИ ЗА ПЕТРА І.

і.

ФІНАНСИ ГЕТЬМАНЩИНИ ДО МАЛОРОСІЙСЬКОЇ КОЛЕГІЇ.

За часи Гетьманщини до М. Колегії, скарб, як і инші галузі тодішнього 
управління Гетьманщини, був в повнім безладді. З одного боку—права та 
привілеї, по яких ніби-το жив український нарід, не були детально визна
чені, і часто їх зміняли. З другого боку—фінансовий устрій Гетьманщини 
'був на тій ступені, яка взагалі характеризує низьку стадію розвитку фінан
сового господарства.

Передовсім треба· вияснити питання, куди йшли збори з української 
людности Гетьманщийи: чи до царського скарбу, чи до скарбу місцевого? 
Звичайно в таких справах покликались на статті Богдана Хмельницького, 
які з цією метою переписувались до окремих збірників1). Але в статтях 
Б. Хмельницького нема ясних вказівок про те, які були збори та куди вони 
йшли. Трохи більше дають статті їв. Бруховецького. Тут зазначено, що збори 
шинковий, млиновий (розмір), медовий, купецький (з купців чужоземних) 
ідуть до царського скарбу. Таким чином, маємо вказівки що-до найдавніших 
зборів та їх призначення до царського скарбу2). Доповнення подає прохання 
ніжинських міщан про те, щоб при ратуші залишались ті збори, що їх на
дано королівськими приьгт:эями та потверджено царськими грамотами, а саме: 
з ваги, з поміру, з підвід, з дьогтю, з млинів, з пивних шинків, з шинко
вих дворів, з медоситень3). Крім самого виказу зборів, важливе й саме про
хання міщан залишити ці збори за ратушею; очевидно такі збори йшли до 
царського скарбу. Ще вказівка про збирання зборів до царського скарбу 
в статтях Мазепи про охотницькі полки: там зазначено, що остаточний наказ 
про збирання коштів на утримання полків має бути від царя4). Нарешті 
в указі Петра І 29 апріля 1722 р. Вельямінову зазначено, що хоч раніш 
було встановлено збори з української людности до царського скарбу, але 
«нынѣ оное упущено». Можемо думати, що в роки перед встановленням 
М. Колегії зборів до царського скарбу не збирали, і через те М. Колегія 
і отримала від Генер. Канцелярії таку відповідь, що вона не знає про які- 
будь збори до царського скарбу5).

Розглянемо тепер систему збррів в Гетьманщині до М. Колегії.
Збори з осіб платили: міщане, посполиті—рокові збори; мазепщину6) 

давали піші, мізерні, багаті; святочний даток давали посполиті, козаки, 
тіідсусідки посполитих та козаків; стацію давали посполиті підсусідки;

М Наприкл.: «Экстрактъ». Черниговъ, 1902.
2) Ibid., с. 116.
3, Ibid., с. 121.
4) Ibid., с. 124.
5) Ibid., с. 126— 127. 
e) Ibid , с. 125.
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ралець—козаки; з «бобилів» безгрунтовних брали сало1); цигане давали 
ярмарковий збір. Окладаючи таким збором, звертали увагу на загальний 
добробут особи. Розуміється, розподіл після такого критерія був не дуже 
точний: розріжняли убогих, піших, мізерних, багатих; зазначали—у кого є 
кінь та віл, або немає; окладали збором «смотря по человѣку, смотря по 
пожиткам»2). Розмір збору був дуже непевний. Рокового збору брали з коня 
10, 20, ЗО, 40 к , з вола—10, 20, ЗО к. З багатих, що не мали коня, брали 
«смотря по пожиткам»3) 50—60 к. з міщан, з посполитих, з ратушних 
сел. Бідні давали рокового збору— 10, 12, 20 κ., піші з хати— 10 к. 
Мазепщини давали багатії —10 κ., бідніші —4 к. Святочного давали поспо
литі та козаки, крім тих козаків, що на службі, «смотря по человѣку»—1, 2, 
3t 4, 5 κ. З циган збиралось до Колегії 120 р. на рік, той податок здавали 
«на откупъ».

Збори з речей споживання вимагають попередньої вказівки, що тут 
існували рівнобіжно і збори торговельні: так, горілка підлягала й тим і иншим 
зборам. До зборів з речей споживання зачисляємо з «вина»—показанщину 
і покуховне, які збирано ще під час виготовлення £ина; з меду—десятину, 
з хліба—«на полковника... ото всякого хлѣба десятины»; торгові збори 
з вина—скатне, повідеркове, від носаток; з меду— повідеркове, з хліба— 
поковшеве, від возів. Окладаючи вино, як одиниці рахувались: казани (ви
готовлення), куфи (посуд), кадки, бути, барила, носатки, відерки. Розріжняли 
вино виготовлення козацького чи посполитого, вино місцеве чи привозне, 
волоське. Від казанів брали—з посполитих 1 крб. 20 к. і 1 крб. 50 κ., від 
козаків—25 κ.; инша вказівка, від казана «кто варить вино» —60 к. 3). По- 
куховного брали 80 κ., 1 крб. та 1 крб. 40 κ., 2 крб. від куфи. Пові- 
деркового - осьмак, 10, 21 к. (від простого); инше від волоського вина- 2 0  к. 
від бути, від барила меншого—10 κ., більшого—80 κ., від носатки—5, 8, 
20 κ., від порожніх куф—2 к. від кожної. Від меду брали або рахуючи на 
десятки вуликів—один вулик від десятку, або рахуючи на вулики—тоді 
брали по 6—7 коп.4). Повідеркове брали, здається, з меду сиченого—османку. 
Від продажного дьогтю брали з посполитих—20 к. від куфи. Від продаж
ного хліба брали від четверика по ковшу, або від воза брали— 20 κ.; 
з покупців хліба: брали 2 к. від возу. З продажної риби брали від воза та 
бочки: від бочки—2 κ., від воза—2, 6, 10 к. Від тютюну брали «десятую 
долю» з тих полках, де «оной родится».

Млинові збори вираховували по каменях чи по кількості хліба: це збір 
хлібом; окрім того був і збір грошовий, поколющина—2 крб.5). Про зби
рання млинового збору маємо де-які вказівки в джерелах. Розріжняли млини 
козацькі та инші. В статтях г. Бруховецького спеціяльно проведено ріжницю,. 
на чий кошт збудовано млин, і як гачено: чи на козацький приватний кошт, 
чи «мирскими деньгами, миромъ, отъ миру». Приватним коштом збудовані, 
козацькі млини були вільні від збору6). Крім того, джерела зазначають, що 
з млинових зборів частина йшла до царського скарбу: з певної групи козацьких 
млинів—до царського скарбу половина7), а з міщанських та посполит- 
ських—2/3. З державських млинів був збір в Чернігівськім полку, як можна

!) Ibid., с. 135, 129.
2) Ibid., с 135.
3) Ці відомості беремо з «Экстракта» та Інструкції від М. Колегії зборшикам 

(в січн 1723 p., Арх. M. Koл. при Харк. Унів. № 29. 766).
4) Відповідь Генер. Канцелярії 1722 р. у Лазаревського «Павелъ Полуботокъ» 

(Русск. Арх. 1830, І).
5) Це в «Вѣдѣніи» о зборахъ (Мал. Колегії 1722).
6) Статті Бруховецького (у Бантиш-Каменського, с. 145).
7) «Одна половина вь казну государству, а другая половина на козака и на вдову 

козацкую итти имѣетъ» (Бант.-Каменск,, с. 145).
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бачити з листа Полуботка1): але, скорше, цей збір ішов на гетьмана. Не
ясно лише, як довго ці млинові збори йшли до царського скарбу. Роковин 
збір від льохів та льодовень був 25 κ., ЗО к. Від солодовень давали 12 κ., 
50 к. Від різниць на ярмарках давали по 60 к. Від воскобоєнь збір здавано 
«на откупъ», але оскільки великий був -  невідомо. Від гуралень збирали 
по 25 к. від кожної. Від шинків збирали так: в Стародубській сотні з 2 ра
тушних дворів, де шинкували вином, пивом і медом, збирали 32 крб.; на 
Ніжинську ратушу з пивного шинку збирали осьмачку солоду, 20 к. грішми 
та від відра по 2 к. Торговий збір знаємо від міщан, що торгували коло- 
мацькою сіллю, від возу 1 крб. 60 к. Промисли стрілецький та бобровницький 
окладено грішми та натуральними зборами: «на откупъ» здавали за 60 крб., 
та ще брали 176 куниць, 50 лисиць, 20 видер, рябців—600 пар, тетер — 
200 пар, меду —10 пудів. Рибні стани здавано «на откупъ» разом з млинами 
та перевозами, з якими були сумежні: відокремити збори з рибних станів важко.

Митні зоори були довізні, транзитні, внутрішні. Довізні збори, індукта,. 
здавались «на откупь», відома сума—9.000 карб. 2). Про транзитні збори 
відомо, що на греблях брали з важкого воза—2 κ., з легкого— 1 к. З вну
трішніх було вже зазначено—помірне, скатне, відеркове. Зазначимо ще від 
довізного краму—60 коп. від воза (у жидів); з циган—ярмаркового «почему 
по договору случится»; за місця на ярмарках—2 коп. від воза; за квит—2 коп.;:. 
вагового—з продавців та покупців по 1, 2 коп. від пуда.

Наведений розклад зборів не можна визнати за певний: не про всі 
збори маємо докладні та ясні відомості в джерелах. Можна думати, що вони 
були непостійні та відмінялись територіяльно. Пригадаємо, що Вельямінов 
в своїх пунктах 1723 р. зазначав про «неравные сборы».

З перегляду зборів можна зробити де-які загальні висновки:
1) Збори були пропорційні; 2) мали характер особовий, тісно були 

звязані з особою, з її суспільним та маєтковим станом (пригадати кате
горії—піші, мізерні, багаті, «смотря по человѣку», козаки, міщане, посполиті;: 
3) мали в значній мірі, коли не переважно, натуральний характер (брали, 
частину виробу чи краму).

Характерна риса оподаткування тієї доби—це звільнення від зборів 
привілейованих верств суспільства: мали пільги старшина генеральна, пол
кова, сотенна, манастирі, церкви, державці, військові товариші, значні ко
заки. Коли і доводилось платити, то в меншій мірі. Так, з манастирських І 
церковних маєтків були збори до військового скарбу: покуховне, скатне, по- 
відеркове, показанщина з вина, грошовий збір з млинів; на гетьмана були 
покуховне, скатне, грошовий збір з млинів. Полкова старшина давала на 
гетьмана хлібний збір з млинів, сотенна старшина давала такий же збір 
на полковників та полкову старшину. За Мазепи 1704—1708 p.p. ці «духовные- 
и свѣтскіе особы» платили «арендову рату» за право продажу вина, тютюну 
та дьогтю. Орендову рзту3) скасував Петро І в 1708 р. За виїмком цих зборів 
вся вага оподаткування лягала на нижчі верстви суспільства—на поспо
литих, рядових козаків, міщан та приїжджих на ярмарки ріжних людей. Це· 
зовсім зрозуміло: пануючі верстви подбали про те, щоб увільнити себе від. 
податкового тягару.

Де-які податні групи були увільнені від певних зборів. Так, козаки не 
давали збору від млинів, що поставили та підтримували власним, не «мир
ським» коштом (статті г. Брухсвецького). Козаки теж не давали показань 
щини та стації на гетьмана4). 3 ’другого боку, де-які податні групи несуть

г) У Лазаревського, с. 160.
*) Арх. М. Кол., Ні 6907.
3) Лазаревський, с. 155.
4) Лазаревський, с. 160.
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•спеціяльні податки: на компанейців давали лише посполиті звичайні та дер- 
жавські; на утримання артилерії несли роботи та грошові датки приписані 
до «гармати» посполиті.

В заведенні податків багато було самовільного. Вже згадували ми 
заведення «орендової рати» згідно з бажанням Мазепи. Инший приклад—це 
ралець, який давали козаки та посполиті два рази на рік, на Різдво та 
Великдень, як подарунок урядовцям: за-для людности були це значні втрати. 
Не дивно після цих прикладів, що і Меншиков в своїх маєтках сам само
вільно підвищував попередні збори та заводив нові.

Про безладдя в фінансовій сфері свідчить брак докладніших відомостей 
<в гетьманській канцелярії про збори. Так, нак. гетьм. Полуботок під впливом 
вимог Малор. Колегії запитував полковників про збирання та призначення* 
медової десятини.

Отже не розвились в фінансовій сфері ті зародки системи та плано
восте  які намічались. Так, в пунктах Мазепи (1690)Ł) є згадка про обгово
рення у гетьмана з старшиною справи зборів з посполитих на охотницькі 
полки. Також є згадка2) про постанову, що-до оренди тютюнової та горіл
чаної на з'їзді «всѣхъ старшихъ и меньшихъ посполитихъ людей»3).

Зводячи докупи всі зазначені характерні риси фінансового управління 
.до Мал. Колегії, треба визнати, що стояло воно на низькій ступені розвитку 
і дуже мляво розвивалось. Але товчок зовні примусив прискорити темп розвитку.

II.
ЗАВЕДЕННЯ НОВОГО ФІНАНСОВОГО УСТРОЮ.

Новий фінансовий устрій з'явився разом з Мал. Колегією. За-для ши
рокої політики Петра І потрібне було військо, робочі руки для державних 
робіт та гроші. Вимагав цього Петро І і від України. Мазепинська справа 
була за добрий привід підвести Україну під загально-московські порядки, 
;касуючи місцеві установи.

Призначаючи до гетьмана за-для постійного перебування Вельямінова, 
Петро І поясняв4) цю новину скаргами людности та дійсним безладдям 
управління Гетьманщини: згадано при тому безладдя і в фінансах. Зби
рають—зазначено тут—з українського люду покуховного по 2 крб. (це по
милка), тих зібраних грошей повинно було-б багато, між тим нічого не
відомо, скільки зібрано, скільки і на що витрачено та скільки залишилось. 
Нагадано при тім, як раніш було вирішено, що збірщики повинні бути 
з українців («малороссийского народа людемъ») за призначенням царської 
влади («кого мы опредѣлить укажемъ») і над збірщиками повинен бути 
контроль (московський?): але все те «нынѣ упущено». З огляду на те Велья- 
мінову доручено доглядати за виконанням пунктів Б. Хмельницького, що 
було «упущено»5).

Докладніш пояснено справу в інструкції Вельямінову 1722 р .6). Про 
всякі хлібні та грошові збори треба докладно дізнатись, скільки з чого на 
що збирається згідно з статтями Б. Хмельницького; збирати мають урядники 
та війти до царського скарбу; за ними треба мати контроль, щоб збирали 
після пунктів Б. Хмельницького, без зловживань, а зібране приймати до 
Мал. Колегії. З зібраних грошей платити за порозумінням з гетьманом без 
затримки та запізнення сердюкам та компанейцям, на утримання канцелярії. 
Прибутки та видатки записувати до відповідних книг, відомості по третях 
року та після закінчення року—за цілий рік—присилати до Сенату.

