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Це архівне видання послуговується всім дослідникам теми й періоду Національ
но-визвольної війни в Україні 1648-1657 рр. під проводом Богдана Хмельницького 
для поглибленого їх вивчення. Базується на документах з актових книг -  унікального 
джерела з історії України, що зберігається в Центральному державному історичному 
архіві України, м. Київ. Величезний масив використаних документів (понад 4,7 тис.) 
стосується тієї частини України, що в результаті національно-визвольних змагань 
не увійшла до Козацької держави, але залишилася у складі Речі Посполитої; акти 
висвітлюють ці змагання не з точки зору ініціаторів, але протилежного їм табору. 
Видання складається з трьох частин. Перша включає 10 розділів, кожному з яких від
повідає один з 1648-1657 років. Друга частина має 8 розділів, кожен з них являє со
бою складену упорядниками таблицю про сплату певного подимного податку, запро
вадженого упродовж досліджуваних років. Частина третя -  це науково-довідковий 
апарат і додатки. Покажчики -  імен та географічних назв, містять зведену інформа
цію і є самостійними науковими довідниками для істориків, краєзнавців і тих, хто 
займається генеалогією. Додано словник термінів і застарілих слів; важливу інфор
мацію містять й інші додатки. У передмові визначено основні засади й принципи 
організації видання, особливості подання текстів документів тощо.
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“Оголошуємо що ми приєднуємося [до поляків] як люди вільні, 
свободолюбні, що ми не хотіли б, аби нас принизили у чеснотах наших 
шляхетських, бо ми народ настільки шляхетний, що не поступимося жодному 
народові в світі й усвідомлюємо, що за шляхетністю ми рівні всякому іншому 
народові. Але у нас є ще й князівські роди, які за своїм походженням мають 
у нас особливе становище й честь: ми б не бажали, аби їхню честь хоч якось 
було применшено; тому просимо зберегти їм ту родову честь. Окрім того, -  ми 
люди іншої ніж ви віри, найперше [ми] греки [православні]: просимо, аби нас 
не принижували й нікого не силували до іншої віри”.

З промови князя Костянтина Вишневецького (молодшого брата Дмитра Байди),
виголошеної на Люблінському сеймі 1569року.

Переклад з польської

Держави, церква, монархія дужа,
Війська численні й потуга, що мужня,
Іде усе те крізь нехіть в руїну,
В незгоді світ цей вола й гине, гине!

Данило Братковський.
З польської мови переклав Валерій Шевчук

Український нарід не пережив свого раю в часах Богдана -  ні в иншій добі 
своєї минувшини. Наші соціальні, політичні і культурні ідеали лежать перед 
нами, а не за нами. Але Хмельниччина була все-таки великим етапом в 
поході українського народу, українських мас до своїх соціальних, політичних, 
культурних і національних ідеалів. Ся кривава руїна, облита слізьми й потом, 
хаотична і невдала у своїх досягненнях доба була і зістанеться великим і 
високим моментом українського життя, повним великого напруження і великих 
змагань.

М. С. Грушевський. Історія України -  Руси

2-8-929



Від упорядників

Національно-визвольна війна українського народу середини 17 ст. під 
проводом Богдана Хмельницького (далі -  Національно-визвольна війна, 
Війна) одна з тих тем вітчизняної історії, що викликає постійний і непере
січний інтерес у фахівців-істориків, діячів культури і мистецтва, широко
го загалу. Обсяги різнорідної літератури з цього питання є вражаючими1. 
Дослідники різних часів і країн зробили свій внесок у вивчення історії 
цієї війни, її причин і характеру, різних аспектів. Водночас склалися сте
реотипні підходи до теми (найміцніші з них -  радянського часу), відбула
ся міфологізація багатьох сюжетів цього періоду. Об’єктивне висвітлен
ня історії Національно-визвольної війни, як і загалом історії України, є 
нагальною потребою українського суспільства в справі утвердження не
залежної держави. Здійснити таке завдання неможливо без повернення 
до першоджерел, наукового аналізу усього комплексу документів.

Мета цього видання -  підготувати до наукового використання прак
тично весь великий масив документів стосовно Національно-визвольної 
війни, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві 
України, м. Київ (далі -  ЦЦІАК України, Архів) і які лише частково вивчені 
істориками. Отже, джерельною базою видання стали актові книги -  збірки 
актів судово-адміністративних установ Речі Посполитої (перелік опра
цьованих фондів і актових книг див. у відповідному додаткові: Список 
актових книг, використаних для підготовки видання). Також використано 
ту невелику частину документів Гетьманської України, що збереглася в 
ЦДІАК України, -  з кількох ратушних книг, а також окремі документи з 
ф. 2072, Дерманський чоловічий монастир; пояснення щодо їх викорис
тання див. у згаданому додатку. До видання не увійшла вже опублікована 
частина збірки ЦДІАК України, що стосується становлення української 
козацької держави в середині 17 ст.2.

Територіально основний масив документів стосується населених 
пунктів Волинського (найбільше; складалося з Володимирського, Креме
нецького і Луцького повітів), а також Київського (Житомирський, Ов
руцький і правобережжя Київського повітів) воєводств Речі Посполитої. 
Набагато менше представлено Брацлавське (Брацлавський і Вінницький 
повіти) і Чернігівське (Новгород-Сіверський і Чернігівський повіти) во
єводства. Цьому є кілька пояснень, найбільш вагомі з них -  це перехід 
значної території (насамперед у Київському, Чернігівському і Брацлав- 
ському воєводствах) під контроль козацької адміністрації, а також зни
щення документів судово-адміністративних установ Речі Посполитої у 
районах активних бойових дій. Про населені пункти лівобережної час
тини Київського повіту Київського воєводства, а також Подільського і 
Руського воєводств є лише окремі згадки.

