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Швидько Г.К. 
МИРГОРОДСЬКИЙ ПОЛК ЗА ПЕРЕПИСОМ 1738 РОКУ 

 
Важливими економіко-статистичними джерелами для дослідження історії 

Гетьманщини XVIII ст. є компути та ревізії, які проводилися регулярно, 
починаючи з 90-х років XVII ст. Нещодавно нами було опубліковано «Компут 
і ревізію Миргородського полку 1723 р.» (Дніпропетровськ: НГУ, 2004). В 
Центральному державному історичному архіві України в м.Києві серед книг 
інших ревізій знаходиться книга перепису козацьких дворів Миргородського 
полку 1738 р. Вона добре збереглася, має обсяг 538 аркушів двостороннього 
тексту. Нам здалося цікавим порівняти дві названі книги, аби виявити зміни, 
що відбулися в складі козацького населення полку протягом 15 років. Тому 
розпочинаємо цю громіздку роботу з публікації ревізії козачих дворів 
Миргородської сотні.  

Всього у Миргородському полку досліджуваного періоду 
нараховувалося 13 сотень: Миргородська полкова, Хорольська, Власівська, 
Кременчуцька, Потоцька, Омельницька, Голтв’янська, Остапівська, 
Білоцерківська, Багацька, Уцтивицька, Шишацька, Сорочинська. 
Найбільшою з них була полкова сотня. 

Книга, що має заголовок: „Ревизия 1738 году козачих дворов 
Миргородського полку”, відкривається зведеною таблицею: „Перечневая 
табель полку Миргородського сколко в городах, местечках, селах и деревнях 
по статтям грунтовых, малогрунтовых, нищетных и весма убогих козачих 
дворов, в тих дворах хат, а в хатах семей и их подсуседков імеется по ревизии 
сего 1738 году определенными от полковой Миргородской канцелярии обще з 
старшинами сотенными учиненной значится». Таблиця підписана 
миргородським полковим писарем Тихоном Тихоновичем. 

Згідно з переписом 1723 р. в Миргородському полку було: козаків 
„можних і середніх з вдовами” – 3250 дворів, „піших з вдовами убогих і весма 
знищалих” – 1527 дворів. На 1738 рік у полку нараховувалося виборних 
козаків: дворів – 1488, хат – 2940, сімей – 3666; козаків-підпомічників та їх 
підсусідків: дворів – 2861, хат – 3463, сімей –3664. В обох випадках мова йде 
лише про козацьке населення полку. Отже, в 1723 р. його було в 
Миргородському полку 4777 дворів, а у 1738 – 4349 дворів. Порівнювати дані 
обох переписів за формальними ознаками важко, бо в них різний поділ на 
категорії населення. У 1735 р. відбулася реформа, згідно з якою все козацтво 
було поділене на виборних і підпомічників. Тому замість двох десятків 
категорій у компуті 1723 р. маємо 3 категорії виборних козаків (грунтові, 
малогрунтові, нищенні) і 4 категорії підпомічників (грунтові, малогрунтові, 
нищенні, під сусідки). 
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Складність у порівнянні переписів 1723 р. та 1738 р. пояснюється ще й 
тим, що населення в містах і містечках полку не було стабільним через три 
головні обставини: а) міграцію населення на так звані „Задніпровські місця”; 
котрі після Вічного миру 1686 р. між Річчю Посполитою та Росією не повинні 
були заселятися; б) російсько-турецьку війну 1735 – 1739 рр.; в) велику 
смертність козаків та посполитих у зв’язку з виконанням ними трудових 
повинностей на будівництві фортець, каналів та укріплених ліній (за 
документами, близько третини козаків, відправлених на виконання трудових 
повинностей, не поверталися додому). Цими ж обставинами пояснюється і 
деяке зменшення кількості козацького населення полку. 

Тим не менше, ми зробили першу спробу порівняти два переписи і 
маємо деякі цікаві спостереження і стосовно міграції козацького 
населення, і стосовно складу козацьких сімей та їх майнового становища, і 
стосовно утворення та закріплення чи змінності прізвищ. Ось лише один 
приклад. В компуті 1723 р. в селі Милюшки Миргородської сотні серед 
„товариства можнійшого з діда і отця козаків” числився „Григорій 
Перехристенко, у него два сина Гаврило и Василь з них един отбувает 
службу”. Через 15 років Григорія вже не було серед живих, а його сини 
Василь і Гаврило Перехрести жили на одному дворі двома хатами, але вже 
знаходилися в категорії „підпомічники нищетні сімейні”, у яких немає 
робочої худоби. 

Якщо переселення козаків поза межі полку простежити неможливо, бо, 
порівнюючи переписи 1723 і 1738 рр., можна лише бачити зникнення якоюсь 
особи серед жителів населеного пункту (померла чи переселилася?) або 
зафіксувати появу нової людини (може, й не нова, а має змінене прізвище, або 
отримавши новий статус, виступає в перепису в ролі господаря), то 
переселення в межах полку з села в село чи містечко часто вдається 
простежити. 

В публікації зберігається пунктуація та орфографія оригіналу, лише 
літеру „ять” замінено на „і” та підкреслено надрядкові літери (до речі, їх в 
даному перепису зовсім мало). Звертаємо увагу на те, що як одинакові 
прізвища писалися по-різному (наприклад: Ганжа і Ґанжа; Гулій і Ґулій, 
Перехрест і Перехрест), так і в фразах, передбачених переписним формуляром, 
слова не завжди писалися одинаково (наприклад: „сімей” (через „ять”) і 
„семей”, або навіть „семій”). Взагалі ж, перепис Миргородського полку 
представляє не лише джерелознавчий інтерес для істориків Української 
козацької держави, але й для філологів (розвиток мови, утворення прізвищ 
тощо). 

Ґрунтовний аналіз перепису Миргородського полку автор передбачає 
зробити після публікації всього історичного джерела. 
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Ревізія о дворовомъ числі козаков выборныхъ и подпоможниковъ в сотні 
Миргородской учиненная по статямъ в какой кто может состоять по своему 

имуществу и сколко в сімъ дворі иміется хатъ а в хатах сімей такожъ и одинокихъ, и 
подсусідковъ особенных дворахъ, мешкаючых нищетных и весма убогих значит 

нижей. 
1738 году августа 20 дня. 

 
Города Миргорода козакы выборніе грунтовіе сімяністіе 

На одном дворе двома хати живутъ 
заодно службу отбувают сімей дві 

Іван   Мамчичь 
Грицко  Братіев 

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу отбувают сімей дві 

Василь  Сидоренко 
Семенъ  сын его 

На одном дворе четырма хаты живут 
заодно службу отбувают сімей осмъ 

Прокоп  Гавришъ 
Василь  братъ его 
Петро   братан его жъ 
Яско   зять его 
Семен   зять его 
Игнат   сын Василев 
сусед их Михайло Островерхий пішъ 
другий сусед Яско Лихоносенко мает волов два 

На одном дворе двома хати живут заодно 
службу отбувают сімей пять 

Леско   Низъ 
Хведор 
Грицко  сын его 
сусіда его вдова Маря Білая піша 
друга сусіда вдова Маря Тищиха піша 

 Ітого грунтовых дворов 4 
 в тих дворах хат 9 
 в хатах сімей 17 // 
 

Козаки выборніе малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворе двома хати живутъ заодно 
службу отбувают семей три 

Кондрат  Шапочка 
Андрей 
Петро   браты его 

На одном дворе трома хати живут заодно 
службу отбувают семей шесть 

Петро   Скоробагач 
Остап   сын его 
Демян   племянник его 
сусед его Данило Великий пішъ 
другий сусед Хведоръ Литвинъ пішъ 
третий сусідъ Василь Клименко пішъ 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают семей пять 

Яцко   Клемченко 
Василь  брат его 
Хведор  зять его 
Петро   племенник его 
Микита  зять Хведоров 

На одном дворе трома хати живут заодно 
службу отбувают семей четыри 

Яцко   Касяненко 
Михайло 
Іванъ   брати его 
Василь  зять іхъ 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают семей три 

Андрей  Жежченко 
Яцко 
Андрей  братя его 
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На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают семій дві 

Михайло  Зянзенко 
Микола  брат его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают семей три 

Аврамъ  Шапочка 
Яков 
Хведор  сын его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают семей дві 

Кирило  Гунъ 
Лукянъ  сын его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают семей дві 

Павло    Мордичъ 
Ярема   зять его 

На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают семей дві 

Мартин   Ячный 
Андрей  сынъ его 

На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают семей дві 

Василь  Чудновецъ 
Миронъ  зять его 

На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают семей три 

Наумъ   Силченко 
Павло 
Петро   братя его 

На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают семей дві 

Мартинъ  Гузь 
Карпъ   сын ео 

На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают семей дві 

Климъ   Бездухъ 
Мартинъ  брат его 

 Ітого малогрунтовых дворов 14 
 в тех дворах хатъ 29 
 в хатах сімей 41 

Козаки выборніе нищетніе сімяныстіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают семей дві 

Леско   Шамрай 
Семенъ  сын его 

волы
 

коні 

2 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Романъ  Мелниченко 
Василь  брат его 2 1 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Харко   Коновал 
Павло 
Лукянъ  сыны его 2 1 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Яковъ   Химченко 
Хведоръ  брат его 2 1 

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу отбувают семей дві 

Семенъ  Коробка 
Іванъ   сын его 2 1 

На одном дворе четырма хаты живут 
заодно слжбу отбувают семей шесть 

Андрій  Проценко 
Грицко 
Кирило 
Прокоп 
Іван   браты его 
Іосип   зять его 2 2 / 

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу отбувают семей дві 

Іван   Мерченко 
Сергій             дядко его  1 

На одном дворе двома хаті живут заодно 
службу отбвают семей четыри 

Миронъ  Батіенко 
Данило  сын его 
Василь  брат его 
Хведор тесть Васылюв вдов .. 2 

На одном дворі единою хатою живут 
заодно службу отбувают семей три 

Мусій   Сучіокно 
Іванъ 
Хведоръ  браты его 1 1 
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На одном дворе трома хати живут заодно 
службу отбувают семей четыри 

Хведор  Даниленко 
Корній 
Самойло  браты его 
Корній  зять его .. 1 

 Ітого нищетных дворов 10 
 в тех дворах хатъ 20 
 в хатах семей 30 
 

Того ж города Миргорода козакы подпоможчикы грунтовіе 
Юхим Лобин зять на одном дворе едною хатою живет одна семя 
Леско Тисно на одном дворі едною хатою живет една и семя 
 Ітого грунтовых дворов 2 
 хатъ и сімей 2 
 

Козаки подпоможчикы малогрунтовые сімяныстіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей три 

Данило  Витушка 
Микита 
Грицко  сын его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей дві 

Данило  Хвылоненко 
Василь  братъ его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей дві 

Василь  Ярега 
Яким   зять его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей дві 

Яско   Щербакъ 
Борыс   сын его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей три 

Пилипъ  Орищенко 
Степанъ  братъ его 
Андрій  зять его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей дві 

Демко   Коробка 
вдова Горпина невістка его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей дві 

Хведоръ  Лоба 
Василь  брат его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей дві 

Іван   Шумейко 
Ничипоръ  брат его 

На одном дворе двома хаты живут семей дві Павло   Римарь 
Сусед его Омеля  пішъ 

 
Козакы подпоможчыкы малогрунтовіе одинокіе 

Лукянъ Соломаха на одном дворе двома хаты живет една і семя 
сусідъ его Лукянъ Литвинъ пішь 

Леско Гарасименко на одном дворі двома хаты живет една семя 
сусідъ его Яско Коваль пешъ 

Андрій Котляр на одном дворі одною хатою живет една і семя 
Микола Базченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Семенъ Сидоренко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Опанас Сагайдаченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Павло Сукачъ на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Савка Гарасименко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Петро Хворостына на одном дворе едною хатою живет една і семя 

сусід его Тимошъ Кравец пішъ 
Іван Золотарчинъ зять на одном дворе едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 20 
 в тех дворах хат 31 
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 в тех хатах сімей 33 
 
 
Козакы подпоможчикы нищетніе и весма убогіе з вдовамы при самых огородах мешкаючіе 

сімянистіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семей дві 

Грицко  Сухина 
Іванъ   братъ его 

волы
 

коні 

1 .. 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Іван   Бутенко 
Леско   брат его 

2 .. 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Дмитро  Кузменко 
Грицко  зять его 1 .. 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Ісай   Кобецъ 
Кузма   брат его 2 1 

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Удова  Евдокія Деревянчиха 
Мирон  зять ей 

1  
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Юхимъ  Корніенко 
Терешко  брат его 

  
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Грицко  Бойко 
Семенъ  брат его 2  

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Семенъ  Рублівенко 
Ярема   тесть его  1 

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинностью отбувают 
сімей дві 

Лукянъ  Гахъ 
Сидор   зять его 

  
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинностью отбувают 
сімей дві 

Омелко  Гуцуленко 
Данило  брат его 

1  
 
Козакы подпоможчикы нищетніе и весма убогіе з вдовамы при самых огородах мешкаючіе 

одинокіе 
Василь Рогочий на одном дворе едною хатою живет една і семя 1  
Іванъ Шрамъ на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Трохим Павлоцкий на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Яско Сененко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Хведоръ Панченко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Хведор Бурунъ на одном дворе едною хатою живет една і семя   
   
Каленык Кивенко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Омелько Сененко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Семенъ Колотко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Іванъ Шевченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 2  
Максым Нейженко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
вдова Катря Рогоча на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Максым Горбунко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Грицко Силченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 2  
Терешко Щербаков зять на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Андрій Коновалъ на одном дворе едною хатою живет една і семя   
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Харко Зубенко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Мусій Дубина на одном дворе едною хатою живет една і семя 1  
Іванъ Щербаненко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Степанъ Лебединецъ на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Семен Кононенко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Трохим Коробка на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Мойсій Коливушъ на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Петро Газенко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Корній Кошовецъ на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Тимко Зінченко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Яцко Кононенко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Грицко Кулачокъ на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Іванъ Орінченко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Яско Бруховецкий на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Корній Ґевленко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Петро Бережченко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Романъ Губенко на одном дворе едною хатою живет една і семя 1 1 
Данило Боровченко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Опанасъ Прокопенко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Трофимъ Чепенох на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Лаврінъ Татарчукъ на одном дворе едною хатою живет една і семя   
вдова Евдокія Мирониха на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Ігнат Ґевленко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Іван Білоусъ на одном дворе едною хатою живет една і семя 1 1 
Яков Олехвиренко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Іван Віриго на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Максим Даниленко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Яков Дорошенко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
вдова Параска на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Евтух Науменко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 56 
 в тых дворах хат 61 
 в тых хатах сімей 66 
 

Подсуседкы козачіе в особенных дворахъ мешкаючіе нищетніе и весма убогіе которіе из 
зажону и другой работизны себя кормлят 

 Семенъ  Степуренко 
Мусій   Павленко 
Василь  Гаврилченко 
Василь  Куликъ 

волы
 

коні 

  
В подварку Якова Зарудного едною хатою 
живет 

Леско   Швец 
сын его  Степанъ 
Іванъ   Олексенко 
Гарасимъ  Магоренко 

2  
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 Степанъ  Макаренко 
Гарасимъ  Колядышин зеть 
Яско   Менейко 
Хведор  Жухрай 
Микита  Галко 
вдова  Мелашка Гарасимиха 
вдова  Параска Іваниха 
Прокопъ  Книжникъ 
Грицко  Дилда 
вдова   Вівдя Оробціевка 
Федоръ  Берекута 
Тишко   Лененко 
Андрій  Роменскій 
Іванъ   Петренко 
Якимъ   Менейко 
Мерко   Булунъ 

1  
1 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
1 
2 
1 
1 

В футоре значкового товаріща Іосифа 
Леонтіева трома хати живут от 
повинности защищени 

Грицко  Коліснеченко 
Панко   Богданенко 
Андрій  Захожий 

  

В подварку значкового ж товарыша 
Леонтіева в двох хатах живут 

Іванъ   Діденко 
Василь  Бовкуненко 

  

 Максим  Штева   
В футоре козака Миргородского Романа 
Сидоренка едною хатою живуть 

Степан  Курещенко 
Грицко  Роздобудко 
Остапъ  Байдоленко 

2 
 
2 

 

В футоре козака Миргородского Грицка 
Казенка едною хатою живет 

Опанас  Левченко 2  

 Ітого сімей 34 
 

Села Біляковъ козакы выборніе грунтовіе сімянистіе 
На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу отбувают семей три 

Максимъ  Рудченко 
Омелко  сын его 
сусіда его вдова Елена Семеновна піша 

На одном дворе двома хаты живутъ 
заодно службу отбуваютъ семій четири 

Наумъ   Дазенко 
Самойло  зять его 
Матвій  братан его 
сусід его Петро Бабенко пішъ 

На одном дворе трома хаты живутъ 
заодно службу отбувают сімей пять 

Левко   Омелченко 
Яцко 
Паско 
Данило  браты его 
сусід его Трофим Дядченко пішъ 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Левко   Кириленко 
Прокоп  брат его 
сусід его Яцко Довбыш пішъ 

 Ітого грунтовых дворов 4 
 в тих дворах хат 8 
 в хатах сімей 15 
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Козакы выборніе малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворе трома хаты живутъ 
заодно службу отбувают сімей три 

Яско   Ґенженко 
Харко 
Михайло  браты его 

На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу отбувают сімей три 

Степан  Якыменко 
Прокоп 
Пылыпъ  зять его 

На одном дворе трома хаты живутъ 
заодно службу отбуваютъ сімей шесть 

Динысъ  Дедухъ 
Харко 
Михайло 
Панко 
Грицко сусідъ его пішъ 
другий сусід его Андрій Женыло пішъ 

На одном дворе едною хатою живуть 
заодно службу отбувают сімей три 

Іванъ   Козенко 
Іванъ 
Тимошъ  племенники его 
 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Степан  Тимошенко 
Іванъ   брат его 

Якимъ Семененко одинакий на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 6 
 в тех дворах хат 11 
 в хатах сімей 18 
 
 

Козакы выборніе ныщетніе сімянистіе 
На одном дворі четырма хаты живут 
заодно службу отбувают сімей четири 

Іванъ   Семченко 
Климъ 
Леско   браты его 
Тимошъ  зять его 

волы
 

коні 

 2 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Антонъ  Гарасименко 
Василь  зять его  1 

 Ітого нищетных дворов 2 
 в тых дворах хат 6 
 в хатах сімей 6 
 
 

Того ж села Білыковъ коzакы подпоможчикы малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворе трома хаты живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей чотири 

Андрій  Руденко 
Савка   зеть его 
вдова Уляна сусіда его піша 
вдова Горпина сусіда его піша 

На одном дворе трома хаты живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей три 

Мусій   Манченко 
Яковъ   племенникъ его 
Семенъ  зять его 

На одном дворе трома хаты живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей три 

Грицко  Савченко 
Карпъ 
Микита  браты его 
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На одном дворе двома хаты живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей дві 

Хведоръ  Заїка 
Василь  племенникъ его 

На одном дворе двома хаты живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей три 

Андрій  Малыкъ 
Ониско  сынъ его 
Макаръ  братан его 

На одном дворе двома хаты живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей три 

Ігнатъ   Кобзарь 
Тимко   братъ его 
сусід его Степанъ Носенко пішъ 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

вдова Параска Козиха 
Гаврило  брат ей 
сусідъ ей Грицко Овчаръ пішъ 

На одном дворе одною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Нестор  Лесенко 
Лаврінъ  сынъ его 

 
Коzакы подпоможчыки малогрунтовіе одинакіе 

Семен Кваша на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Ничипоренко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Петро Панченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого малогрунтовых дворов 11 
 в тыхъ дворах хат 21 
 в хатах сімей 26 
 

Козакы подпоможчыкы нищетніе з вдовамы при самых огородах мешкаючіе сімянистіе 
На одном дворі едною хатою живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей три 

Василь  Шевченко 
Кузма   брат его 
Гаврило  зять его 

волы
 

коні 

1 1 
На одном дворі двома хаты живуть заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Ісай   Омелченко 
Андрій 
Грицко  брати его  2 

На одном дворі двома хаты живуть заодно 
службу и повинность от бувають сімей 
дві 

Павло   Ничипоренко 
Хведор  брат его 

 1 
На одном дворі двома хаты живуть заодно 
службу и повинность отбувають сімей три 

Степанъ  Пугачъ 
Іванъ   брат его 
сусід его Андрій Лалака пішъ  1 

На одном дворі двома хаты живуть заодно 
службу и повинность отбувають сімей три 

Семенъ  Кононенко 
Іванъ   сын его 
Петро   зять его 1  

На одном дворі едною хатою живуть 
заодно службу и повинность отбувають 
сімей дві 

Терешко  Санжаровенко 
Іванъ   братъ его 

 1 
 

Нищетніе одинакіе 
Матвій Савченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Юрко Руденко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Грицко Шамрай на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Степанъ Яненко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Олена Кизявна на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Семенъ Василенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Лукянъ Сегедыкъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 2 1 
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Карпъ Ґалаґан на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 14 
 в тыхъ дворах хат 18 
 в хатах сімей 24 
 

 
Села Зубовкы выборніе малогрунтовіе 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Яско   Коваль 
Кирикъ  синъ его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Данило  Невмивака 
Василь  братъ его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Кирикъ  Бойченко 
вдова Ганна  невістка его 

На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Хведоръ  Донецъ 
Василь  сын его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Василь  Кривченко 
Іванъ   братанъ его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Данило  Кудиненко 
Трофим  братъ его 
Іванъ   зять его 
Андрій  племенник его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Павло   Олейникъ 
Гарасим  сын его 

На одном дворі чотирма хаты жывут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Петро   Олейникъ 
Пилип 
Евтухъ 
Данило  браты его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Остапъ  Реґеґа 
Хведор  зять его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Семенъ  Хоменко 
Кондратъ  братъ его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Іванъ   Костенко 
Сидор   брат его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Прокопъ  Корсуненко 
Гаврило  сын его 
Остапъ  племенникъ его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Петро   Гончаренко 
Карпъ   брат его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Іванъ   Донецъ 
Устимъ  сын его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Яско   Хащенко 
Мусій   брат его 

 
Козакы малогрунтовые выборніе одинакіе 

Іван Гавришенко едним двором               двома хати живет семя одна  
 сімей дві             сусід его Іван Басараб пішь 
Леско Кваша едним двором                     двома хати живет сімя одна  
 сімей дві            сусід его Марко Костенко пішь 
 
 Ітого малогрунтовых дворов 17 
 в тіх дворах хат 34 
 в хатах сімей 39 
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Козакы выборніе ныщетніе сімяныстіе 
На одном дворе двома хаты жывут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Петро   Лобченко 
Роман   дядко его 

волы
 

коні 

2  
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Павло   Ярмоленко 
Андрій  брат его   

 
Нищетніе одинакіе 

Матвій Тимошенко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Матвій Кравченко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Андрушко Далченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 2 
 Ітого ныщетных дворов 5 
 в тыхъ дворах хат 7 
 в хатах сімей 7 
 