г) Экстрактъ, с. 124 2) Экстрактъ, с. 124. 3) Чтен. Общ. Нест., JT. XV, част. 1*
4) Чтен. Моск. Общ. И. Д. 1858. І. δ) Лазаревський, с. 149. 6) Полн. Собр. Зак. p . VI, 
№ 4010.
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Отже вперше заведено певну ф нансову систему. Збори (які саме—не 
вияснено) ішли до царського скарбу, заведено акуратну виплату податків,, 
регулярні підрахунки, регулярні справоздання до вищого органу.

Найбільшу увагу звернув Вельямінов на фінансові справих). В серпні 
він запитав про збори Генеральну Канцелярію. На це запитання відповідь 
дала Гєн. Канцелярія не дуже докладну. Покриваючи власну свою безсистем
ність, Г. Канцелярія хотіпа справу так подати, що збори дуже незначні. 
Подано поверхові відомості про збори за попередніх гетьманів, далі за г. Ско
ропадського; збори зазначено без всякої системи, деталів не наведено, ужито 
неясних виразів—«для заплати войску при гетманѣ будучому и для прот- 
чихь (!) войсковихъ расходовъ... станцій с полковъ нѣкоторыхъ (?) отъ 
людей посполитыхъ приходящіе... хлѣба отъ млиновъ въ нѣкоторыхъ (?) пол- 
кахъ съ частей войсковыхъ... десятина тютюнная съ полковъ, гдѣ оный 
родится». Детальних цифр не подано. Далі Г. Канцелярія виявляє свою 
гадку: до царського скарбу зборів не йшло, за гетьмана Богдана збирано 
на гетьмана і було в його «диспозиціи и употребленіи». І—як подає Лаза
ревський— ген. старшина прохала надалі залишити той же самий порядок2). 
Так виявляється опозиційний настрій старшини, яка потім переходить до- 
відвертої боротьби.

Отримавши цю відповідь, Вельямінов став вимагати від Ген. Канце
лярії детальних цифрових даних про всі збори взагалі. Ген. старшина пода
лась до Вельямінова виясняти справу. Тут генер. старшина мусіла посту
питись в питанні про тютюнову та пасічну, щоб збирано її було від поспо
литих та козаків однаково. Також мусила генеральна старшина—хоч і не хо
тіла—обіцяти подати докладні відомості про збори3).

Давши обіцянку, ген. старшина не поспішала давати відомості, три
маючись свого тлумачення пунктів г. Богдана Хмельницького. Все ж таки, 
де-які відомості треба було подати. І ось Полуботок дає два накази: збирати 
медову десятину і ховати мед до дальшого наказу, друге—з їхатися представ
никам полкової та сотенної старшини та від кожного міста, разом з збір- 
щиками за-дпя складання «обстоятельного о всѣхъ сборахъ свѣденія». Лаза
ревський думав, що Полуботок скликав старшину не стільки за-для вияснення 
питання про збори, скільки за-для вирішення спільно дальшої лінії відносин 
до Вельямінова: чи коритись вимогам, чи подавати протеста до вищих орга
нів. Як відомо, старшина не хотіла виступати рішуче. Докладної відомости 
про збори так і не було подано, і Вельямінов мусив сам шляхом опитування 
збірщиків складати потрібні відомості. Так складено «Вѣденіе денежнымъ 
и хлѣбнымъ сборамъ, о которыхъ сборщики по поданнымъ своимъ вѣдомостямъ 
и съ какова звання прежде сего собиралось...» 4).

Але зібрані матеріяли не давали Вельямінову відповіди на де-які не
ясні питання,—наприклад, як були окладені зборами вищі верстви і чи можна 
їх окладати нарівні з иншими. Не маючи надії одержати докладні відо
мості про це, бо «прежде сего въ Малороссіи весьма въ сборахъ отправле- 
ніе было непорядочное», Вельямінов звернувся за поясненням до Сенату, а 
тим часом дав наказ збірщикам збирати тютюнову та пасічну десятину по всій 
Гетьманщині, нікого не виключаючи5). Розіслані збірщики за допомогою офі
церів Глуховського гарнізону почали збирати «со всѣхъ необходно».

х) Лазаревський, с. 153.
2) Ibid., с 154.
3) lbid., с. 155.
4) Экстракгь, с. 135.
5) Так подає Лазаревський, Правда, Мал. Колегія в своїм вирішенні від 24/ІХ 1722 р. 

каже (Арх. Мал Колегії, № 92) про збір «денежной казны и со пчелъ, г д ѣ  о н ы я б у д у т  ъ:>.
-Одначе, треба прийняти зв стку Лазаревського, бо і генер. старшина скаржилась (до С е

нату) на заведення нового збору під назвою медової десятини, яка раніш була не асюди.
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Старшина вирішила подати до Сенату скаргу на утиски від Мал. Ко
легії. Подано дві скарги, одна від генер. старшини, друга мала виявляти 
протест усього народу. В першій були між иншим такі пункти: 1) Малорос. 
Колегія вимагала від генер. старшини відомостей про збори грошові та 
хлібні, про які старшина не мала сама відомостей. 2) Заведено зовсім 
новий збір, медову десятину, яка раніш ішла на гетьмана, а тепер на Малор. 
Колегію; збирають ярмаркове, яке йшло на полковників; нарешті, «подати 
денежные и хлѣбные» збирають і з маєтків, млинів та шинків старшинських, 
полковницьких та знатного товариства, що їх мають згідно з царськими 
грамотами. 3) Відмовила колегія давати з військових сум кошти на утри
мання артилерії, військової музики та канцелярій. В другій скарзі—ніби 
від народу, з 17 підписами лише—було детальніш розвинуто скарги на нові 
збори з старшинських та державських маєтків. Ці скарги було послано 
до Сенату в половині вересня.

До сенату звернувся з свого боку за поясненнями і Вельямінов. Він 
запитував—як збирати ті податки, про які дані від збірщиків відомості, що 
їх раніш \ не збирали; чи віддавати ратушні збори на утримання ратуш, а 
церковні на утримання церков; чи давати гроші на утримання артилерії; чи 
увільняти від зборів ті маєтки, на які дано царські грамоти; чи обрахувати 
з збірщиками за час до утворення Мал. Колегії.

Не маючи відомостей про збори від старшини, Колегія зробила 24/ІХ 
«Опредѣленіе» — взяти детальні відомості про збори від збірщиків *). Крім 
того дала вона інструкцію згідно з тими відомостями збірщиків збирати 
зо всіх «безобходно не виключая никого». Збирати також і хліб, який перехо
вувати в відповіднім місці та «во всякомъ добромъ охраненіи, чтобъ оному 
утраты не было»# Зібрані гроші, хліб та мед записувати до спеціяльних ві
домостей, які складати за кожний місяць та присилати не пізніш трьох 
днів під погрозою штрафу за запізнення; складати також відомості за кожну 
третину року. Коли-б виявилось, що збірщики забули в своїх відомостях 
про збори зазначити якісь збори, негайно про це повідомити Мал. Колегію, 
взагалі про збори «усматривать съ прилежаніемъ по присягѣ своей и вѣр- 
ности, какъ добрымъ, совѣстнымъ и в томъ повѣреннымъ», а збори «сь за
пискою неотложно сбирать». Далі доручено приймати гроші від тих, що взяли 
збори на одкуп. Коли «урочные годы учнутъ доходить», вияснити, хто хоче 
взяти на одкуп і з якою наддачею; про це писати до Колегії та прохати 
в цій справі вирішення. Збирати збори «со всякимъ прилежнымъ усмотрѣ- 
ніемъ», не чинити полегкостей, не брати хабарів, самим не користатись 
з зібраних сум і не робити з них яких-небудь витрат, збирати лише при
значене, згідно з інструкцією, без зайвого, без «лишнихъ тяготъ». Але 
з другого боку збирати «не запущая ни мало въ доимку, которой доимки и 
быть не надлежитъ, понеже оной сборъ можетъ слѣдовать съ наличного». 
Коли-ж виявиться «доимка, или изъ сборныхъ денегъ явится что на утайкѣ... 
то тѣ доимочные и похищенные деньги доставлены будутъ на тѣхъ сбор- 
щикахъ, а за неисполненіе е. ц. в. указа будутъ наказаны по указу». Але 
Мрії М. Колегії про збори без недоїмок не здійснились, і пізніш їй знов до
велось нагадувати про ті-ж вимоги що-до збирання недоїмок2).

Ще не отримавши пояснень з Сенату, Вельямінов все-ж-таки роз
силав збірщиків по Гетьманщині. І місцева влада, і самі мешканці робили 
перешкоди на місцях збірщикам. Так, один збірщик скаржився на перешкоди, 
що їх йому чинили в вибиранні медової десятини: де-хто зовсім не дозволяв 
рахувати вуликів. Через те збірщик Кролевецької сотні прохав дозволу брати

М Арх. Мал Кол., № 92.
2) Арх. Μ. Κ., Ѣ  29766.
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грішми по 20 алтин за десяту бджолу1). Щоб покінчити з такими перешкодами, 
довелось почати штрафувати за опір і до прибутку 1723 р. було записано 
таких штрафних—64 карб. 60 коп. 2). З огляду на такі непорозуміння, місцеві 
урядовці питали пояснень в Полуботка, а той давав такі пояснення3). Полу
боток в листі до чернігівського наказного полковника поясняв, що не треба 
збирати гетьманської показанщини з козаків, якої вони раніш не давали, а 
лише з посполитих. Далі поясняє Полуботок про медову і тютюнову десятину, 
що не тільки її коло Чернігова не треба встановляти, але і «въ степныхъ 
полкахъ, гдѣ пасѣкъ и табачныхъ левадъ больше, и тамъ той десятины не 
велѣно брать» (коли «не велѣно»?—В. P.). Про збір з державських млинів, 
що його зазначено в інструкції, Полуботок поясняє, що це був збір екстра
ординарний, збір тільки в неврожайні роки, коли треба полегшити людям 
збір на консистентів,—а бувало це за років десять—разів два, не більше. 
Отже з цих пояснень Полуботка на листи та з скарг можна бачити, що 
М. Колегія хотіла побільшити збори в Гетьманщині, чи то поширюючи певні 
збори і на ті групи, що цих зборів досі не платили (гетьманська показан- 
щина з козаків), чи то поширюючи територіяльно де-які збори і на ті місце
вості, де їх раніш не було (медова десятина).

Відповідь з Сенату, що її отримано в 20-х днях листопаду, взагалі 
сприятлива була старшині та державцям. Сенатський указ4.' потвердив, що 
треба збирати лише ті збори, які зазначені в пунктах г. Богдана Хмель
ницького. Що стосується до зборів, які заведено пізніше, за г. Скоропад
ського та пізніш, то їх поки-що не збирати, а зібрати відомості, скільки 
таких зборів, з кого збиралось і на кого, і скільки має бути, і таку відо
мість прислати негайно до Сенату. Коли які полковники, старшина та значне 
військове товариство «пожалованы какими зборы по жалованымъ грамотамъ 
и гетьманскимъ универсаламъ»—тих зборів до царського скарбу, як не 
збирано за Скоропадського, і тепер не збирати; з грамот та універсалів 
зняти копії і скласти відомості, скільки має бути прибутків, та прислати 
копії та відомості до Сенату негайно. Що до маєтків, які зараз за росія
нами, брати не більше того, як виходить згідно з пунктами Б. Хмельниць
кого і як вже платилось раніш з тих маєтків за державців-українців. Ра
тушні збори збирати як раніш було, вести цим зборам прибуткові відомості, 
виплачувати на потреби ратуш, а відомості з відповідними квитами за мі
сяці та третини року присилати до М. Колегії. На переїзжих дачі не чи
нити та взагалі «на друге ненадлежащіе дачи расходу не чинить». Що до 
церковних зборів, відокремлено ті, «которые сбираны прямо въ церкви, тѣ 
по прежнему нынѣ собирать къ церквамъ»: взагалі про церковні збори, 
скільки на яку церкву має бути і скільки буде, відомості присилати до Се
нату. Відомо ще5), що не наказано обраховувати збірщиків за час перед 
заснуванням колегії.

Отже поки-що Сенат задовольнив бажання старшини: підкреслено 
знов пункти г. Богдана Хмельницького, нові збори скасовано. Сенат виявив 
велику обережність, хотів зібрати якнайдокладніші відомості про скасовані 
збори з старшинських та церковних маєтків, та разом з тим вияснити 
основу старшинського привілейованого землеволодіння (вимога копій грамот 
і універсалів).

Відношення Сената до цієї фінансової справи піднесло настрій у стар
шини. Полуботок в половині грудня дякував Московському урядові за зроблені

г) Лазаревський, 159.
2) Арх. Μ. Κ., Ні 6907.
3) Лазаревський, с. 160 ("Два письма получилъ отъ васъ...»).
4) А рх.’Мал. Κ., № 29766.
δ) Лазаревський. 162.
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полегкості, разом з тим скаржився на Вельямінова та прохав дальших по- 
легкостей в фінансовій справі. Полуботок прохав повернути медову та тю
тюнову десятину, що їх зібрано було з старшини та значного військового- 
товариства, прохав з індукти, як раніш було, видавати на старшину та 
В. Канцелярію. Скаржився Полуботок на те, що Вельямінов від себе наказав 
переписати в людей всякого чину млини, броварні, гуральні, воскобойні, і 
що цей наказ, що його зроблено без порозуміння з генеральною старшиною* 
стурбував нарід.

На сенатський наказ Вельямінов пояснив, що зайві збори з ’явились 
через неповні відомості від Полуботка про збори, бо не можна було вияснити 
збори за г. Богдана Хмельницького. Розсилаючи збірщикам сенатський наказ,. 
Вельямінов вимагав як*найскоріше прислати докладні відомості. Надходили 
ці відомості, але багато було там несправного: було багато «неросписныхъ 
статей», в де-яких пропущено було два місяці і записано було лише за один 
місяць (жовтень), або збори не було записано зокрема за кожний місяць. 
З таких відомостей не можна було скласти докладної відомости за третину 
за-для Сенату, і через те Колегія вирішила в кінці січня 1723 р. розіслати· 
несправним збірщикам зразкові формуляри, щоб збірщики надалі складали 
відомості на зразок цих формулярів, «росгіисавъ порознь каждого званія»1). 
Але і самий формуляр складено не дуже добре, тут не завсіди зазначено, 
на кого саме, з кого та по скільки збирано, і в цім відношенні не можна 
його рівняти з справозданням 1724 p., які дійсно виявляються наче зраз
кові. Збірщики взагалі не могли розібратися в формулярах, і ось збірщики, 
наприклад, з Стародуба писали 20 марця, що не можуть швидко пристосу
ватись до вимог, але обіцяли репортувати, як тільки роздивляться по цих 
формулярах. Але все*ж таки і місяць пізніш збірщики безнадійно писали: 
«противъ такого образца не можемо репортовать». Тоді збірщики повідо
мляли, що збори «попрежнему употреблены на расходы полковые и ратуш- 
скіе... всякіе сборы, кромѣ тѣхъ сборовъ денежныхъ, которые на особу гет- 
манскую стягаются, якие началися уже въ нынѣшнемъ 1723 году, сби- 
раемъ».