1 Як приклад, див. бібліографічні 
огляди з теми, складені у 80- 
90-х роках 20 ст., як-то: Мето- 
дические указания и библио- 
графия по изучению спецкурса 
“Освободительная война укра- 
инского народа 1648-1654 гг. 
и воссоединение Украиньї с 
Россией. -  Ч. 1. -  Днепропет- 
ровск, 1980; Плохий С. Н. Ос
вободительная война украин- 
ского народа 1648-1654 гг. в 
латиноязьічной историографии 
серединьї XVII века. -  Днепро- 
петровск, 1983; Мьїцьік Ю. А. 
Записки иностранцев как ис- 
точник по истории Освободи- 
тельной войньї украинского 
народа 1648-1654 гг. -  Дне- 
пропетровск, 1985; Ковальский
Н. П., Мьїцьік Ю. А. Анализ 
отечественньїх источников по 
истории Освободительной вой
ньї украинского народа 1648— 
1654 гг. -  Днепропетровск, 1986; 
Мьїцьік Ю. А. Анализ архивньїх 
источников по истории Осво
бодительной войньї украин
ского народа 1648-1654 го- 
дов. -  Днепропетровск, 1988; 
Мицик Ю. Джерела з історії 
Національно-визвольної війни 
українського народу середини 
XVII століття. -  Дніпропет
ровськ, 1996; Визвольна війна 
українського народу середини 
XVII ст. (до 350-ї річниці по
чатку бойових дій). Київ. 21-22 
травня 1998 р. Міжнародна 
наукова конференція. Каталог 
книжкової виставки. -  К., 1998; 
Цибульський В. Визвольна вій
на українського народу сере
дини XVII ст. у зарубіжній 
історіографії. -  Рівне, 2000,
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(Від упоряднищв

Якщо порівняти з сучасним адміністративно-територіальним поді
лом, то Волинське воєводство -  це територія Волинської та Рівненської 
областей, північної частини Хмельницької (Білогірський, Волочиський, 
Ізяславський, Красилівський, Славутський і Шепетівський райони) й 
Тернопільської (переважно Теофіпольський і Шумський райони) облас
тей, а також (частково) Новоград-Волинський район Житомирської об
ласті. Київське воєводство (його правобережжя) -  це територія сучасних 
Житомирської і частини Київської областей. Тут доречно відмітити вклю
чення до збірника цікавої інформації про населені пункти північної пра
вобережної частини Київського воєводства, зокрема сучасних Овруць
кого району Житомирської області й Чорнобильського району Київської 
області, а також тієї частини колишнього Овруцького повіту, що тепер у 
складі Республіки Білорусь. Щодо Брацлавського воєводства -  у збірни
ку найчастіше згадуються населені пункти, що тепер входять до скла
ду Вінницької області, а Чернігівського -  тут найбільше представлено 
Новгород-Сіверщину, хоч, повторимося, ці згадки не мають системного 
характеру.

В період Національно-визвольної війни шляхта трьох воєводств -  
Київського, Чернігівського і Брацлавського, територія яких контролю
валася козаками, змушена була покинути насиджені місця і, зрештою, 
знайшла прихисток на Волині. Саме тому в актових книгах відклалася 
досить значна група документів стосовно цих воєводств, насамперед 
ухвали (лявдуми) сеймиків. їх детально анотовано у першій частині ви
дання; див. також додаток Сеймики Волинського, Київського, Брацлав
ського і Чернігівського воєводств Речі Посполитої, що відбулися упро
довж 1648-1657 років.

Вважаємо, що пропонованим доробком ми продовжуємо роботу, за
початковану Київською археографічною комісією (1843 -  1921 рр.) та 
Київським центральним архівом давніх актів (далі -  КЦАДА; 1852 -  
1943 рр.) щодо включення архівних документів у науковий обіг. Загалом 
погоджуючись з узагальненою оцінкою сучасними істориками діяльнос
ті цих інституцій3, ми з вдячністю ставимося до їхньої діяльності щодо 
виявлення і збору актових джерел та їх масової публікації, зокрема тих, 
що стосуються Національно-визвольної війни4. Саме в цьому напрямі ді
яльності вказаних установ ми б хотіли вважатися їхніми наступниками.

Публікації видання передував значний підготовчий період. Насампе
ред було визначено хронологічні межі збірки: їх ми обмежили 1648 -  
1657 рр., визначивши кінцевим рік смерті Богдана Хмельницького. Згідні 
з тими дослідниками, які вважають, що національно-визвольні змагання 
тривали й опісля -  варіантів з кінцевими датами є кілька. Однак то були 
вже інші етапи боротьби, а перший, на наш погляд, завершився саме
1657 р. Як виняток, до збірника включено кілька документів, датованих 
пізнішими роками. Ми не змогли відмовитися від включення цих яскра
вих за змістом актів, що стосуються подій Війни, хоч розуміємо, що ці 
виявлення випадкові, а в відповідних актових книгах є набагато більше 
подібних документів і вони чекають на своїх дослідників.

Звертаємо увагу, що серед дослідників дебатується питання й про те, 
яким саме терміном означити події, що розгорнулися в Україні, почина
ючи з 1648 р. Найчастіше усталену за радянської доби назву “Визвольна 
війна” історики слушно подають як “Національно-визвольна війна” (на 
чому, власне, зупинилися й ми). Інші групи вчених теж небезпідставно 
означають ці події як революцію або як громадянську війну. Вважаємо, 
що включення в науковий обіг пропонованих нами документів сприяти
ме остаточному вирішенню цього питання. До речі, вже сучасники по
дій намагалися якось означити ті події. У документах (слід пам’ятати,

та багато інших, а також чис
ленні публікації з теми часів 
Незалежності України. Упоряд
ники, як архівісти, не ставили 
за мету огляд і аналіз історичної 
літератури.