Того ж села Зубовкы козакы подпоможчыкы грунтовіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Андрій  Евтушенко 
Михайло  зять его 
сусід его Кирик мает вола одного 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Яско   Билибенко 
Іванъ   племенник его 
сусід его Петро Найда пішъ 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Михайло  Корсуненко 
Іванъ 
Михайло  сын его 

Хведоръ Пурха одинакій на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого грунтовых дворов 4 
 в тыхъ дворах хат 7 
 в хатах сімей 10 
 

Козаки подпоможчыкы малогрунтовіе сімянистые 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Василь  Хвененко 
Іван   зять его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Яков   Самусенко 
вдова Одарко невестка его 
сусід его Петро Литвин мает одного коня 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Опанас  Евтушенко 
Степан 
Марко   сыны его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Хведор  Богиня 
Кирикъ  брат его 

 
Козакы малогрунтовіе одинакіе 

Михайло Невмивака на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Кирик Хведорченко на одном дворі двома хаты живет семія одна 
  сімей дві   сусіда его вдова Мелашка Савченкова піша 
Микита Гавриш едною хатою живет семя одна 
  сімей дві   сусід его Іван Степаненко пішъ 
Хведор Мандраченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
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Семен Ныжник на одном дворе едною хатою живет его одна і семя 
  сімей дві   сусід его Данило пішъ 
Лукянъ Ступашенко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Яков Каленыченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Панко Хоруженко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 12 
 в тых дворах хат 18 
 в тых хатах сімей 21 
 
Козакы подпоможчикы нищетніе і весма убогие з вдовамы при самых огородах мешкаючіе 

сімянистіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Хведор  Загножченко 
вдова Маря невестка его 

волы
 

коні 

 2 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Іванъ   Шулик 
Яков   сын его 
сусід его Михайло Винник пішъ  1 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Петро   Самойленко 
Степан  брат его   

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Микита  Реґеґенко 
Іванъ   братъ его 

2 1 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

вдова  Маря Жданенкова 
вдова  Пруска зовиця ей 

  
 

Подпоможчыкы нищетніе одинакіе 
Іванъ Лубченко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Семен Тимощенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Антон Петренко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Кирик Самусенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Хведор Шулик на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Тарас Самуйленко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Павло Котенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Савка Деревянченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Грицко Шейко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Лаврін Хвиленко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Іванъ Хвененко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Данило Реґеґенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 2 
Яков Москаленко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Гаврило Хвененко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Прокоп Костенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Микита Балазенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Лукян Валченко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Андрій Корсуненко на одном дворі едною хатою живет една і семя 2 2 
Іванъ Котличенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Ілко Гавришенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Демян Ярмоленко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Гаврило Авраменко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Аністрат Ярмоленко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Іван Хвиленко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
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вдова Тетяна Квашиха на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 2 
Павло Богиня на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Гордій Костенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
 Ітого нищетных дворов 32 
 в тых дворах хат 35 
 в хатах сімей 38 
 
Подсусідкы козачіе в особенных хатах живучіе, которі із зажону и другой работизны себя 
кормлят 

Василь Пархоменко 
Петро Рябый           1 
Андрій Луг 

 Ітого сімей 3 
 

Села Сорочинец козакы выборніе малогрунтовіе 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четыри 

Назар   Зубенко 
Хведор  брат его 
Прокоп 
Гарасим  сыны его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Степан  Белицкий 
Василь  брат его 
Іванъ   зять его 
Аврам  шурин его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Степан  Юхименко 
Грицко  зять его 

На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Костъ   Деркаченко 
Клим   сын его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Павло   Іваненко 
Василь 
Тарас   браты его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Зенец   Дзюбаленко 
Петро   зять его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Овдій   Василенко 
Грицко 
Степан  браты его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Трофим  Надточіенко 
Андрій  сын его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Максим  Іуда 
Іванъ   племенник его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Леско   Деркач 
Іванъ 
Василь  сыны его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Яков   Шаповаленко 
Данило 
Лукьян  браты его 
Трофим  зять его 

 
 

Выборніе малогрунтовіе одинакіе 
Антон Носаненко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Василь Гаркуша на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Яско Німченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
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 Ітого малогрунтовых дворов 14 
 в тых дворах хат 27 
 в хатах сімей 34 
 

Козакы выборніе нищетніе 

волы 

кони 

Антон Лященко на одном дворі едною хатою живет една і семя 2  
 Ітого двор и сімя 1 
 

Того ж села Сорочинец козакы подпоможчикы малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Алексей  Комар 
Яким   сын его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Степан  Христенко 
Яско   брат его 

На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Павло   Самченко 
Мартын  сын его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Грицко  Четвертіенко 
Петро 
Ничипор  браты его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Микита  Зінченко 
Даныло  брат его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Каленык  Носаненко 
Даныло 
Антон   сыны его 

На одном дворе чотирма хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей семь 

Каленык  Квас 
Назар 
Олексій 
Хведор  браты его 
Кондрат  зять его 
сусід его Микита Колесниченко пішъ 
другий сусід его Кузма Пузаченко пішъ 

На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Грицко  Кузка 
Савка   сын его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Василь  Квасенко 
Максим 
Остап   браты его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Грицко  Шуба 
Грицко  племенник его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей пять 

Іванъ   Вишкварок 
Данило  брат его 
Яско   шурин его 
Савка   зять его 
вдова Христя невестка его 

На одном дворе чотрима хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей чотири 

Сидор   Погорілый 
Павло   племенник его 
Никон   зять его 
вдова Хивра невестка его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Степан  Шкута 
Леско   сын его 
Грицко  зять его 
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Подпоможчыкы малогрунтовіе одинаків 
Василь Лученко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
вдова Евдокія Кирейка на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Гаврило Четвертіенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Динисъ Пятченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 17 
 в тых дворах хат 34 
 в хатах сімей 44 
 

Козакы подпоможчикы нищетніе з вдовамы при самых огородах мешкаючіе 
сімянистіе 

волы
 

коні 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Кузма   Ткачъ 
Василь  сын его 1 2 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Іванъ   Хоменко 
Василь  брат его  1 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Корній  Яцовенко 
Семен   дядко его 1 1 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Грицко  Шелевыло 
Тарас   сын его   

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Павло   Шелевило 
Гаврил  син его 

  
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Степан  Голованов зять 
Семен   сын его 

 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Павло   Голованенко 
Хведор  брат его   

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Антон   Пузенко 
Юхим  сын его 

 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Семен   Матвіенко 
Андрій  сын его   

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Іванъ   Христенко 
Яско   зять его 1 1 

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Андрей  Гапоненко 
Грицко  свояк его 

 2 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей три 

Семен   Наконечный 
Семен   сын его 
Яско   зять его  1 

 

Подпоможчыкы нищетніе одинакіе з вдовамы 

волы
 

коні 

Матвій Харченко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Матвій Мироненко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
вдова Хвеска Отущиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Улас Самченко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Яков Тебей на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Дорош Отущенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Семен Кірященко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
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вдова Ганна Василиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Андрій Іванюк на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Супрун Кіященко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Іван Харченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Маря Адамиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Харко Кинот на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Данило Савенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Іван Сакаленко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Тарас Дуденко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Динис Дуденко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Андрій Тимошенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  2 
Павло Тібіенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 2  
Хведор Гапоненко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Андрій Карпенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
 Ітого ныщетных дворов 33 
 в тых дворах хат 41 
 в хатах сімей 46 
 
Подсусідкы козачіе в особенных дворах мешкаючіе, которіе зажоном и другой работизной 
себя кормят 

Микита Литвинъ 
Конон Попутченко 
Леско Лябахъ 
вдова Ганка Мартиновна 
Андрій Слюсарь 

 Ітого сімей 5 
 

Села Довгалювкы козакы выборніе малогрунтовіе 
На одном дворе едною хатою хаты живут 
заодно службу отбувают сімей дві 

Хведор  Полішко 
Петро   племенник его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Грицко  Баланшіенко 
Андрій  брат его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Кирило  Щербань 
Микита 
Кирило  сыны его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Степан  Денысенко 
Василь 
Хома   браты его 

 Ітого малогрунтовых дворов 4 
 в тых дворах хат 8 
 в хатах сімей 10 
 

Того ж села Довгалювкы козакы подпоможчыкы малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Хведор  Чорномазъ 
Петро   племенник его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Іванъ   Ткаченко 
Данило  брат его 
Матвій  племенник его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Хведор  Ткаченко 
Василь  племенник его 
Тимко   сусід его пішъ 

На одном дворе трома хаты живут заодно Грицко  Калениченко 
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службу и повинность отбувают сімей четири Павло 
Іван 
Микита  брати его 

 Ітого малогрунтовых дворов 4 
 в тых дворах хат 10 
 в тых хатах сімей 12 
 
Козакы подпоможчыкы нищетніе и весма убогие при самых огородах мешкаючіе 

сімянистіе 

волы
 

кони 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Степанъ  Кривогуз 
Грицко  шурин его 1 1 

На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Михайло  Строцкий 
Кондрат  брат его 

  
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Игнат   Строцкий 
Іван 
Гордій  браты его   

 

Козакы подпоможчыкы нищетніе одинакіе 

волы
 

коні 

Семен Лушаток на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Кирик Василенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Василь Бугрей на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Сліпенькій на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Радко Бутенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Яков Клименков на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 9 
 в тых дворах хат 11 
 в хатах сімей 13 
 
Подсусідки козачіе в особенных дворах мешкаючіе, которіе из зажону и другой работизны 
себя кормят 

вдова Маря Глущыха піша 
 Ітого семя 1 
 
 

Села Поповкы козакы выборніе грунтовіе 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четыри 

Іванъ   Шапка 
Яким 
Яцко 
Яцко   сыны его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Степан  Щербиненко 
Максим 
Кузма   сыны его 

На одном дворе пятма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей пять 

Андрій  Дружій 
Іванъ   брат его 
Андрій 
Матвій 
Микита  сыны Андріевы 
Опанас  зять его 



91 

Михайло 
Яцко   сыны Івановы 
вдова Демчиха невестка их 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четыри 

Семен   Пікуленко 
Хома   братъ его 
Хведор  племенник его 
Хведор  зять его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четыри 

Андрій  Куриленко 
Іванъ 
Данило 
Кирило  сыны его 

 Ітого грунтовых дворов 5 
 в тых дворах хат 15 
 в хатах сімей 24 
 

Козакы выборніе малогрунтовіе 
На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей пять 

Яско Якименко 
Іванъ 
Опанас 
Іванъ   браты его 
сусід их Ониско Волоский пішъ 

На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей пять 

Кирик   Костенко 
Грицко 
Хома   сыны его 
Гарасим 
Іванъ   племенники его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Яков   Німченко 
Антон 
Степан  браты его 

На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Яковъ   Величко 
Іванъ   брат его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Дацко   Даниленко 
Грицко  брат его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Корній  Ґуржіенко 
Тишко 
Павло   браты его 

На одном дворе четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Пилип   Жывогляй 
Остап 
Василь 
Василь  браты его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Грицко  Подоляка 
Паско   брат его 
Хведор  племенник его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 

Іванъ   Титаренко 
Яков 
Хведор  зять его 
сусід его Прокоп пішъ 

На одном дворе четырма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей шесть 

Антон   Заліский 
Тарас 
Грицко  браты его 
Василь 
Леско   сыны его 
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вдова Маря  сестра его 
На одном дворе четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четыри 

Яцко   Ондріенко 
Опанас  сын его 
Петро 
Левко   племенники его 

На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Яцко   Бузнец 
Леско   сын его 

На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Іван   Шкутенко 
Корній  брат его 

На одном дворе пятма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей пять 

Степан  Сухомлиненко 
Гаврило 
Дмитр 
Гарасим 
Василь  браты его 

На одном дворе пятма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей восімь 

Юхим   Тригубенко 
Яков 
Роман 
Хведор 
Хведор  сыны его 
сусід его Охрімъ Кут пішъ 
другий сусід Іван Захожий мает одного коня 
третий сусід Карп Гнояный мает одного вола 
и едного коня 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей сімь 

Яцко   Затула 
Дмитро 
Юхим 
Прокоп  племенники его 
сусід его Омелко Незич пішъ 
другий сусід Мартин Недяченко мает одного 
вола 
третій сусід Тарас Гончар пішъ 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Іванъ   Загорулченко 
Олексій  брат его 
Іванъ   сват его 

 
Выборніе малогрунтовіе одынакіе 

Юхим Горбененко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Панко Широкий на одном дворі едною хатою живет една і семя 
вдова Гапка Вовчиха на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 20 
 в тых дворах хат 56 
 в хатах сімей 73 
 

Козакы выборніе нищетніе сімянистіе волы
 

кони 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Іванъ   Калиниченко 
Яков 
Клим   браты его  2 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Андрій  Мовчаненко 
Сидор   сын его 
Дмитро  зять его 2 2 
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На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Лаврін  Вовченко 
Пилип 
Гаврило  браты его 1 2 

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу отбувают сімей дві 

Хведоръ  Гордійчын зять 
Михайло  шурин его 1 1 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Роман   Титаренко 
Іванъ 
Демко   сыны его  1 

Данило Бузнецъ одинакий на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
 Ітого нищетных дворов 6 
 в тых дворах хат 12 
 в хатах сімей 14 
 

Того ж села Поповкы подпоможчыкы грунтовіе 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Яков   Душенко 
вдова Маря Никитиха невестка его 
сусід его Грицко Григорищин зять пішъ 

 Ітого грунтовых дворов 1 
 в тых дворах хат и сімей 3 
 

Козакы подпоможчикы малогрунтовіе 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей четири 

Іванъ   Павлюченко 
Яким 
Омелко  племенник его 
сусід его Гаврило Захожий мает одного коня 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей четири 

Панко   Перетятко 
Леско 
Кирикъ 
Олексій  племенникы его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Леско   Кирій 
Іванъ   братъ ео 
Леско   сын его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Іванъ   Даныленко 
Сидоръ  зять его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Іванъ   Сагайдакъ 
Микита  братъ его 
Дмитро  племенник его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей четири 

Демко   Костенко 
Уласъ   сынъ его 
Василь 
Мануйло  зять его 

 Ітого малогрунтовых дворов 6 
 в тых дворах хат 16 
 в хатах сімей 20 
 

Коzакы подпоможчикы нищетни и весма убогіе з вдовамы сімянистіе волы
 

коні 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей 
чотири 

Кость   Сердюченко 
Омелко 
Дорош  браты его 
Ониско  зять его 2 1 
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На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей три 

Яско   Лесенко 
Демко   брат его 
Яцко   зять его 2 2 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Леско   Просенко 
Тимошъ 
Андрій  зять его 2 1 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Іванъ   Гайдученко 
Петро   брат его 
вдова Тетяна Охрімиха невестка их   

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Іванъ   Рубасъ 
Іванъ   брат его 

  
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Петро   Корніенко 
Мусій   брат его 

 1 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Грицко  Гончаренко 
Трохим  брат его 

  
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Іванъ   Байбузинъ зять 
Мартинъ 
Яковъ   племенник его   

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Гаврило  Подлеский 
Андрій  сын его  2 

 

Подпоможчики ныщетніе одинакіе 

волы
 

коні 

Семенъ Таранатенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Яско Щербаненко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Фуртен на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Роман Мелецкий на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
вдова Ганна Моргунка на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Наzар Свинаренко на одном дворі едною хатою живет една і семя 2 1 
Яско Григоренко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Овсій Тригубенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Гаврило Височанъ на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Трохим Лугівский на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
 Ітого ныщетных дворов 19 
 в тых дворах хат 27 
 в хатах сімей 34 
 

Містечка Хомутця коzаки выборніе грунтовіе 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Андрій  Иллященко 
Лукянъ  братъ его 
Грицко  племенникъ его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Марко   Устименко 
Демянъ  братъ его 

Остапъ Скиданъ на одномъ дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого грунтовых дворов 3 
 в тых дворах хат 6 
 в хатах сімей 6 
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Коzакы выборніе малогрунтовіе 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Артем   Пустовойт 
Кирило  сынъ его 

На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Гарасим  Мащенко 
Евфим   братъ его 

На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Мазимъ  Давиденко 
Васил   братъ его 

На одном дворі четырма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 

Степанъ  Скиданъ 
Хведоръ 
Маско 
Остапъ  браты его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Тимко   Охматовский 
Каленик  братъ его 

На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Микита  Москаленко 
Петро   сынъ его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Іванъ   Жеребило 
Яковъ 
Степанъ  браты его 

 
Выборніе малогрунтовіе одынакіе 

Омелько Болбенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Михайло Тулубецкий на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Матвій Ґилюнъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Семенъ Стешенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 12 
 в тых дворах хат 19 
 в хатах сімей 23 
 

Коzакы выборніе нищетніе сімянистіе волы
 

кони 

На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу отбувают семій дві 

Андрій  Леторенко 
Пилипъ  братъ его   

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семій три 

Климъ   Жеребило 
Яско   брат его 
Хведоръ  зять его   

 

Нищетные одинакіе 

волы
 

коні 

Тишко Яковенко на одном дворы едною хатою живет една і семя  1 
Семенъ Тищенко на одном дворы едною хатою живет една і семя 1  
 Ітого нищетных дворов 4 
 в тых дворах хат 6 
 в хатах сімей 7 

 
Того ж містечка Хомутця козакы малогрунтовіе подпоможчыки 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Демянъ  Пузій 
вдова Мелашка невістка его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Игнат   зять его 

На одном дворі в едной хате живут заодно Семенъ  Круподеря 
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службу и повинность отбувают сімей дві Василь  братъ его 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Павло   Васілченко 
Семенъ 
Остапъ 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Яким  Василченко 
Максимъ  брат его 

На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Андрій  Скріль 
Семенъ  зять его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Семенъ  Гарасименко 
Степанъ 
Демянъ  сыны его 

На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Кирило  Дранъ 
Степанъ  зять его 

 
Подпоможчикы малогрунтовіе одинокіе 

Харко Моргунъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Хведоръ Бублекъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Михайло Бублекъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Остапъ Кобылныкъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 12 
 в тых дворах хат 19 
 в хатах сімей 22 
 

Козакы подпоможчикы нищетніе з вдовами волы
 

коні 

На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Романъ  Скиданъ 
Грицко  сынъ его 

2 1 
 

Подпоможчикы ныщетніе одинокіе 

волы
 

коні 

Семенъ Гребінныкъ на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Данило Матюха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Максимъ Ґулій на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Радко Мостенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Грицко Пасенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Романъ Карпенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Стешенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Оришка Тимчиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Ганна Лукашка на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Пазка Тищиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Грицко Гадюченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Романъ Ґелдыш на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
вдова Гапка Маґалиха на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 2 
 Ітого нищетных дворов 14 
 в тых дворах хат 14 
 в хатах сімей 15 
 
 

Села Бакумовкы коzакы выборніе малогрунтовіе 
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На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Динисъ  Омеляненко 
Омелянъ  братъ его 

На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей п’ять 

Симонъ  Шіяненко 
Опанасъ 
Іванъ   браты его 
Пилипъ 
Дмитро  сыны его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 

Давидъ  Луценко 
Марко 
Гришко  браты его 
Пилипъ  зять ихъ 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Степанъ  Кривулка 
Хведоръ  братъ его 
Илко   зять их 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 

Хведоръ  Лукяненко 
Корній  братъ его 
Трофимъ  сынъ Хведоровъ 
Кирило  сын Корніев 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Хведоръ  Бутенко 
Василь  братъ его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей п’ять 

Миско   Чорненко 
Савка   братъ его 
Яков 
Яким   сыны его 
сусід его Артемъ Коломийченко пішъ 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Демянъ  Івасиненко 
Ісай   брат его 
Миско   сын Ісаевъ 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Василь  Зозуля 
Кондрат  зять его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Хведоръ  Короленко 
Василь  племенник его 
Мусій   зять его 

 Ітого малогрунтовых дворов 10 
 в тых дворах хат 25 
 в хатах сімей 33 

Козакы выборніе нищетніе волы
 

коні 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают семій три 

Уласъ   Плотенко 
Прокопъ 
Павло   браты его 1 1 

 Ітого нищетных дворов 1 
 в тых дворах хат 2 
 в хатах сімей 3 
 

Того ж села Бакумовки коzакы подпоможчикы малогрунтовіе 
Роман Ступа на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Іванъ Грабовецъ на одном дворе едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 2 
 в тых дворах хатъ и сімей 2 
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Козакы подпоможчыки нищетніе і весма убогіе з вдовами сімянистіе волы
 

коні 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Іванъ   Сидоренко 
Микита  зять его  2 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Денисъ  Павлюченко 
Онопрій  зять его  1 

На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
семій три 

Павло   Нечай 
Іванъ 
Пилипъ  сыны его 1  

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Іванъ   Нененко 
Іванъ   тесть его 1 1 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семій дві 

Семенъ  Панасенко 
Степанъ  племенник его   

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семій три 

Павло   Павловъ 
Супрунъ  свояк его 
Зінецъ  шуринъ его 1 1 

 

Подпоможчикы ныщетніе одинакіе 

волы
 

коні 

Корній Сидоренко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Ігнатъ Бахмаченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Данило Чорненко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Ілко Кривий на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
 Ітого ныщетных дворов 10 
 в тых дворах хат 15 
 в хатах сімей 18 
 

Села Черевокъ коzакы выборніе грунтовіе 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей четири 

Ігнатъ   Ментянъ 
Семенъ  братъ его 
Іванъ 
Гапонъ  племенники ихъ 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Петро   Дейнека 
Яковъ 
Іванъ 
Юхимъ  сыны его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Яков   Онанченко 
Данило 
Наумъ   браты его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Омелко  Кіященко 
Яковъ   зять его 

 Ітого грунтовых дворов 4 
 в тых дворах хат 9 
 в хатах сімей 13 
 

Коzакы выборніе малогрунтовіе 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Романъ  Минтянъ 
Грицко  зять его 

На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Гордій  Купка 
Семенъ 
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Панко   сыны его 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Данило  Гавриленко 
Гаврило  сынъ его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Юско   Лапіка 
Миронъ 
Демъянъ  племенники его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Юско   Купка 
Андрій  сынъ его 
Корній  племенник его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Іванъ   Демченко 
Яковъ   братъ его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Тимко   Хохуля 
Грицко  сынъ его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Яковъ   Шуба 
Омелко  зять его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Іванъ   Хурсенко 
Гаврило 
Андрій  племенники его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Леско   Наzаренко 
Гордій  братъ его 

 
Малогрунтовіе одинаків 

Юхимъ Евтушенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Данило Онанченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 12 
 в тыхъ дворах хат 23 
 в тыхъ хатах сімей 26 
 

Коzакы выборніе ныщетніе сімянистіе волы
 

коні 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Михайло  Дробязка 
Яско   сынъ его  1 

 

Нищетніе одинакіе 

волы
 

коні 

Тимко Костомейченко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Ілля Винниченко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Дмитро Сегненко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 4 
 в тыхъ дворах хат 5 
 в тыхъ хатах сімей 5 
 