З великими труднощами Комісія наладжувала справу з докладними та 
акуратними справозданнями. В квітні знов Вельямінов нагадує про докладні 
справоздання, щоб не було в них таких помилок. Особливо наказує Велья
мінов звернути увагу на млини та військову частину з них.

Завдання Вельямінова було побільшити прибутки з Гетьманщини, і 
хотів він осягнути цього, поширюючи збори і на ті групи, які раніш від 
цих зборів були увільнені. Цей намір виступає і в відомих 12 пунктах 
Вельямінова 1723 р. Найбільше уваги присвячено тут зборам з людности 
в Гетьманщині. Питання поставлено тут такі: 1) Чи збирати збори і далі 
так, як почали були збирати за час з початку діяльности М. Колегії до· 
указу з Сенату (п. І); 2) чи збирати зо всіх рівно, не виключаючи стар
шини, значних козаків, в. товаришів, та манастирських та церковних воло
дільців (п. II); 3) чи здавати «на откупъ» те, що до М. Колегії здавалось 
(п. III); 4) чи брати надалі з українських людей, що давали досі скатне, також 
і покуховне, яке платять шинкарі (п. IV); 5) чи залишити і далі на Київську 
ратушу ті збори, що їх згідно з грамотами виплачували на ратушу (V); 
6) пропоновано перевести натуральні збори з гетьманських дворців на гро
шові (ѴЦ; 7) пропоновано завести над збірщиками доглядачів, одного на 
полк, бо Колегії важко стежити через далекі віддалення від Глухова (IX); 
8) прохання дозволити посилати укази з Колегії, коли буде потреба в ві
домостях, просто минуючи В. Канцелярію, бо генеральна старшина не подає

1) Арх. Μ. Κ., № 29766.
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докладних відомостей (XI); 9) прохання завести комендантів за-для звірення 
універсалів, що їх посилає генеральна старшина просто до полкової стар
шини, з тими, що їх розсилає через Колегію (XII). Як бачимо, тут ясно 
виступає бажання Вельямінова завести більший порядок в фінансових справах, 
збільшити збори та завести уважний контроль за діяльністю і зносинами 
Мал. Колегії. Указ Петра І задовольняє по перших 7 пунктах і, крім того, 
касує1) ті збори, які вважає за важкі за-для народу. Мотивування підкреслює 
«многіе непотребные сборы сь народа» та «милосердуя мы...» Скасовано такі 
зборы: «затонное отъ казаковъ и отъ казаковъ же, что медъ варять; 
сь возовь за пропускные квиты; отъ приѣзжихъ за мѣсто у гіродажъ ло- 
шадей и прочей скотины; сь привозного всякого хлѣба; съ мѣщанъ и по- 
сполитыхъ людей, съ лошадей ихъ работныхъ, такожъ и съ тѣхъ, съ кото- 
рыхъ берется смотря по пожиткамъ; мазепщина съ посполитыхъ людей, 
праздничное отъ козаковъ и мужиковъ, съ подсусѣдковъ казачьихъ; отъ 
рѣзницкихъ каморъ; что сбиралось сало отъ бобылей, неимѣющихъ грун- 
товъ; съ пѣшихъ людей съ хатъ; стацею съ посполитыхъ съ подсусѣдковъ 
конныхь и пѣшихь; сь казаковь сь каждаго двора ралець—и впредь тако- 
выхъ не сбирать»2). Залишено тут: від продажного хліба, з ратушних під
даних від пари волів та коней, броварне з козаків та мужиків.

Петровський наказ опублікував Вельямінов не відразу вповні, а окре
мими ^частинами, боячись більшого чи меншого опору з боку старшини.
І окремі рішення указу вже були прийняті до виконання, заяким було 
опубліковано цілий наказ, —наприклад, рішення в справі оподаткування стар
шинських маєтків.

Старшина все-ж-таки не відмовилась від дальшої боротьби. З доручення 
Полуботка, що поїхав до Петербургу, складали додаткові чолобитні, і тут 
було проведено таку думку, що як зроблено полегкості в податковім відно
шенні що-до поспольства, то треба зробити подібні полегкості і старшині, 
заслуженим козакам, які служили вірно е. и. в., щоб новозаведені збори 
було знято з них з огляду на їх вірні служби. Потім при побаченні з Го- 
лицином Журавський та Лизогуб дбали про те, щоб докладніш висвітлити 
нові тягари, що їх поклала нова система зборів. В вересні 1723 р. в Пе
тербурзі подано дві чолобитні з проханням скасувати нові збори. В тій чо
лобитні, що її подано до Сенату, зазначено зокрема про прибутки геть
манські та про покуховне. Але боротьба, як відомо, закінчилась перемогою 
М. Колегії, Полуботок впав, і нова фінансова система запанувала без 
обмежень.

Що нового принесла до цього фінансового устрою М. Колегія?
По-перше, вона завела тут певний порядок замісць попереднього без

ладдя. Вона застала тут лише перші незвязані спроби завести порядок, 
внести певну систему до фінансових справді з великими труднощами досягла 
того, що справоздання 1724 р. дійсно давали докладне уявлення про фінан
совий стан Гетьманщини. Пророблено таку-ж складну працю, яку проробив 
перед тим і московський уряд що до Московщини.

По-друге, до фінансової системи починає входити новий погляд про 
рівенство всіх верств в податковім відношенні. Ставлячи своїм завданням 
збільшення прибутків скарбу з Гетьманщини, М. Колегія порушила ті при
вілеї, що їх мала на Гетьманщині старшина, користуючись своїм станом 
серед инших груп людности.

Нарешті М. Колегія переводить натуральні збори на грошові. Поскільки 
головне завдання було збільшити прибутки скарбу, натуральні збори, мали

*) бфименко. Двѣнадцать пунктовъ Вельяминова.
г) ПСЗР. VIII, 4196.
2) Экстрактъ, с. 129.
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великі невигоди що-до переховання їх на дальший час. Як вже було зга
дано, в вересні 1722 р. де-які збірщики прохали перевести натуральні 
збори медові на гроші. В пунктах Вельямінова є між иншим запитання, 
як бути з зборами натуральними з гетьманських маєтків: коли птахів чи 
скотину тримати, то на це буде виходити багато хліба. На запитання дано 
таку відповідь: брати грішми, аби тільки не було важко людям. Пізніш в 
указі 25, V. 1724 р. на подані пункти Вельямінова дано також відповідні 
вказівки про перевід на гроші х): з володільчеських млинів, замісць попе
редніх провіянтських зборів, М. Колегії збирати грішми, вирішуючи, щоб було 
на користь е. и. в. Пасічну десятину теж переведено на гроші. Зібраний 
досі десятинний мед, щоб не було від довгого переховування втрати, роз
продати доброю ціною: а надалі з тамошніх мешканців замісць «десятого 
улья» брати 60 коп., а коли вулик:в менш десятка, від вулика брати по 
6 коп. За десятинний тютюн, у кого не взято за минулі роки, і надалі 
брати грішми по 60 к. за пуд і дивитись, щоб не було утаїння в вазі; 
хто-б потаїв що, втрачує все, що потаїв; той тютюн, що вже зібрано, М. 
Колегія повинна, порозумівшися з камер- та мануфактур-колегіями, від
дати на продаж до тих міст, що сусідні до України, а після продажу гроші 
згідно з вищепоказаною ціною за пуд прислати до М. Колегії (пункти
І, XIV, III).

Але де-які збори і до кінця М. Колегії залишились в натурі: хліб
і далі приходив в 1727 p., хоч і в меншій кількості; мед перестав прихо
дити в 1726 p.; олії конопляної нема вже в 1727 р .2).

Подібно-ж і принцип, урівнення всіх верств що-до податкового тягара 
не було проведено вповні. Перший приклад—це увільнення від зборів до 
скарбу маєтків князя Меншикова. Мал. Колегія, спираючись на указ від 
16. IV. 1723 p., почала було збирати і з маєтків Меншикова (Ямполь, Почеп 
з сусідніми містечками та селами). Очевидно, Меншиков звернувся з 
скаргами до сенату, бо рішення Сенату від 19. VII. 1725 р. повернуло 
справу на користь кн. Меншикова: з зазначених міст та містечок раніш 
збиралось на гетьмана, отже після надання їх Меншикову не треба з тих 
маєтків збирати зборів. Після цього вирішення збори припинено з листопаду 
1725 р. Але в вересні 1726 р. знову стали збирати із маєтків Меншикова 
після указів 20. VII та 18. VIII, бо в тих указах було наказано збирати рівно 
з посполитих українських та російських володільців. Чолобитну Меншикова 
слухано в Верх. Тайн. Совіті 16. IV. 1727: покликався Меншиков на цар
ську грамоту 1709 р .3). З Верх. Тайн. Сов. запитали Мал. Колегію, і після 
того збори було припинено з маєтків Меншикова. Другий приклад увіль
нення від зборів -- це Київського Михайлівського манастиря від збору з шин- 
ковання горілки. Указ 1. VI. 1727 р. наказав не збирати до Мал. Колегії
і залишити, як раніш було—«продажу пива, меду и вина» не більш як 20 
куф на рік4). Мал. Колегія повинна стежити, щоб не було вишинкувано 
більш норми, за те, що вище норми,—брати звичайну пошлину.

Побільшення прибутків скарбу Мал. Колегія думала перевести через 
поширення гетьманської показанщини на козаків, пасічної десятини на всі 
полки (раніш лише в Переяславськім полку), покуховного, і на тих, що пе
ред тим давали лише скатне. Крім того, М. Колегія думала завести зове м 
нові збори5). По-перше, пропонувала вона з володільців збирати четверту 
частину прибутків з мостів, перевозів, торгових лазень, рудень, гут, рибних

М Арх Μ. Κ., № 971.
2) Арх. Μ. Κ., № 1330.
3) Сб. И. Р. И. Общ., т. 63, с. 415.
4) Ibidem, с. 6 33—635.
5) Сб. И. Р. И. Общ., т. 55, 325.
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ловель. По-друге, пропонувала накласти на міщан рокове, бо міщане мають 
перед «козаками та посполитими излишнюю свободу такую, что казаки бы- 
вають на службѣ, a посполитые нѣкоторые работаютъ на своихъ владѣль- 
цевъ, а другіе платять подданническую повинность».

Але Сенат з тим не вповні згодився, лише згодився оподаткувати 
міщан, «для уравненія съ протчими нѣкоторую часть на войско положить». 
Що-ж до зборів з володільців за їх мости, перевози та ин,, сенат не зго
дився, бо раніш «съ тѣхъ званій никакихъ сборовъ не бывало». Це моти
вування не вірне, бо раніш, як бачили, бував збір «съ тѣхъ званій».

В дальшій фінансовій політиці Мал. Колегії помітно перелом. Згори 
намічено перегляд фінансової системи та вияснення, в чім можна-б було 
полегшити податки українському люду. Неясна думка про полегшення про
майнула в відповіді на XI з пунктів Вельямінова в 1724 p., де заборо
нено державцям притягати до будови та направи млинів посполитих та 
козаків і наказано збирати з млинів не половину помолу, а четвертину, 
як по російських містах. Тепер указ 4. VI. 1726 припинив збирання тих 
зборів, які заведено в 1723 р. після пунктів Вельямінова1). Але пізніш 
указ 20. VII2) поновив збори 1723 p., нагадував «сбирать въ М. Колегію 
со всѣхъ равно отъ высшихъ и до нижнихъ чиновъ» та вимагав від Мал. 
Колегії докладної відомости, що можна надалі зменшити чи прибавити. На цей 
наказ Мал. Колегія і прислала3) до Сенату свої міркування, що можна змен
шити і, наскільки це зменшить загальну суму зборів: 1) касувати збір четвертини 
від помолу, бо переховувати його в натурі довго не можна, а при зваженні 
та переховуванні «чинится не безъ тягости»; на рік тієї четвертини буде 
на 10,403 крб. 94 коп., з млинів за показанщину та поколющину 4,047 крб.

κ., усього 14,451 крб. ІЗ1̂  к. 2) Скасувати ковшове з привозного на 
торги ріжного хліба, на рік на 1,814 крб. З І1̂  к. 3) Зменшити на поло
вину тютюнову десятину, замісць 60 к. брати ЗО к. від пуду, на рік замісць 
5,868 крб. 24 к. буде 2,934 крб. 12 к. Всього тих зборів зменшиться на 
19,199 крб. 57 к. Отже більш як на V6 зменшувалась би сума податків 
з українського народу.

Скасування самої М. Колегії припинило і її фінансову Ьолітику.

III.

БЮДЖЕТ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ПЕРШОЇ КОЛЕГІЇ.

А) Х а р а к т е р  о п о д а т к у в а н н я .

Під характером оподаткування ми розуміємо детальний розгляд тих ка
тегорій, що були платниками податків, того що ставало за об'єкт оподатку
вання, та того, які податкові одиниці і долі бралися за податкову норму.

Платники, що були до Колегії, залишилися й за неї: це рядові козаки, 
посполиті, манастирськіета церковні й приїжджі. Річ ц тому лише, що до Ко
легії їх точно не розріжняли і не зводили до груп так, як це було в справо- 
зданнях за Колегії. Тепер, як це видко із зразкового справоздання 1724 р. 5), 
всі податки грішми та натурою поділяються на 2 групи—«прежде сего сби- 
рывалось» и «прежде сего на гетьмана и старшину не. сбирывалось». До 
перших відносились ті галузі податків (із кого й на  кого збирається), що 
були й до Колегії; до другої—ті, які наново заведені за Колегії. В останній

г) Арх. Μ. κ., № 971.
2> П СЗР, VII, № 4902.
3) Сб. Р. И. О., 55, с., 488.