2 Див. Документи Богдана 
Хмельницького (1648 -  1657). -  
К., 1961; Універсали Богдана 
Хмельницького. 1648 -  1657. -  
К., 1998.

3 Грімстед Кеннеді Патриція. 
Археографія на службі імпер
ської політики: заснування Ки
ївської археографічної комісії 
та Київського центрального ар
хіву давніх актів // Матеріали 
ювілейної конференції, присвя
ченої 150-річчю Київської ар
хеографічної комісії (Київ, Сед- 
нів, 18 — 21 жовтня 1993 р.).-К., 
1997.-С . 11-33.

4 Памятники, изданньїе времен- 
ною комиссиею для разбора 
древних актов. У 4-х тт. -  К., 
1845 -  1859; 2-е вид.: у 3-х тт. -  
К, 1897 -  1898; Архив Юго- 
Западной России, издаваемьій 
комиссиею для разбора древних 
актов. 35 томов у 8-ми сериях. -  
К., 1859 -  1911, та ін. видання -  
див. додаток: Перелік видань, 
в яких опубліковано окремі до
кументи з актових книг ЦЦІАК 
України, анотовані у збірнику. 
Про роль і участь КЦАДА у 
підготовці цих видань див: Ки
ївський центральний архів дав
ніх актів. 1852 -  1943. Збірник 
документів у двох томах . -  Т. 1. 
1852- 1921. - К ,  2002.



(Від упорядників

що їх складали представники протилежного ініціаторам національно- 
визвольних змагань табору) для цього вжито: “лита зльїе”5, “кровавьш 
потоп”, “домовоє войньї” тощо (див. наведені в окремих анотаціях цита
ти з документів).

Було сформульовано й принцип відбору документів до видання. 
В його основу покладено якнайповніше виявлення актів, тобто, обліку
валися всі документи, що мають відношення до теми, навіть якщо в них 
була тільки єдина згадка про визвольні змагання. Розглядалися й доку
менти з суто побутових справ й частину з них включено до видання -  ті, 
в яких (на думку упорядників) відображені події розвивалися б інакше у 
мирний час, або в яких відображено тло подій -  наступи козаків, напади 
татар, участь в окремих битвах тощо. Причиною включення документа 
у видання слугувала, зокрема, наявність у ньому певного прізвища -  або 
якогось відомого діяча, або активного учасника подій у регіоні, що ви
пливає з виявлених документів. Прикладом можуть слугувати два доку
менти за травень 1648 р. про уповноваження двома володимирськими 
євреями реєнта Володимирської ґродської канцелярії Павла Тетері на 
ведення їхніх судових справ. Ці акти не мають відношення до власне по
дій Національно-визвольної війни, але відомості про майбутнього укра
їнського гетьмана, безумовно, становитимуть інтерес для дослідників, 
тому анотації на ці акти включено до видання. Інший приклад: епізод про 
введення 1652 р. Марцина Калиновського у володіння кількома селами на 
Брацлавщині теж на перший погляд не мав би фігурувати у збірнику. Але 
для появи його там у нас було два аргументи: прізвище М. Калиновсько
го, достатньо відомого тогочасного діяча, а також те, що документів про 
Брацлавщину збереглося надто мало, через те навіть перелік існуючих 
тут на період Війни кількох сіл є цікавим. Досить повно упорядники піді
брали документи для характеристики, наприклад, Федора Липки, одного 
з активних діячів з числа покозаченого населення м. Луцьк. У збірнику 
вміщено й групу документів стосовно діяльності Луцького православ
ного братства й загалом про православ’я в цьому регіоні. Обмежимося 
цими прикладами гнучкого підходу до включення документів у збірник, 
хоч їх, звичайно, є набагато більше.

Окремо слід зупинитися на т. зв. “єврейській” темі. Питанню про знач
не або й цілковите винищення єврейського населення козаками та поко- 
заченим населенням українських воєводств Речі Посполитої присвячено 
значну кількість наративних джерел і розвідок єврейських авторів. Під 
час виявлення документів для видання упорядники поставили за мету 
зібрати якнайбільше документальних свідчень, що проливають світло на 
цю проблему. І в результаті виявилося, що в актових книгах докумен
ти про переслідування й винищення євреїв безумовно є, але масштаби 
цих страшних подій набагато менші за окреслені в названих публікаціях. 
Причину такого стану речей ми вбачаємо, зокрема, в тім, що досліджені 
нами акти належать до порівняно спокійних як на ті часи Волині й части
ни Київщини. Більшість актів стосовно подій, що відбувалися в районах 
активних дій козацького війська, загинула, або й не була складена, бо 
суди там тривалий час не діяли.

Вважаємо, що відтворенню історичної правди допоможе та включена 
до збірника група документів, в якій йдеться про сплату євреями податків 
(власне, факт цієї сплати вже заперечує їхнє тотальне знищення), і боргові 
документи. Збереглася значна кількість судових присяг (юраментів) єв
рейських громад міст і містечок, насамперед волинських, про сплату по
димного податку, в яких, зокрема, йдеться й про знищення певної, досить 
значної кількості єврейських димів під час війни (ці відомості вміщено 
в таблицях другої частини видання), декрети Головного люблінського

5 Саме цей вираз використано у 
назві другої частини збірника. 
Див. значення слова “злий” у 
словнику термінів і застарілих 
слів.
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трибуналу у справах єврейських громад -неплатників податків, списки 
цих неплатників тощо. До видання включено й боргові документи, які 
підтверджують лихварську діяльність євреїв (тільки частину таких доку
ментів, у яких йдеться про позику найбільших грошових сум). Загалом їх 
в архіві зберігається набагато більше, ніж включено у збірник (звертаємо 
на це увагу дослідників), але анотувати всі їх у виданні, враховуючи до
тичний характер теми, ми не вважали за потрібне. Ці документи засвід
чують існування єврейських громад у конкретних населених пунктах, рі
вень заможності окремих євреїв тощо і слугують серйозним джерелом до 
об’єктивного вивчення теми “Національно-визвольна війна і єврейське 
населення України”.