 

Того ж села Черевокъ козакы подпоможчикы малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Антонъ  Глущенко 
Дынисъ 
Петро   племенники его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Леско   Рогаченко 
Василь  зять его 

На одном дворі двома хаты живут заодно Хведор  Узликъ 
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службу и повинность отбувают сімей дві Іванъ   братъ его 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Андрій  Савченко 
Якимъ   зять его 

 
Подпоможчикы малогрунтовіе одинаків 

Максим Коровей на одном дворі двома хаты живет семеі одна 
Опанас Трущ на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Ігнат Достатненко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 7 
 в тыхъ дворах хат 13 
 в тыхъ хатах сімей 12 
 

Подпоможчикы нищетніе і весма убогіе сімянистіе волы
 

коні 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Харко   Новащенко 
Троцко 
Іванъ   браты его  2 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Іванъ   Достатненко 
 2 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Грицко  Рябокобылъ 
Іванъ   зять его   

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Степанъ  Андрущенко 
Грицко  брат его  1 

На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Радко   Хохуленко 
Грицко  сынъ его 

  
 

Подпоможчики нищетніе одинакіе з вдовамы 

волы
 

коні 

Павло Нагнибіда на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
вдова Пазка Лукяниха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Щербакъ на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Сидоръ Данченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Хведоръ Баръ на одном дворі едною хатою живет една і семя 2  
Михайло Солодъ на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Мусій Новашенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
вдова Любка Яковиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Хведоръ Назаренко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Гарасим Іршко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Артемъ Жупенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Уляна Педиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Вівдя Яковиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 18 
 в тыхъ дворах хат 23 
 в тыхъ хатах сімей 24 
 
 

Села Зуевецъ коzакы выборніе грунтовіе 
На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 

Петро   Супруненко 
Тимко 
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Савка 
Лукян   браты его 

На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Тимко   Криворотий 
Назаръ  братъ его 
Василь  зять его 

 Ітого грунтовых дворов 2 
 в тыхъ дворах хат 8 
 в тыхъ хатах сімей 7 
 

Козаки выборніе малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 

Грицько  Дяденко 
Харко 
Денисъ  браты его 
сусід его Іванъ Безпличенко мает коня 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Іванъ   Хурсенко 
Іванъ   брат его 
Павло   сынъ его 
сусід его Мартинъ мает одного вола 

На одном дворе четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей пять 

Нестеръ   Цыбенко 
Уласъ 
Хведоръ 
Леско   браты его 
Савка   сынъ его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Пилипъ  Лугівский 
Микита  зять его 

На одном дворе пятьма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей сімь 

Ігнатъ   Куповенко 
Максимъ 
Семенъ 
Опанасъ 
Михайло  браты его 
Кузма Пугаченко сусід ихъ пішъ 
Ничипоръ Гайдамака сусід ихъ пішъ 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Василь  Лапіга 
Данило  братъ его 
сусідъ его Назаръ Друкъ мает коня 

На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Уласъ   Юрченко 
Мартинъ  племенник его 
сусід его Степанъ Косенко пішъ 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Роман   Куриленко 
Лавринъ 
Несторъ племенник его 

На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Тимошъ  Коробка 
Яковъ 
Дацко   сыны его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Андрій  Иващенко 
Юхимъ  сынъ его 
Климъ   зять его 
суседъ его Петр Романенко пішъ 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Василь  Охріменко 
Іванъ 
Хведоръ  сыны его 
сусед его Яковъ Линник пішъ 
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На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Андрій  Смага 
Антонъ  сынъ его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Миронъ  Сахно 
Корній 
Семенъ  сыны его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Іванъ   Радченко 
Павло   братъ его 
Андрій  племенник его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Грицко  Матюха 
Мартин  братъ его 
вдова Гапка сусідка их піша 

На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Кость   Коробка 
Петро   сын его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Юхимъ  Ющенко 
Пилипъ  братъ его 
сусідъ его Яковъ Косенко мает одного вола 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Кіндрат  Бебеченко 
Іванъ   брат его 

На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Мартинъ  Zленко 
Нестор 
Прокоп  браты его 
Василь  зять ихъ 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Стефанъ  Илченко 
Матко   братъ его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Андрій  Довченко 
Ігнатъ   братъ его 
Луцко   зять его 
сусід их Василь Сойченко пішъ 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Матвей  Троненко 
Юско 
Іванъ   браты его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Зінецъ  Левуненко 
Михайло 
Федор   браты его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Омелко  Сухенко 
Опанас 
Максимъ  браты его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Михайло  Босувщенко 
Ігнатъ   братъ его 

 Ітого малогрунтовых дворов 25 
 в тыхъ дворах хат 67 
 в тыхъ хатах сімей 85 
 
 

 
Коzакы выборние нищетніе сімянистіе 

волы
 

коні 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Демянъ  Ющенко 
Яковъ   брат его 1 1 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Леско   Івахно 
Павло   зять его 
Никонъ  сынъ его 1 4 
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На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Андрій  Мумрій 
Хведоръ  братъ его 
Степанъ  племенник его 2 4 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Грицко  Сакало 
Петро   сынъ его 
Семенъ Чупріенко сусід его пішь 1 1 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Тимко   Зебенко 
Зінецъ  сын его 
Грицко  племенник его 1 2 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Грицко  Голубъ 
Грицко  зять его  2 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Василъ  Ничипоренко 
Харко   братъ его 2 2 

На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Михайло  Влащенко 
Юхимъ  сынъ его 

  
На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Гаврило  Соломаха 
Пилипъ сусід его пішъ 

2 2 
 Ітого нищетных дворов 9 
 в тыхъ дворах хат 16 
 в тыхъ хатах сімей 22 
 

Козакы подпоможчикы малогрунтовіе сімянистие 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
повинность и службу отбувают сімей три 

Микита  Монченко 
Карпъ 
Пилип   браты его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Василь  Донченко 
Іванъ   зять его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Илля   Смаженко 
сусід его Іванъ мает одного коня 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Іванъ   Цибенко 
Яковъ   братъ его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
повинность и службу отбувают сімей четири 

Степанъ  Гарбузенко 
Грицко  братъ его 
Федор   зять его 
сусід его Хома мает одного коня 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
повинность и службу отбувают сімей три 

вдова Солоха Добренка 
вдова Уляна Теноровка 
сусід ихъ Тимошъ Лизанченко пішъ 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Хвилонъ  Дмитренко 
Іванъ   братъ его 

На одном дворе в едной хатою живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Іван   Стеченко 
Даныло  зять его 

На одном дворы двома хаты живут заодно 
повинность и службу отбувают сімей три 

Пилип   Бабикъ 
Яско 
Андрій  сыны его 

На одном дворі в едной хате живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

вдова Ганна Суботиха 
сусід ей Мусій Левенецъ пішъ 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
повинность и службу отбувают сімей три 

Леско    Суботенко 
Іванъ   братъ его 
Іванъ   зять его 
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На одном дворе двома хаты живут заодно 
повинность и службу отбувают сімей три 

Юско   Пораденко 
Яцко   зять его 
Іванъ   зять его 

На одном дворе в едной хате живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Грицко  Криворученко 
Гордій  зять его 

Іванъ Добряк на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 14 
 в тыхъ дворах хат 26 
 в тыхъ хатах сімей 34 
 

Того ж села Зуевецъ козакы подпоможчыкы нищетніе и весма убогие з вдовами 
семянистые 

волы
 

коні 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Кондратъ  Гарбуз 
Хвеско  братъ его 1 2 

На одном дворе четирма хаты живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей чотири 

Юско   Молибоженко 
Хведоръ 
Степанъ  браты его 
вдова Педора невестка его 2 1 

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Юхимъ  Галушенко 
Терешко  братъ его 

1 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Іванъ   Хворостина 
Грицко  племенник его 1 2 

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Федоръ  Сердюченко 
Федоръ 
Максимъ  сыны его   

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Тимошъ  Сущенко 
Петро   племенник его 1 1 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Марко   Борисенко 
Сидор   племенник его 
сусід его Хведоръ Омелченко пішъ   

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Яцко   Соломаха 
Матвей  зять его 

 1 
На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Петро   Левенец 
Антон   братъ его 

1 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Семен   Кывин зять 
Микита  шурин его   

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Матвей  Руденко 
вдова Евгенія племенница его 

  
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Іляшь   Соломаха 
сусід его Іванъ Кравец пішъ 2 2 

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Хведор  Гармашенко 
Василь  брат его 

1 1 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семій три 

Степанъ  Лісненко 
Карпъ   племенник его 
сусід его Омелко Терленко мает коня  1 
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На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Харко   Пятак 
Демян   брат его 
сусід его Степан Литвин пішъ 1 1 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Петро   Свистич 
Микита  племенник его  1 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Дыныс  Кузменко 
Сидор 
Іванъ   сыны его   

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Грицко  Тютюннык 
Олексій  братъ его   

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Олексій  Хлебинский 
Леско   сын его 1  

На одном дворе едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Степан  Карабанъ 
Данило  брат его 

2 1 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Кирило  Винныкъ 
Василь 
Грицко  племенники его 2  

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Марко   Крикунъ 
Грицко  братъ его 2  

На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Іванъ   Стеценко 
сусід его Петро Гладанъ пішъ 

2  
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей 
чотири 

Антонъ  Кривоший 
Грицко 
Гордіей 
Климъ 1 2 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Іванъ   Хахленко 
сусід его Яско Ткач пішъ  1 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Степанъ  Соломаха 
Тимошъ  братъ его 2 2 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Каленик  Москаленко 
Микола  свояк его 2 2 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей 
чотири 

Матвій  Чалый 
Іванъ 
Савка 
Гарасим  зять его 1 1 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Гарасим  Свистенко 
Іванъ   сынъ его 1 1 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Хвеско  Емецъ 
Антонъ  сынъ его   

 

Подпоможчыкы нищетніе одинакіе з вдовамы 

волы
 

коні 

Іванъ Москаленко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Маря Москалка на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Малишъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Ничипоръ Смаженко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Корній Галенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Гордій Валненко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Микита Кривченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
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Гарасимъ Хоменко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Супрунъ Сердюкъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Яско Мовчанъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Хвилин Своячишин на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Хведор Горілочка на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Іванъ Кузмінков зять на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Лаврін Клименко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Кость Цебенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Демен Слюсар на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Іванъ Лугівскій на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 2 
Клим Мащенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 2 2 
вдова Христя Комличка на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Кузма Смага на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Андрій Босівскій на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Іванъ Канивец на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Гарасим Уласенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Онисько Майбороденко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Артем Коваленко на одном дворі едною хатою живет една і семя 2 2 
Яков Чалий на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Семен Півненко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
вдова Евдокия Бочарка на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Мануйло Ющенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Мусій Новащенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Грицько Руденко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Савка Куриленко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Василь Шулженко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Игнат Степаненко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Іванъ Коваль на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Коваль на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Кононенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Тредним Муященко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Гордій Галушка на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Петро Ґерґель на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Степан Карпенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Василь Тарозкий на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Грицко Півненко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 73 
 в тыхъ дворах хат 104 
 в тыхъ хатах сімей 115 
 
Подсуседки козачіе в особенных дворах мешкаючіе нищетние и весма убогіе, которие из 
зажону и других работизн себя кормлят 

Хведор Колибаба 
Денис Кравец 
Степан Ворона 
Степан Діденко 
Іванъ Новохатченко 
Опанас Дубакь 
Леско Сухий 

 Ітого сімей 7 
 

Села Шахворостовки коzакы подпоможчикы малогрунтовие одинакіе 
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Данило Сухина на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Іванъ Павлоцкий на одном дворе едною хатою живет една і семя 
 Ітого грунтовых дворов 2 
 в тыхъ дворах хатъ 2 
 в хатахъ сімей 2 
 

Села Кыбенецъ козаки выборніе грунтовіе 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Даныло  Проскуренко 
Дмитро 
Тимошъ  браты его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 

Петро   Горбаненко 
Корній 
Матвей 
сусідъ его Павло Вихоръ пішъ 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Василь  Кравченко 
Михайло  братъ его 
Параска вдова невестка его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Даныло  Дорошенко 
Василь 
Степанъ  браты его 

 Ітого грунтовых дворов 4 
 в тыхъ дворах хат 10 
 в тыхъ хатах сімей 13 
 

Выборніе малогрунтовіе 
На одном дворі пятьма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей п’ять 

Пилипъ  Юрченко 
Мартин 
Василь  браты его 
сусід ихъ Кость Панченко пішъ 
другий сусід Лаврінъ Масичъ пішъ 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 

Савка   Будник 
Яковъ   сынъ его 
сусід его Семен Кучер пішъ 
другий сусід Кирик Куколка пішъ 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Федор   Бойко 
Іванъ 
Василь  сыны его 

 Ітого малогрунтовых дворов 3 
 в тыхъ дворах хат 10 
 в тыхъ хатах сімей 12 

Коzакы подпоможчыкы нищетніе сімянистіе волы
 

коні 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Василь  Матвіенко 
Юско   брат его 1 2 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Стефан  Богун 
Прокопъ  братъ его 2 1 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей 
чотири 

Савка   Киріенко 
Стефан 
Василь  браты его 
сусід ихъ Василъ Шулжик пішъ 1  
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На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

вдова Тетяна  Бойчиха 
Павло   зять ее 

 1 
 

Подпоможчыки нищетніе одинакіе 

волы
 

коні 

Яско Панченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 1 1 
Аврамъ Донец на одном дворе едною хатою живет една і семя 2  
вдова Гапка Яремака на одном дворе едною хатою живет една і семя 1  
 Ітого нищетных дворов 7 
 в тыхъ дворах хат 10 
 в тыхъ хатах сімей 13 
 

 Села Ерокъ козакы выборніе малогрунтовіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Даныло  Проскуренко 
Дмитро 
Тимошъ  браты его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Петро   Горбаненко 
Корній 
Матвей 
сусідъ его Павло Вихоръ пішъ 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Василь  Кравченко 
Михайло  братъ его 
Параска вдова невестка его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают семій четири 

Даныло  Дорошенко 
Василь 
Степанъ  браты его 

Омелько Оробецъ одинакій на одном дворі едною хатою живет една семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 5 
 в тыхъ дворах хат 10 
 в тыхъ хатах сімей 13 

Козакы подпоможчики нищетніе з вдовами одинакіе 

волы
 

коні 

вдова Параска Хвениха на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Грицко Печеник на одном дворе едною хатою живет една і семя   
вдова Наталка Горобчиха на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
 Ітого нищетных дворов 3 
 в тыхъ дворах хат 3 
 в тыхъ хатах сімей 3 
 

Села Ярмаков коzакы выборніе грунтовіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Павло   Корсунъ 
Яцко   брат его 
Хведор  сынъ его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 

Ярема   Яковенко 
Василь 
Дмитро  сины его 
Іванъ   племенник его 
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На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Грицко  Стиенко 
Остапъ  сынъ его 
сусід его Федор Винник пішъ 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Петро   Ковтуненко 
Михайло 
Тимко   браты его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Іванъ   Очкасенко 
Тимко 
Хведор 
Самойло  братъ его 

 Ітого грунтовых дворов 5 
 в тыхъ дворах хат 14 
 в тыхъ хатах сімей 17 
 

Выборніе малогрунтовіе сімянистые 
На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Іванъ   Кіріенко 
Іванъ 
Василъ  браты его 

На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Павло   Гайдакъ 
Грицко  сынъ его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Хведор  Іващенко 
Петро   братъ его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Павло   Хверченко 

На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Остапъ  Ковтуненко 
Назар   сынъ его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Ігнат   Хвітченко 
Леско   братъ его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Іванъ   Гайдакъ 
Іванъ   сынъ его 
Алексей  зять ео 

Ілля Артеменко одинакій на одном дворе едною хатою живет една семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 8 
 в тыхъ дворах хат 14 
 в тыхъ хатах сімей 17 
 

Того ж села козакы подпоможчыки малогрунтовіе сімянистые 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

вдова  Хвеска Кладиха 
Каленик  зять ее 

 
Подпоможчыкиы малогрунтовіе одинаків 

Микита Яковенко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Гордій Харченко на одном дворе едною хатою живет една і семя 
Юхимъ Сидорышын зеть на одном дворе едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 4 
 в тыхъ дворах хат 5 
 в тыхъ хатах сімей 5 
 

Того ж села Ярмаков козакы подпоможчики нищетніе сімянистіе 
На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Климъ   Рубаненко 
Леско   братъ его 

На одном дворе двома хаты живут заодно Яков   Ляшенко 
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службу и повинность отбувают сімей три Іванъ 
Сыдор   племенник его 

 

Подпоможчики нищетніе одинаків 

волы
 

коні 

Хведор Стаценко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Яско Плужныченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 2  
Федор Бугаенко зеть на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 5 
 в тыхъ дворах хат 6 
 в тыхъ хатах сімей 8 
 
Подсуседки козачіе в особенных дворах мешкаючіе нищетніе і весма убогіе, которіе из 
зажону и другой работизны себя кормлят 

Яско Ярченко пішъ 
 Итого сімей 1 
 

Села Малецъ козаки выборніе малогрунтовіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Мартинъ  Рубанъ 
Артемъ  синъ его 
сусід его Кирикъ Гузенко пішъ 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Гаврило  Артеменко 
Іванъ   братъ его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 

Ілко   Ромащенко 
Іванъ   братъ его 
Павло   синъ его 
Панко   зять его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Максимъ  Подсійний 
Дорош  брат его 
Трофим  зять его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Василь  Юрченко 
Петро 
Грицко  сины его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Леско   Мейжарин 
Іванъ   сынъ его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Данило  Кирій 
Мартин  свояк его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Хведоръ  Кравецъ 
Мыкола 
Михайло  сыны его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 

Іванъ   Ющенко 
Юско   братъ его 
Гаврило  зять его 
вдова Мелашка дядина его 

На одном дворе трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Олефір  Артюхъ 
Андрій  сынъ его 
Логвинъ  племенникъ его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Михайло  Чернецкий 
Тарасъ  сынъ его 

 Ітого малогрунтовых дворов 11 
 в тыхъ дворах хат 26 
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 в тыхъ хатах сімей 31 
 

Того жъ села Малецъ козакы подпоможчыкы малоґрунтовіе сімяныстіе 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Леско   Шпакъ 
Петро   синъ его 
Іванъ   зять его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей четири 

Яцко   Лисий 
Омелко  синъ его 
Яковъ 
Василь  свояк его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Яцко   Стукало 
Іванъ   братъ его 
Артемъ  зять его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Микита  Пилипенко 
Грицко  братъ его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Артемъ  Міщенко 
Юско   братъ его 
Сусід его Микита Книжолуцкий пішъ 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Микита  Гарасименко 
Артемъ  братъ его 

На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

вдова Галка  Бегодка 
Леско   зять ей 

Іванъ Тимошенко одинакий на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 8 
 в тыхъ дворах хат 16 
 в тыхъ хатах сімей 20 
 

Того жъ села Малецъ коzакы подпоможчикы нищетніе сімянистіе волы
 

коні 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Мартинъ  Кліщенко 
Гаврило  шуринъ его 2 2 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Юско   Олейниченко 
Яковъ   зят его 2  

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Демко   Омеляненко 
Якимъ   сынъ его 2 1 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Харко   Василенко 
сусід его Семенъ пішъ 2 1 

 

Ныщетніе одынакіе з вдовами 

волы
 

коні 

Іванъ Пархоменко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
вдова Оришка Подсадненкова на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Кирикъ Ткаченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Макар Бондаренко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Юско Тимошенко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Петро Бакутецъ на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Степанъ Бакутецъ на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Петро Чередникъ на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Степанъ Юрченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Маря Аврамиха на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
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Іванъ Бабиченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Мелко Зубренко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Гаврило Гречаний на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Максимъ Всыпченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого нищетных дворов 18 
 в тыхъ дворах хат 22 
 в тыхъ хатах сімей 22 
 

Села Слободки козакы выборніе малогрунтовіе 
На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Микита  Наzаренко 
Грицко  братъ его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Степанъ  Пилипенко 
Павло 
Андрій  зять его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 

Юско   Марченко 
Кирикъ 
Петро 
Леско   брати его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Данило  Короленко 
Іванъ   братъ его 
сусідъ его Юско пішъ 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Андрій  Губченко 
Мойсій  братъ его 
Кирикъ  зять его 

На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей чотири 

Савка   Тарасенко 
Демко   браты его 
Семенъ 
Юско   зять ихъ 

 Ітого малогрунтовых дворов 6 
 в тыхъ дворах хат 15 
 в тыхъ хатах сімей 19 
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Выборніе ныщетніе сімянистіе волы

 

коні 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Грицко  Коротченко 
Марко   братъ его  1 

На одном дворі четирма хаты живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей шесть 

Михайло  Шевченко 
Юхимъ  сынъ его 
Аврамъ  братъ его 
Шишко  племенник его 
Тихонъ  зять его 
Аврамъ  шурин его 2 2 

 Ітого нищетных дворов 2 
 в тыхъ дворах хат 6 
 в тыхъ хатах сімей 8 
 

Того ж села Слободки коzаки подпоможчики малогрунтовіе семянистіе 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Ярема   Мовчаненко 
Демянъ  синъ его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Аврамъ  Слінченко 
Мартинъ  братъ его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Дмитро  Галатенко 
Грицко 
Іванъ   племенники его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Радко   Мовчан 
Степанъ 
Юско   сины его 
Трофимъ  зять его 

 Ітого малогрунтовых дворов 4 
 в тыхъ дворах хат 10 
 в тыхъ хатах сімей 11 
 

Подпоможчыки нищетніе сімянистие волы
 

коні 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Хведор  Назаренко 
Тарас 
Гаврило  браты его  1 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Василь  Носенко 
Гордій  сынъ его 
Павло   зять его  2 

На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Кирило  Мовчаненко 
Якимъ   сынъ его 

1 1 
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей три 

Деменъ  Назаренко 
Мартинъ  сынъ его 
сусідъ его Іванъ пішъ 2 2 

 

Подпоможчикы нищетніе одинакіе 

волы
 

коні 

Іванъ Мовчанъ на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
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Василь Мовчаненко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Юско Погребный на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Пилипъ Чередникъ на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого ныщетних дворов 8 
 в тыхъ дворах хат 11 
 в тыхъ хатах сімей 15 
 

Села Милюшокъ коzакы малогрунтовіе сімянистие 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Семенъ  Сайко 
Хведоръ 
Давидъ  браты его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Мусій   Гемерисъ 
Леско   братъ его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Гаврило  Чехъ 
Трофимъ  братъ его 
Зінець   зять его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают семій дві 

Семенъ  Степаненко 
Сидоръ  племенник его 

 
Малогрунтовие одинакіе 

Хведоръ Карпенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Іванъ Баганенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 6 
 в тыхъ дворах хат 12 
 в тыхъ хатах сімей 12 
 

Того жъ села Милюшокъ коzакы виборніе нищетніе сімянистіе волы
 

коні 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Касянъ  Саленко 
Іванъ   братъ его 1 1 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Іванъ   Квітка 
сусід его Семенъ Солодченко пішъ   