Сб. И. Р. И. Об., т. 63, с. 484.
5) Сб. Р . и. Общ„ т. 63, с. 490— 500.
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групі—«ни на кого обиралось»—як платники відзначаються: гетьманша Скоро
падська, генеральна старшина, полкова старшина, бунчукова, сотенна та 
«городовая» старшина, манастирські та церковні, значкові козаки, рядові 
козаки, посполиті, великоросійські власники та приїжджі. Для нас залишається 
не зовсім зрозумілим, через що до другої групи платників зараховано й тих,, 
що були й до Колегії. Ще зрозуміло те, що всі попередні платники можуть 
бути зараховані до нових в тому розумінні, що з них треба було взяти нові 
податки, яких з них в попередні часи не стягали, напр. покуховне, — яке 
стягаЛося тепер зо всіх «малороссійских обывателей», медову десятину,, 
яку поширили на всі полки. Але виявляється, що до другої групи податків— 
«прежде ни на кого не обиралось»—віднесено й такі податки з попередніх 
платників, які бралися з них і до Колегії, напр. «сь винокуреннихь казановь», 
з млинів, за тютюн, з містків та перевозів, мірчак за продаж горілки та 
меду. Опріч того в справозданні за провіянт з млинів до тих податків, які 
раніш на гетьмана та старшину не збиралися, віднесено збори з полкової 
старшини, з сотницьких, з бунчукових, з значкових; а поруч подаються 
цифри податків збіжжям на гетьмана з млинів тих же платників. Залишаючи 
питання невирішеним, наведемо цифри 1724 p., які показують спорівнену 
участь всіх вищезгаданих платників в грошових та натуральних податках. 
По розміру податків вони розміщаються в такім порядку: з загального· 
грошового прибутку за 1724 рік, який дорівнює (коли одрахувати податки 
з гетьманських маєтків, доїмочних та вторгованих за продані продукти)— 
114495 крб.; приїжджі виплачували 35015 крб. 62 коп., рядові козаки—  
34285 крб. 35г/2 коп., посполиті—29380 крб. 34 коп., манастирські та цер
ковні—5367 крб. 23 коп., бунчукові—3319 крб. 33 коп., значкові козаки— 
2266 крб. 26 коп., полкова старшина—2238 крб. 76 коп., власники вели
коросійські— 1592 крб. 62 коп., гетьманша Скоропадська—591 крб. 31 коп.4 
генеральна старшина —  264 крб. 08 коп., сотенна та городова старшина — 
174 крб. 27 коп. Податки збіжжям з млинів поділяються так: з загальної 
суми збору в 25342 чт. 4V2 чк. припадало на манастирські та церковні— 
4780 чт. Ї гІ2чк., на бунчукових — 4598 чт. З чк., на посполитих—2261 чт. 
6 чк., на значкових—2223 чт. 1 чк., на полковничих— 1815 чт. 1 чк., на вели- 
кор. власників— 1575 чт. і у 2 чк., на рядових козаків—1350 чт. 5 чк., на 
сотенну старшину— 1200 чт. б1̂  чк., на полкову старшину— 1137 чт. З чк., 
на козаків— 1137 чт. I і 2 чк., на гетьманські власні— 1002 чт. 4г/2 чк., на 
генеральну старшину—421 чт. х/2 чк., на попівські— 154 чт. 1 чк., на сот- 
ницькі—42 чт. 3V2 чк., на попівські та манастирські—ЗО чт. 5 чк., на ра
тушні—11 чт. х).

Об’єкти,^оподаткування в часи Колегії залишаються ті-ж самі, що 
й до неї. Обкладалося податком осіб: посполитих, козаків, міщан, циган. 
Посполитих ратушних сел обкладено було річним податком, який рахували 
на ратуші або на полкову артилерію, як напр., з ратушного села Макошина* 
Збираючи на ратуші за одиницю оподаткування рахували двір. Річного по
датку в 1724 р. на ратуші з посполитих ратушних сел було: в Стародуб- 
ському полку з 1659 дворів—646 крб. 53 коп., в Чернігівському полку в Рой- 
ській сотні з 62 дворів—7 крб. 36 коп., в Прилуцькому полку в полковій 
сотні—з 792 дворів—128 крб.; в Переяславському полку (здається в Пе
реяславській та Басанській сотні) з 134 дворів—12 крб. 5 коп.; в Гадяць- 
кому полку в Рашевській сотні з 71 двору—4 крб. 29 коп.; в Київському 
полку Козелецьк. с. з 138 дв. — 20 крб. 80 коп.; всього з 2856 дворів 818 крб.
98 коп. З ратушного села Макошина, Чернігівського полку, на артилерію 
з 74 дв.—7 крб. Як бачимо з цього, оподаткування двору не було однакове*

г ) Ibidem.
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З посполитих ратушних сел на ратуші збиралося ще «поковшеве» 
збіжжям, як річний податок. Міщан обкладали податком, який рахувався 
для ратушів, та чиншем, який збирано щорічно «за уполненіе городовихъ 
повинностей».

За одиницю оподаткування тут брали людину та двір, при чому по
даткова частка (доля) також не була однакова для всіх місцевостей; оче
видячки, тут, як і при оподаткуванні посполитих, податкова одиниця хита
лася в залежності від якоїсь умови, можливо, що від загальної забезпе- 
чености.

З міщан «на ратуші» 1724 року зібрано: в Переяславському полку 
в сотнях Золотоноській з 4 людей по 2 крб. 60 коп., в Домонтовській 
з 2 людей по 4 крб., в Басанській з 8 людей по 1 крб. 60 коп., в Я лтин
ській з 13 людей по 1 крб. 60 коп., з Ірклевській з 2 людей по 5 крб.; 
в Лубенському полку, в сотнях: Пирятинській з 8 людей по 1 крб., Чер- 
нуській з 6 людей по 1 крб., а з одної людини — 6 крб., Чигирин-Дубро- 
винській з 350 дворів по 3 коп., з 50 дворів по 2 коп. з двору. Чиншове 
оподаткування було одержано так: в Прилуцькому полку в сотнях полковій 
з 3 людей по 3 крб. та з одної—6 крб , в Іченській сотні з одної людини — 
6 крб., з одної—4 крб , з одної—2 крб., з 4-х по 3 крб. і т. д. Міщане та 
посполиті Полтавського полку разом платили ратушним службовцям, сто
рожам та «осаульцам» полковим з 700 дворів по 2 коп. з двора. Опріч того, 
іп о с п о л и т і ратушних сел Полтавського полку платили й «живністю» на ра
тушні витрати: гусьми, курми, які продавалося, а гроші віддавалося збір- 
щикам. З козаків та посполитих «выводные и куничные» за весілля: в Га- 
дяцькому полку (Камишанська та Рашевська сотні) по 10, 25 та ЗО коп. 
від весілля; в Прилуцькому полку (в полковій, Чернуській, Манастириській, 
Сребрянській, Іваницькій, Красноколядинській, Журавській, Варвинській сот
нях) по 10 коп. від весілля. З циган брали «окладний збір»; його було пе
редано на відкуп «цыганскому атаману». Цей «атаман» був настановлений 
від Колегії, і за її вирішенням йому наказано «над ними имѣть расправу 
судом и сбирать съ нихъ по разсмотрѣнію своєму денежный сборъ и за то 
платить по 20 р. на годъ» х).

З речей споживання оподатковано було: горілку, мед, дьоготь, тютюн, 
сіль, рибу, хліб, яйця. З горілки оподаткування було просто покуховне, по- 
куховне з вишинкованої горілки, показанщина, «становое отъ носатокъ 
вина». «Скатное и помѣрное» збирали тільки при продажу. Через те, що 
справоздання за часи Колегії поліпшилось, ми маємо тепер можливість знати 
одиниці оподаткування і частки (долі) майже всіх об'єктів оподаткування. 
Просто покуховне оподаткування бралося з куфи, а покуховне з вишинко
ваної горілки бралося і з відра. Податкова частка просто покуховного була 
така: в Прилуцькому полку з доброї горілки по 2 крб., з «подлої», по 
1 крб.; в Миргородському—по 2 крб., в Лубенському— по 2 крб., Ніжин
ському—по 1 крб. 50 коп. та по 2 крб., в Стародубському—по 1 крб. та 
по 1 крб. 20 коп., в Чернігівському—по 1 крб. 40 коп , 1 крб. 60 коп., та 
по 2 крб.; в Полтавському —по 1 крб. та по 2 крб., в Київському—по 2 крб.; 
в Переяславському—по 1 крб., 1 крб. 50 коп. та по 2 крб. Покуховне 
з вишинкованої горілки бралося: в Миргородському полку по 10 коп. з відра, 
Лубенському полку по 10 коп. з відра, Стародубському, Полтавському, 
Гадяцькому, Ніжинському—по 50 коп. з , куфи. Показанщини, як видно 
з справоздання того-ж року, бралося: в Прилуцькому, Миргородському, Київ
ському та Полтавському полках по 1 крб. 20 коп., в Лубенському по 1 крб. 
50 коп., Ніжинському по 1 крб. 20 коп. та 1 крб. 50 коп., Стародубському

г \ № 2666 Арх. Μ. К.
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по 1 крб. та\ 1 крб. 20 коп., Чернігівському по 80 коп. та 1 крб. 20 коп., 
Гадяцькому та Переяславському—по 60 коп, «Становой отъ носатокь» го
рілки збирався з шинкарів, які носатками шинкують, —в полках: у Стародуб- 
ському по 10 та 12 коп., в Чернігівському по 20 коп. Мед обкладали 
з вулика загалом по 6 коп., тільки в Ніжинському полку в Янпольській сотні 
по 1 крб. з бортя. Опріч цього збору з вулика, відомого під назвою очко
вого, було оподаткування грішми «за медовую дань» з козаків та поспо
литих, Про це оподаткування в справозданні 1724 року сказано: «Съ оного 
званія сбирается по сборщиковымъ вѣдомостямъ по прежнему обыкновенію, 
какъ сбиралось на владѣльцевъ: въ Стародуб. п. вь полковой сь 2-хь ка- 
заковъ 3 р. 22 κ., Новгородской с. съ козаковъ и посполитыхъ—28 руб. 
З коп., въ Погарской с.—4 р. 24 к.»1). Покуховне з дьогтю бралось з куфи: 
в Прилуцькому п. по ЗО коп., Миргородському п. по 60 коп., Лубенському 
по 1 крб., Ніжинському по 10, 20, ЗО, 60 коп., Київськ. по 20 коп., в Гадяць
кому по 50 та 60 коп., в Полтавському по 20, 40, 50, 60 коп. та по 1 крб., 
в Переяславському по 40, 50, 60 к. та 1 крб.; а «в Старод. и Чернигов- 
скомь не сбирается для того, что по сборщиковымъ вѣдомостямъ не по
казано». І в цьому випадкові, як і в инших, нам невідомо, чим саме пояс
нюється ця ріжйиця в розмірі податкової частки. З тютюну, як сказано в спра
возданні 1724 p., збиралося по всіх «малороссійскихъ полкахъ»—з тих, що 
сіють тютюн, в казну десятий пуд, або папуша. Хліб, риба, сіль та яйця опо
датковувалося, як крам, в різні моменти: на перевозах, ярмарках. Через це 
одиниці та частки оподаткування на них ми розглянемо нижче, як буде йти 
мова про митні податки.

З окремих прибуткових джерел за часи колегії були оподатковані: 
млини, рибні лови та озера, перевози, солодовні, воскобійні, погреби, комори 
та будки, торговельні бані, та промисли стрілецький та бобровницький, різ
ницький, калачниці, продаж горілки в шинках, броварні і врешті горіл
чаний та дьогхтярний промисли.

З млинів бралося такі податки: відкупне, поколющина, покабанщина 
та помолщина. Так, в Чернігівськім полку за млини, перевози й стави, 
з яких збиралося на Чернігівську ратушу, відкупного йшло—200 крб.: 
в Ніжинському полку з відкупних власницьких млинів—в Янпольській сотні 
79 крб. 772 коп., в Вороньковській сотні—20 крб. Поколющина й покабан- 
щина йшли з кола: в Лубенському полку по 1 крб. 20 коп„ в Стародуб- 
ському—по 1 крб., 1 крб. 40 коп. та 2 крб., в Ніжинському, Переяслав
ському та Прилуцькому по 1 крб. 40 коп., в Чернігівському полку поко- 
лющини по 1 'крб. 20 коп. і покабанщини по 75 коп., в Полтавському—по
1 крб. та 1 крб. 40 коп., в Гадяцькому—по 1 крб., 1 крб. 40 коп., 2 крб. 
20 коп. та по 2 крб. 60 коп. з кола і за покабанщину по 1 крб. 20 коп.;. 
в Миргородському п. зі ступних колів—четверта частина. З «вешняних» і 
«лодейних» млинів у всіх полках бралося по 60 коп. з кола; з вітряків— 
в Переяслав, п. з одного 60 коп., в Чернігівському п. з п’яти по 60 коп. 
За те, що змелють зерно, по справозданню 1724 р„ бралося в Миргород
ському п. в Омельнииькій сотні «сь мельниць за гіомоль солоду, которые 
плательщики не платя солоду, а платять деньгами и сь того доходу емлется 
вь казну четвертая часть». З ставів, де є риба: в Ніжинському п. в Дівиць- 
кий сотні, з 3-х церковних ставів, з яких оподаткування бралося для 
церкви і які (стави) дівицькою старшиною віддавалися на відкуп—2 крб. 
50 коп.; в Чернігівському п. з церковних ставів, що наймалися: в Мен- 
ській с. з 2-х ставів по 2 крб., а з инших 3-х: з одного 1 крб. 70 коп.;.

х) Ці та й всі наступні факти про одиницю та частки оподаткування взято з № 6907,. 
Арх. Μ. К.
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з другого 50 коп., з третього—40 коп., в Стуленській с. з одного ставу
2 крб. 40 коп. В де-яких полках (Лубенськім та Чернігівськім) збиралось 
рибу з ставів бочками на полковника, або з манастирських ставків, а потім 
рибу цю продавали.