Через те, що обсяг виявлених документів перевищив усі наші споді
вання і становить понад 4,7 тис. одиниць (значна кількість їх пропону
ється увазі дослідників уперше; точну кількість позицій у першій і другій 
частинах видання див. у цій передмові далі), постало питання про форму 
і спосіб подання інформації у збірнику. Тому з загальної маси виявлень 
було виділено один, але найчисельніший вид документів: судові присяги 
(юраменти) підданих про правомірність сплати подимного податку. Вмі
щена в них конкретна інформація становить інтерес не тільки для теми, 
визначеної в назві збірника, але й для вивчення історії землеволодіння і 
судочинства, податкової системи в Речі Посполитій, заселення України, 
антропонімії тощо. Однак у центрі нашої уваги все ж перебували фінан
сові заходи уряду Речі Посполитої, спрямовані на зміцнення боєздатності 
армії з метою ліквідації “рєбє/шиє козацкоє” і “вьіузданного хлопства”.

Цей комплекс документів уже потрапляв у поле зору дослідників, 
найперше В. Ф. Владимирського-Буданова6. У названому виданні інтерес 
для нас становить розділ XXVI: “Даннме, извлеченньїе из присяжних 
показаний о количестве дьімов в городах и селах, подлежавших оплате 
подимного во время войн Хмельницкого 1648 -  1655 гг.”. Подані тут ві
домості стосуються Житомирського повіту7 за 1650 р., а також Луцького і 
Володимирського (з деякими відомостями по Кременецькому) повітах за 
1648 -  1655 рр., а по окремих населених пунктах цих повітів -  за 1657 -
1658 рр. Авторів розділу у виданні не вказано, тому дослідники вважали 
ним В. Ф. Владимирського-Буданова, автора передмови й упорядника 
т. 2 ч. VII АЮЗР, де й вміщено названу публікацію. Однак у ф. 83, Ка- 
манін Іван Михайлович, що зберігається в ІР НБУВ, є дві справи: № 52, 
“Присяжньїе показання о количестве домов, подлежащих оплате до и по
сле Освободительной войньї 1648 -  1654 гг. в Луцком повете” (191 арк.) і 
№ 53, “Присяжньїе показання о количестве домов в городах и селах, под
лежащих оплате по дьімном [!] до и после войн Хмельницкого” (69 арк.), 
в цій другій використано юраменти з актових книг Кременецького ґрод- 
ського суду. Порівнявши зміст справ № 52 і 53 ф. 83 ІР НБУВ з таблиця
ми, вміщеними у т. 2 ч. VII АЮЗР, доходимо висновку, що йдеться про 
частину рукопису і публікацію одного і того самого дослідження. З ана
лізу названих архівних справ вияснилося, що копіювання судових при
сяг і зведення статистичних відомостей з них у таблицю здійснили спів
робітники КЦАДА. Опрацювали їх для видання керівник цього архіву
І. М. Каманін (чорні олівець і чорнило) та В. Ф. Владимирський-Буданов 
(синій олівець). Остаточно світло на авторство цієї публікації в АЮЗР 
проливає запис -  автограф І. М. Каманіна: “В типографию г. Корчака- 
Новицкого г. Мазурову для набора. Моя и проф. Буданова рукопись”8.

Підкреслимо цінність цієї публікації, що насамперед полягає в акцен
туванні уваги дослідників на унікальному джерелі для вивчення одного 
з найважливіших періодів історії України. Однак суттєвим її недоліком є 
надто сміливе і, на наш погляд, багато в чому необгрунтоване причислен-

6 Див. АЮЗР. -  Ч. VII. -  Т. 2. 
Акти о заселеним Юго-За- 
падной России. -  К., 1890. -  
С. 423-496.

7 Насправді наведені в цій 
частині таблиці дані стосу
ються населених пунктів не 
тільки Житомирського, але й 
Овруцького й правобережжя 
Київського повіту Київського 
воєводства -  це можна про
слідкувати за Покажчиком гео
графічних назв, доданого до 
нашого видання. Припускаємо, 
що назва підрозділу таблиці -  
“Житомирський повіт” виник
ла через те, що її складено на 
основі судових присяг (юрамен- 
тів), вміщених в житомирських 
ґродських актових книгах; тепер 
це ф. 11, Житомирський грод- 
ський суд у ЦЦІАК України.

8 ІР НБУВ, ф 83, спр. 50, 
арк. 190 зв.
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ня упорядниками кількості димів, наведених у юраментах під визначен
ням “Було”, до певного року, не вказаного в документі (найбільше це сто
сується поданих у виданні відомостей за 1648 -  1650 рр.). Тлумаченням 
джерела у такий не підтверджений документами спосіб автори публікації 
значно знизили достовірність наведеної інформації та можливість її на
укового використання, що посилюється відсутністю архівних посилань 
на кожний юрамент (в кінці публікації вміщено узагальнене посилання 
на актові книги й використані в них аркуші). До того ж у повному обсязі 
юраменти в публікації не використано (див. додаток до цього видання -  
Список актових книг, використаних для підготовки видання. Відмітимо 
для полегшення порівняння, що в Список не включено документи після 
1657 р., бо вони виходять за хронологічні рамки нашого збірника, а в 
публікації в АЮЗР їх використано).