Пилипъ Чередникъ на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
 Ітого ныщетних дворов 3 
 в тыхъ дворах хат 5 
 в тыхъ хатах сімей 5 
 

Козакы подпоможчикы нищетніе сімяныстіе волы
 

коні 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Карпъ   Хаценко 
Василь  братъ его   

На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Леско   Ктиторъ 
Іванъ   сынъ его 

  
На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Василь  Перехрест 
Гаврило  братъ его   

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Гарасимъ  Киможенко 
Василь  братъ его  1 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу и повинность отбувают сімей дві 

Омелко  Чорненков 
Ілко   братъ его 1 1 
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Подпоможчыки нищетніе одинакіе з вдовами 
волы

 

коні 

Іванъ Перехрестъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 2 1 
Павло Буцъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 1 1 
Матвій Бобырь на одном дворі едною хатою живет една і семя 2  
Василь Ященко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Максимъ Здоренко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
вдова Маря Шверанка на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Ілко Ігнатенко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Іванъ Зубренко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
вдова Оришка Загорулчиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
вдова Пазка Волошка на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Степанъ Поповичь на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Ігнатъ Ігнатченко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Юско Бровченко на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
Левко Пархоменко на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Андрій Чорненкий на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Ігнат Житников зять на одном двор едною хатою живет една і семя 1 1 
вдова Пазка Хвентиха на одном дворі едною хатою живет една і семя   
 Ітого ныщетних дворов 22 
 в тыхъ дворах хат 26 
 в тыхъ хатах сімей 27 
 

Села Петровецъ коzакы выборніе грунтовіе 
На одном дворе пятма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Пилипъ  Пиленга 
Кузма 
Степанъ 
сусід его Іванъ мает одного коня 

На одном дворе четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Андрій  Рибалка 
Юско   зять его 
Іванъ   племенник его 
Тимошъ  своякъ его 

На одном дворе двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Павло   Баришпілецъ 
Данило 
Яцко   сыны его 

На одном дворе едною хатою живут заодно 
службу отбувают семій дві 

Яцко   Баришпілецъ 
Іванъ   сынъ его 

На одном дворе четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Хведоръ  Дякъ 
Степанъ  сынъ его 
Іванъ   зять его 
Іванъ   племенник его 

 Ітого грунтовых дворов 5 
 в тыхъ дворах хат 16 
 в тыхъ хатах сімей 17 
 

Выборніе малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Павло   Похилко 
Хведоръ  братъ его 
Давидъ  племенник его 
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На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Демянъ  Занзіверенко 
Василь  братъ его 
Омелко 
Іванъ   сини его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Климъ   Хоменко 
Савка   братъ его 
Іванъ   сынъ Климовъ 
Олексей  сынъ Савкинъ 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Олефіръ  Сергіенко 
Хведоръ  синъ его 
Іванъ   шуринъ его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Степанъ  Дубиненко 
Яско 
Іванъ   брати его 

На одном дворі пятма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей п’ят 

Омелко  Яценко 
Іванъ 
Грицко  браты его 
Хведоръ 
Кирило  зяті его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Марко   Никоненко 
Грицко  братъ его 
Миронъ  зять его 

На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Лаврінъ  Климко 
Хведоръ  сынъ его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Наумъ   Хведоренченко 
Микита  сынъ его 
Степанъ  зять его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Пилипъ  Шереметъ 
Хома   братъ его 
Микита  зять его 

На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей четири 

Мартинъ  Хведоренченко 
Марко 
Грыцко 
Сидоръ  сыны его 

На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Іванъ   Белоусенко 
Іванъ   братъ его 
Ігнатъ   зять его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Данило  Іващенко 
Антонъ  братъ его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Прокопъ  Даниленко 
Хведоръ 
Данило  зять его 

 Ітого малогрунтовых дворов 14 
 в тыхъ дворах хат 41 
 в тыхъ хатах сімей 45 
 

Тоо жъ села Петровецъ коzаки подпоможчыки малогрунтовіе сімянистіе 
На одном дворі четирма хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Павло   Бабенченко 
Данило 
Максимъ  браты его 
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На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Пилипъ  Илляшенко 
Матвій 
Іванъ   браты его 

На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Наумъ   Лесиченко 
Яцко   братъ его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Степан  Кропивний 
Павло 
Семенъ  сины его 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Омелко  Цебуля 
Артемъ  синъ его 

 
Подпоможчыки малогрунтовіе одинакіе 

Кузма Сердюкъ на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Іванъ Лесиченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Іванъ Волошенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
Ілля Сліпченко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
вдова Уляна Макариха на одном дворі едною хатою живет една і семя 
вдова Химка Тиквиха на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 11 
 в тыхъ дворах хат 18 
 в тыхъ хатах сімей 19 
 

Подпоможчыкы нищетніе сімянистіе волы
 

коні 

На одном дворі едною хатою живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Ничипоръ  Ткаченко 
Іванъ   зять его 

 1 
На одном дворі двома хаты живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей три 

Гаврило  Отрицкий 
сусід его Хведоръ Карнаушенко пішъ 
другий сусід Семен Ливич пішъ  1 

На одном дворі двома хаты живут 
заодно службу и повинность отбувают 
сімей дві 

Тарасъ  Петровский 
Ілля   Тарасенко 

 1 
 

Нищетніе одинакіе z вдовами 

волы
 

коні 

Лавренъ Степанченко на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
Микита Рудичинъ зять на одном дворе едною хатою живет една і семя 1  
Кондратъ Бойко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
Игнатъ Гаркавенко на одном дворе едною хатою живет една і семя   
вдова Гапка Сміянка на одном дворе едною хатою живет една і семя  1 
вдова Оришка Ленівка на одном дворе едною хатою живет една і семя   
 Ітого ныщетных дворов 9 
 в тыхъ дворах хат 11 
 в тыхъ хатах сімей 13 
Подсусідки коzачіе в особенных дворах мешкаючіе нищетние и весма убогіе которіе з 
зажону и другой работизны себя кормлят 

Іванъ Лисиченко пішъ 
 Ітого сімей 1 
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Деревні Горкушенецъ козакы выборніе малогрунтовіе сіменистие 
На одном дворі едною хатою живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Кирыкъ  Ячный 
Хведоръ  братъ его 

На одном дворі трома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей три 

Петро   Бойченко 
Кость   братъ его 
сусід его Павло Литвинъ пішъ 

На одном дворі двома хаты живут заодно 
службу отбувают сімей дві 

Іванъ   Сліпченко 
Хведоръ  зять его 

Омелько Артюшенко на одном дворі едною хатою живет една і семя 
 Ітого малогрунтовых дворов 4 
 в тыхъ дворах хат 7 
 в тыхъ хатах сімей 7 
 

Выборніе нищетніе одинакіе 

волы
 

коні 

Мусій Бабенко на одном дворе едною хатою живет една і семя 1 1 
Яковъ Якименко зять на одном дворе едною хатою живет една і семя 2  
 Ітого нищетных дворов 2 
 в тыхъ дворах хат 2 
 в тыхъ хатах сімей 2 
 

Тоей же деревні Горкушинецъ козакы подпоможчики нищетніе сімянистіе волы
 

коні 

На одном дворі двома хаты живут 
заодно службу отбувают сімей дві 

Лукянъ  Педоренко 
Остапъ  зять его 1 1 

 

Нищетніе одинаків 

волы
 

коні 

Петро Семіхненко на одном дворі едною хатою живет една і семя 1  
Андрій Ракъ на одном дворі едною хатою живет една і семя   
Дмитро Коляда на одном дворі едною хатою живет една і семя  1 
 Ітого нищетных дворов 4 
 в тыхъ дворах хат 5 
 в тыхъ хатах сімей 5 
 
Значковий полъку Миргородского товаришъ Максимъ Власенъко 
Сотник наказний Миргородский Федор Климович 
Атаманъ городовий Павло Сукачъ 
войт міский Яковъ Мартыненко з бурмистрами 
а за их неграмотных по их же велению подписалъ писар Городовий Іванъ Хряченко
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Перечневая табелъ полку Миргородского сотні полковой Миргородской коликое число в оной сотні по ревізіи 1738 году іміется какых статей дворовъ козачіихъ а тіхъ 
дворахъ хатъ а в хатахъ сімей значитъ ниже. 1738 году августа 20 дня. 

 

Значковый Полъку Миргородского товаришъ Максим Власенко сотник наказний Миргородский Федор Климовичъ, Атаман городовый Павло Сукачъ, Войтъ міский 
Яков Мартыненко з бурмистрами, а за их неграмотностію по их же велінию подписалъ городовий Іванъ Христенко 

Zванія сотні 
Миргородской 

Виборныхъ козаковъ 
Ітого выборныхъ 

грунтовыхъ 
малогрунтовыхъ 

и нищетныхъ 
козаковъ 

Подпоможчиковъ козаковъ 
Ітого 

подпоможчиковъ 
грунтовыхъ 

малогрунтовыхъ и 
нищетныхъ 

козаковъ 
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ж
он

у 
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др
уг

ой
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я 
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Грунтовых 
сімянистых и 

одинакихъ 

Малогрунтовых 
сімянистых и 

одинаких 

Нищетных 
сімянистых и 

одинакихъ 

Грунтовыхъ 
сімянистыхъ 
и одинакихъ 

Малогрунтовых 
сімянистых и 

одинаких 

Нищетных 
сімянистых и 

одинакихъ 

 

дв
ор

ов
ъ 

ха
тъ

 

сі
ме

й 

дв
ор

ов
ъ 

ха
тъ

 

сі
ме

й 
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ор
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ъ 
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тъ

 

сі
ме

й 

дв
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й 
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тъ
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й 
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й 
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й 
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ъ 
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ме

й 
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ъ 

ха
тъ

 

сі
ме

й 

 

в городі Миргороді 4 9 17 14 29 41 10 20 30 28 58 88 2 2 2 20 31 33 56 61 66 78 94 101 10
6 152 189 34 

в селі Білыкахъ с 
Потапцями 4 8 15 6 11 18 2 6 6 12 25 39    11 21 26 14 18 24 25 39 50 37 64 89  

в селі Зубовці    17 34 39 5 7 7 22 41 46 4 7 10 12 18 21 32 35 38 49 60 69 71 101 115 3 
в селі Сорочынцяхъ    14 27 34 1 1 1 15 28 35    17 34 44 33 41 46 50 76 90 65 103 125 5 
в селі Довгалювці    4 8 10    4 8 10    4 10 12 9 11 13 13 21 25 17 29 35 1 
в селі Поповці 5 15 24 20 56 73 6 12 14 31 83 111 1 3 3 6 16 20 19 27 34 26 46 57 57 129 168  
в местечку Хомутці 3 6 6 12 19 23 4 6 7 19 31 36    12 19 22 14 14 15 26 33 37 45 64 83  
в селі Бакумовці    10 25 33 1 2 3 11 27 36    2 2 2 10 15 18 12 17 20 23 44 66  
в селі Черевкахъ 4 9 13 12 23 26 4 5 5 20 37 44    7 13 12 18 23 24 25 36 36 45 73 80  
в селі Зуевцяхъ 2 18 7 25 67 81 9 16 22 36 91 110    14 26 34 73 104 115 87 130 1499 12

3 221 259 7 

в селі Шахворостовці                2 2 2    2 2 2 2 2 2  
в селі Кыбенцяхъ 4 10 13 3 10 12    7 20 25       7 10 13 7 10 13 14 30 38  
в селі Еркахъ    5 10 13    5 10 13       3 3 3 3 3 3 8 13 16  
в селі Ярмакахъ 5 12 17 8 14 17    13 26 34    4 5 5 5 6 8 9 11 13 22 37 47 1 
в селі Малцяхъ    11 26 31    11 26 31    8 16 20 18 22 22 26 38 42 37 64 73  
в селі Слободці    6 15 19 2 6 8 8 21 27    4 10 11 8 11 15 12 21 26 20 42 53  
в селі Милюшкахъ    6 12 14 3 5 5 9 17 17       22 26 27 22 26 27 31 43 44  
в селі Петровцяхъ 5 16 17 14 41 45    19 57 62    11 18 19 9 11 13 20 29 32 39 86 94 1 
в деревні Горкушинцях    4 7 7 2 2 2 6 9 9       4 5 5 4 5 5 10 14 14  
Ітого во всей сотні 36 93 129 191 434 534 49 88 110 276 615 773 7 12 15 134 241 283 354 443 499 495 696 797  131

1 1570  
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Швидько Г.К. 
МИРГОРОДСЬКИЙ ПОЛК ЗА ПЕРЕПИСОМ 1738 РОКУ 

(Продовження)1 
 

Ревизия о дворовомъ числе козаковъ выборныхъ і подпоможчыковъ в 
сотні Хоролской учиненная по статямъ в какой кто состоят по своему 

імуществу і сколко в чиемъ дворі иміется хатъ а в хатахь семей такожь і о 
одинокихъ значить нижей 1738 году іюля 27 числа. 

 
Стать 3 

Козаки виборние города Хорола грунтовие сімянистие 
В едной хаті живут едную службу 
отбувают 

Грицько Федяй 
сусідъ его Василь піший 

на едном дворі живут двома хати 
поочередно службу отбувают 

Семенъ Федяй 
брат его Омелко 
сусідъ ихъ Петро 

на едном дворі трома хати живут 
порознь поочередно службу 
отбувают 

Юхимъ Ілля Тенко 
Брат его Омелко 
сусідъ іхъ Федор пішъ 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают  

Данило Грищенко 
сусідъ его Андрій пішъ 

на едном дворі живут трома хатами 
поочередно службу отбувают 

Герасим Демченко 
брат его Иван 
сини его Федор і Антонъ 
зят его Андрій 

на едном дворі живут четирма хати 
поочередно службу отбувают 

Василь Цюцюркало 
брат его Павло 
сусіди ихъ Іван і Грицко пішие 

на едном дворі трома хатами 
порознь живут поочередно службу 
отбувают 

Андрій Сенчукъ 
брат его Иско 
сусідъ Игнатъ пішъ 
 

 
Грунтовие одинакіе 

 
в одной хаті живут едну службу 
отбувают 

Андрій Келеберденко 

в одной хаті живут едну службу 
отбувают 

Іванъ Богаенко 

Ітого грунтових дворов – 9 
в этих дворах хатъ – 19 
а в тих хатах сімей – 24 

 

                                                
1 Див. Січеславський альманах. – Д.: НГУ, 2006. – Вип.2. 
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Стать 4 
Козаки виборние малогрунтовие семенистие 

на едном дворі двома хати живут 
едну службу отбувают 

Антонъ Ванжа 
Синъ его Стефан 

на едном дворі живут едною хатою 
едну службу отбувают 

Романъ Солощенко 
Племенникъ его Василь 

на едном дворі двома хати живут 
поочередно службу отбувают 

Кирик Тимошенко 
брат его Михайло 
сусідъ ихъ Яцко 

на едном дворі порознь двома хати 
живут едину службу отбувают 

Ігнат Тимошенко 
невестка его Анна 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Леско Любченко 
Сини его Іванъ і Федор 

на едном дворі двома хати живут 
поочередно службу отбувают 

Андрій Штонпеленко 
брати его Мусій і Стефанъ 

на одном дворі двома хати живут 
поочередно службу отбувают 

Іван Дигтяренко 
братъ его Панас 

племянник его Грицко 
сусідъ ихь Дацко пішъ 

в едной хаті живут поочередно 
службу отбувают 

Яким Шутенко 
брат его Іван 

сусідъ ихъ Тишко пішъ 
на едном дворі двома хати живут 

едну службу отбувают 
Петро Шуть 

синъ его Омелко 
на едном дворі двома хати живут 

поочередно службу отбувают  
Іван Щербанъ 

брат его Стефанъ 
зять его Тишко 

на едном дворі живут трома хатами 
поочередно службу отбувают 

Хвеско Ванжа 
брат его Василь 

на едном дворі живут двома хати 
поочередно службу отбувают 

Іван Левченко 
брати его Микита да Михайло 

в едной хаті живут поочередно 
службу отбувают 

Семенъ Цугало 
племенникъ Матвій 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Тишко Красножонъ 
синъ его Кондратъ 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Андрушко Старченко 
сини его Тишко Іван і Данило 

сусідъ его Данило 
на едном дворі живут двома 
хатами поочередно службу 

отбувают 

Омель Голубъ 
братъ его Стефанъ 

на едном дворі живут двома хати 
едну службу отбувают 

Дмитро Ванжа 
сусідъ его Лукьянъ 

на едном дворі двома хати живут Назар Коваль 
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поочередно службу отбувают братъ его Федор 
на едном дворі двома хати живут 

едну службу отбувают 
Катря Зубиха 

сусідъ его Гараска 
на едном дворі двома хати живут 

едну службу отбувают 
Іосифъ Гершунъ 

сусідъ его Герасим пішъ 
 

Выборние малогрунтовие одинакие 
в едной хате живут едну службу 

отбувают 
Мусій Шутенко 

в едной хате живут едну службу 
отбувают 

Юхимъ Мащенко 

в едной хате живут едну службу 
отбувают 

Кирило Телиця 

в едной хате живут едну службу 
отбувают 

Якимъ Стеценко 

Ітого малогрунтових дворов – 24 
в тех дворахъ хатъ – 41 

а в тих хатах семей – 55 
 

Стать 5 
Козаки виборние нищетние сімянистие которие воли да коні иміют 

  кони воли 
на одном дворі живут в едной хате по 
очереди службу отбувают 

Федоръ Стешенко 
брат его Данило 

2 2 

в едной хате живут по очереди 
службу отбувают 

Федоръ Коханъ 
зят его Василъ 

  

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Данило Гриценко 
сусідъ его Кондрат 
пішъ 

2 2 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

нещетние одинакие 
Семен Кленко 
 

2  

в едной хаті живет и едну службу 
отбувает 

Павло Дикъ 
 

  

Ітого нищетних дворов – 5 
а в тих дворах хат – 5 

в нихъ семей – 8 
 

Стать 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 

на едном дворі живут в одной хаті едну службу 
отбувают 

Юхимъ Яковенко 
зят его Ониско 

в едной хате живут едну службу отбувают Карпъ Горобій 
зять его Гришко 
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в едной хате живут едну службу отбувают Павло Паламаренко 
швагир его Василь 

сынъ его Андрушко 
в едной хате живут едну службу отбувают Іванъ Динисенко 

брат его Савка 
в едной хате живут по очереди службу отбувают Марко Сінчукъ 

братъ его Яковъ 
на едном дворі двома хати живут по очереди службу 

отбувают 
Василь Ремченко 

зят его Ярмола 
в едной хате живут едну службу отбувают Іван Когтенко 

сусідъ его Семенъ 
на едном дворі живут двома хати едну службу 

отбувают 
Демко Левченко 
сусідъ его Хома 

на едном дворі живут двома хати едну службу 
отбувают 

Семенъ Устименко 
братъ его Семенъ 

в едной хаті живут по очереди службу отбувают Матвій Белчичъ 
синъ его Федоръ 

на едном дворі живут двома хати едну службу 
отбувают 

Феска Жидовченкова 
син ей Иванъ 
зят ей Симонъ 

 
Подпоможчики малогрунтовие одинакие 

в едной хате живут едну службу 
отбувают 

Яковъ Федина 
Никита Адаменко 
Іванъ Пархоменко 
Василь Солонченко 
Яковъ Оденичъ 
Василь Катричъ 
Іванъ Григориевъ 

  
Ітого малогрунтових дворов – 18 

в тих дворах хат – 23 
а в тих хатах сімей – 31 

 
Стать 5 

Нищетние и вдови сімянистие которіе іміют воли да коні 
на едном дворі живут двома хати 
едну службу отбувают 

Тишко Федина  
синъ его Андрій 
сусідъ его Хома пішъ 

кони воли 

на едном дворі едною хатою 
живут едну службу отбувают 

Яковъ Столніенко 
зять его Ничипор 

2  

на едном дворі двома хати живут 
поочередно службу отбувают 

Семенъ Павлюченко 
брат его Кондрат 
сусід его Данило пішъ 

1  
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на едном дворі порознь живут 
двома хатами одну службу 
отбувают 

Маря Устимиха 
племенник ей Иван 

1 2 

в едной хате живут едну службу 
отбувают 

Семенъ Господинченко 
сусідъ его Динис пішъ 

2 1 

в едной хате живут едну службу 
отбувают 

Кондрат Люшня 
сини его Якимъ и Петро 

2 1 

 
Нищетние и вдови одинакие которие воли да коні іміют 

  кони воли 
на едном дворі живет двома хати 

едну службу отбувает 
Матвій Лукомченко   

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Павло Білогубъ   

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Кузма Сененко   

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Іванъ Братченко 1  

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Яцко Калениченко 1  

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Корній Батченко 1 1 

в едной хате живет едну службу 
отбувает 

Іванъ Скидановъ 1  

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Катря вдова 1  

в едном дворі двома хати живет 
едну службу отбувает 

Матвій Богаевский 2  

в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 

Панасъ Волошинъ 1  

в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 

Іванъ Гершко  1 

в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 

Віцко Плаксенко  1 

в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 

Христя Ванжиха   

в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 

Андрій Карпенко 1 1 

в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 

Леско Федяй 1  

в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 

Данило Засядченко  1 

в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 

Василь Засядченко   
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в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 

Маря Гришиха Стаднейка 2 2 

на едном дворі двома хати живет 
едну службу отбувает 

Маря Страшиха 1 1 

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Стеха Ничипоренкова 1  

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Андрій Гриненко 1 2 

Ітого нищетнихъ дворов 27 
в тих дворах хать 33 

а в тих хатах семей 36 
 

Козаки подпоможчики і вдови убогие нищетние при едних огородах живучие 
которіе з зажону и другой работизни себя кормлятъ коней и волов не иміютъ 

Семенъ Дмитренко хати 
Іван Тупий 1 

Іванъ Печений 1 
Феска Циблиха 1 

Остапъ Гриненко 1 
Иско Мотриченко 1 
Василь Ярошенко 1 
Василь Пушкарь 1 

Андрушко Пушкарь 1 
Настя Манчиха вдова 1 

Семенъ Сенчукъ 1 
Василь Водяненко 1 
Іван Котляренко 1 
Гапка Пащиха 1 

Ітого весма нищетних хатъ 14 
в них сімей 14 

 
Ітого в городі козачихъ дворовъ 97 

в тих дворах хат 135 
а в тих хатах семей 168 

 
Стать 3 

Козаки выборние села Шишаков грунтовие сімянистіе 
на едном дворі живут чотирма хати едну 

службу отбувают 
Василь Манжось 
синъ его Тишко 

сусідъ его Хома пішъ 
на едном дворі живут порознь двома 
хатами поочередно службу отбувают 

Зінецъ Дорошенко 
брат его Охрімъ 

зят ихъ Яско 
на едном дворі живут двома хатами Михайло Призенко 
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поочередно службу отбувают брат его Грицко 
на едном дворі живут двома хатами 