З солодовень в Чернігівському п. «разныхъ владѣльцевъ шинковныхъ» 
по 50 коп.; в Ніжинському п. в 5-ти сотнях по ЗО к. 50 к. та по 1 крб.
3 солодовні; в Київському п. по 20 коп. З погребів та льодовень в Черні
гівському полку по всіх сотнях «разныхъ владѣльцевъ съ шинковныхъ» 
з льодовень по 25 та 50 коп., з погребів по 25, ЗО та 50 коп. З воско
боєнь збір був з тих міщан, що їх (воскобійні) мали: в Полтав. п. в пол
кових сотнях по 3 крб. річно; в Переяславськ. п. Золотоноськім-с. по 5 коп. 
від закладів, в полкових сотнях по 4 коп.; в Лубенському полку по 10 коп. 
од закладу, в Ніжинському п. по 4 коп., в Київському полку Козелецькій с. 
по 6 коп. від закладу. З комор, що наймалися, з крамниць, місць, таш,

'будок та ратушних шинкових дворів: в Переяслав, п. з комори ратушних 
по 20 коп. річно; в Ніжинському п. Глуховській с. з шинків, що під час 
ярмарку наймаються шинкарям, з 41 по 22 крб. 20 коп.; в Кролевецькій с. 
того ж п. з козацьких комор, що також давалося в найми, з 6-ти по 1 крб.; 
в Київському п. з 3-х комор по 4 крб., з 1-ої— 1 крб., з 1-ої—2 карб., 
з шинкових дворів: з одного 7 крб. 50 коп., з 2-х по 4 крб., з одного—  
З крб., з одного—2 крб., з одного— 1 крб. 20 коп. З торгової бані: в Ні
жинському п. Борзенській с. з ратушної торгової бані 2 крб. 50 коп. на рік. 
Стрілецький та бобровницький промисли тепер були також в оренді: з стрі
лецького промислу ъ Чернігівському полку Городницькій сотні з 40 дворів 
та в Стародубському п. Мглинській сотні з 28 дворів відкупного за право 
ловити птахи та звірі—237 крб.; з бобровницького промислу в Черні
гівському полку в сотнях: Сосницькій, Волинській, Менській, Киселівській, 
Синявській, Березинській, Понурницькій, Седневській, Городницькій з 87 дво
рів та в Стародубському полку в сотнях: Мглинській та Погарській з 165 дво
рів,— всього 109 крб. Різницький промисел було оподатковано тільки в Пе
реяславському п. в усіх сотнях, окрім полкових, з . 66 людей бралося по 
60 коп. з людини на рік. Збір з калачниць ішов на ратушні витрати: 
в Переяслав, п. в полкових сотнях бралось: з 5 людей по 5 коп. з особи, 
в Золотоноській с. з 4—по 40 коп. Шинки було оподатковано в Стародуб. 
та Ніжинськ. полках. В Стародуб. п. в полковій сотні з власницьких шин
ків з 121 особи бралося по 80 коп., а з двох ратушних дворів, де торгу
вали горілкою, пивом та медом, з шинкарів, яким наймається двори — 
32 крб.: Оподаткування раніш йшло на ратушу. В Ніжинському п. Воронь- 
ківській с. з власницьких пивних шинків з 24-х брали по 50 коп. річно. 
З шинкарів, що шинкували брагою, бралося «смотря по промислу». З го
рілчаного промислу брали такі податки: «покадковое и повинничное 
за тулшины». Перше бралося «съ обывателей, которые у себя винокурен- 
ныхъ казановъ не имѣютъ, a варятъ у постороннихъ». Оподаткування було 
від діжки: в Полтав. п. Старосенжарівській та Великобудській сотнях по 
10 коп.; в Київському п Гоголівській та Козелецькій с.с. по 20 коп. 
«Повинничне» за тулшини збиралося «съ винниковъ, которые нанимаются 
у владѣльцевъ вино курить и зато получають плату». Одиницею оподатку
вання тут була людина: в Ніжинському полку бралось по 12, 20 та 25 коп.
з людини, Стародубському—по 20 та 25 коп., в Чернігівському—по 25 коп., 
в Київському—по 10 коп. З дегтярного промислу оподаткування було 
в Чернігівському: Менській с. з одного 4 крб., у Сосницькій с. з одного 
6 крб., Березинській с.—6 крб.

До зборів, що одержували від оподаткування ріжних моментів крамо- 
обігу (купівля-продаж, перевозка) треба зарахувати ріжні галузі митних
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податків: імпортні, експортні, транзитні та внутрішні. До імпортних митних 
податків насамперед зараховується так зване індуктне мито, про яке в спра- 
возданні 1723 року сказано: «во всей Малороссіи со всякихъ товаровь 
сь продажи по 2 коп. сь рубля до состоянія К-іи было вь окладѣ—9000 р.» 
на рік, а за часи Колегії віддавалися в оренду за 18697 крб. 62 к. на рік. 
Так само .до імпортних податків треба зарахувати; в  Кизвсьхшу даѵху -влд 
возів та від маж соли, «которые пріѣзжаютъ изь заграницы» по 4 та 6 коп. 
від воза; а в Миргородському п. в Городецькій с. бралося по 20 коп. 
«сь пріѣзжающихь сь той стороны на сю сторону Днѣпра сь продажнымъ 
хлѣбомь и дровами». До мита експортного треба зарахувати і податки в Чер
нігівському п. з купців, що їдуть за кордон Лівобережної України з тютю
ном, сіллю, рибою та ганусом—по 2 коп. з воза; сюди треба зарахувати 
податки з волів, яких женуть в Шльонськ на продаж: в Київському п. по 
1 коп. з вола, в Переяслав, п. по г/2 коп. та по 35 коп. з сотні волів. 
До транзитних податків зараховуються ті, що були з перевозів, містків 
та гребель з проїжджих. Тут за одиницю оподаткування був віз та голова 
товару, але приймалося на увагу, чи віз легкий, чи тяжкий, «иностранный 
или свой». Так, в Миргородському п. бралося з легкого врза по 15 коп., 
з рибою по 25 коп., з тютюном по ЗО коп., з сіллю по 40 коп., з яйцями 
по 20 коп. від воза, з голови товару (скотини) купецької—2 коп.; в Л у
бенському п. з «иностранныхъ» возів по 6, 10, 20, ЗО, 40 та по 50 коп. 
з воза; в Чернігівському по 1, 2, 3, 4 та' 6 коп. з воза; в Переяс. п. 
по 1, 2, 4, та 8 коп.; в Ніжинському п. «сь коломыйцевъ» з волових тяж
ких возів по 8 коп., з инших тяжких та легких по 2 коп. До внутрішнього 
мита зараховуються ті мита, які накладались під час продажу на торгах 
ти ярмарках; а саме: вагове, кругове, скатне, поковшеве, зі збіжжя, що призна
чено на продаж, з возів з крамом, ярмаркове з жидів та циган, з посуду 
на продаж і т. д. Вагове разом з круговим (від бочки), помірним та скатним 
раніш віддавалося в оренду за 200 крб., тепер же окремо—вагового збира
лося з пуда по 2 коп. у всіх полках, опріч Стародубського, в якому— 
по 1, 2, 3, 4 та 6 коп. з пуда; в Київському п. з тютюну бралося по 6 коп. 
з пуда. Кругове бралося з бочки риби, або соли: в Стародуб. я. по 2 κ., 
в Київському п. по 3 та 5 коп /Переяславському п. по 1 коп., Ніжинському п. 
від тисячі гусаків (стовбиків соли) по 1 коп., від бочки по 1 коп. З го
рілки на продаж бралось повідерне та скатне; повідерне бралось також 
з меду, а скатне із дьогтю та олії. Повідерне бралося: в Прилуцькому, 
Миргородському та Гадяцькому полках по 1 коп., в Лубенському п. по 4 коп., 
в Ніжинському п. з горшки по 2 та 4 коп., з меду по 3 коп.; в Пол
тавському по 1 та 2 коп., в Переяслав, п. по 1 та 2 коп. та по осьмаку; 
в Стародуб. п. так само по осьмаку з відра; в Київському п. по 2 коп. 
Скатне з горілки бралось від куфи: в Ніжинському полку по 20 коп., 
в Прилуцькому, Миргородському й Гадяцькому по 50 коп., в Стародуб. п. 
по 25 коп., в Полтазськ. п. по 25, 50 та 60 коп., в Переяслав, п. по 20 
та  ЗО коп., в Чернігів, п. «не сбирается для того, что сборщики по вѣдо- 
мостямь не показали».

Скатного з дьогтю й олії бралось: в Прилуц. полку по 16 коп., 
Миргород, і Лубенськ.—по 25 коп., Ніжинськ.—по 6 та 10 коп., Стародуб.— 
по 5 та 10 коп., Київськ,—по 10 та 20 κ., Полтавську—по 15, 40 та 50 коп., 
Гадяц.—по 20 та 25 коп., Переяслав.—по 10 та 20 коп., Чернігівськ.— 
по 4 коп. Скатне з волоського привозного вина в Стародуб. та Чернігів, 
полках бралось по 20 коп. з бочки; з вишинкованого волоського вина бра
лось: в Лубенському полку по 10 к. з воза; Ніжинськ. п. з бути по 2 крб. 
і з бочки по 20 коп.; в Стародуб. п. з бочки по 50 коп., з куфи по 80 коп. 
і з бути по 2 крб.; в Полт. і Переясл. полках по 20 і 80 коп. з бочки;
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Черніг. п. по 20 к. з бочки, Київськ. п. по 20 к. з бути. Зі збіжжя, що 
призначалося на продаж, бралось: в Переяслав, п. з воза купця по 6 коп., 
з продавця по 2 коп., в Ніжинському п. по 2 коп. з ковша. Торгове 
од воза збиралося: «во время торговь со всякихъ разныхъ мелкихъ про- 
дажъ», в Черніг. полку по 1 коп. з воза, Київ.—по 2, 3, 6, 8, 10 та 20 коп., 
Ніжинськ.—по 2, 3, 6 коп.; з сала продажного в Стародуб.—по два осьмаки; 
зі збіжжя продажного від воза в Київському полку по 2 та 6 коп. Ярмар
кового бралося з воза: в Стародуб. полку по 2, 3, 4, 8, 10, 15 та 20 коп., 
Чернігівськ.—по 1, 4, 5, 10 та 20 коп., Київськ.—по 2, 4, 8 та 10 коп., 
Полтавськ.—по 6 коп., Гадяц.—по 1 та 3 коп., Переяслав.—по 10 коп., 
Ніжинськ.—по 4 та 8 коп.; Лубенськ.—по 10 та 20 коп., Прилуцьк.—по
2, 4 та 6 коп Опріч того, ярмаркове бралось «съ пріѣзжихъ на ярмарки 
сь товарами жидовь, господарей и сь прикладниковь» по 50 коп,, сь «жи- 
довскихь хлопцевь» по 20 коп., з циган же в Ніжинському п. (Глу- 
ховській с.) бралось «смотря по промыслу». Про податок з продажного 
дерев’яного посуду в справозданні 1724 р. сказано: «вь Нѣжинск. п. Глу- 
ховской и Воронковской С.С., сь порожней куфы по 1 коп., да за взятое де
рево » десятая доля, да сь воза по 1 коп.; вь Черниговск. п. по 1 коп. 
сь  воза; вь Кіевск. п. по 2 коп. сь воза».

Але залишаються ще статті прибутків, яких немає змоги підвести під 
одну з відомих уже нам галузів об'єктів оподаткування: ці джерела давали 
прибуток «вь казну государеву» від використовування їх згідно з приватно- 
правними нормами. Такі джерела: прибуток з дьогтю на продаж, який 
в Київськ. п. до Колегії купувався на ратушні кошти й продавався; це саме 
робилося й за часів Колегії через збірщиюв. Також джерела від продажу 
вишинкованого пива: «на оное пиво солоду одбирали из гетманского дворца 
Гадячского замка на ратушу по 7 чт.; изь котораго солоду вываривая пиво 
употребляли для прибыли на ратушу: такь и нынѣ сборщики содержуть 
по прежнему обыкновенію». Сюди треба зарахувати податок в Прилуцькому п. 
з «косцовь свьюжатныхъ», які косять на полкових сіножатях для себе, 
'zr zwcjZnkи по І  коп. Опріч того, прибутки казни поповнювалися: штрафами, 
які накладались на сотників за те, що не надсилали козаків для низового 
походу; штрафними за зміну чину на лазарет, «перекупными и печатными» 
під час передачі на одкуп індуктного податку.

В) К і л ь к і с т ь  п о д а т к і в  т а  ї х  р о з п о д і л .
Перейдемо тепер до розгляду грошового та натурального прибутку Колегії 

по роках, кількости кождого з оподаткувань зокрема, розподілу податків по полках.
«Сь состоянія» Колегії до 1727 р. прибуток гр'їими та провіянтом по 

роках розподіляється так: г).

1722 р.
!

1723 р. 1724 р.

Грішми ...................
1

85854 крб 49 к. 141342 крб. 895/ 8 к.

П ровіянтом .............. . . . . ; 16785 чт.
і

27524 чт. 7і / 2 чк. 40693 чт. 6 чк.

І
З  цю таблицю занесено й податки з гетьманських дворців та маєтно

стей Меншикова. З цих цифр видно, як швидко зростають податки з часу 
заснування Колегії та як вони падають після Петра: в цьому зменшенні не 
можна не спостерегти звязку з новою політикою наступників Петра, що 
була скерована на полегшення розмірів податків з українського народу. Те-ж

1) №№ 6907, 876, 1330, Арх. М. К.
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саме підвищення цифри податків в 1724 р. бачимо й з порівняння окремих 
статті в прибутків:

Назва податку 1722 р. 1723 р. 1724

1. Покуховного з в и н а ............................
2 . П о к а з а н н о г о ..........................................
3. Мірчаку з в и н а ......................................
4. Покуховного з д ь о г т ю .......................
5. Очкового з бджіл....................................
6. З  перевозів та містків . . . . .
7. Скатного з дьогтю та олії . . . .
8. З волоського вина з бут....................
9. Поколющини та показанщини. . .

10. З різників................................. ....
11. З  медоситень та воскобоєнь . . .
12. Тютюнової десятини.......................  .
13. Чиншових з м іщ а н ............................
14. Річного з браж ниць............................
15. Вагового з ріжного краму . . . .
16. Річного з ратушних сел . . . . .
17. Річного з міщан на ратуші. . .
18. Куничних з в е с іл л я ............................
19. З солодовень, льодовень, погребів
20. Станового з носаток вина . . . .
21 . Покуховного з вина на вивіз у ве

ликі міста. . . .  .................................
22 . Повинничного за тулшини . . . .
23. З млинів ступних, вешнян. і лодейних
24. Виводних від весілля. . . . . .

4597 крб. 42 к. 
2544 крб. 86 к.

44 крб. 45 к.
87 крб. 67 к.

1984 крб. 72 к.
717 крб. 51 к.

22 крб 99 к
63 крб. 80 к.

176 крб. 70 к. 1
32 крб. 40 к.
14 крб. 68 к.

2542 крб. 43і /.2К. І
7 крб.

12 крб. 41 к.
472 крб. 54 к.
345 крб. 29 к.

24 крб. 20 к.
20 крб. 44 к.
24 крб. 38 к.

16314 крб. 08 к 
12675 κρόϋ 75 к 

92 крб. 51 к. 
493 крб. 60V2 к. 
4286 крб. 91 к. 
2745 крб. 32 к. 

151 крб. 61 к. 
112 крб. 70 к. 

1906 крб. 36 к. 
37 крб. 80 к. 
17 крб. 13 к. 

435 крб. 08 к. 
137 крб. 18 к.