Було б неприпустимим обминути увагою доробок ще одного визнач
ного українського історика -  О. І. Барановича, насамперед його розвід
ку “Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст.”. 
(К., 1930). Автор досліджує заселення Волині, але дещо іншого хроноло
гічного періоду -  у переддень Національно-визвольної війни. Є дві при
чини, через які ми, упорядники, з пієтетом називаємо О. І. Барановича 
своїм попередником. Перша -  це блискуче використання ним цінного 
джерела -  судових присяг (юраментів)9, починаючи з 1629 р., часу запро
вадження в Речі Посполитій подимного податку, а також за 1631, 1635 
та ін. роки. На основі цього джерела він розгорнув багатовекторне до
слідження, зробив глибокі припущення й висновки. Друга причина ще 
більше важлива. Йдеться про висновок О. І. Барановича, який ми ціл
ковито підтримуємо: наведені В. Ф. Владимирським-Будановим у вже 
згадуваному т. 2 ч. VII АЮЗР відомості про кількість димів за 1648 і 
навіть 1649 рр. не є даними за ці роки, а стосуються саме 1629 р. -  року 
запровадження подимного податку. Цей висновок ученого вважаємо на
стільки важливим, що наводимо його дослівно: “Закінчуючи розглядати 
подимне як джерело, я повинен додати ще один важливий момент про 
подимне 1629 р .... Справа в тім, що, на мою думку, це єдине подимне, яке 
можна використати, щоб підрахувати число людності в першій половині 
XVII ст., в часи перед Хмельниччиною. Подимне наступних років це не 
подимне тих наступних років, це є подимне 1629 р. з деякими варіаціями. 
Подимне наступних років -  зібране за атестаціями 1629 р., всі відомості 
подимного наступних років це є відомості про число димів 1629 р. Ви- 
йняток може бути тільки тоді, коли маєток володільця зазнав якоїсь руїни, 
коли володілець, не хотячи платити з неіснуючих димів, подав атестацію 
і присягу до ґроду про це зменшення числа димів.... Коли 1631 р. збира
ли подимне, то збирали його за реєстром, якого склав 1629 р. тодішній 
поборця. Подимне 1631 р. це є подимне, зібране за атестаціями 1629 р., 
зазначене в списках подимного І 631 р. є число димів не цього року, а чис
ло димів 1629 р. Беремо подимне 1635 р. Це подимне так само зібране 
за атестаціями і квитами 1629 р.; ... з ... судових справ видно, що плат
ників притягають до відповідальності за невиплату подимного “згідно з 
юраментом року 1629”. Нарешті й подимне 1648 р., що його видрукував 
Владімірський-Буданов10, дає в основі число димів 1629, а не 1648 р. Це є 
змінені списки димів 1629 р., змінені в тих випадках, коли протягом цих 
років маєток було спустошено і подані були тому щодо цих маєтків змен
шені числа. Це видно з порівняння відомостей про число димів 1629 р. 
і число їх, подане в списках 1648 р. Здебільшого маємо викази цілком 
тотожні... Мій висновок, здавалося б, могли захитати ті випадки, коли в 
числах димів, поданих 1629 р. та 1648 р., є розходження, цих випадків є 
досить... Переглядаючи книги, з яких Владімірський-Буданов брав відо-

9 Саме судових присяг (юра
ментів), а не поборових ре
єстрів, яких за цей період в 
актових книгах не виявлено; це 
відмічає й сам О. І. Баранович. 
Документи, що їх використав до
слідник, мають зазвичай такий 
діловодний заголовок: “ООблята 
атєстации и вьікона»є присєги 
подданнх...” (далі за текстом). 
Однак деякі історики дотепер 
чомусь вперто стверджують, 
що вони у своїх розвідках ви
користовували саме поборові 
реєстри, при цьому посилаючись 
на аркуші актових книг, де якраз 
вміщено юраменти.

10 Арх. Ю.З.Р., ч. VII, т. II -  
зноска О. І. Барановича.



мості про число димів за часів Хмельниччини, ви помітите досить хутко, 
що він не міг в них знайти списку димів 1648 р., що число димів 1648 р. 
здебільшого взято з атестацій 1649 і 1650 років, до того взято з юрамен- 
тів про спустошення... Що видрукуване від Владімірського-Буданова по
димне 1648 р. в жаднім разі не дає числа димів 1648 р., промовляє й те, 
що 1648 р. в книгах актових нема атестацій про число димів всіх воло
дільців, ми маємо тільки додаткові юраменти окремих володільців про 
те, що вони не можуть платити за старими квитами, бо маєтності їхні 
спустошені”11.

Таких самих висновків своїм шляхом дійшли й упорядники пропо
нованого видання, однак О. І. Баранович зробив їх першим. Отже: судова 
присяга зазвичай здійснювалася і, відповідно, в актову книгу записував
ся документ у разі, якщо за період між сплатою двох подимних подат
ків -  попереднього і наступного, відбувалися зміни у кількості димів 
порівняно з 1629 р., часом запровадження подимного податку. Однак в 
умовах надзвичайної ситуації, спричиненої Війною, кількість димів з не
минучістю змінювалася, насамперед у бік зменшення; часто у вирі подій 
гинули квити про сплату попередніх податків. Тому присяги (юраменти) 
про наявну кількість димів, з яких і сплачувався податок, набули тоталь
ного характеру. В розділах-таблицях другої частини видання зафіксовано 
випадки складання присяги навіть тоді, коли кількість димів залишалася 
незмінною (насамперед це було пов’язано зі знищенням квитів).