поочередно службу отбувают 
Кость Артеменко 

брати его Динисъ да Стефан 
на едном дворі живут двома хатами 

поочередно службу отбувают 
Юхимъ Падусенко 
синъ его Микита 
брат его Омелко 

зят его Савка 
на едном дворі живут двома хати едну 

службу отбувают 
Іванъ Клецъ 

синъ его Дацко 
на едном дворі трома хати живут 

поочередно службу отбувают 
Іванъ Гриценко 
брат его Гришко 
синъ его Іванъ 

на едном дворі двома хати живут 
поочередно службу отбувают 

Іванъ Артеменко 
брат его Микита 

в едной хате живут едну службу 
отбувают 

Василь Бибка 
невістка его Настя 

сусідъ его Семенъ пішъ 
в едной хате живут поочередно службу 

отбувают 
Остапъ Корніенко 
братъ его Петро 

порознь трома дворами живут едну 
службу отбувают 

Герасимъ Додорь 
сини его Климь да Федор 

сусідъ его Савка пішъ 
на едном дворе живут двома хатами 

едну службу отбувают 
Грицко Гузикъ 

сини его Дмитро да Федор 
на едном дворі живут двома хатами едну 

службу отбувают 
Савка Кущъ 

синъ его Дмитро 
на едном дворі живут двома хатами едну 

службу отбувают 
Тимошъ Бирукъ 

сини его Максимъ да Михайло 
на едном дворі живут двома хатами едну 

службу отбувают 
Павло Куликъ 
зять его Яско 

сусідъ его Демянъ пішъ 
на едном дворі живут двома хатами едну 

службу отбувают 
Іванъ Палканенко 
брат его Дмитро 

на едном дворі живут двома хатами едну 
службу отбувают 

Іванъ Кущъ 
синъ его Павло 

сусідъ его Сидор пішъ 
на едном дворі живут двома хатами едну 

службу отбувают 
Данило Лосенчукъ 

сини его Петро и Сидор 
  

 
Ітого грунтових дворов – 18 

в тих дворах хатъ – 38 
а в тих хатах семей – 49 
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Стать 4 
Козаки виборние малогрунтовие сімянистие 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Стефан Манжосъ 
синъ его Петро 

сусідъ его Стефанъ пішъ 
на едном дворі живут двома хати 

едну службу отбувают 
Гришко Терещенко 
брат его Ничипоръ 

на едном дворі живут двома хати 
едну службу отбувают 

Ганна Воселецкая 
синъ ей Корній 

сусідъ ей Аврамъ пішъ 
 

Малогрунтовие одинакие 
в едной хаті живет едну службу 

отбувает 
Стефанъ Куриленко 

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Стефанъ Григоренко 

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Карпъ Клепаченко 

  
Ітого малогрунтових дворов – 6 

в тих дворах хать – 8 
а в тих хатах семей – 11 

 
Стать 4 

Козаки подпоможчики малогрунтовые сімянистые 
на едном дворі живут двома хатами 

поочередно службу отбувают 
Федор Артюшенко 

брат его Семенъ 
сусідъ его Михайло пішъ 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Василь Гордіенко 
синъ его Микита 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Стефанъ Назаренко 
зять его Семенъ 

на едном дворі живут двома хати 
поочередно службу отбувают 

Андрій Саленко 
брат его Стефан 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Іванъ Холявка 
зять его Стефан 

на едном дворі живут двома хати 
поочередно службу отбувают 

Овдій Паламаренко 
брат его Петро 

на едном дворі живут двома хати 
поочередно службу отбувают 

Іванъ Новоселецкий 
брат его Якимъ 

на едном дворі живут двома хати 
поочередно службу отбувают 

Іван Омелченко 
сусідъ его Стефан пішъ 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Прокопъ Артюшенко 
сусідъ его Мусій пішъ 
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в едной хаті живут поочередно 
службу отбувают 

Микола Куличенко 
брат его Семенъ 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Лаврінъ Кибенко 
зять его Артемъ 

на едном дворі двома хати живут 
едну службу отбувают 

Гордій Зінченко 
синъ его Алексей 

сусідъ его Семен пішъ 
 

Подпоможчики малогрунтовие одинакие 
в едной хаті живет едну службу отбувает Матвій Багатир 
в едной хаті живет едну службу отбувает Андрюшко Галагань 
в едной хаті живет едну службу отбувает Василь Антоненко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Іванъ Смоляръ 
в едной хаті живет едну службу отбувает Федко Настенко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Грицко Кубрикъ 
в едной хате живет едну службу отбувает Матвій Новоселецкий 
в едной хаті живет едну службу отбувает Алексій Мороз 
в едной хаті живет едну службу отбувает Ганна вдова Поповичева 
в едной хаті живет едну службу отбувает Орищка Хороша 
в едной хаті живет едну службу отбувает Грицко Артюшенко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Микита Шапочникъ 

  
Ітого малогрунтових дворов – 24 

в тих дворах хат – 30 
а в тих хатах семей – 38 

 
Стать 5 

Нищетние сімянистие которие иміют воли да коні 
в едной хаті живут едну службу 

отбувают 
Максимъ Багатир 

зятъ его Дацко 
коні воли 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Тимошъ Мосъ 
синъ его Федоръ 

  

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Иско Галаган 
синъ его Романъ 

  

на едном дворі живут двома хатами 
поочередно службу отбувают 

Максимъ Савченко 
брат его Василь 

  

 
Нищетние одинакие которие имеют воли да коні 

в едной хаті живет едну 
службу отбувает 

Юско Куценко Коні Воли 

в едной хаті живет едну 
службу отбувает 

Алексей Куценко   

в едной хаті живет едну 
службу отбувает 

Павло Майба   
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в едной хаті живет едну 
службу отбувает 

Ясско Корніященко   

в едной хаті живет едну 
службу отбувает 

Тимошъ Зражевский 1  

в едной хаті живет едну 
службу отбувает 

Антонъ Кушнеренко 1  

в едной хаті живет едну 
службу отбувает 

Іванъ Багатиренко   

в едной хаті живет едну 
службу отбувает 

Грицко Луговий   

    
Ітого нищетних дворов – 12 

в тих дворах хатъ – 13 
а в тих хатах семей – 16 

 
Ітого в селе Шишаках козацких дворов – 60 

в тих дворах хать – 89 
а в тих хатах семей – 114 

 
Стать 3 

Козаки виборние села Вергуновъ грунтовые сімянистие 
на едном дворі живут двома хати 

едну службу отбувают 
Яковъ Остапенко 
сини его Юхимъ 
Андрушка Федор 
Микола і Прокопъ 

на едном дворі живут двома хати 
едну службу отбувают 

Іванъ Різниченко 
сини его Семенъ да Федор 

на едном дворі живут двома хати 
едну службу отбувают 

Ониско Горбаненко 
Сини его Михайло 

Іванъ да Павло 
сусідъ его Иванъ пішъ 

 
Козаки виборние грунтовие одинакие 

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Іванъ Литвяченко 

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Тимошъ Галаганъ 

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Василъ Бутенко 

Ітого грунтових дворовъ – 6 
в тих дворах хатъ – 9 

а в тих хатах семей – 17 
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Статъ 4 
Козаки виборние малогрунтовие семянистие 

На одном дворі живут 
двома хати едну службу отбувают 

Гарасим Бойко 
сини его Василь і Корній 

На одном дворі двома хати живут едну 
службу отбувают 

Юско Ващенко 
брати его Федор да Микита 

На одном дворі двома хати живут едну 
службу отбувают 

Наум Кривиченко 
брати его Матвій Иванъ да 

Мартинъ 
На одном дворі живут трома хати едну 

службу отбувают 
Федор Панченко 

братии его Олекса Микола да 
Юфимъ 

На одном дворі живут двома хати едну 
службу отбувают 

Олекса Глущенко 
сыны его Стефанъ 
Юфимъ Грицъко 

На одном дворі живут едну службу 
отбувают в едной хате 

Настя Павлиха вдова 
сини ея Стефан Василь 

На одном двор живут двома хати едну 
службу отбувают 

Фена Остапиха вдова 
сыни ея Омелко Грицько 

 
Малогрунтовие одинакие 

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Юско Лобаченко 

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Тимошъ Демченко 

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Артемъ Рижий 

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Іванъ Осипенко 

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Іванъ Гордіенко 

Ітого малогрунтовых дворов – 12 
в тих дворахъ хат – 19 

а в тих хатах семей – 29 
 

Статъ 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 

На одном дворі двома хати живут по очереди 
службу отбувают 

Федоръ Синявский 
брат его Романъ 

зят его Яковъ 
в едной хаті живут едну службу отбувают Остапъ Матяшенко 

зят его Петро 
На одном дворі живут двома хати едну службу 

отбувают 
Демянъ Бобирь 
син его Мусій 
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Подпоможчики малогрунтовие одинакие 
в едной хаті живет едну службу отбувает Данило Каленичъ 
в едной хаті живут едну службу отбувает Пилипъ Губенко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Дмитро Ващенко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Гапка Брашиха 
в едной хаті живет едну службу отбувает Ониско Ігнатенко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Дмитро Павленко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Михайло Карпов 

Ітого малогрунтових дворов – 10 
в тих дворах хатъ – 12 

а в тих хатахъ семей – 14 
 

Стать 5 
Нищетние и вдови сімянистие которие іміютъ воли да коні 

  воли коні 
на едном дворі двома хати живут по 

очереди службу одтбувают 
Гаврило Стеценко 

брат его Леско 
 

1 
 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Маря Матюшко 
синъ ей Яковъ 

 
1 

 
1 

на едном дворі двома хати живут едну 
службу одтбувают 

Яким Гупаленко 
сусідъ его Зінецъ 

пішъ 

 
1 

 

 
Нищетние і вдови одинакіе которие іміют воли да коні 

  воли коні 
в едной хаті живет едну службу 

отбувает 
Петро Масляний 1  

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Василь Кожушенко  
1 

 

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Савка Педоряченко  
1 

 

в едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Самійло Дуденко   

Ітого нищетнихъ дворов – 7 
в тих дворах хатъ – 9 

а в тих хатахъ семей – 10 
 

Убогие нищетние і вдови которие з зажону и другой работизни себя кормят 
коней і волов ні иміют при едних огородах живучие 

 хати 
Грицько Короленко 1 
Максим Біланенко 1 
Домаха Антониха вдова 1 
Юхим Чмир 1 
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Лукянъ Мартюченко 1 
Андрій Винникъ 1 
Остап Литвинъ 1 
Веремій Бутовъчят 1 
Пилипъ Ивановъ 1 

Ітого весма нищетних дворов – 9 
а в тих хатах семей – 9 

 
Ітого в селі Вергунах козачих дворов – 44 

в тих дворах хат – 58 
а в тих хатах семей – 79 

 
Стать 3 

Козаки виборние деревні Княжой Луки  
грунтовие сімянистие 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Іаков Карпенко 
синъ его Василь 

На едном дворі живут двома хати едну 
службу одтбувают 

Пилип Борисенко 
зять его Андрій 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Гордій Лисой 
синъ его Гарасимъ 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Тимошъ Москаленко 
сусідъ его Яцко пішъ 

 
Козаки виборние грунтовие одинакие 

в едной хате живет едну службу 
отбувает 

Іванъ Олексенко 

Ітого грунтових дворовъ – 5 
а в тихъ дворах хатъ – 7 
а в тихъ хатах семей – 9 

 
Стать 4 

Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 
на едном дворі двома хати живут по 

очереди службу отбувають 
Марко Силенко 
братъ его Яковъ 

На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Климъ Саленко 
брат его Леско 
синъ его Савка 

На едном дворі двома хаты живуть по 
очереди службу отбувають 

Кондратъ Коротченко 
братъ его Михайло 

На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Іванъ Машненко 
невістка его Гапка 

На едном дворі живуть двома хаты 
едну службу отбувают 

Кирикъ Онопченко 
зят его Микола 
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На едном вдорі двома хати порознь 
живут едну службу отбувают 

Василь Петренко 
зят его Якимъ 

В едной хаті живут едну службу 
отбуваютъ 

Леско Онопченко 
синъ его Грицко 

 
Подпоможники малогрунтовие одинакие 

в едной хаті живет едну службу отбувает Грицко Бобиренко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Марко Козарь 
в едной хаті живет едну службу отбувает Стефан Малченко 

Ітого малогрунтових дворовъ – 10 
в тих дворах хат – 26 

а в тих хатах семей – 18 
 

Убогие и весьма нищетние при едних огородах живучие з зажону и другой 
работизни себе кормят коней и волов не иміют 

 хати 
Феско Москаленко 1 
Демянъ Різниченко 1 
Петро Овчаренко 1 

Михайло Марченко 1 
Максим Коханого зять 1 

Ітого весьма нищетних дворов – 5 
в тих дворах семей – 5 

 
Ітого в деревне Княжой Луки козачихъ дворов – 20 

в тих дворах хат – 28 
а в тих хатах семей – 32 

 
Стать 3 

Козаки виборние села Стаекъ грунтовие сімянистие 
 

На едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 

Павло Іващенко 
сини его Иванъ да Савка 

На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Левко Минченко 
племенникъ его Остапъ 

На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Данило Гриценко 
братъ его Гаврило 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Паско Лещенко 
синъ его Иванъ 
Ітого грунтових дворовъ – 4 

а в тихъ дворах хатъ – 7 
а в тихъ хатах семей – 8 
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Стать 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сіменистие 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Матвій Логвиненко 
синъ его Стефанъ 

зять его Федор 
На едном дворі двома хати живут едну 

службу отбувают 
Ілляшъ Писанченко 

зять его Марко 
в едной хаті живут едну службу 

отбувают 
Левко Петренко 
синъ его Иванъ 

в едной хаті живут по очереди службу 
отбувают 

Іван Артеменко 
брат его Якимъ 

на едном дворі живут трома хати 
порознь по очереди службу отбувают 

Прокоп Гринченко 
брат его Петро 

на едном дворі живут двома хати 
порознь по очереди службу отбувают 

Григорий Иваненко 
брат его Лаврінъ 

на едном дворі живут двома хати едну 
службу отбувают 

Федор Іващенко 
сини его Іванъ да Семен 

в едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Мусій Иванченко 
зять его Гаврило 

 
Подпоможчики малогрунтовие одинакіе 

в одной хате живут едну службу 
отбувают 

Василь Вяличенко 

в одной хате живут едну службу 
отбувают 

Юско Стеценко 

в одной хате живут едну службу 
отбувают 

Іванъ Корніенко 

в одной хате живут едну службу 
отбувают 

Іванъ Руденко 

в одной хате живут едну службу 
отбувают 

Василь Івашченко 

в одной хате живут едну службу 
отбувают 

Семенъ Иващенко 

в одной хате живут едну службу 
отбувают 

Грицко Иващенко 

Ітого малогрунтових дворовъ – 15 
в тих дворах хат – 20 

а в тих хатах семей – 24 
 

Стать 5 
Нищетніе і вдови сімянистие которие іміют воли да коні 

  воли кони 
в едной хате живут едну службу 

отбувают 
Никифор Стешенко 

зять его Василь 
1 1 
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в едной хате живут едну службу 
отбувают 

Олексей Бойко 
племенник его Савка 

 1 

На едном дворі живут порознь 
трома хатами едну службу 

отбувают 

Андрій Тищенко 
невістка его Евдокия 

  

На едном дворі живут порознь 
двома хати едну службу отбувают 

Андрій Сліпченко 
свойствонная его Тетяна 

Божиха 

  

 
Нищетние і вдови одинакие которие іміют воли да коні 

  воли кони 
в едной хаті живет едну службу 

отбувает 
Хома Яценко 1  

 Горпина Божиха   
 Андрій Карпенко  1 

Ітого нищетних дворовъ – 7 
в тих дворах хат – 10 

а в тих хатах семей – 11 
 

Убогие і весьма нищетние при едних огородах живучие которие з зажону и 
другой работизна себе кормлятъ коней і воловъ не иміютъ 

 Хати 
Іванъ Кириченко 1 
Павло Байшенко 1 

Ітого нищетних дворовъ – 2 
в тих хатах семей – 2 

 
Ітого в селі Стайках козачих дворов – 28  

в тих дворахъ хатъ – 39 
а в тих хатахъ семей – 45 

 
Стать 3 

Козаки виборние села Ковалюв грунтовіе сімянистие 
На едном дворі живут трома хати 

порознь по очереди службу отбувают 
Андрій Кириченко 

брат его Іванъ 
швагер их Роман 

на едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Василь Илляшенко 
брат его Іванъ да Игнат 
племенникъ ихъ Федор 

на едном дворі двома хати живут едну 
службу отбувают 

Ярема Тишко 
племянник его Прокопъ 

синъ его Тихоний 
на едном дворі живут порознь трома 

хати по очереди службу отбувают 
Іванъ Дроботенко 
брат его Никита 
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на едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Іванъ Петришинъ 
брат его Федоръ 

на едном дворі живут трома хати по 
очереди службу отбувают 

Улас Бериленко 
Братъ его Яковъ 

швагир ихъ Никифор 
на едном дворі живут трома хати по 

очереди службу отбувают 
Іванъ Гавриленко 

брати его Стефан Илия да Зіновий 
на едном дворі живут трома хати по 

очереди службу отбувают 
Сергій Мартиненко 

швагир его Іванъ 
на едном дворі двома хати живут 

порознь по очереди службу отбувают 
Федоръ Іващенко 
Брат его Григорий 

Ітого грунтових дворовъ – 9 
в тих дворах хат – 20 

а в тих хатах семей – 24 
 

Стать 4 
Козаки виборние малогрунтовие сімянистие 

на едном дворъ живут трома хати 
порознь по очереди службу отбувают 

Іванъ Мелниченко 
брати его Никита да Василь 

сусіди ихъ Мойсей да Семенъ пішие 
на едном дворъ живут двома хати едну 

службу отбувают 
Федор Вірченко 

сини его Романъ да Тимошъ 
на едном дворъ живут двома хати едну 

службу отбувают 
Павло Тишко 

сини его Матвій да Максимъ 
на едном дворъ живут пятма хати едну 

службу отбувают 
Олекса Лоза 

сини его Стецко Максим 
да Стефан, зяти его Антонъ 

да Никита, сусідъ их Андрій пішъ 
Ітого малогрунтових дворовъ – 4 

в тих дворах хат – 12 
а в тих хатах семей – 18 

 
Стать 4 

Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 
на едном дворі живут порознь двома 

хати по очереди службу отбувают 
Тихоний Зінченко 
Швагер его Андрій 

на едном дворі живут порознь двома 
хати по очереди службу отбувают 

Іванъ Логиненко 
Брат его Стефанъ 

на едном дворі живут порознь двома 
хати едну службу отбувают 

Василь Хоменко 
сини его Максим да Иван 

на едном дворі живут порознь двома 
хати по очереди службу отбувают 

Петро Клепаченко 
брат его Іванъ 

сусідъ их Остап піш 
В едной хаті живут едну службу Зіновия Хомиха 
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отбувают сусідъ еи Андрій 
 

Подпоможчики малогрунтовие одинакие 
В едной хаті живет едну службу 

отбувает 
Климъ Горбенко 

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Анна Трощиха 

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Самійло Буртенко 

Ітого малогрунтових дворовъ – 8 
в тих дворах хат – 12 

а в тих хатах семей – 15 
 

Стать 5 
Нищетние сімянистие іміют воли да коні 

  воли кони 
В едной хаті живут по очереди 

службу отбувают 
Мартин Святенко 
швагир его Андрій 

1  

На едном дворі двома хати живут 
по очереди службу отбувают 

Микола Шталенко 
брат его Семенъ 

1  

Ітого нищетних дворовъ – 2 
в тих дворах хат – 3 

а в тих хатах семей – 4 
 

Козаки подпоможчики і вдови убогие и весьма нищетние при едних огородах 
живучие которие з закону і другой работизни себе кормлят коней и волов не 

иміютъ 
 хати 

Миронъ Лоза 1 
Лавренъ Ткаченко 1 

Тарас Швецъ 1 
Іванъ Салко 1 

Христя Хомиха 1 
Маря Богданка 1 

Пелагия Дроботовна 1 
Христя Тарасиха 1 

Ітого весьма нищетних дворовъ – 8 
в тих хатах семей – 8 

Ітого в селі Коваляхъ козачих дворов – 31 
В тих дворах хат – 58 

А в тих хатах семей – 69 
 
 
 



24 

Стать 3 
Козаки виборние грунтовие села Аврамовки сімей 

На едном дворі двома хати живут по 
очереди службу отбувают 

Федоръ Микитенко 
брат его Яковъ 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

 

Ониско Крижченко 
сини его Роман да Грицко 

на едном дворі живут порознь чтирма 
хати по очереди службу отбувают 

Ігнат Васетченко 
брати его Зінецъ Іванъ да Семен 

на едном дворі живут порознь шестма 
хати по очереди службу отбувают 

Іовъ Туренко 
брати его Карпъ Семенъ Іванъ 

Василь да Климъ 
на едном дворі живут порознь чтирма 

хати по очереди службу отбувают 
Петр Опунасенко 
брати его Лукянъ 

да Кирилъ зять іхъ Леско 
Ітого грунтових дворовъ – 5 

в тих дворах хат – 17 
а в тих хатах семей – 19 

 
Стать 4 

Козаки виборние малогрунтовие сіменистие 
В едной хате живут едну службу 

отбувают 
Олекса Микитенко 

сини его Стефанъ да Матвей 
В едной хате живут едну службу 

отбувают 
Охрімъ Крижченко 

племенники его Стефан да Андрей 
На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Пилипъ Волошин 
брат его Иванъ 

В едной хате живут по очереди службу 
отбувают 

Панас Тимошенко 
брат его Стефанъ 

На едном дворі живут двома хати 
порознь по очереди службу отбувают 

Мартинъ Ковбасенко 
братъ его Харко 

В едной хате живут по очереди службу 
отбувают 

Семенъ Костенко 
брати его Федор да Мартин 

В едной хате живут едну службу 
отбувают 

Ярема Торенко 
невыстка его Кулина 

на едном дворі порознь чтирма хати 
живут по очереди службу отбувают 

Василь Левченко 
племенники его Грицко да Илко 

дядина ихъ Химка 
В едной хаті живут по очереди службу 

отбувают 
Леско Моренко 
брат его Климъ 

 
Малогрунтовие одинакие 

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Микола Назаренко 
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В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Андрій Гудиченко 

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Якимъ Гаращенко 

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Матвій Левченко 

Ітого малогрунтових дворовъ – 13 
в тих дворах хат – 18 

а в тих хатах семей – 27 
 

Стать 5: 
Виборние нищетние сімянистие которие іміют воли да коні 

  воли коні 
На едном дворі двома хати живут 

по очереди службу отбувают 
Грицко Котло 

братъ его Василь 
1 2 

На едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 

Охрімъ Кучерявенко 
племенник его Иванъ 

1  

На едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 

Стефанъ Штокало 
племенникъ его 

Микита 

1 2 

Ітого нищетних дворовъ – 3 
в тих дворах хат – 6 

а в тих хатах семей – 6 
 

Стать 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 

В едной хате живут едну службу 
отбувают 

Юхимъ Нарежний 
Синъ его Дмитро 

на едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 

Остапъ Качанъ 
племенник его Тишко 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Вівдя вдова Чапиха 
сини еи Панас і Романъ 