16 крб. 36 к. 
894 крбі 06 к. 
809 крб. 68 к. 

57 крб. 20 к. 
34 крб. ЗО к.

. 151 крб. 54 к. 
! 1506 крб. 26V2 к.

1805 крб. 52 к. 
379 крб. 74 к. 
558 крб. 97 к. 

9 крб. 70 к.

! 23201 крб. 811'4к.
! 13214 крб. 35 к.
! 194 крб. 441/о к.
' 848 крб.

16414 крб. 44 к. 
6795 крб. 29 к. 

310 крб. 93 к. 
357 крб. 05 к. 

1689 крб. 52і / ,  к. 
39 крб. 60 к. 
24 крб. 84 κ.. 

5950 крб. 633/ 4 к. 
134 крб. 90 к*

17 крб. 55 к̂  
1099 крб. 49 к. 

818 крб. 98 к. 
91 крб. 50 к. 

102 крб. ЗО к. 
163 крб. 16 к. 
714 крб. ЗО к.

8747 крб. 47 к.
459 крб. 70 к. 

2583 крб. 79 к. 
22 крб. 40 к. ])

Тут ми навели тільки ті цифри, які пощастило добути нам та які є 
точними для цих трьох або двох років; але й їх цілком досить, щоби пока
зати, що за незначними винятками по вс х статтях зростав прибуток Колегії 
що-року, принаймні до 1724 р. включно, про .инші роки у нас нема матеріялів.

Опріч збіжжя були й инші натуральні податки: мед, сіль, конопляна 
олія, дьоготь, вино, тютюн. Ці продукти продавалося, а те що залишалося 
від продажу, залишалося під доглядом збірщиків.

М е д у  
На прибут 

кові. . 
Продано . 
Лишилось 

О л і ї  к о- І 
н о п л я н о ї 

На прибут
кові. . . 

Продано . . 
Лишилось .

С о л и  
Лишилось .

Д ь о г т ю  
Лишилось .

Т ю т ю н у  
Продано . .

5450 п. 26 ф. 
5432 п. 08 ф. 

18 п. 18 ф.

180 кварт.

20047 п.31/ 2ф 
20040 п.ЗѴгФ 

7 п.

148 кварт

1 п. 24 ф. 71 п. 32 ф.

21 п. 24 ф. 
2 п. 24 ф,

10 вед. 27 кв.

145 п. 2 ф, 

22 вед. 

3775 п. 18 ф

48 кварт. 
10 вед. 27 кв.

8 вед. 7 кварт.

205П.18Ѵ4Ф.І 155 п. 6а 4 ф. 

12 вед. 5 вед.

з г о р іл о  31 в ід  З к в -
25 вед. 332 кв.

13 п. і 83/ 4 ф.

г ) No 6907.
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Опріч того залишалося за травневу третину 1727 р. тютюну—2492 п. 
38 ф., вина—1444 відра 40 кварт. А).

З цієї таблиці видно, як збільшилось за Колегії оподаткування медо
вою десятиною—ледве не в чотири рази; але потім стягання меду натурою 
в 1725 році майже зовсім припинилося в звязку з наказом від 25. V. 1724 p., 
про який ми уже говорили, «замѣнявшимъ натуральний сборъ денежнымъ».

Найбільшими статтями прибутку, коли взяти найбагатший рік— 1724-й— 
були: покуховне з вина, що складало приблизно Іб1^0̂  всього річного при
бутку, індуктний— 1 За/4°/0, очковий—11%%, показанщина—91/3° 0 та инші.

Увесь доход того-ж року по рубриках «на имя кого собиралось»—ці 
рубрики залишилися за часи Колегії, як спогади від попередньої фінансо
вої системи—поділяється так: з грошового прибутку, що складає (за винят
ком податків з гетьманських палаців, «доимочных и продажных») 114495 крб., 
на рубрику «прежде сего ни на кого не собиралось» припадає 42366 крб., 
себ-то 37°/0 всього прибутку, потім на гетьмана 30079 крб. або 27° '0, на 
полковників та полкову старшину 15633 крб. або 132/30/0, до скарбу вій- 
ського 14372 крб. або l21l2°!Qt на ратуші 7251 крб. або 61/3°/0, на манастирі 
та церкви—3393 крб. або майже 3°/0, на великоросійських власників— 753 крб. 
або 2/3°/0, на сотенну та городову старшину—245 крб., на генерального пи·" 
саря та на військову канцелярію 224 крб., до полкового скарбу та на пол
кову артилерію—103 крб., на генеральну старшину 48 крб., на бунчукових— 
22 крб. З загального прибутку провіянта 25342 чт. на рубрику «прежде не 
собиралось» припадало 19812 чт., себ-то 7872%, на полковників та полкову 
старшину—2853 чт., або 112/5°/0, на гетьмана—1680 чтм себ-то 62/5°/0, на 
генерального писаря та В йськову Канцелярію—315 чт. або lV^/o» на ма* 
настирі та церкви — 262 чт. або 1г/5° о» на РатУші — 250 чт., на бунчук —  
71 чт., на сотенну старшину—56 чт. *). Відсоткове співвідношення податку 
по кождому розділові оподаткування до всієї суми п р и б у т к у  н а  кож-  
д ий  р о з д і л  «на  кого»  можна подати в таких цифрах: (табл. див. 
на стор. 156).

В цій таблиці ми навели не всі статті оподаткування, а тільки ті з них, 
які давали найбільший прибуток. З цих вираховань можна уявити собі, 
які з податків були основними для кождої рубрики, «на кого»; так, для ру
брики «прежде не собиралось» головними податками були: покуховне та скатне 
з ’вишинкованого та на продаж в шинки виготуваного вина, який складає 383/7°/& 
всього цього податку; очковий, що складав 821/3°/0 всього очкового оподатку
вання, і показанний, що складав 51°/0 всього показанного оподаткування. Голов
ними податками «на гетмана» були: індуктний, що увесь йшов на гетьмана; 
показанний, що складав 287 8°/0 всього показанного оподаткування, і потім — 
покуховне та скатне з вишинкованого та на продаж призначеного в шинки 
вина, що становить 92/3° 0 всього цього оподаткування. На полковників та 
на полкову старшину головними податками були: з мостів та перевозів, що 
давав 80і/з0 о всього цього податку; покуховне та скатне з вина, яких на 
полковників та полкову старшину збиралося майже стільки, скільки на геть
мана; потім—з торгових та шинкових на ярмарках та торгах комір, будок 
та возів, що майже ввесь ішов на полковника та полкову старшину. На 
військовий скарб найбільше збиралося: покуховного та статного з вишинко
ваного та на продаж призначеного в шинки вина, що давало тут 305/7° 0 
всього цього податку; показанщина, що рівнялася 132/30/0 всього цього 
оподаткування. На ратуші головним чином були: так саме покуховне та 
скатне, що становило 9°/0 всього оподаткування, потім—з відкупних дрібних

Ч N° 1330.
2) 3 даних «Сб Р. И. Общ.», т. 63, с. 490— 510.
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ратушних статтів, та річний платіж з ратушних сел. На манастирі та церкви:, 
теж покуховне та скатне, що складало 21/30/0 всього збору, з містків та пе
ревозів, вагове з різних крамів, що становило 55°/0 всього вагового опо
даткування. На великоросійських власників головним збором була показан- 
щина. На сотенну та городову старшину—мірчак з вина й меду та показан- 
щина. На генерального писаря та Генеральну Канцелярію—показаніцина та 
покуховне й скатне. На полковий скарб та артилерію—показаніцина, а опріч 
того—з броварів, за погреби та льодовні, що складало 19°/0 всього цього 
збору. На генеральну старшину—вагове, на бунчукових—очкове та за деся* 
тинний тютюн.

В попередньому розділі ми підкреслили, що Колегія багато турбува
лася про те, щоб під час оподаткування не було недоборів, або, як вона їх 
називала, «доимок». Але не вважаючи на це, недобори були. В 1723 р. їх 
було від 1722 р. на 8565 крб. 56V2 κ<>π· 3 20 ти різних статтей оподатку
вання. Своїм розміром тут од инших особливо одрізняються недобори по 
таких параграфах: з горілчаних казанів та винників—2925 крб. 32 коп., 
індуктних —2530 крб. 31і 2 коп., з бджіл—1407 крб. 75 коп., з млинів по· 
колющини та покабанщини—775 крб. 90 когі., покуховних з вина—450 крб. 
24 коп., стацій—183 крб., скатного з вина— 113 крб. 45 коп., решта менше 
від 100 крб. В 1724 р. було недоборів: від 1722 року на 66 крб. 45 коп.. 
по 6 статтях оподаткування, від 1723 р. на 4182 крб. по 24 статтях. Від 
1723 р. великі недобори були: «за описной десятинной табакъ» — 2284 крб. 
65 коп., очкове—505 крб. 44 коп., показанщина—494 крб. 05 коп., поку
ховного з вина на вивіз—253 крб. 20 к. з млинів вешняних та сукноваль
них та валюшень—216 крб. 6 коп. і т. д. В 1725 р. також були недобори 
від минулих рок»в— 1722 p., 23, 24-го, але вичерпуючих цифрових матерія- 
лів за ці роки у нас нема 1).

Розглянемо тепер розподіл податків грішми та збіжжям по полках. 
Таблиця, що ми її наводимо далі, про податки грішми по полках—скла
дена по матеріялах відомости, що її склали в Канцелярії Податків: «изъ- 
поданыхъ малороссійскихъ полковъ определенныхъ отъ господина гетмана Апо
стола въ 1728 году сборщиковъ вѣдомостей, сколько во оныхъ полкахъ имѣло 
быть денежныхъ доходовъ в сборѣ, и что противъ данной и з Государственной 
Колегій иностранных.ъ дѣлъ съ табели копій подъ литерою А (де, очевидно,, 
збір 1724 p.—В . Р,), въкоторомъ полку какихъ сборовъ не добрано,—о томъ 
явгствуетъ въ сей вѣдомости имянно» 2). В цій відомості податки по полках за 
1728 рік порівнюються з податками 1724 р. Варто одначе зазначити, що 
сума всіх податків по всіх полках в 1724 р по цій відомості не однакова
з тією сумою податків цього року, що вже вона нам відома, а саме: по 
полках річна сума становить—94319 крб. 3/4 κ., а сума вже нам відома— 
141342 крб. 895/g коп. Ці ріжні суми ми поясняємо тим, що до податків, 
по полках не включено: 1) орендну плату, що складає 20193 крб , з яких 
Індуктний був постійним, незалежно від міст, і дорівнював 18697 крб. 62 к.,. 
а инші на 1728 р. були скасовані і тому не порівнювались; 2) податки з геть
манських дворців та маєтностів полковничого уряду, що становили 11881 крб.; 
3) за продані припаси, що складає коло 15000 крб. Та проте й при цих 
умовах можна уявити з таблиці участь кождого полку в виплаті податків, 
що з них стягалися. (Табл. див. на стор. 158).

Ця таблиця цікава ще й тим, що має в собі де-які вказівки що-до 
сільського господарства та промисловости Лівобережної України. Так, з того,, 
що Лубенський та Ніжинський полки давали далеко більше, ніж инші, по~

г) № 6907. 
2) № 15169.
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датків за тютюнову десятину, можна зробити висновок, що в цих полках 
було більше, аніж у инших, тютюнових плантацій. З того, що покуховного 
та показанщини з вина збиралося значно більше, аніж у инших, в Ніжин
ському, Стародубському, Чернігівському та Лубенському полках, можна виво
дити, що в цих полках й було найбільш розвинено гуральництво. З того, 
що з бджіл було зібрано більше, аніж у инших, в Лубенському та Мирго
родському полках, видно, що тут бджільництво було найбільш розвиненим. 
З  містків та перевозів в одному тільки Миргородському полку зібрано в два 
з лишком рази більше, аніж у всій решті полків, разом взятих.

Збір хліба з «Малороссійскихъ полковъ» має свою історію. З наказу 
Сената від 6 червня 1723 року було: «велѣно по доношенію генерала и 
кавалера кн. Голицына 1-го и 2-го гренадерскихъ Москов. и Великолуцкаго 
полковъ батальоновъ брать провіантъ, который єсть въ Малор. К-іи» l). І от 
за вимогою кн. Голіцина «въ Малой Россіи по сборщиковымъ вѣдомостямъ, 
кромѣ сбираемого на булаву и кухню сборнаго всякаго провіанта, сбору
1722 и 23-го годовъ отдано въ Гадячъ присланному отъ него провіантъ- 
мейстеру», а саме з полків: Лубен.— 1811 чт. З чк. З грн., Миргор.—1375 чт. 
5 чк., Ніжин.—560 чт. 43/4 чк., Гадяц.—311 чт. 4 чк , Черніг.—284 чт. 
З чк., Полтав.—277 чт. Зг/8 чк.,Старод.—267 чт. 6 чк., Київ.— 193 чт. 1 чк., 
Прилуц.— 190 чт. 1 чк., Переясл.—59 чт. З чк. Разом 5.382 чт. 2 чк. 
5 грн, 3 цього збіжжя найбільше було жита—2.104 чт. 6 чк., гречки— 
905 чт. 73/4 чк., пшениці—728 чт. 73/4 чк., борошна житнього—607 чт. 
3/4 чк.; далі йшли: пшоно, овес, борошна пшеничне, солод, борошно гре
чане, ячмінь, просо, коноплі, горох, борошно ячне, крупа ячна. Наказом
3 дня 19 лютого 1725 року веліли збіжжя, що йшло для видачі в полки, 
«употреблять на ближайшіе гварнизоны. А за него по настоящей цѣнѣ 
деньги у ген. провіантъ-мейстера вычесть изъ положенной на провіантъ 
суммы, a который хлѣбъ въ дачи солдатамъ не дастъ, тотъ по настоящей 
цѣнѣ продать, дабы отъ лежанія напрасно тому хлѣбу траты не учинилось». 
Колегія відповіла, що коли зазначені 5,332 чт. продати за найбільшу 
в 1723 р. по всіх полках ціну, то цей провіант буде коштувати 4.103 крб.
4 коп., а якщо продати за найбільшу ціну в Гадяцькому полку того-ж
1723 p., то буде коштувати—3.983 крб. 61 коп.2). Коли-ж за відпущений 
в 1725 р. провіянт в київський та инші гарнізони «положить цѣну по про- 
дажной въ тѣхъ полкахъ настоящей больщой цѣнѣ» 1725 року, то «имѣетъ 
быть»:

З а  ж и т о :  Ж и т н є  б о р о ш н о

!

П о л к и  І
іі

Жита Грошей Житнього
борошна Грошей

І Ч т -  і Чк. Карб. Коп. Чт. !! Чк. Карб. Коп.