У роки, що становлять хронологічні межі збірника (1648-1657 рр.), 
актуальним стало й питання щодо скасування сплати податків згідно 
з квитами 1629 р. (тобто, з зафіксованої тоді кількості димів). Незважа
ючи на саме такі ухвали сеймів і, відповідно, сеймиків, де-факто подат
ки вже з початку Війни сплачувалися з наявної кількості димів, тобто, 
згідно з юраментами. Але починаючи з 1651 р., й де-юре відправними 
документами було визнано квити попереднього поборці (у 1651-му -  за 
1650 р. і т. д.), на практиці податки сплачували тільки з наявної кількості 
димів, підтвердженої судовими присягами. Див. про це також у частині 
передмови, вміщеної на початку другої частини видання.

Керуючись наведеними аргументами, подаємо як додаток до видан
ня Витяг з конституції сейму від 20 лютого 1629 р. про запроваджен
ня подимного податку. Вважаємо також за необхідне наголосити на 
важливості розвідки О. І. Барановича для нас і необхідності розгляда
ти статистико-економічні відомості, наведені в частині другій нашого 
видання, в комплексі з доробком цього історика, а також, безумовно,
В. Ф. Владимирського-Буданова, І. М. Каманіна та ін. вчених, які пу
блікували документи з актових книг про Національно-визвольну війну 
в АЮЗР та ін. виданнях Київської археографічної комісії.

Отже, виділивши з загальної маси виявлених документів судові при
сяги (2211 позицій)12, що стосуються сплати подимних податків, ми 
створили на їхній основі окрему, другу частину видання. Враховуючи 
досвід попередників, яким так і не вдалося створити на основі юрамен- 
тів чітку й узагальнену картину руху українського населення упродовж 
Національно-визвольної війни, упорядники згрупували відомості з цих 
документів у межах періоду збору окремих подимних податків, створив
ши для кожного з них окрему таблицю (за винятком останньої, в якій 
йдеться про два податки; загальна кількість представлених у 8 таблицях 
податків -  9). На наш погляд, такий підхід більше відповідає темі збірни
ка, бо кількісно і якісно характеризує дію системи оподаткування в Речі 
Посполитій, висвітлює хід фінансового забезпечення заходів польсько
го уряду, спрямованих на придушення “ргбєллиє козацкоє”. До кожної 
такої таблиці додано довідку про організацію і хід сплати того або ін-

(Від упорядниіф

11 Баранович О. Залюднення Во
линського воєводства в першій 
половині XVII ст. -  К., 1930. -  
С. 10 -  13. У цій великій за роз
міром цитаті довелося про
пустити конкретні приклади з 
документів, наведені автором 
на підтвердження висунутих по
ложень.

12 Саме позицій, бо власне су
дових присяг, використаних у 
другій частині видання, трохи 
менше: інколи виникали си
туації, коли починали збирати 
щойно запроваджений податок, 
ще не завершивши збір попе
реднього. Тому в певній части
ні юраментів йдеться про од
ночасну сплату двох податків. 
Такі акти використано двічі, 
інформацію про окремі податки 
розділено між відповідними 
таблицями. Кожного разу такий 
факт відмічено в колонці “При
мітки ...
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inoro подимного податку, складену на основі документів, анотованих у 
першій частині видання. При цьому було виявлено інформацію про ще 
7 подимних податків, запроваджених упродовж 1648-1657 рр., однак су
дові присяги (юраменти) про їхню сплату не збереглися. Цю інформацію 
оформлено в довідки про кожен з 7 податків; їх об’єднано в додаток під 
назвою “Довідки про подимні податки, відомостей про сплату яких у до
кументах немає (без таблиць)”. Додамо, що наявність покажчиків -  імен 
і географічних назв, значно розширює можливість використання вклю
чених у таблиці даних. Детальні пояснення щодо організації таблиць для 
зручності дослідників виокремлено з цієї передмови й подано на початку 
другої частини видання.

Решта виявлених документів, а їх налічується 2580, склали першу 
частину збірника. Звичайно, опублікувати таку кількість джерел у пов
ному обсязі в одному виданні неможливо. Але метою публікації упо
рядники апріорі визначили надання дослідникам саме повноти джерель
ної бази. Детально вивчаючи доробок Київської археографічної комісії, 
упорядники дійшли висновку, що навіть великі за обсягом видання, як 
це було з АЮЗР, не дозволяють охопити всі виявлені документи, тому 
з неминучістю відбувається досить значне втручання упорядників, які, 
включаючи документи у збірник або відкидаючи їх, фактично цензурую
чи їх свідомо чи підсвідомо, вибудовують своє бачення певного питання. 
З метою максимального уникнення цього (водночас не тішачись зайви
ми ілюзіями) було вирішено покласти в основу видання принцип аноту
вання документів з тим, аби всю групу виявлених актів представити у 
збірнику. Для уникнення зайвої стандартизації викладу змісту докумен
тів і надмірного нав’язування упорядниками свого бачення конкретних 
проблем запроваджено досить широке цитування документів, причому 
в обох частинах збірника (детальніше про це див. далі, у рубриці “Циту
вання документів”).