на едном дворі живут порознь двома 
хати едну службу отбувают 

Панасъ Кривченко 
племенник его Андрій 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Ігнатъ Кривиченко 
племенники его Василь да Иван 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Микита Лещенко 
племенник его Федор 

на едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 

Федоръ Ищенко 
невістка его Пріска 

 
Малогрунтовие одинакие 

В едной хаті живет едну службу отбувает Евтіхъ Кушнеренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Юско Семенютенко 
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В едной хаті живет едну службу отбувает Кирикъ Кротенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Остапъ Кириченко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Омелко Мироненко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Харко Пилипенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Стефанъ Даниленко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Андрій Качанъ 
В едной хаті живет едну службу отбувает Трохимъ Шеремет 
В едной хаті живет едну службу отбувает Іванъ Петренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Максимъ Сидоренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Антонъ Яковенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Овсей Савченко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Іванъ Кушниренко 

Ітого малогрунтових дворовъ – 21 
в тих дворах хат – 24 

а в тих хатах семей – 30 
 

Стать 5 
Нищетние сімянистие которие іміют воли да коні 

  воли коні 
На едном дворі живут порознь двома 

хати едну службу отбувают 
Семенъ Савченко 

племенник его Матвій 
2 3 

На едном дворі живут порознь двома 
хати по очереди службу отбувают 

Наумъ Федорченко 
брат его Кирикъ 

2 2 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Ничипоръ Сулацкий 
племенник его Леско 

1 2 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Якимъ Михтій 
Зят его Иванъ 

1 1 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Василь Панченко 
зятъ его Артемъ 

1 1 

На едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 

Костъ Комаренко 
синъ его Омелко 

 2 

На едном дворі живут порознь двома 
хати по очереди службу отбувают 

Лукянъ Моргуненко 
брати его Юско да 

Карпъ 

 1 

На едном дворі живут порознь двома 
хати по очереди службу отбувают 

Тимошъ Ведмідь 
братъ его Назаръ 

1 1 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Солоха вдова 
синъ ей Микита 

  

 
Нищетние и вдови одинокие которие іміют воли да коні 

  воли коні 
В едной хаті живет едну службу 

отбувает 
Грицко Федоряченко 1 1 

В едной хаті живет едну службу Павло Крипоченко  1 
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отбувает 
В едной хаті живет едну службу 

отбувает 
Демко Скоробогатко 1  

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Ілко Кубраченко 
 

1 1 

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Стефанъ Семенютенко 1 1 

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Андрій Сень  1 

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Андрій Моргуненко 1 1 

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Дацко Петрушатенко 1  

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Ігнатъ Охъріменко 
 

1  

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Устимъ Сіренко 1  

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Мартинъ Вовкъ 1  

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Лазка вдова Гоцанка 1 1 

В едной хате живет едну службу 
отбувает 

Андрій Глинский 1  

Ітого нищетних дворовъ – 22 
в тих дворах хат – 27 

а в тих хатах семей – 32 
 

Козаки подпоможчики і вдови убогие і весма нищетние При едних огородах 
живучие которие з зажону і другой работизни себя кормлят коней і волов не 

иміютъ 
 хати 

Федоръ Кочанъ 1 
Маря Поривайка 1 

Вівдя Рудиха 1 
Грицко Зінченко 1 

Гордій Безпісченко 1 
Ігнат Илляшенко 1 
Іванъ Литвиненко 1 

Мусій Щипка 1 
Устя Горщиха 1 

Мартинъ Сергіенко 1 
Наумъ Кривиченко 1 

Ітого весьма нищетних дворовъ – 11 
в тих хатах семей – 11 
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Ітого в селі Аврамовка козачихъ дворов – 75 

в тих дворах хат – 103 
а в тих хатах семей – 125 

 
Стать 3 

Козаки виборние села Поповки грунтовие сімянистие 
На едном дворі живут двома хати едну 

службу отбувают 
Іванъ Іващенко 

сини его Семенъ да Остапъ 
На едном дворі живут двома хати по 

очереди службу отбувают 
Василь Демяненко 

братъ его Іванъ  
сусідъ ихъ Максим, пішъ 

На едном дворі живут двома хати по 
очереди службу отбувают 

Іванъ Василченко 
брати его Роман Иосиф да Захарий 

На едном дворі живут двома хати 
порознь по очереди службу отбувают 

Іванъ Прілоусенко 
братъ его Федоръ 
сусідъ ихъ Кирило 

з зятемъ Данилом пішие 
На едном дворі живут двома хати 

порознь по очереди службу отбувают 
Петро Демченко 

брати ихъ Данило да Василь 
Ітого грунтових дворовъ – 5 

в тих дворах хат – 11 
а в тих хатах семей – 17 

 
Стать 4 

Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 
На едном дворі живут двома хати едну 

службу отбувают 
Ничипор Федяенко 

синъ его Ониско 
На едном дворі живут двома хати едну 

службу отбувают 
Грицко Робота 
синъ его Панас 

племенник его Иван 
В едной хаті живут едну службу 

отбувают 
Тимошъ Ганзенко 
зятъ его Грицко 

На едном дворі двома хати живут по 
очереди службу отбувают 

Леско Прілоусенко 
братъ его Матвій 

На едном дворі двома хати живут едну 
службу отбувают 

Пилипъ Федяенко 
синъ его Кондратъ 

зять его Хома 
В едной хаті живут едну службу 

отбувают 
Грицко Виниченко 

зять его Лукянъ 
В едной хаті живут едну службу 

отбувают 
Михайло Пипченко 

синъ его Андрій 
на едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Михайло Кириченко 
брати его Іванъ да Федор 
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Подпоможчики малогрунтовие одинакие 
В едной хаті живет едну службу отбувает Іванъ Макуха 
В едной хаті живет едну службу отбувает Степка Денисенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Семич Билабушенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Уласъ Бобиренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Яковъ Бобиренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Ониско Головченко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Василь Пинченко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Гаврило Яценко 

Ітого малогрунтових дворовъ – 16 
в тих дворах хат – 22 

а в тих хатах семей – 27 
 

Стать 5 
Нищетние сіменистие которие іміют воли да коні 

  воли коні 
В едной хаті живет едну службу 

отбувает 
Хвилонъ Безноско 
зятъ его Тимошъ 

1 1 

 
Нищетние и вдови одинакие которие іміют воли да коні 

  воли коні 
В едной хаті живет едну службу 

отбувает 
Іванъ Жибкало  1 

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Федоръ Жукъ  2 

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Гришко Догадайло 1  

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Федоръ Кубриченко  1 

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Давид Бережный   

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Улена Притлунка   

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Назар Дейнека 1  

Ітого нищетних дворовъ – 8 
в тих дворах хат – 8 

а в тих хатах семей – 9 
Ітого в селі Поповка козачихъ дворов – 29 

в тих дворах хат – 41 
а в тих хатах семей – 53 
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Стать 4 
Козаки виборние малогрунтовие сімянистие села Вишняков 

На едном дворі двома хати живут едну 
службу отбувают 

Гаврило Лопасяненко 
зятъ его Гаврило 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Матвій Капшукъ 
синъ его Стефанъ 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Павло Денисенко 
синъ его Артем 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Іванъ Уласенко 
сусідъ его Василь пішъ 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Олекса Дужиченко 
сусідъ его Федоръ пішъ 

На едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 

Стефанъ Яременко 
сини его Грицко да Ілія 

зятъ его Андрей 
 

Козаки виборние малогрунтовие одинакіе 
В едной хаті живет едну службу отбувает Петро Черевко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Грицко Власенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Антонъ Семененко 

Ітого малогрунтових дворовъ – 9 
в тих дворах хат – 11 

а в тих хатах семей – 17 
 

Стать 5 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 

В едной хаті живет по очереди службу 
отбувает 

Федоръ Колодка 
братъ его Іванъ  

На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Леско Бойко 
племенник его Якимъ 

зятъ его Грицко 
В едной хаті живут едну службу 

отбувают 
Грицко Красножоненко 

зятъ его Данило 
В едной хаті живут по очереди службу 

отбувают 
Дацко Костюченко 

брат его Юско 
На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Динис Дужиченко 
брат его Дацко 

На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Микита Олійниченко 
зять его Іванъ 

На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Іванъ Макаруша 
брат его Кость 

 
Подпоможчики малогрунтовие одинакие 

В едной хаті живет едну службу отбувает Стефан Шило 
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В едной хаті живет едну службу отбувает Якимъ Петренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Іванъ Петренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Микита Царенко 

Ітого малогрунтових дворовъ – 11 
в тих дворах хат – 15 

а в тих хатах семей – 19 
Ітого в селъ Вишняках козачихъ дворов – 20 

в тих дворах хат – 26 
а в тих хатах семей – 36 

 
Стать3 

Козаки виборние села Трубайцов грунтовие сімянистие 
На едном дворі порознь живут двома 

хати по очереди службу отбувают 
Іванъ Кириченко  
брат его Харко 

Ітого грунтових дворовъ – 1 
в тих дворах хат – 2 

а в тих хатах семей – 2 
 

Стать 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сіменистие 

на едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Дмитро Пильчукъ 
брат его Михайло 

 
Подпоможчики малогрунтовие одинакие 

В едной хаті живет едну службу отбувает Яцко Плужникъ 
В едной хаті живет едну службу отбувает 

 
Іванъ Циганенко 

Ітого малогрунтових дворовъ – 3 
в тих дворах хат – 4 

а в тих хатах семей – 4 
Ітого в селі Трубайцах козачихъ дворов – 4 

в тих дворах хат – 6 
а в тих хатах семей – 6 

 
Стать 3 

Козаки виборние деревні Балбасовка грунтовие сімянистие 
 

На едном дворі порознь трома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Семен Задорожний 
зяті его Федоръ да Гаврило 

Ітого грунтових дворовъ – 1 
в тих дворах хат – 3 

а в тих хатах семей – 3 
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Стать 4 
Подпоможчики малогрунтовие сімянистие 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Стефанъ Ярошенко 
синъ его Петро 

Ітого малогрунтових дворовъ – 1 
в тих дворах хат – 1 

а в тих хатах семей – 2 
Ітого в селі Болбасовка козачихъ дворов – 2 
в тих дворах хат – 4 
а в тих хатах семей – 5 

 
Стать 3: 

Козаки виборние деревні Тройняков грунтовие сімянистие 
На едном дворі порознь четырма 
хати живут по очереди службу 

отбувают 

Микита Куликъ 
брати его Андрій да Мартинъ 
сусідъ ихъ Андрей да Евдокия 

На едном дворі живут трома 
хати по очереди службу 

отбувают 

Леско Шкарупа 
брати его Іванъ да Микита 

невістка ихъ Настя зяті ей Юско да Павло 
Ітого грунтових дворовъ – 2 

в тих дворах хат – 7 
а в тих хатах семей – 11 

 
Стать 4 

Козаки виборние малогрунтовие сімянистие 
В едной хаті живут едну службу 

отбувают 
Лаврінъ Юрченко 

сусідъ его Стефанъ 
 

Виборние малогрунтовие одинакие 
В едной хаті живет едну службу 

отбувает 
Семенъ Чорнуха 

Ітого малогрунтових дворовъ – 2 
в тих дворах хат – 2 

а в тих хатах семей – 3 
Ітого в деревні Тройняков козачихъ дворов – 4 

в тих дворах хат – 9 
а в тих хатах семей – 14 

 
Стать 3 

Козаки виборние деревні Бакумовки грунтовие сімянистие 
 

На едном дворі живут трома хати одну 
службу отбувают 

Наумъ Щербина 
сусідъ его Роман 

На едном дворі трома хати живут по Назаръ Хайленко 
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очереди службу отбувают брати его Федор да Илко 
На едном дворі чтирма хати живут едну 

службу отбувают 
Петро Щербаненко 

сини его Игнат да Ониско 
На едном дворі двома хати живут по 

очереди службу отбувают 
Семен Лавріненко 
братъ его Корній 

На едном дворі двома хати живут по 
очереди службу отбувают 

Федоръ Чабанъ 
брат его Кирило 

 
Козаки виборние грунтовие одинакие 

На едном дворі трома хати живет одну службу отбувает Василь Мусіенко 
Ітого грунтових дворовъ – 6 

в тих дворах хат – 17 
а в тих хатах семей – 13 

 
Стать 4 

Подпоможчики малогрунтовие сіменистие 
На едном дворі трома хати живут едну 

службу отбувают 
Пазка Чорнушиха 

синъ ей Ілко 
 

Малогрунтовие одинакіе 
В едной хатъ живут едну службу отбувают Семенъ Харченко 

Ітого малогрунтових дворовъ – 2 
в тих дворах хат – 4 

а в тих хатах семей – 3 
 

Стать 5 
Подпоможчики нищетние сіменистие которие іміют воли да коні 

  коні воли 
В едной хаті живут по очереди 

службу отбувают 
Павло Грищенко 

брат его Іванъ  
1  

 
Нищетние одинакие которие імъют воли да конъ 

  кони воли 
В едной хаті живет едну службу 

отбувает 
Назар Щербинин зятъ 1 1 

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Гаврило Байбуза 1  

Ітого нищетних дворовъ – 3 
в тих дворах хат – 3 

а в тих хатах семей – 4 
 

Ітого в деревні Бакумовке козачихъ дворов – 11 
в тих дворах хат – 24 

а в тих хатах семей – 20 
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Стать 3 
Козаки виборние села Зайчинецъ грунтовие сімянистіе 

На едном дворі живут двома хати по 
очереди службу отбувают 

Грицко Костяненко 
брат его Федор 

На едном дворі порознь чтирма хати 
живут по очереди службу отбувают 

Матвій Богданенко 
брати его Федор Харко да Гришко 

На едном дворі порознь трома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Юхим Андружченко 
брати его Семен да Устим 

На едном дворі живут порознь двома 
хати по очереди службу отбувают 

Тишко Зінченко 
сини его Стефан да Антон 

На едном дворі двома хати живут по 
очереди службу отбувают 

Панас Костяненко 
брат его Кондрат 

На едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 

Павло Скуба 
син его Прокопъ 

На едном дворі двома хати живут едну 
службу отбувают 

виборний грунтовий одинакій 
Леско Гаврисенко 
Ітого грунтових дворовъ – 7 

в тих дворах хат – 17 
а в тих хатах семей – 17 

 
Стать 4 

Козаки подпоможчики малогрунтовие сіменистие 
На едном дворі двома хати живут 

порознь едну службу отбувают 
 

Леско Середа 
синъ его Савка 

На едном дворі двома хати живут по 
очереди службу отбувают 

Стефан Кравченко 
брат его Федоръ 

 
Подпоможчики малогрунтовие одинакие 

В едной хаті живет едну службу отбувает Іванъ Устименко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Семен Чорнушенко 

В едном дворі живет двома хати едну службу 
отбувает 

Павло Олексенко 

В едной хаті живет едну службу отбувает Панко Середенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Максим Трохименко 

Ітого малогрунтових дворовъ – 7 
в тих дворах хат – 10 

а в тих хатах семей – 9 
 

Ітого в селъ Зайчинцях козачихъ дворов – 14 
в тих дворах хат – 17 

а в тих хатах семей – 26 
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Стать 3 
Козаки виборние села Біляков грунтовие сімянистіе 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Василь Кондратенко 
син его Максим 

На едном дворі живут двома хати едну 
службу отбувают 

Семен Чередниченко 
сини его Федор Семен да Кирил 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Павло Удодъ 
син его Иванъ 

 
Виборние грунтовие одинакіе 

В едной хаті живет едну службу отбувает Феско Губаренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Андрій Гейкаленко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Семенъ Федоренко 

Ітого грунтових дворовъ – 6 
в тих дворах хат – 7 

а в тих хатах семей – 11 
 

Стать 4 
Подпоможчики малогрунтовие одинакие 

В едной хаті живет едну службу отбувает Павло Даценко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Гаврило Приходченко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Стецко Остапенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Іванъ Чубаренко 

На едном дворі двома хати живет едну 
службу отбувает 

Хома Сухаренко 

В едной хаті живет едну службу отбувает Химка Жаданка 
Ітого малогрунтових дворовъ – 6 

в тих дворах хат – 7 
а в тих хатах семей – 6 

 
Ітого в селі Біляках козачихъ дворов – 12 

в тих дворах хат – 14 
а в тих хатах семей – 17 

 
Стать 3 

Козаки виборние села Радиловка грунтовие сімянистие 
На едном дворі живут трома хати едну 

службу отбувают 
Павло Юрченко 
синъ его Іванъ  

на едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 

Юско Ковтуненко 
зятъ его Кононъ 

на едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 

Иванъ Лапоть 
зятъ его Пилипъ 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Федор Борщенко 
синъ его Іосифъ 
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на едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Семен Матвіенко 
брат его Василь 

на едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 

Василь Гмиренко 
синъ его Грицко 

на едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Стефан Хвостенко 
братъ его Федоръ 

 
Виборние грунтовіе одинакіе 

В едной хаті живет едну службу отбувает Юрко Бугайченко 
На едном дворі двома хати живут едну службу 

отбувают 
Іванъ Ковтунъ 

Ітого грунтових дворовъ – 9 
в тих дворах хат – 17 

а в тих хатах семей – 16 
 

Стать 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 

На едном дворі двома хати живут едну 
службу отбувают 

Гришко Матвіенко 
синъ его Данило 

племенник его Мусій 
В едной хатъ живут едну службу 

отбувают 
Стефан Ищенко 
Сусідъ его Савка 

На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 

Лукянъ Тарасенко 
Брат его Пилипъ 

На едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 

Яцко Лапа 
Синъ его Іванъ 

 
Подпоможчики і вдови малогрунтовіе одинакіе 

В едной хаті живет едну службу отбувает Матвій Прокопов зятъ 
В едной хаті живет едну службу отбувает Ганна Хвостиха 
В едной хаті живет едну службу отбувает Василь Опошненко 

Ітого малогрунтових дворовъ – 7 
в тих дворах хат – 11 

а в тих хатах семей – 12 
 

Стать 5 
Подпоможчики нищетние сіменистіе 

В едной хаті живут едну службу 
отбувают 

Левко Малий 
зять его Федор 

1 2 

 
Нищетніе одинакіе 

В едной хаті живет едну службу 
отбувает 

Демко Кленъ 1  

Ітого нищетних дворовъ – 2 
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в тих дворах хат – 2 
а в тих хатах семей – 3 

 
Козаки подпоможчики убогие и весьма нищетние при едних огородах живучие, 

которие з зажону і другой работизни себя кормлят коней и волов не иміютъ 
 Хати 

Мартинъ Пащенко 1 
Іванъ Соломка 1 
Петро Ващенко 1 

Ітого весьма нищетних дворовъ – 3 
в тих дворах хат – 3 

 
Ітого в селі Радоловки козачихъ дворов – 21 

в тих дворах хат – 33 
а в тих хатах семей – 34 

 
 

А во всей сотні козачихъ виборних дворов – 171 
Ітого подпоможчиков во всей сотні дворов – 301 

 
Видение сколко знатнихъ товариства і козаков в ихъ хатахъ живучие 

подсусідки именно нижней описуется 
Бувшой обозной полковий Миргородский в купленних 

хатах жиючие в городі подсусідки 
Хати 

Ілко Педина 1 
Грицко Олійник 1 
Василь Мокіенко 1 

Кондратъ Полуляхъ с племенникомъ 1 
Юхимъ Канівець 1 
Андрій Близнюк 1 

Павло Мукда 1 
Дмитро Гончаръ 1 

Петро Пугачев зять 1 
Ітого 9 

 
Значкового товариша Стефана Гешуна в его хатахъ подсусідки живучие 

 Хати 
Остап Харченко брат его Павло 1 

Гаврило Ющенко 1 
Іванъ Панасенко 1 
Евтухъ Литвин 1 

Леско Кущовъ зять 1 
Грецко Гопа 1 

Ітого 6 
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Значкового товариша Михаила Греченка в его хатах подсусідки живучие 
 Хати 

Іванъ Стефановъ 1 
Кузьма Колядинъ 1 
Іванъ Юхименко 1 
Іванъ Винникъ 1 

Федор Дуля 1 
Іванъ Мерочникъ да Петро Тетеря 1 

Ітого 6 
 

Значкового товариша Василя Рустиеновича в его хатах подсусідки живучие 
 Хати 

Прокопъ Різниченко 1 
Матвій Бердникъ 1 
Грицко Бердникъ 1 

Денис Солодовникъ 1 
Леско Швецъ 1 
Іванъ Ткачъ 1 

Ітого 6 
 

Асаула полкового Миргородского Галагана в его хатах подсусідки живучие 
 Хати 

Юхимъ Скиданъ племенник его Иван 1 
Федоръ Ткачъ 1 

Гарасимъ Чернякъ синъ его Наумъ 1 
Андрій Решетник брат его Семенъ 1 

Гришко Дитюкъ 1 
Яковъ Лимаръ 1 

Ітого 6 
 

Города Хорола козачіе подсусідки 
 Хати 

Тишко Емченко 1 
Ничипоръ Корабель 1 

Катря вдова 1 
Федоръ Овчаръ 1 
Панасъ Швецъ 1 

Динис Черняков зять 1 
Микола Грищенковъ 1 

Іванъ Олефіренко 1 
Тимошъ Опішняненко 1 
Ярмола Солонченко 1 

Пилипъ Вороний 1 
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Юхимъ Купоръ 1 
Василь Овчаръ 1 

Ничипоръ Рястло 1 
Гарасимъ Ткачъ 1 
Кузма Сідаченко 1 

Грицко Сліпченко 1 
Семенъ Яременко 1 

Петро Ручанъ 1 
Федор Шватченко 1 

 
Бувшой обозной полковой Миргородской Родзянковой в куплених дворахъ и на 

землі за городомъ подсусідки живучие 
 Хати 

Гарасимъ Ложечникъ 1 
Омелко Винник з сватомъ Яковомъ 1 

Іванъ Пиколенко 1 
Демко Колінко 1 

Іосифъ Блекотенко 1 
Григорий Перекопненко 1 

Антонъ Бабаковъ зять 1 
Грицко Бардакъ с племенником Павломъ 1 

Федор Литашъ 1 
Василь Ковбасенко 1 

Василь Кравець 1 
Федоръ Киктенко зять его Яцко 1 

Микола Литвинъ 1 
Федор Погорілого зят з племенником Иваном 1 

Яковъ Ситникъ 1 
Павло Свинарь с племенником Трохимом 1 

Леско Король 1 
Остапъ Микитенко 1 

Ярема Білоусъ 1 
Юско Кириленко з братом Петромъ 1 

Тимошъ Штокало 1 
Іванъ Назаровъ зять з племенником Яремою 1 

Ігнат Линникъ 1 
Корній Вакулин зять 1 
Михайло Лисиченко 1 

Ітого 25 
 

Села Вергуновъ козаки подсусідки 
 Хати 

Алекса Калениковъ 1 
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Василь Онисковъ пасинокъ 1 
Ітого 2 