В Ніжинськ. п. за . . 7573 Vt 7194 4С3Д 262 27* 249 19·/«
„ Стародубськ. „ . . 7457 2®/4 6890 75Ѵ4 22 6 22 - » 1/ .
„ Чернігівськ. „ . . 3413 3 2321 17 7 13 94Ѵ«
„ Гадяцькому „ . . 3004 V* 1802 41V , 318 21/4 152 77 */,
„ Лубенському „ . . 2907 1 1627 99 58 7 з 37 56
,. Прилуцькому „ . . 2333 58Д 1306 88V4 1 1 — 81
„ Київському „ . . 1687 4 15 8 75 .— — — —

„ Миргородськ. „ . . 1257 Ѵз 754 б і у 4 — — — —

„ Переяславську, . . 670 1 201 33/ 4 59 2 35 55
„ Полтавському „ . . 591 4 295 75 284 51/* ‘156

І
57·/«

Всього за всі 32.920 чт. 23/4 чк. виходить 24.552 крб. 401/16 коп.

г) № 73. 2) Ibidem. Тут можна знайти ціни на збіжжя в різн. полках.
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Через те, що з наказу 25 травня 1724 року велено з млинів брати,- 
замісць половини, як то було до цього, четверту частину грішми,—то в 1725 р. 
четвертина грішми з млинів, а разом з цим і поковшове під час торгів, по 
полках поділяються так:

б) п і д  ч а с  т о р г і в  
а) з м л и н і в  п о к о в ш о в о г о

П о л к и Чт. 1 ч . Карб. Коп. Чт. Чк. Карб. 1 Коп.

1
Ніжинський ................... 4138І 5 1/» 2060 63і / . за 1733

і
і 2 949 44

Стародубський. . 3648 2 і/· '2114 81]/4. 545 : і 353 641/4
Лубенський ................... 3071 ЗѴ, ! 1437 40 248 ! 3 94 90Ѵ*
Чернігівський . . . . 2452 4 “ І• 1445 70-/4 569 і 4 320 7 7 7 4
Миргородський. . . . і 2022 з 3/* 1 868 203/ 4 54 ! 4Ѵ* 17 603/ 4
Гадяцький . . . . 1690 13/ 4 856 15 181 :! 31/2 79 513/4
Прилуцький ................... 1010 5і / . 572 713/ 4 122 !! 1 58 59’/в
Київський. . . 873 7 545 97 Ѵг 56 1 72 31 20
Переяславський . . . 844 6 V* 375 673/ і 131 3 43 973/4
Полтавський................... 773 2 398 64 » 121 2 19 513/ 4

Р а з о м .  . . 20305 6 V.1
І

10540 23/ 4 3763 з 3/ 4 2028 99і /а

Всього за 24.069 чт. 13/4 чк.—12.569 крб. 2г/4 коп. г).
Перед цим було наведено цифри податків збіжжя по роках. За 1725 р- 

показано 36.775 чт., але якщо з цієї суми відрахувати податки збіжжям 
з гетьманських маєтків за той же рік, що давали 12,079 чт., то й будемо 
мати як-раз 24.000 чт. Хоча одержана таким чином ріжниця не зовсім при
падає до 24.069 чт., але-ж треба зауважити, що в наших матеріялах взагалі 
цифри не завжди точно сходяться.

З наведеного поділу грошових та збіжжевих податків по полках видно,, 
що найбільшу частину в суму прибутків вкладав Ніжинський полк; за ним 
тільки в податках збіжжям ішли: Старод., Черніг., Лубенський. Цікаво від
значити, що саме з цих найбагатших на збіжжя полків найбільше од инших 
надходило і покуховного и показанного сборовъ».

С) В и т р а т и  М а л о р о с і й с ь к о ї  К о л е г і ї .  

По роках витрати грішми та збіжжям под'ляються так:

Г р іш м и ....................................

З б і ж ж я м ................ · . . .

1722 p. j 1723 р. 1724 р.

8054 крб. 25 к. і 

! 2976 чт. 2 і / 2 чк.
j

1

6420 крб. 8j/ 2k . 

12716 чт. 23/ 2 чк.

1

9855 крб. 99 к. 

4504 чг. 7 чт.

1

! 1725 р. 1726 р. 1727 р.

Г р іш м и .................................... j 26362 крб. 21 к. — 1 —

З б іж ж я м ................................ (3 0 3 4 0  чт. 11/ 2 чк.

і

41610 чт. 3 ]/ 2 чк. і 3853 чт. 2 ч т .2)

Łj № 876, а. 54. 2) №№ 6907, 1330.
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Коли ми порівняємо цифри прибутків з цифрами видатків, то поба
чимо, що в 1725 р. грішми, а в 1726 р. збіжжям витрати перебільшують 
прибутки. В цьому випадкові витрати поповнюються з сум та провіянту, 
«остаточныхъ» від минулих років. В відомостях-справозданнях витрати поді
ляються на 4 групи: а) витрати за указами Сенату; Ь) витрати за розпо
рядженням самої Колегії; с) «за купленное въ К-ію» d) «по сборщиковымъ 
вѣдомостямъ». До першої групи відносились витрати: 1) на утримання сер- 
дюцьких та компанейських полків,—в 1722 було видано 1.047 крб. 80 коп., 
в 1723 р.— з 1 вересня 1722 р. по 1 вересня 1723 р .—2.107 крб. ЗО коп., 
в 1724 р. на рік—з 1 вересня 1723 р. по 1 вересня 1724 р .—2.042 крб. 
41 коп/, 2) секретареві та службовцям К-ії та «деньщикамъ В-ва»; 3) «про- 
гонные штаб-офицерамъ ко отправленію Его И. В- в а  дѣлъ»; 4) на ку· 
півлю обмундирування сердюцьких та компанейських полків; 5) князю Тру- 
бецькому, київ. ген. губернатору, «по імянному указу Его Имп. В-ва»— 
в 1722 році йому не дано нічого, в 1723 р.— 1.000 крб., в 1724 р.—2.000 крб., 
в 1725 р.— 12.000 крб.—«а какъ онъ, господинь генералъ и ген. губерна
торів, денежной казни еще востребуеть,— и по оному указу отправлено бу- 
детъ»; 6) бригадиру Вельямінову утримання, при чому з цього утримання 
відраховували «на гошпиталь и медикаменты»; 7) надісланому від кн. Тру- 
бецького «на приготовленіе къ строенію прамовъ и галеръ въ Брянскѣ лѣ- 
совъ»—в 1724 p.—2.000 крб.; 8) цікаво, що й на це потрібно було указа 
Сенату—«по требованию переясл. и нѣжин. комендантовь на покупку бумаги, 
сургуча, свѣчъ, черниль и на дрова»— 1724 р.— 16 крб.; 9)*на виплату утри
мання чужоземцеві-вівчарові, який навчав нарід, як ходити за вівцями; 10) на 
утримання в'язнів, згідно з грамотою Колегії Закордонних Справ.

До другої групи відносяться витрати: на подорож співаків до двору 
його імп. в-ства, на переїзд до Москви «съ доношеніемъ и вѣдомостями о 
коллежскихъ дѣлахъ такожъ съ колодники», на прогони господину брига
диру Румянцеву «на ‘ принадле'жащГе расходы при отправленіи Его Имп. В-ва 
Дѣлъ» — в 1723 p.— 100 крб., в 1724 р.—200 крб.; на ручні та ножні 
кандали, на ремонт ґрат біля льоху та инші дрібниці. До третьої групи за
раховувались такі витрати, як на папір, сургуч, атрамент, свічки, шнурки, 
за друковане, на оправи книг, сокири, залізо й т. и.; «на судейскіе мѣста 
на лавки и кь окошкамь войлоковь и рогожь и на сколько досокь и 
протчего... на инструменковь и рогожь и на сколько досокь и протчего», 
на інструменти для виконання екзекуції, на ремонт груб в Колегії й т. инше. 
І про все це Колегія повинна була перед вищою державною владою давати 
найдетальніші справоздання з точністю до одної копійки й до частин ко
пійок. До останньої групи—«по сборщиковымъ вѣдомостямъ»—зараховувались 
витрати на придбання куф та бочок для збираного десятинного меду, на 
папір, щоб писати відомості та рапорти; до того-ж збирачі витрачали 
з зібраних грошей на свої потреби, і ці гроші «по усмотрѣнію Колегії ве- 
лѣно на нихь возвратить по прежнему». Опріч того, були витрати на ра
тушні млини та перевози ратушні й приватно-власницькі; на ремонт пере
возів; «на покупку стали, сала, камней и на прочіе кь мельницамь и пере- 
возамь потребности сборщики требують опредѣленія, а коликое число на 
ту починку надлежить быть вь  годь вь расходѣ, о томь вь  окладную суму 
положить невозможно для того, что на оныхь мельницахь и перевозахь 
починка бываеть временная неравная».

Але самою найбільшою та найважливішою витратою М. Колегії була 
висилка грошей Москві. Така надзвичайно велика проти попередніх років 
цифра витрат 1725 р. пояснюється тим, що в цьому році Москві було на
діслано 244.255 крб.; з них 50.000 крб. пішли на «кабинеть ея импер. в-ва», 
107.521 крб. в військову колегію і 86.734 крб. на Рентерею. Той факт, що
Науковий Збірник, 11
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колегія вже на 3-му (фактичному) році свого існування та управління мала 
змогу надсилати Москві більшу половину прибутку, що вона зібрала за весь 
час свого існування,—ще раз показує, як добре вона виконала поставлене 
перед нею завдання, а саме—бути помпою, що висмоктує гроші з населення 
України й передає їх Москві.

Що до витрат збіжжям, то вони були тільки на полки «въ Кіевскіе 
магазини». Спочатку, в 1723 році, до полків віддавалися всі галузі збіжжя, 
але потім туди передають тільки жито та житнє борошно, а решту збіжжя 
продають. Всього за час існування Колегії по травневу третину 1727 р. 
хліба було зібрано 151.598 чт., з яких витрачено за цей же час 96.021 чт.; 
з 55.000 чт., що залишились в травневу третину, було відпущено до Київ
ських магазинів 28.120 чт. жита та житнього борошна, а решту наказано 
було продати.

Д) Ф і н а н с и  г е т ь м а н с ь к и х  д в о р і в ,  м а є т н о с т е й  п о л к о в н и 
ч о г о  у р я д у  т а  м а є т н о с т е й  кн.  М е н ш и к о в а .

Фінансове господарство гетьманських дворів ми виділили при розгляді 
загального бюджету тому, що воно в справозданнях не підведене під руб
рику «на кого», і відомості-справоздання про прибутки та витрати гетьман
ських дворів складалися окремо від загальних. При чому в статтях прибутків 
та витрат гетьманських дворів є свої особливості.

Гетьманських дворів було вісім: Шептаковська волость (Старод. п.) 
Чеховська волость (Переяславськ. п.), Баклановський палац (Старод. п.), 
Обмачевський та Подлипенський (Ніжинськ. п.), Переволоченський (Пол- 
тавськ. п.), Санбурський (Прилуцьк. п.), і Гадяцький замок. До часів Колегії 
податок з цих дворів збирали головно натурою, і був відомий він під назвою 
«гетьману на булаву и кухню». По п. 6 Вельямінова—з підданців 31 березня
1723 р.—податок натурою з гетьманських маєтків замінявся на грошовий.

По роках прибуток грішми та натурою з гетьманських дворів поді
ляється так:

1722 р. 1723 р. 1724 р. 1725 р. 1726 р.

Грошей .

Збіж ж я . 
Меду . . 
Тютюну .

5362 крб. 6ЗѴ2 к* 
та 36 тал.

11384 крб. 18 к. 
та 72 тал.

І

11640 крб. 3672к.
та 72 тал. 

11427 чт. 1 чк. 
67 пуд. 37 ф. 
201 пуд.

j

12738 крб. 12і / 2 К.

12079 чт. 01 чк. 
109 пуд. 01 ф. 

68 пуд. 9 ф.

5641 крб. 41 к.

6216 чт. 36 чк. 
ЗО пд. 36 ф. 
283 п. 20 ф.

Коли порівняти податки грішми з усіх гетьманських маєтків з загаль
ним прибутком, то виявиться, що участь їх грішми в загально-українському 
бюджеті пересічно досягає 11°/0; при цьому виключаємо 1726 рік, тому що, 
як побачимо нижче, в цьому році 4 двори були «отданы во владѣнія» при
ватним особам. Податок же збіжжям з дворів складає пересічно 30°/0 за
гально-українських податків за 1724—25 р. х).

Що до статтей оподаткування, то, опріч тих, які є в загально-україн
ських, маємо такі: покуховне з вишинкованого вина, показанщина, з млинів, 
з дьогтьових майданів, ярмаркове від возів, вагове з пудів, з містків та пе
ревозів, з рибних ловель, десятина з бджіл; з комор, що наймалися, з воско
боєнь від закладу воску, виводних від весілля з підданців, з броварів від 
варки пива й меду, за продані в шинках напої. З особливих—такі: з сел, «сь

г) Ibidem.
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которыхь напередъ сего собиралось на дачу наемнымъ сторожамъ и про- 
чимь служителямъ»; з гут, де робиться «сткло», з рудні, з тютюну на продаж 
сотнями по 4 коп. з сотні, з шаповалів за «валеніе ложниковь»—по 2 коп. 
з ложника, з «продажныхъ» річної плати та за різні припаси, «за продажные 
от тѣхъ дворцовъ разные припасы», а саме: гуси, качки, капуста, насіння 
конопляне, мак, часник, цибуля, горіхи, буряки, півні, каплуни, сало свиняче, 
м'ясо яловичина, санки, мотки з льону та «посконные», яловиці, кожухи, 
чоботи, шапки, «козлины», полотно, панчохи, шкарпетки, рукавиці Ł). З  цих 
грошових податків розміром виділяються:

Від кого або за що | 1722 р. 1723 р. 1724 Р-

1. 3 підданців річної плати . 1036 крб. 75 к. 3163 крб. 99 к. 3972 крб. 25 к.
2. 3 містків, перевозів та j

гребель ........................ 1530 47 „ 1539 „ 953/ 2 к. 1893 „ „
3. 3  питва до продажу: вино,

мед, пиво............................ 595 „ 77 „ 3310 2880 „ 20*/* к.
387 „ 85 „

1
622 „ 14 к.

1
887 „ 92V . „

Податку збіжжям найбільше одержували з млинів, приблизно 34%і по
тім «мельничнаго», з підданців платні річної приблизно 17°/0 Tà незначне 
число: «съ пустовыхъ пашенных земель, которые отдаються, подданнымъ 
въ наемъ» та солоду від· варки пива. Найбільше збиралося жита, вівса, бо
рошна пшеничного, гречки, а потім иншого збіжжя та насіння.