Охарактеризуємо включені у першу частину збірника документи за 
видами. Це насамперед конституції 11 сеймів13, ухвали (лявдум, laudum) й 
інструкції депутатам сеймиків (найбільше -  Волинського воєводства, але 
є й Київського, Чернігівського й Брацлавського воєводств, об’єднаних -  2 
або 3 воєводств, а також кількох сеймиків Володимирського повіту; див. 
ще один додаток до збірника14). Далі за ступенем важливості слід назва
ти документи тогочасного польського короля Яна-Казимира: універсали 
(крім короля, їх видавали й інші високопосадовці Речі Посполитої -  при- 
мас, гетьмани, воєводи, каштеляни, а також скарбники, поборці тощо -  
всіх їх представлено у виданні), привілеї, патенти, дипломи, різного роду 
листи тощо. Високим ступенем інформативності відрізняються декрети 
тогочасних судів; цей вид документів в актових книгах і, відповідно у 
збірникові, добре представлено кількісно.

Таким офіційним, нормативним документам протистає не менш важ
ливий величезний за обсягом документальний блок, в якому найбільш 
яскраво відображено живе море тогочасного бурхливого життя. Це ма
ніфестації, протестації15, свідчення, оповідання шляхтичів, церковних 
діячів і міщан, реляції возних, судові присяги (юраменти) підданих про 
збитки, заподіяні татарами, козаками, військовими підрозділами Речі По
сполитої, а також через стихійні лиха, пошесті; реєстри корогв, а також 
реєстри заподіяних шкод тощо. Анотовано й цікаву групу документів -  
тестаменти (духовні заповіти). їхній основний зміст (стосовно спадщи
ни) не розкрито, бо це не має прямого стосунку до теми дослідження. 
Упорядники мали на меті більше розповісти про конкретних людей, 
учасників тогочасних подій, додати біографічних даних, вказати (що 
важливо) конфесійну приналежність тощо.

13 Див. додаток: Сейми в Речі 
Посполитій, що відбулися упро
довж 1648 1657 років.

14 Назва додатку: Сеймики Во
линського, Київського, Брац
лавського і Чернігівського воє
водств Речі Посполитої, що від
булися упродовж 1648-1657 ро
ків. Значну кількість ухвал сейми
ків опубліковано, див.: АЮЗР. -  
Ч. II. Постановлений дворян- 
ских провинциальньїх сеймов в 
Юго-Западной России. -  Т. 1. -  
К., 1861; Ч. II. -  Т. 2. Акти для 
истории провинциальньїх сей- 
миков Юго-Западного края во 
второй половине XVII века. -  
К., 1888.

15 Зауваження щодо анотуван
ня протестацій: цей вид актів 
зазвичай поділявся на дві части
ни: власне протестацію і свід
чення (реляцію) возного з пи
тання, піднятого заявником. 
Однак в анотаціях упорядники 
виділяли реляції возних тільки
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Основною своєю метою упорядники вважали якомога повніше запро
вадження в науковий обіг комплексу документів стосовно Національно- 
визвольної війни. їхній аналіз, концептуальні розробки -  то прерогатива 
істориків. Саме тому в передмові “Від упорядників” зроблено тільки ко
роткий огляд документів за найбільшими змістовими групами і практич
но немає викладу історичних подій. Нагадаємо принагідно ще раз, що 
джерельною базою видання стали акти судово-адміністративних установ 
кількох українських воєводств у складі Речі Посполитої, тобто, протилеж
ного -  ворожого козацтву табору. Отже, і всі події Війни в документах 
подано саме крізь таку призму.

Причини Національно-визвольної війни, її переддень уже були в сфері 
уваги українських архівістів, які підготували відповідний документаль
ний збірник16. Вважаємо, що вміщена в ньому підбірка документів не 
втратила свого наукового значення, достатньо повно й об’єктивно висвіт
лює визначену тему. Через те упорядники, особливо не заглиблюючись у 
висвітлення питання про переддень Війни, обмежилися невеликою гру
пою досить яскравих документів, які характеризують становище насе
лення українських воєводств Речі Посполитої, що їх датовано виключно 
1648 р., -  з січня і до початку власне подій Війни (у нашому виданні це 
документ за 3 червня 1648 р.).

Одна з найбільших і найзначиміших документальних груп стосуєть
ся початкового періоду Національно-визвольної війни (1648-1649 рр.) й 
розкриває дії козаків у цьому регіоні, покозачення селян і міщан, роз
гортання повстанського руху, що переріс у селянську війну. Йдеться про 
самоорганізацію покозаченого населення, поділ його на сотні і навіть 
полки, про численних ватажків, які заявили про себе активними діями, -  
напр., в м. Гоща -  полковник Листопад (він же возний Іван Куковський), 
осавул Андріяш Гайдук, сотники, десятники; Тишик, звягельський пол
ковник та ін. Ще один особливо помітний спалах визвольної боротьби 
відбувся після перемоги козацького війська в Батозькій битві 1652 р.; 
найбільше документів про це записано в актові книги 1653 р. (і, відпо
відно, їх вміщено у розділ “Року 1653” першої частини видання). В числі 
найяскравіших виділяються події в м. Луцьк. Його міщани серед перших 
включилися у визвольну боротьбу -  вже влітку 1648 р. (і аж до 1651 р.), 
покозачилися й самоорганізувалися за козацьким зразком під керівни
цтвом Федора Липки, який оголосив себе полковником. Обмежимося ще 
одним прикладом стосовно Луцька: за свідченням документів, у жовтні- 
листопаді 1655 р. в місті перебувала козацька залога.

З документів вимальовується не тільки визвольний характер бороть
би, але її грабіжницький і розбійницький аспекти, переплетення інте
ресів, зведення рахунків тощо. Виникла чимала кількість загонів, що ді
яла “способам своеволньіх козаков”. Непоодинокими були й факти, коли 
селяни при нападах виконували волю своїх панів. Про це також йдеться 
у виданні.