 
Села Аврамовки бувшой хорунжой полковой Миргородской Лагодиной в ей 

хатах подсусідки 
 Хати 

Сидоръ Бугомаз 1 
Лукянъ Цветенко 1 
Павло Гаркавенко 1 

Ітого 3 
 

Того ж села козаки подсусідки 
 Хати 

Лаврін Носенко 1 
Стецко Ведмідь 1 
Сидор Винникъ 1 

Ітого 3 
 

Ітого в городі і селахъ подсусідков козачихъ дворов – 86 
в тих хатах семей – 99 

 
Слободки Родзянокъ бувшой обозной полковой Миргородской Пелогеи 

Семеоновни Стефановой Родзянчиной вдовствующой подсусідки. На 
купленной ей землі і в хатахъ живучие 

 
Стать 5 

Нищетние сімянистие 
  кони воли 

На едном дворі живут двома 
хати едну повинность отбувают 

Іванъ Великий 
синъ его Гаврило 

сусідъ его Григорий пішъ 

 
 

1 

 

На едном дворі живут двома 
хати едну повинность отбувают 

Юско Покидковец 
синъ его Якимъ да Леско 

  
2 

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Григорий Кияшко 
зять его Семен 

сусідъ его Остап пъшъ 

  
 

2 
В едной хаті живут едну 

повинность отбувают 
Петро Пидорванъ 

племенник его Григорий 
  

2 
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Григорий Ковтунъ 
синъ его Гаврило 

 
1 

 
1 

В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 

ІванъЖеребник 
син его Василь 

 
1 

 
2 

В едной хаті живут едну Семенъ Демченко   
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повинность отбувают брат его Каленикъ 1 
В едной хаті живут едну 

повинность отбувают 
Михайло Лозовий 

зять его Матвій 
  

2 
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Динис Ткачъ 
зяті его Дмитро да Антон и 

синъ его Іванъ 

  
 

2 
В едной хаті живут едну 

повинность отбувают 
Грицко Мостовий  

зять его Іванъ 
  

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Климъ Живогляденко 
брат его Кирикъ 

племенник его Ісай 

 
 

1 

 
 

1 
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Мелашка Лукяниха 
свойственник еи Григорий 

  

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Пріска Лозовая 
синъ еи Михайло 

  
2 

В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 

Матвій Куцъ 
син его Михайло 

 
1 

 
1 

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Палажка Паландиха 
синъ ей Григорий 

  
1 

В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 

Петро Балакир 
синъ его Кузма 

  
2 

В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 

Петро Білокуръ 
син его Іванъ 

 
1 

 
2 

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Іванъ Кривченко 
брат его Хома 

швагир его Евтухъ 

 
 

1 

 
 

2 
В едной хаті живут едну 

повинность отбувают 
Кононъ Заецъ 

швагир его Федоръ 
  

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Іванъ Стебловецъ 
племенник его Василь 

  

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Іванъ Воловикъ 
свойственникъ его Іванъ 

  
1 

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Іванъ Нарежний 
братъ его Романъ 

 
1 

 

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Василь Гиловий 
сусідъ его Василь 

  
1 

На едном дворі порознь двома Савка Довбнинъ зят   
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хати живут едну повинность 
отбувают 

племенникъ его Юхим 

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Трохимъ Швецъ 
свойственник его Матвій 

  
1 

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Кондрат Купец Великий 
свойственникъ его 

Симеонъ 

  

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Василь Кагальницкий 
сусіди его Романъ да Влас 

пішие 

  
1 

В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 

Федоръ Степаненко 
сусідъ его Ігнат пішъ 

  
1 

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Харко Тройняковский 
племенникъ его Якимъ 

  

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Феско Похилъ 
племенник его Панас 

  
1 

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Дмитро Ткачъ 
зятъ его Кононъ 

 
1 

 

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Іванъ Швецъ 
швагир его Петро 

  

В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 

Кирилъ Монжелійский 
сусід его Самійло иміет 

коня 

 
1 

 

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Іванъ Яценко 
племенникъ его Яцко 

  

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Петро Шолудивий 
швагир его Іванъ Морозъ 

  
1 

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Федор Ковнір 
зятъ его Артемъ 

  

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Кирило Пухро 
племнник его Василь 

  
1 

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Семенъ Комисаръ 
швагир его Юхимъ 

  
1 

На едном дворі порознь двома Василь Литвинъ   
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хати живут едну повинность 
отбувают 

зять его Михайло 

На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 

отбувают 

Федоръ Питалатъ 
племенник его Юхимъ 

 
1 

 

В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 

Семенъ Скляръ 
сусідъ его Грицко пішъ 

1  

 
Нищетние одинакие 
 кони воли 

Семенъ Петровский 1  
Яцко Чорнуский  1 

Уласъ Войтъ 1 1 
Ітого нищетних дворовъ – 44 

в тих дворах хат – 74 
а в тих хатах семей – 91 

 
Убогие и весьма нищетние при едних городах живучие которие з зажону і 

другой работизни себя кормлят  
 Хати 

Стецко Набикъ 1 
Федоръ Какура 1 

Ярмола Тертичникъ 1 
Федор Лиховидъ 1 

Кондратъ Кушніръ 1 
Пилипъ Шаповалъ 1 
Кирикъ Штиричъ 1 

Іванъ Козелъ 1 
Стефанъ Ворожченко 1 

Кузма Романенко 1 
Федоръ Ситний 1 

Ярошъ Корніенко 1 
Омелко Білокуръ 1 

Ганна Власиха 1 
Яковъ Безрукавий 1 

Іванъ Швецъ 1 
Грицко Гирявый 1 

Федоръ Півниченко 1 
Ігнат Лубенецъ 1 

Ничипоръ Павленко 1 
Кононъ Ткачъ 1 

Прокопъ Осаулъ 1 
Семенъ Величко 1 
Іванъ Полягайло  1 
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Василь Довбня 1 
Стефанъ Штирич 1 
Остапъ Вівчаръ 1 
Василь Журба 1 

Гарасимъ Карнісъ 1 
Семенъ Бутъ 1 

Іванъ Шапранъ 1 
Стефанъ Чорнобай 1 
Ігнатъ Порубаенко 1 
Стефанъ Паргатінъ 1 

Леско Михненко 1 
Стефанъ Ткачъ 1 
Панас Лихачъ 1 

Ітого нищетних дворовъ – 37 
в тих хатах семей – 37 

 
Ітого в слободці Родзянках посполитихъ дворов – 81 

в тих дворах хат – 111 
а в тих хатах семей – 128 

 
Ітого во всей сотні всіхъ козачиіхъ подсусідков 
особенно от господарій дворами живучих – 167 

в тих хатах семей – 226 
 
Значковий полку Миргородского Товаришъ Стефан Александровичъ 
Атаман городовій Хоролскій Яковъ Карповичъ 
Войтъ Афанасъ Безпалко 
Вмісто атамана и войта неграмотних по их велінию подписалъ за пысаря 
правлящий Петро Яковлев 
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Швидько Г.К. 
РЕВІЗІЯ МИРГОРОДСЬКОГО ПОЛКУ 1738 РОКУ 

(продовження) 
 

Арк.75. Перечневая табель полку Миргородского сотні Городиской коликое число в 
оной сотні по ревизии 1738 году іміетъся каких статей дворов а в тіх дворах хатъ а в 
хатах семей значит нижей 
 
Званія  Можніе 

знатним 
промисл
ом 
бавячіеся 
сімянист
ие і 
одинакие 

Средніе 
неболшіе 
промисли 
іміючіе 
сімянистие і 
одинаків 

Грунтові
е 
сімянист
ие и 
одинакіе 

Малогрунто
вие 
семяністие и 
одинакіе 

Нищетніе 
сімянистие и 
одинакие 

Ітого всех 
дворовъ хатъ 
і семей 

Сотні 
Городиск
ой 
 

Д
воров 

Х
ат 

С
емій 

Д
воров 

Х
ат 

С
емій 

Д
воров  

Х
ат 

С
емій 

Д
воров 

Х
ат 

С
емій 

Д
воров 

Х
ат 

С
емій 

Д
воров 

Х
ат 

С
емій 

В городі 
Городищ

у 

3 3 3 - - - 4 6 8 60 1 
0 
8 

1 
2 
5 

1 
4 
6 

1 
5 
1 

1 
5 
3 

- - - 

В деревні 
Борисахъ 

- - - - - - - - - 16 34 39 19 21 22 - - - 

В селі 
Жукахъ 

- - - - - - 3 9 9 8 20 22 27 27 32 - - - 

В деревні 
Окрищах

ъ 

- - - - - - 1 2 2 14 34 40 19 21 26 - - - 

В селі 
Пирогахъ 

- - - - - - 1 3 3 20 38 84 9 12 12 - - - 

В деревні 
Ярошахъ 

- - - - - - 3 7 7 21 47 48 15 17 18 - - - 

В деревні 
Бабичахъ 

- - - - - - - - - 3 7 7 6 8 9 - - - 

При 
хуторі 

Холодово
мъ 

- - - - - - - - - - - - - 8 8 - - - 

Ітого во всей 
сотні 

Городиской 
козачихъ 
дворовъ 

- - - - - - - - - - - - - - 39
9 

57
1 

63
5 

 Наказный сотникъ Іван Гайдашъ 
 Атаман Городовой 
 А вмісто сотника Городового неграмотного по его велению писар городовий Іосифъ    
Згурский подписал 
Значковий полку Миргородского товариш Омелян Корчевский 
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Арк.76. Ревізия о дворовом числі козаковъ і посполитих в сотні Городиской 
учиненная по статямъ в какой кто можеть состоять по своему імуществу і сколько в 
чіем дворі іміется хатъ а в хатахъ семей Такожъ і одинаких значит нижей 1738 году 
августа 9 дня. 
 
В городі Городищу 
Можніе знатним промислом купеческим бавячиеся одинакіе  
Антонъ Крижановскій 
На одном дворі одною хатою живет і семя одна 
Семен Павловъ 
На одном дворі одною хатою живет і семя одна 
Федоръ Стародубъ 
На одном дворі одною хатою живет і семя одна 
Ітого можних знатним промислом купеческим бавячихся  
одинаких дворов – 3 
в тих дворах хат – 3 
в тих хатах семей – 3 
В городі Городищу 
козаки виборние грунтовіе без подпомоги 
Порознь дворами двома хатами живут і 
сімей дві заедно службу і повинности 
отбувают 

Юско Цапенко 
братанич его Ничипор Статівенко  

На одном дворі двома хати живут і сімей 
дві заедно службу і повинности отбувают 

Харко Василенко  
зять его Ігнат Максюта 

За одно службу і повинность отбувают Ігнатъ Шаповалъ 
Синъ его Петро 
На одном дворі одною хатою живут сімеи 
дві 

За одну службу і повинность отбувают Іванъ Костирка  
синъ его Федоръ 
На одном дворы одною хатою живут сімеи 
дві 

 Ітого грунтових виборних козачихъ  
дворов – 4  
в тих дворах хатъ – 6 
в тих хатах семей – 8 

 
Козаки малогрунтовіе виборніе сімянистіе с подпомогою 
На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 

Павло Моргунъ 
брати его Кузьма і Федоръ 

Порознь дворами трома хатами живут і семей 
три За одно службу і повинности отбувают 

Гришко Баранникъ 
брати его Юско і Мартинъ 

На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 

Остапъ Крупка 
Брати его Демян і Ігнатъ 

На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 

Ігнатъ Кузуб  
сини его Андрей і Семенъ 

Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Оуласъ Маляренко 
братъ его Нестеръ 

На одном дворі двома хати живут і семей дві 
За одно службу і повинности отбувают 

Павло Ліснякъ 
зять его Іван Паліецъ  

На одном дворі двома хати живут і семей три Хведоръ Шакунъ 
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За одно службу і повинности отбувают брат его Микита  
зять іхъ Герасим Овдіенко 

На одном дворі двома хати живут і семей дві 
За одно службу і повинности отбувают 

Грицько Бердник 
зять его Матвій Басенко  

На одном дворі двома хати живут і семей дві 
За одно службу і повинности отбувают 

Іванъ Кремень 
зять его Лукиянъ Косенко 

На одном дворі двома хати живут і семей три 
За одно службу і повинности отбувают 

Іванъ Донець 
брати его Евтухъ і Хведоръ 

Порознь трома дворами і хатами живут семей 
чотири. За одно службу і повинности 
отбувают 

Юсько Доценко 
брат его Прокопъ 
зять его Максимъ Руденко 
і Степан Шатравка 

На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 

Ігнатъ Семененко 
братъ его Грицько 
синъ его Трохимъ 

На одном дворі двома хатами живут семей дві 
За одно службу і повинности отбувают 

Іванъ Мироненко 
Братъ его Якимъ 

Порознь дворами двома хатами живут семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Михайло Сюсюркало 
брат его Тимофей 
 

На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 

Яковъ Монастирский 
братъ его Терешко 
зять его Василь 

На одном дворі двома хатами живут семей дв 
за одно службу і повинности отбувают 

Іванъ Ромашка 
брат его Кирило 

На одном дворе трома хатами живут семей 
чотири За одно службу і повинности 
отбувают 

Васил Пшеничний 
братъ его Олекса 
синъ его Мусій 
зять его Федоръ 

На одном дворі двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Пилипъ Рябуха 
Братъ его Васил 

На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 

Герасимъ Калантай 
синъ его Климъ 
зять его жъ Роман Резнеченко 

Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Семенъ Рябуха 
Зять его Іванъ Борисенко 

Порознь дворами двома хатами живут і семей 
три За одно службу і повинности отбувают 

Іванъ Тяглий  
сини его Евтух і Грицко 
зять его Маско Куцюруба 
синъ его Михайло 

На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 

Матвей Максюта 
сини его Каленикъ і Якимъ 

На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 

Панасъ Юхно 
сини его Левко і Іванъ 

Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Хвилонъ Чеверда 
Братъ его Хведоръ 

На одном дворі двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Андрій Резниченко 
братъ его Герасимъ 
 

Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Андрій Швец 
Братъ его Павло Чуб 
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Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Василь Киктенко 
братъ его Климъ 
 

Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Грицько Михайличенко 
брат его Іванъ 

Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Герасимъ Василенко 
Братъ его Іванъ 

Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Кондратъ Сирота 
дядко его Васил Шулга 

Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Ничипор Мартовій  
Братъ его Романъ 

На одном дворі двома хатами живут семей 
чотири За одно службу і повинности 
отбувают 

Тишко Лохвицкий 
синъ его Семенъ 
брати его Хома і Семенъ 

На одном дворі двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Кузьма Касач 
синъ его Давид 

Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Васил Бідашъ 
Братъ его Грицько  

На одном дворі двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Павло Скіпенко 
Братъ его Грицько 

На одном дворі двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Яковъ Литовченко 
брат его Романъ 

На одном дворі двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Мартинъ Косогляд 
братъ его Іванъ 
 

На одном дворі трома хатами живут і семей 
три За одно службу і повинности отбувают 

Лукян Іваненко 
брат его Лаврінъ 
зять его Самойло 

Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Андрій Кухар 
брат его Данило Безверхій 

Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Омелко Осташко 
братъ его Пилипъ 

На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 

Назар Лопутко 
братъ его Лукянъ 
зять его ж Леско Легенкій  

Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 

Яков Уласовъ 
шурин его Гаврило Литовченко 

 Ітого малогрунтових виборних дворов 
47 
в тих дворах хат 94 
в тих хатах семей 111 

 
Козаки малогрунтовие виборніе с подпомогою одинакіе 

Заодно службу і повинности отбувают Сергій Громъ 
синъ его Харко 
На одном дворі и одною хатою живут 
семей дві 

Заодно службу і повинности отбувают Хведоръ Чорний 
синъ его Яковъ 
На одном дворі и одною хатою живут 
семей дві 
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 Ничипор Торопенко 
Лаврінъ Дроботун 
Васил Опришко 
Якимъ Медвідь 
Ітого малогрунтових виборних 
одинаких дворов 6 
в тих дворах хат 6 
в тихъ хатахъ семей 8 

 
Города Городища козаки виборние нищетніе і весма убогіе с подпомогою 

ко
ні

 

во
ли

 

За одно службу і повинности отбувают Корній Клименко 
зять его Іванъ Корніенко 
На одном дворі одною хатою 
живут семей дві 

2 2 

За одно службу і повинности отбувают Васил Комликъ 
синъ его Карпо 
На одном дворе и одной хатою 
живут семей две 

2  

 Андрій Винниченко 2 2 
Пилипъ Шаповалъ 2 2 
Мартинъ Елченко 2 2 
Максим Постриган 2 2 
Іванъ Ратушній  2 2 
Петро Оленичъ 1 2 
Семенъ Руденко 2 2 
Яковъ Рубецъ 2 2 
Степанъ Гаража 2 2 
Павло Оністрат 2 2 

                           Ітого виборнихъ нищетних дворов 12 
                                          в тих дворах хат 12 
                                         в тих хатах семей 14 

  
 

Козаки нищетние і вдови і весьма зубожаліе подпоможчики в едних хатах при 
огородах живущие которие из загону і другой работизни себе кормлять 

  

На одном дворе двома хатами живут семей 
дві Заодно службу і повинности отбувают 

Васил Гавришъ 
Братъ его Грицко Кабанъ 

1 2 

На одном дворе трома хатами живут семей 
три Заодно службу і повинности отбувают 

Ярема Скалибог 
брати его Ілко і Іван 

1 2 

На одном дворі двома хатами живут і семей 
дві Заодно службу і повинности отбувают 

Савка Бабичъ 
братъ его Петро 

1  

Порознь двома дворами двома хатами живут і 
семей дві Заодно службу і повинности 
отбувают 

Степан Рябий  
братъ его Іванъ 

 2 

За одно службу і повинности отбувают Микита Удод 
синъ его Демко 
На одном дворе и одной хатою 
живут семей две 

1  

Грицько Риноя   
удова Ганна Мейличка   
Хвеско Мартиненко   
Самойло Стулій   
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Василь Попович   
Василь Попович   
Тишко Курочка   
Ігнатъ Карпенко   
Василь Пуголовко   
удова Ївга Головачка   
Грицко Лошак  2 
Грицко Похитонъ   
Василь Короидъ   
Омелко Швецъ   
удова Маря Шевчиха   
удова Ганна Скочиха   
Іванъ Опара   
удова Евдокия Біленкая   
Корній Швецъ 2 2 
Ілляшъ Куценко 1  
Іванъ Живолупъ   
Хвеско Фененко 1 2 
Кирило Лядковскій   
Грицко Прокопенко  2 
Ілко Науменко  1 
Сидор Сененко  2 
Остапъ Козинецъ  1 
Тишко Овдіенко   
Андрій Туморенко   
Дешко Білецкий  2 
Грицко Коробчин зять    
Савка Чачка   
Грицко Малченко 1  
Грицко Прожога  1 2 
Пархомъ Малченко  2 
удова Палашка Мізорная   
Іванъ Стукало   
Мусій Репетя 1 2 
Яско Висоцкий 2  
Тишко Марунич   
Остапъ Колісникъ    
Леско Колісникъ    
Іванъ Хведоренко 1  
Трохимъ Кишченко   
Романъ Тарасенко 1 2 
Зінецъ Кравець    
Назар Малій   
Семенъ Легенкій   
Семенъ Жила   
Семенъ Заліскій   
Павло Каліберденко 1 2 
Стефанъ Сідій  1 
Карпъ Ковал   
Романъ Дуброва  2 
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Демко Щербиненко 1  
Удова Ганка Тачаниха   
Удова Евдокія Семениха    
Ілко Калита   
Іванъ Решетникь   
Грицко Криворучко   
Васил Забродко   
Матвій Таланъ   
Андрій Швецъ    
Іванъ Коляденко   
Каленикъ Овчар   
Васил Кобзар   
Олехвір Рудій    
Васил Теличка   
Олехвір Швець   
Іванъ Радченко   
Хведор Маляр   
Іванъ Шаповалъ   
Матвій Паламич 1  
Павло Вибиченко   
Ничипор Прожога 1  
Самойло Стрілецъ   
Яцко Шабелникъ   
Васил Колвах 1  
Яковь Овчар   
Хвеско Гришко   
Мартинъ Сіделникъ 2  
Грицко Коробка   
Іванъ Гирманъ   
Іванъ Дугеничъ   
Андрій Гантар   
Гарасимъ Лохвицкий   
Тишко Дячокъ   
Юско Пшенникъ   
Яковъ Калита    
Павло Довгій   
Іванъ Сторож   
Остапъ Левускій   
Васил Опара   
Хведор Миколенко    
Хвеско Шаповаленко   
Удова Ганна Шевчиха   
Назар Варона 1  
Савка Кириченко    
Хведоръ Гогол   
Петро Кириченко   
Іванъ Тарасенко   
Пилипъ Римар   
Грицко Нагнойный   
Кузма Гапоненко   
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Харко Литовченко   
Леско Тенченко   
Юско Баранникъ   
Антонъ Плахотникъ 1  
Тишко Краковскій   
Павло Батракь    
Аврамъ Плахотникъ   
Грицко Черкасецъ   
Яковъ Калачникъ   
Семень Ковал  2 
Стецко Римар   
Омелко Кривченко  1 
Андрій Ключникъ 1  
Івань Хвенко    
Харко Паламар   
Андрій Добробайко 1 2 
Леско Золотар   
Микита Высоцкій  2 
Удова Евдокія Грущиха   
Устимь Бутко   
Олексій Рудиченко 2  
Хведоръ Семеновъ    
Демко Литовченко   
Гаврило Маниченко   
Грицко Ворменичъ    
Олекса Давиденко   
 Климъ Ивченко    
Яковъ Халювка   
Сидоръ Коробка   
Харко Свинаренко   
Удова Василиха Зайчиха   
Гаврило Кириченко   
Удова Василиха Римарка    
Гаврило Сачава   
Кирило Швецъ   
Петро Волошинъ   
Грицко Папуша   
Троцко Стадникъ   

Ітого в городе Городищу нищетних і весма 
Зубожалих подпоможников дворов      141 

   в тих дворах хат 141 
в тих хатах семей 141 

 
Тоей же сотні Городиской деревні Борисовъ: козаки виборніе малогрунтовіе 
сімянистие. 
На одном дворі двома хатами живут і 
сімей дві За одно службу і повинность 
отбувают 

Харко Ляпунъ 
зять его Михайло 

На одном дворі двома хатами живут і 
сімей дві За одно службу і повинность 

Мусій Кабакъ 
брат его Савка 
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отбувают  
На одном дворі двома хатами живут і 
сімей три За одно службу і повинность 
отбувают 

Трохим Чорнобривецъ  
братъ его Якимъ 
синъ его ж Корній 

На одном дворі трома хатами живут сімей 
чотири За одно службу і повинность 
отбувают 

Данило Пузанъ 
брати його Хома і Мартинъ 
зять его Власъ 

Порознь дворами двома хатами живут і 
сімей дві За одно службу і повинность 
отбувают 

Василь Солонина 
зять его Хома 

На одном дворі трома хатами живут і 
сімей три За одно службу і повинность 
отбувают 

Іванъ Бобанъ 
шуринъ его Савка  
зять его Васил Цюра 

Порознь дворами чотирма хатами живут 
сімей пять За одно службу і повинность 
отбувают 