Гетьманські двори вели окремо свої витрати, про які М. К-ія в свойому 
справозданні Сенатові писала так: «а въ вышепоказанныхъ гетманскихъ мает- 
ностяхъ, какъ денежному, такъ и хлѣбному расходу въ окладную суму поло
жить невозможно, понеже въ тѣхъ дворцахъ изъ денежныхъ и хлѣбныхъ до- 
ходовъ содержится расходъ по давнему обыкновенію, какъ бывало при гетм. 
Скоропадскомъ; на вареніе вина и пива, и на покупку меду для россыченія 
изъ прибыли, и шинкарямъ за вышинкъ вина и меду и пива изъ наличныхъ 
денегъ десятая часть; такожъ дача бываетъ ткачамъ за работу за тканье по- 
лотенъ и скатертей, которые дѣлаются въ тѣхъ дворцахъ на продажу; годо- 
вой жалнерамъ и прочимъ служителямъ деньгами и для пропитанія провіантъ, 
и на покупку тѣмъ служителямъ и для соленья уловленной рыбы и соли; а 
тіеревощикамъ за перевозь четвертой части, и на починку мельницъ и пере- 
возовь, и на покупку въ мельницы камней, и на починку винокуренныхъ 
казановь, и на прочіе мелочные всякія потребности, безъ которыхъ вь тѣхъ 
дворцахъ пребыть невазможно». Витрати ці по роках поділяються так: 
1722 p.—392 крб. 78 коп.; 1723 p.—856 крб. 161/* коп.; 1724—1081 крб.
99 коп. та 144 тал., 1725 р. по вересень— 267116 крб. 28 коп. Остання 
цифра витрат 1725 року, ще перебільшує прибуток того-ж року, покрива
лась з «остаточныхъ» з минулих років 2).

В 1726 році за розпорядженням Сената чотири гетьманських маєтності 
було «отдано во владѣнія», а саме: Шептаковська волость була віддана 
в оренду за 3000 крб. на рік Марії Строгановій з дітьми «для заводу па- 
русной мануфактури»; «а сь той волости имѣло быть. доходовъ денегъ 5953 p. 
56 коп. 2 доли, разного хлѣба 5456 чт. 2 чк.» Двори: Обмачевський, Под- 
липенський та Санбурський було передано кн. А. Д. Меншикову «кь Ба- 
туринскому присутствію», з цих дворів «имѣло быть доходу» грішми 1686 крб. 
34 коп., різного збіжжя 2725 чт. 4 чк. Всього з 4 маєтків «имѣло быть де-

*) Сб. И. Р . И. Общ.. т. 63, и № 17170, Арх. М. К.
2) № 6907.
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негь 7539 крб. 90*/g коп., хлѣба—7882 чт. 6 чк.». Через те, що цей при
буток було вилучено з казни, з останніх 4-х гетьманських маєтків: Гадяцького
замку, Чеховської волости, Баклановського та Переволочанського дворів__
«противъ сбору 1724 г. имѣетъ быть въ остаткѣ денегъ 3975 р. 99 коп., разнаго 
провіанта 3544 чт. З чк., меду— 14 пд. 17 ф. и табаку—201 пуд» г).

Прибутки з маєтностей полковничого уряду були зовсім незначні: 
в 1722 p.— 192 крб. 17 коп., 1723—275 крб. 801/2 коп., 1724 p . - 275 крб. 
96 коп. Ці прибутки складалися з податків: з приїжджих купців з возів та 
за місця, з «станового и скатнаго отъ носатокъ вина», покуховного з вина, 
за вишинковане полковниче вино, річної плати підданців, показанщини та 
з «валюшень сь мельниковь», з дьогтярів, за проданий зібраний провіянт, 
з рудень, куничного з весілля. ’

Прибутки з маєтків Меншикова, історія оподаткування яких уже була 
наведена вище, такі:

Грошей . 
Збіжжя . 
Соли . , 
Тютюну

В 1724 р. В 1725 р. В 1726 р. 
з 23 вересня

2344 крб. 371/2 к. 
957 чт. 472 чк 

15 пул. z  ф.
11 пуд. 39 ф.

928 крб. 83 к. 
836 чт. * '/2  чк.

12 пуд. 34 ф.

265 крб. 10 к. 
8В чт. 4 чк.

Всього грошей 3538 крб. 30V2 коп., збіжжя— 1882 чт. 6 чк. 2).

IV.
ФІНАНСИ ПОЛКОВОГО СКАРБУ ДО І ЗА М.* КОЛЕГІЇ.

Хоча в цьому розділі ми не маємо змоги, за браком матеріялів, роз
глянути фінанси полкового скарбу достотно, але вважаємо за потрібне 
сказати про них окремо, через те що в них оагато своєрідного для харак
теристики фінансового урядування Колегії на Україні.

Фінанси полкового скарбу (ми користуємося матеріялами тільки про 
Черніг. полковий скарб) складалися до Колегії з так * званих «винницкихь 
грошей», які збирались у «винниковь с ледовень, погребовь и солодовень».

З часів Колегії ці «винницкіе гроши» було одібрано на користь Ко
легії, і прибуток полкового скарбу зразу підупадає. Тепер він складається 
то з «ральцевихь грошей», то з прибутків за проданий в Смоленську «вь 
казну государеву» провіянт, або з прибутків від продажу старих коней, що 
обслуговували гармати, або від продажу полкового пороху, або з «доправлен- 
ныхь у пановь Полуботковь должныхь грошей до скарбу полкового»3). В якій 
тяжкій фінансовій скруті опинився за часи колегії полковий скарб, видно 
з листів різних полковників. Уривки з цих листів наводимо. 1726 року 
16 березоля гадяцький полковник Мих. Милорадович доносив* в Колегію з 
приводу одержання наказів та формулярів, «вь которыхъ разумѣлисмо, что вь 
пользу намь єсть писано;... а же изволите писать кт? сборщикамь по прежнему 
всякіе сборы денежные имѣть вь соблюденіи и отнюдь безь указу ничего 
не давать, a мы черезь такіе частые и великіе походы будучи на всѣ 
скудны, что отнюдь не маемь, откуда употребить денегь на армату вой- 
сковую, такожь музыцѣ войсковой вь дорогу на подьемь, а ни служителямь 
ратушнымъ чимь заплатить не маемь, и за тимь ратушу оставити хотять 
пусту; и любо на тое мѣемъ милостивою монаршую Его И. В-ва грамоту, 
же бы по прежнему сборы, на городь надлежащие, были подь нашимь завѣ- 
дованіемь,—однакь оная грамота во исполненіе до сего времени приве

*) Сб. И. Р. И. Общ.. т. 63. 2) Ibid, 3) № 860, Арх. М. К.
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дена быть не можеть, черезь что намъ дѣется в порядкахъ городовыхъ и вь 
военномь маршѣ не малая остановка, что отнюдь ни на какія потреби сбор- 
щики не хотятъ ничего даты. На все сіє обіде просимь повторнаго мило- 
стиваго кь сборщикамь указу» *). Полковник Як. Маркович в 1724 р. пише 
до Колегії листа, певно, доданого до якогось «доношенія» в Колегію: «P. S. 
Таяжь сотенная старшина (яка саме—встановити не вдалось—В. Р.) мно- 
гократно пишуть ко мнѣ, требуючи указу, откуда брать деньги на купо- 
ванье папиру, чернила, воску и прочая: понеже прежде тое куповалося 
за  покуховныя деньги, а теперь сборщики оныхъ не дають. Да одна жь нужда 
чинится на тое жь и вь полковой канцелярій, також и артилеріи, что за 
нынѣшнимъ отходомъ вь сборщиковое завѣдование не только покуховныхъ, але 
всѣхъ полковыхь, ратушныхь и церковныхъ сборовь—неоткуда брать денегь 
ни на папирь, сургучь, чернила, и прочая, що куповалось прежде арендо- 
выми грошами, а по арендахь покуховными почережно сь сотень, а на по
треби артиллеріи изь особливыхъ полковыхь приходовъ взималися деньги. 
Любо жь прежде сего между иными пунктами моими описалемь и тоть пункть, 
и на оныхь получилемь Вашего добродѣйства рѣшеніе, чтобь на помянутые 
потребы брать деньги у сборщиковь сь распискою; однакь что за нынѣш- 
него указу перемѣною сборщики вь расходь ни на что денегь не дадуть,— 
того ради благоволите Ваше добродѣйство, о семь предложивши в К-гію 
промеморіею, совершенное учинить опредѣленіе и рѣшеніе покорне прошу» 2). 
А в листопаді та грудні 1727 р. ніжинський полковник їв. Хрущов писав 
гетьману, прохаючи дати вказівки, як вийти з тяжкого становища, що утво
рилося через зменшення полкового скарбу: не було звідкіль взяти грошей 
для виплати якійсь Барсуковій за «гроши якіе мужь ея, будучи в низо- 
вомъ походѣ полковникомь наказнымь, на полковыя нужды выложивъ» 3).

Подані матеріяли хоча й випадкові, але дуже характерні: у полкового 
скарбу Колегія просто конфіскувала фінансові джерела—«сборщики не дають», 
не дивно після цього, що чернігівський полковий скарбник, щоб відшукати, 
коштів, почав продавати' полковий порох та старих коней, що обслуговували 
гармати.

З розгляду грошових витрат чернігівського полкового скарбу за роки 
з  1712 по 1726 4) маємо цікаві ілюстрації того, як Колегія «подтянула» 
полковий скарбець що-до точности справоздання. До Колегії статті витрат 
були такі: власне на полкові потреби—на утримання канцеляристів, походної 
церкви, і взагалі на оборудування армати—йшло мало; найбільша частина 
скарбових грошей йшла на ріжні подарунки та «угощенія» фельдмаршалові 
Шереметьєву, графу Головину, «разнымъ генераламь», преосвященному. Так, 
чернігівський полковник мав звичай що-року робити «поклонь преосвящен
ному» в 80 золотих (золотий—20 коп.).

В 1712 р. зо всіх витрат в 1780 зол.— 1100 зол. пішло на подарунки: 
■«на покупку вина венгерского для пріѣзда фельдмаршала 409 зол., на за
плату золотой матерій, подарованной фельдмаршалу 240 зол., за 26 бара- 
нов для него же—31 зол. 2 шага (шаг—2 коп.); полков. Полуботокь взяль 
за свои подарунки, которые сь своего дому даваль фельдмаршалу—400 зол.». 
В 1713 р. скарбові гроші витрачалися прямо на «бездѣлушки»: «за коновку 
серебряную вызолоченую, дарованную фельдмаршалу—137 зол.», «за двѣ пуз- 
дерка, дарованные фельдмаршалу и Савельеву— 55 зол., за двѣ пары писто- 
летовь, дарованыхъ фельдмаршалу—60 'зол.».

А в 1722 p., чекаючи «пастырьскаго пріѣзда», на скарбові гроші ку
пували калачі, булки, рибу, мед і (не забули) вина. П о л ко в и м  скарбцем 
полковник розпоряджав доволі вільно: бере гроші на сукно, на придбання

!) Ѣ  29766, а. 19. а) № 879. 3) № 9208. *) № 879.
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срібла, а дає в позику й зятю, і знайомим. В 1723 р. становище зміняється: 
«поклоновь преосвященному» нема, з витрат «на угощенія» тільки й запи
сано: «за осетра, который взять для принятія Румянцева—9 зол.», майже- 
всі инші витрати йдуть на різні потреби полкові. Справоздання цього року, 
особливо 1724 p., одрізняється надзвичайними подробицями, яких зовсім не 
бачимо в минулих роках. Тепер дають справоздання Колегії з точністю, 
яку можна взяти за приклад. От зразок такого, можна сказати, мікроско
пічного справоздання: «за 5 ризь паперу, за 2 фун. сургучу,—одному фунту 
цѣна особая, за 3 фун. кгалясу по столько то за фунть, за 2 пары лиг- 
тарей, за 1 фунть капервасу, за 2 каламари и отдѣльно за 1 каламарь по 
полпяти фунта линей по 7 коп. фунть, по полтрети фун. олова по 5 алт. 
за фунть, за сулейку на оливу 1х/2 коп., за 6 фун. воску по 6 шаговь фунть, 
за два замочка по 3 алт. каждый, за 2 ножичка по 6 шаговь, за 2 цезо- 
рики, на свѣчки, за иголки и нитки— 1 шагь, вь бытность пана полковника 
нѣжинскаго на калачи 5 шаг., за шлею бандуристу 3 шага», і т. д. і т. д.

М. ГОРБАНЬ.

НОВИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ТУРБАЇВСЬКУ КАТАСТРОФУ.

1891 року в числі 3-му «Кіевской Старины» надруковано було роботу
О. Я. Єфименкової «Турбаевская катастрофа» г). На підставі великої, більше 
як на тисячу аркушів, справи Харківського Центрального Історичного Архіву
О. Я. Єфименкова мов живих показала турбаївських козаків, що в боротьбі 
за волю забили панів Базилевських та кілька років жили, мов окрема 
республіка серед пансько-кріпацького моря.

Скоро було надруковано «Турбаївську катастрофу», як до редакції 
«Кіевской Старины» почали надходити відгуки на цю статтю2). Замітки та 
уваги мешканців того району, де ото в кінці XVII віку сталася отая ката
строфа, показують, що ще до кінця XIX віку чимало існувало переказів та 
справжніх легенд про активний виступ турбаївського козацтва.

Навіть оповідання невелике згадали тоді, що було надруковане ще за 
40 років перед статтею Єфименкової у журналі «Москвитянинь» (1851 p., 
ч. 2, ст. 171— 178), під назвою «Село Турбаи»—це була белетристична обробка, 
«старинного малороссійского преданія» пані Бакуниної.

А. Андрієвський, коли видав збірники матеріялів, теж надрукував 
уривок справи про турбаївців, що переховувалася в архіві київського губер- 
ського правління3).

Надруковано було в «Кіевской Старинѣ» і варіянти пісень, складені 
про Турбаївську катастрофу. І як зазначається, ці пісні співають дуже 
жалібно 4).

Збереглося немало переказів, і де-які з них малюють надзвичайне 
загострення соціяльних відносин, що й закінчилося отим славнозвісним 
виступом. От, приміром, один з таких переказів. Дід розказує про виступ

*) Ця робота потім увійшла в збірник праць О. Я. Єфименкової «Южная Русь», т. 1—2.
2) «Кіевск. Стар.» 1891, травень, вересень, жовтень; 1895, кн. 11, 1903, кн. 10.
3) А. Анцріевекій. Истор. матер. из арх. Кіевск. Губ. Правл. Київ, 1882 року.,, 

вип. 2-ий , ст. 156:«Дѣло 1789 г. о бунтѣ въ с. Турбаяхъ Голтв. уѣзда».
4) «Кіевск. Стариьа», 1895. Кн. 11.