Омелко Зеленскій  
Сини его Назар, Іванъ, Прокопъ і Петро 
 

На одном дворі трома хатами живут і 
сімей три За одно службу і повинность 
отбувают 

Михайло Ющенко 
братъ его Романъ  
братаничъ его ж Демян 

На одном дворі двома хатами живут сімей 
три За одно службу і повинность отбувают 

 Кость Малецъ 
братаничі его Каленик і Васил 

На одном дворі двома хатами живут сімей 
две За одно службу і повинность отбувают 

Каленикъ Кружченко 
зет его Гаврило 

На одном дворі двома хатами живут сімей 
дві За одно службу і повинность отбувают 

Павло Борисенко 
Синъ его Матвій 

Порознь дворами трома хатами живут і 
сімей три За одно службу і повинность 
отбувают 

Каленикъ Бойченко 
братъ его Карпъ 
зят их же Дмитро 

На одном дворі одною хатою живут сімей 
дві За одно службу і повинность отбувают 

Нестер Маляренко 
Братъ его Павло  
 

Ітого малогрунтових виборних дворов 13 
В тих дворах хат 31 
А в тих хатах семей 36 
 

Козаки малогрунтовіе виборніе одинакіе с подпомогою. 
Олекса Мащенко 
Яковъ Помірка 
Корній Лисий  
 
Ітого малогрунтових виборних козачиих  
одинаких дворов  3 
в тих дворах хат   3 
в тих хатах сімей  3 
 
Тоей же деревні Борисовъ козакі нищетніе і весма зубожаліе подпоможчики в едних 
хатах пригородних жиючіе  
На одном дворі трома хатами живут і сімей 
три За одно службу і повинность отбувают 

Грицко Телячий 
Брати его Ничипор і Дмитро 

  

За одно службу і повинность отбувают Тимко Малій 
Синъ его Васил  
На одном дворі одною хатою 
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живут сімей дві 
Марко Кислий 1 2 
Михайло Ботченко  2 
Терешко Жаданенко 2  
Степанъ Дубина 1  
Удова Параска Гречиха   
Трохимъ Піхота 1  
Герасимъ Піхота   
Удова Маря Ковалиха   
Васил Чорній   
Карпъ Слепенкій   
Лаврінъ Коршанъ  1 
Грицко Приймакъ  1 
Грицко Криштал   
Харко Старий   
Хведоръ Шовковенко   
Удова Семенихи Крупчиха 1  
Савка Кириченко  2 
Ітого нищетних подпоможчиков казачіих одинакіх  19 
в тих дворахъ хат  21 
а в тих хатах семей  22 
 
Тоей же сотні Городиской деревні Опришковъ виборнiе козаки грунтовiе. 
На едном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Гришко Тараненко 
зят его Васил Шкура 

 Ітого виборних грунтових дворов 1 
в тих дворах хат 2 
в тих хатах семей 2 

Тоей же деревне Опришковъ козаки малогрунтовiе виборние, семянистие. 
На одном дворі чотирма хатами живут семей 
пять Заодно службу i повинность отбувают 

Васил Мамон 
брат его Леско 
зят его ж Панас 
сини Леска Павло i Михайло 

Порознь дворами двома хатами живут i сімей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Iванъ Мамонъ 
синъ его Андрій 
 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Петро Гапура 
братаничъ его Iванъ 

На одном дворі двома хатами живут i сімей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Петр Онищенко 
брати его Матвій i Михайло 

Порознь дворами двома хатами живут i 
семей дві Заодно службу i повинность 
отбувают 

Корній Бугайченко 
братъ его Антонъ 
 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Юско Бревус 
Братъ его Васил  

Порознь дворами двома хатами живут семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Данило Ковпакъ 
Брати его Васил i Павло 

На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Мартинъ Чередникъ 
дядко его Прокопъ 
зятъ его Iгнатъ 

На одном дворі двома хатами живут i сімей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Якимъ Ковтунъ 
синъ его Грицко 
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На одном дворі двома хатами живут i сімей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Iванъ Маковецкiй 
братъ его Семенъ 

Порознь дворами двома хатами живут семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Андрій Ковпакъ 
Брати его Назар i Грицко 

На одном дворі двома хатами живут семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Кондрат Шкабарня 
брати его Грицко i Степанъ 

На одном дворі чотирма хатами живут i 
семей чотири Заодно службу i повинность 
отбувают 

Хведоръ Голобородко 
синъ его Васил 
брат его Семенъ 
зят его ж Динис 

На одном дворі трома хатами живут i семей 
чотири Заодно службу i повинность 
отбувают 

Хведоръ Сегеда 
синъ его Тимофій 
зяти его Iван i Васил 

 Iтого малогрунтових виборних дворов 14 
в тихъ дворах хат 34 
в тих хатах семей 40 

 
Тои ж деревні Опришковъ козаки нищетнiе i весма зубожалие подпоможчики в 
едних хатахъ при городахъ живучiе 

 

ко
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На одном дворі двома хатами живут семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Дмитро Горбъ 
синъ его Сидоръ 
зять его ж Микита 

1 2 

На одном дворі двома хатами живут i семій 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Яковъ Криворучко 
Зять его Гаврило 

  

На одном дворі одною хатою живут семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Микита Кузменко 
зять его Петро 
 

1  

На одном дворі одною хатою живут семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Панас Березовiй 
зять его Каленикъ 

  

На одном дворі одною хатою живут семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Кирило Ткач 
синъ его Прокопъ 
зять его Кондрат 

  

 Динис Гошко 
Сергій Майборода 
Данило Бугайченко 
Грицко Великий 
Юско Кабас 
Михайло Оплята 
Тишко Шкабурня 
Хведоръ Воскобойникъ 
Петро Ковбасинецъ 
Васил Бабенко 
Семенъ Котляр 
Данило Кобелянъ 
Марко Кравець 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Iтого в деревні Опришках нищетних дворов 119 
в тих дворах хат 21 

 в тих хатах семей 26 
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Тая ж Сотні Городиской села Жуковъ виборные козаки грунтовie 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Петро Шведин 
синъ его Максимъ 
Дядко его ж Хведор 

На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Сила Дубина 
брати его Артемъ i Ониско 

На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Павло Жукъ 
брат его Павло ж 
племенник его ж Остапъ 

  
Iтого виборних грунтових дворов 3 
в тих дворах хат 9 
в тих дворах семей 9 

 
Козаки малогрунтовие виборние с подпомогою 

На одном дворы двома хатами живут семей 
чотири Заодно службу i повинность 
отбувают 

Андрій Шулга 
синъ его Ничипоръ 
зяті его Степанъ i Грицко 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
две Заодно службу i повинность отбувают 

Дмитро Сердюченко 
зять его Зынецъ 

Порознь дворами трома хатами живут i 
семей три Заодно службу i повинность 
отбувают 

Мартинъ Саранченко 
брати его два Iвани 

Порознь дворами трома хатами живут i 
семей три Заодно службу i повинность 
отбувают 

Савка Нечитайло 
сестренци его Павло i Демко 
зять его Iгнатъ 

Порознь дворами двома хатами живут 
семей двы Заодно службу i повинность 
отбувают 

Хведоръ Левуский 
шурин его Трохим 
 

Порознь дворами трома хатами живут i 
семей три Заодно службу i повинность 
отбувают 

Михайло Кононенко 
Братъ его Романъ 
Дядко его Iванъ 

Порознь дворами трома хатами живут i 
семей три Заодно службу i повинность 
отбувают 

Степан Куницкiй 
своячъ его Данило 
зять его Грицко 

Порознь дворами двома хатами живут i 
семей дві Заодно службу i повинность 
отбувают 

Ониско Дядуненко 
братъ его Вакула 

 Iтого малогрунтових виборних дворов 8 
в тих дворах хат 20 
в тих хатах семей 22 

 
Того ж села Жуковъ козаки нищетнiе i весма убогiе подпоможчики в единих хатах при 

огородах жиючие 
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Заодно службу i повинность отбувают Iванъ Боровикъ 
тесть его Гаврила Нотичъ 
На одном дворі одною хатою 

1  
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живут семей дві 
Заодно службу i повинность отбувают Денис Чорнiй 

синъ его Сидоръ 
На одном дворі одною хатою 
живут семей дві 

  

Заодно службу i повинность отбувают Васил Бережнiй 
зять его Iванъ 
На одном дворі одною хатою 
живут семей дві 

  

Заодно службу i повинность отбувают Мартинъ Пода 
Шуринъ его Васил 
На одном дворі одною хатою 
живут семей дві 

  

Заодно службу i повинность отбувают Васил Масленiй 
синъ его Омелко 
На одном дворі одною хатою 
живут семей дві 

  

 Карпъ Ступака 
Ничипоръ Кизимъ 
Матвій Левченко 
Удова Химка Гожая 
Олекса Колодій 
Хведоръ Сопілникъ 
Лукянъ Жежелъ 
Хведоръ Бабенко 
Микита Шумский 
Олекса Горбъ 
Лукянъ Сердюченко 
Iванъ Вовченко 
Тишко Рубаненко 
Прокопъ Лоза 
Семенъ Галаша 
Юско Литвинъ 
Iванъ Горбенко 
Михайло Ситникъ 
Семен Козиренко 
Ничипоръ Кравецъ 
Терешко Курлюга 
Данило Чалий 

1  

 Iтого в селі Жуках нищетних 
i весма зубожалихъ 
подпоможчиков дворов 27 
в тих дворахъ хатъ 27 
в тих хатах семей 32 

  

 
Тоя жъ сотне Городиской села Пероговъ виборние козаки грунтовiе 

Порознь дворами трома хатами живут i 
семей три Заодно службу i повинность 
отбувают 

Павло Самойленко 
брати его Микола i Iванъ 

 Iтого виборних грунтових дворов 1 
в тих дворах хат 3 
в тих хатах семей 5 
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Козаки малогрунтовіе виборние сімянистие 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Iванъ Куликъ 
Братъ его Павло 
свояк его ж Павло 

На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Леско Оробець 
Братъ его Леско 
зять его ж Хведоръ 

На одном дворі двома хатами живут Заодно 
службу i повинность отбувают 

Семенъ Котляр  
Братъ его Ничипор 

На одном дворі трома хатами живут семей 
чотири Заодно службу i повинность 
отбувают 

Андрій Чопъ 
брат его Микита 
зят его Хведоръ 
свояк его Васил 

На одном дворі двома хатами живут i семій 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Иванъ Петля 
Зять его Пархомъ 

На одном дворі двома хатами живут і семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Микита Решетникъ 
братъ его Василь 
тесть Василювъ Лаврінъ Ледяй 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Iванъ Біликъ 
зят его Савка  

На одном дворі двома хатами живут семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Яковъ Турубара 
братъ его Семенъ 
свояк Семенов Яковъ 

На одном дворі двома хатами живут семей 
чотири Заодно службу i повинность 
отбувают 

Семенъ Яловка 
дядко его Павло 
зят его Леско Сапсай 
свояк Лесковъ Петро Паламаренко 

Порознь дворами трома хатами живут i 
семей три Заодно службу i повинность 
отбувают 

Хвилонъ Турубара 
брати его Павло i Зінецъ 

На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Михайло Ледяхъ 
брати его Гаврило i Стефанъ 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Стецко Гибало 
Братъ его Гаврило 

 Iтого малогрунтових виборних сімейних 
козаков дворов 13 
в тих дворах хат 31 
а в тих хатах семей 37 

 
Козаки виборние одинакие нищетние i весма убогие с подпомогою 

 

К
он

і 
ро

бо
чі

 

во
ли

 
ро

бо
чі

 

Хведоръ Пивовар 2 2 
Iванъ Сідко 2 2 
Iванъ Череван 2  
Лукянъ Гудимъ 2 2 
Iванъ Попадичъ 2 1 
Iванъ Задорожний 2  
Кирило Малий 2  

Iтого виборних нищетних дворов 7 



102 

в тих дворах хат 7 
в тих хатах семей 7 

 
Козаки нищетніе i весма убогiе подпоможчики в еднихъ хатах при огородах живучие 

сімянистие 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Грицко Гриненко 
Братъ его Тимофій 
зят его жъ Кузма 

3  
 

2 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Семенъ Передерій  
племенник его Тимош 

1 2 

 Юско Бурмистръ   
 Мартинъ Сіроштанъ  2 
 Семенъ Богданъ   
 Яковъ Барило   
 Петро Чорнiй 1 1 
 Семен Перог   
 Климъ Бодаква   

Iтого в селе Перогах нищетних i весма зубожалих подпоможчиков дворов 9 
в тих дворах хат 12 

в тих хатах семей 12 
 

Тоя ж сотні Городиской деревні Ярошовъ козаки виборние грунтовие 
На одном дворі трома хатами живут Заодно 
службу i повинность отбувают семей три 

Василь Ярошенко 
зять его Роман 
Братаничъ его ж Iванъ Даниленко 

Iтого виборних грунтових дворов 1 
в тих дворах хат 3 

в тих хатах семей 3 
Козаки малогрунтовие виборние сімянистие с подпомогою 

 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Климъ Безносъ 
брати его Алексій i Iванъ 

На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Степанъ Куликъ 
шурини его Васил i Павло 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Васил Шевченко 
Зять его Степан 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Яков Журавель 
Син его Савка 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Феско Валкович 
Зять его Данило Голубичий 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Павло Улянченко 
зят его Стефан Нечитайло 

На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Касянъ Уласенко 
дядки его Васил i Федор 

На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Микита Кочерга 
брати его Федор i Степан 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Iгнатъ Чаплюнский 
зят его Каленик Жорнякъ 

На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Степанъ Кочерга 
братъ его Сидор 
зят его ж Хведор Оплята 

На одном дворі двома хатами живут i семей Демко Шеренос 
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дві Заодно службу i повинность отбувают шуринъ его Филип 
Заодно службу i повинность отбувают Пилипъ Паладка 

зять его Павло 
 На одном дворі одною хатою живут семей 
дві 

 
Iтого малогрунтових виборних дворов 12 
в тих дворах хат 28 

в тих хатах семей 29 
 

Козаки нищетние i весма зубожалие подпоможчики з еднихъ хатъ при огородах жиючie 
 

  

ко
ні

 
ро

бо
чі

 

во
ли

 
ро

бо
чі

 

Заодно службу i повинность отбувают Юхимъ Гордіенко 
братъ его Корній 
На одном дворі одною хатою 
живут семей дві 

 1 
2 

 Грицко Сергіенко   
 Паско Яременко 1 2 
 Тимко Морушенко 1 2 
 Яковъ Сухолісъ   

Iтого в деревне Ярошах нищетних  
i весма убогих подпоможчиков дворов 5 

в тих дворах хат 5 
а в тих хатах семей 6 

Тоя жъ сотні Городиской деревні Шакунов сімянистые козаки малогрунтовие 
виборние с подпомогою 

 
Порознь дворами чотирма хатами живутъ i 
семей чотири Заодно службу i повинность 
отбувают 

Петро Швидя 
Братъ его Сергій  
сини Сергіеви Савка i Иванъ 

Порознь дворами двома хатами живутъ i 
семей дві Заодно службу i повинность 
отбувают 

Павло Косiй 
братъ его Захарка Доценко 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Хведоръ Чорнобай  
Братъ его Петро 

Iтого в деревні Шакунахъ малогрунтових виборних дворов 3 
в тих дворах хатъ 8 
в тих хатах семей 8 

 
Козаки нищетніе i весма зубожалие подпоможчики в едних хатах при огородах жиючiе 
  

ко
ні

 
ро

бо
чі

 

во
ли

 
ро

бо
чі

 

На одном дворі двома хатами живут i семій 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Iванъ Щоменко 
Братъ его Ілко  

  
2 
 

На одном дворі двома хатами живут i семій Андрій Шушура  1 2 
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дві Заодно службу i повинность отбувают брат его Корній  
 Удова Маря Гордійка   
 Хведоръ Борсукъ   
 Леско Бойко 1  
 Гордій Сіроштан   
 Iлляш Линникъ   
 Костя Коташка 2 1 

Iтого в деревны Шакунах нищетних i весма зубожалих  
одинаких подпоможчиковъ дворов 8 
в тих дворах хатъ 10 

а в тих хатах семей 10 
 

Тоя ж сотні Городиской деревні Филиповъ козаки виборние грунтовие 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Андрій Прохватило 
братъ его Федоръ 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность 
Отбувают 

Гарасимъ Семененко  
братъ его Гаврило 

Iтого в деревні Филипахъ виборних грунтових дворов 2 
в тих дворах хат 4 
в тих хатах семей 4 

 
Тоя жъ деревні козаки малогрунтовие виборніе с подпомогою, сімянистие 

На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Максимъ Шустка 
братъ его Андрій  
синъ его Петро 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Iлко Шкабурня 
шуринъ его Леско 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Павло Святеликъ 
синъ его Остапъ 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Якимъ Зайка 
шуринъ его Хведоръ 
 

 Якимъ Устенко 
 

 Удова Гапка Чаплянская 

Iтого в деревні Филипах козаков одиноких виборних малогрунтових 6 
в тих дворах хатъ 11 
в тих хатах семей 11 

 
Тоя жъ деревні Филипов козаки нищетніе i весма зубожаліе подпоможчики в еднихъ хатах при 

огородах жиючие 
 

ко
ні

 
ро

бо
чі

 

во
ли

 
ро

бо
чі

 

Марко Матвіенко   
Антонъ Москаленко   

Iтого нищетних i весма зубожалих подпоможчиков дворов 2 
в тих дворах хат 2 

в тих хатах семей 2 
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Тоя жъ сотні Городиской деревні Бабичовки виборние малогрунтовие с подпомогою 
сімянистие 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Яковъ Шубка 
племенник его Гаврило Шабравка 

На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Iванъ Стукало  
зять его Ничипор Шатравченко 
брат Ничипоровъ Стефан Шатравка ж 

На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 

Хведоръ Таранъ 
Братъ его Тимко 
Iтого малогрунтових виборних дворов 3 

в тих дворах хат 7 
в тих хатах семей 7 

 
Тоя жъ деревні козаки нищетние i весма зубожаліе подпоможчики в едних хатах при 

огородах жиючіе 
  

ко
ні

 
ро

бо
чі

 

во
ли

 
ро

бо
чі

 

На одном дворі двома хатами живут семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Хома Севрюкъ 
племенники его Семен i 
Артемъ 

1  

На одном дворі двома хатами живут семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 

Васил Швидун 
Зять его Панас 

  
2 

 Iлляшъ Педашенко   
 Антонъ Риндя 1  
 Антонъ Даниленко  2 
 Семенъ Мащенко   

Iтого в деревні Бабичах нищетних весма зубожалих 
подпоможчиковъ дворов 6 
в тих дворах хат 8 
в тих хатах семей 9 

 
В той же деревні при футорі значкового товариша Григория Холода посполитие нищетние i 

весма зубожаліе в еднихъ хатахъ жиючие  
 

ко
ні

 
ро

бо
чі

 

во
ли

 
ро

бо
чі

 

Господаръ  
Левко Даниленко 

 
1 

 

Гордій Коваль 1  
мірочник Терешко Лопулко   
Iванъ Чухно  1 2 
Грицко Чирва  2 
Романъ Хибастiй  2 
Степан зять Хибастого    
Левко Черепаха   

Iтого при футоре хат 8 
в тих хатах семей 8 
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 Наказний сотник Городисский ІванъГайдашъ 
 Атаман городовий Федоръ Семеновъ 
 Значковий полку Миргородского товариш Омелян Корчевский 
 А вместо Сотника неграмотного по его велению писар Ісифъ Згурский подписал 
 Значковий полку Миргородского товаришъ 

 
 

Перечневая табель полку Миргородского сотні Власовской коликое число во оной 
сотні по ревізіи 1738 году иміется каких статей дворов, а в тіхъ дворах хатъ а в хатахъ 
семей значить нижей  

 
Звания  Можніе 

знатним 
промислом 
бавчиеся 

семянистие 
и одинакіе  

Середние 
неболшіе 
промисли 
имеючіе 

сімянистие 
и одинакіе  

 грунтовие 
сімянистие і 

одинакіе  

Малогрунто
віе 

сімянистіи 
одинакіе 

Нищетніе 
сімянистіе і 

одинакіе  

Ітого всехъ 
дворовъ 

хатъ и семей 

Сотні 
Власовск

ой 

дворов 

хат 

семей 

дворов 
Х

ат 

семей 

дворов 
ха т 

семей 

дворов 

хат 

семей 

дворов 

хат 

семей 

дворов 

хат 

семей 

В городі 
Власовці 

 
В селі 

Рублівці 
 

В деревні 
Недогарку 

 
 

 Ітого во  
 всей сотні 
Власовско
й козачих 
дворовъ 

      4 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

12 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

12 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

12 
 
 

14 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 

35 

24 
 
 

31 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 

72 

25 
 
 

32 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 

76 

32 
 
 

18 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 

78 

41 
 
 

26 
 
 
 

43 
 
 
 
 
 
 

110 

42 
 
 

26 
 
 
 

46 
 
 
 
 
 
 

114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

196 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

204 
 
 

  Значковий полку Миргородского товарищъ Омелян Корчевский 
  Сотник наказний Власовский Іван Бабичъ 
  Атаман Андрій Остапенко 
  А вмісто оной старшины неграмотних по их велению подписалъ 

Якимъ Стефановичъ подписался 
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Перечневая табель полку Миргородского сотне Кременчуцкой коликое число во оной 
сотне по ревизии 1738 году имеется каких статей дворов, а в тех дворах хат, а в хатах 
семей значить нижей 

 
Зва
ния  

   итого    Итого 

сот
не 

Кре
мен
чуц- 
кой 

дворов 
хат 

семей 
дворов 

хат 
семей 
дворов 

хат 
семе 

дворов 
хат 

семей 
дворов 

хат 
семей 
дворов 

Х
ат 

семей 
двлров 

хат 
семей 
Д

воро 

хат 
семей 

в 
гор
оде 
Кре
мен
чук

е 

1 1 2 1 1 2 5 6 1
3 

7 8 1
7 

1
0 

1
0 

1
0 

6 6 6    1
6 

1
6 

1
6 

в 
дере
вне 
Кри
вуш

ь 

   1
3 

1
6 

3
1 

   1
3 

1
6 

3
1 

   8 8 8    8 8 8 

в 
дере
вне 
Бог
омо
лов
ка 

      2
2 

2
5 

4
6 

2
2 

2
5 

4
6 

   1
1 

1
1 

12    1
1 

1
1 

1
2 

в 
дере
вне 
Сав
ино

й 

      1
2 

1
7 

2
7 

1
2 

1
7 

2
7 

1 1 1 1
5 

1
5 

20    1
6 

1
6 

2
1 

в 
дере
вне 
Юх
нов
ик 

            3 3 6 4 4 4    7 7 1
0 

итог
о в 
сот
не 

Кре
мен
чуц
кой 

1 1 2 1
4 

1
7 

3
3 

3
9 

4
8 

8
6 

5
4 

6
6 

1
2
1 

1
4 

1
4 

1
7 

4
4 

4
4 

50    5
8 

5
8 

6
7 

 