Детальний огляд цих джерел, характеристику дій місцевого, україн
ського населення упродовж 1648 -  1649 рр. блискуче виконав І. М. Ка- 
манін у своїй розвідці “Участив южно-русского населення в восстании 
Богдана Хмельницкого”, що слугує передмовою до одного з томів АЮЗР 
під назвою “Акти, относящиеся к зпохе Богдана Хмельницкого”17. Цей 
огляд, що не втратив свого значення дотепер, територіально стосується 
переважно Луцького повіту Волинського воєводства і Житомирського 
повіту Київського воєводства. В кінці передмови вчений обіцяв також 
“представить движение среди крестьян и мещан во Владимирском и Кре- 
менецком поветах Вольїнского воєводства, в Подолии и Брацлавщине; 
остается определить участие в козацком движении дворянства и духовен-

в тому разі, якщо в них пові
домлялися додаткові значимі 
факти, про які не йшлося в 
першій частині документа, і не 
згадували про них, якщо возний 
лише підтверджував викладене 
заявником.

16 Україна перед Визвольною 
війною 1648 -  1654 рр. Збірка 
документів (1639 -  1648 рр.). -  
К., 1946.

17 АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  К., 
1914.-С . І -СІ .
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ства и рассмотреть мерьі борьбьі с движением правительства и общества 
... мьі имеем в виду дать окончание ее в другом месте, в ежегоднике -  
“Сборник” Киевской комиссии для разбора древних актов18.

Конспективно викладемо зміст інших найзначніших груп анотованих 
у збірнику документів. Це втечі з регіону шляхти, наляканої стрімким 
розгортанням подій Національно-визвольної війни, насамперед на по
чатковому її етапі (1648 -  1649 рр.) -  записи про них в актових книгах 
зустрічаються упродовж багатьох років після зазначених подій. Знищен
ня козаками і повсталим місцевим населенням майнових документів 
шляхти, а також масова загибель цих актів під час бойових дій, напр., у 
битвах поблизу Пилявців, Зборова та ін. (зазвичай шляхтичі возили їх з 
собою); у цій групі актів є описи окремих битв періоду Війни, людських 
поневірянь, полонення тощо. На нашу думку, саме цими фактами і поді
ями було започатковано трагічну сторінку в історії української шляхти в 
майбутньому -  її тривалу боротьбу за поновлення своїх станових прав, 
коли після поділів Речі Посполитої у кін. 18 ст. і входження правобереж
них українських земель до складу Російської імперії довелося “шукати” 
(підтверджувати) дворянство. Одним з способів цього “пошуку” стало 
фальшування відповідних документів і незаконний їх запис у вже існую
чі актові книги, насамперед періоду 18 ст.19. Події навколо Зборівського 
миру 1649 р. і Білоцерківського договору 1651 р. Збитки, заподіяні вій
ськовими підрозділами (з обох сторін), а також повсталими підданими, 
свавільними загонами. Дії татарських орд на Волині, моровиця (найбіль
шою була пошесть, що охопила край влітку й восени 1652 р.), сарана, 
голод. Земельні й маєткові проблеми. Церковне життя. Заходи уряду Речі 
Посполитої, спрямовані на організацію боротьби проти повстанців: ор
ганізація посполитих рушень; стягнення подимних та ін. податків і по
борів [документи розкривають справжню ціну, що їх заплатила (коштами 
і кров’ю) тоді Україна за спробу здобути незалежність і створити держав
ність]; організація нових військових підрозділів; діяльність (чи її при
пинення) судів тощо.

В документах також йдеться про дипломатичні місії (Адам Кисіль, 
Станіслав-Казимир Беневський та ін.), є згадки про кордон Української 
держави по р. Горинь. Цікаві документи стосуються походу в жовтні 
1654 р. московсько-козацького війська на Полісся, у т. ч. на його волин
ську частину, а також воєнних подій 1656 -  1657 рр.: шведсько-польської 
кампанії, російсько-шведської війни, ролі й діяльності семигородського 
князя Юрія Ракоці (1656 -  1657 рр.). Цим переліком не вичерпується, але 
тільки намічається розмаїття тем документів, анотованих у збірнику.

В основу організації збірника покладено хронологічний принцип. Про 
його другу частину вже йшлося: вона складається з 8 розділів-таблиць, 
кожна з яких присвячена одному з подимних податків (розміщення -  за 
наростанням років). Детальніше про організацію другої частини видання 
див. на її початку.

Перша частина видання складається з десяти розділів, кожен з яких 
відповідає певному рокові, від 1648 до 1657 включно. Принцип розмі
щення анотацій всередині розділів -  теж хронологічний, але за датою 
запису документа в актову книгу, а не за датою його складання, які не
рідко різняться між собою. Отже, якщо ці дати не співпадають, то дату 
складання документа упорядники наводили в тексті анотації, а якщо до
кумент складено і записано одного і того самого дня, то в анотації дату 
не вказано.

Для більшої очевидності наведемо два приклади з розділу “Року 
1649”:

1) Вересня 11. -  Лист короля Яна-Казимира від 3 вересня 1649 р. до 
луцького старости [далі за текстом];

18 АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. СІ. 
Щодо заявлених публікацій
І. М. Каманіна: в “Сборнике 
статей и материалов по истории 
Юго-Западной России” (вип. 2. 
К., 1916) їх немає, але на с. 2-3 
розд. III вказано, що вип. З 
цього видання (під редакцією 
професора С. Т. Голубєва) 
“находится в печати”, а вип. 4 -  
“приготовляется к печати”. 
Однак ці збірники відшукати 
не вдалося; невідомо, чи по
бачили вони світ (враховуючи 
бурхливість 1917 і подальших 
років) і чи десь збереглися ру
кописи І. М. Каманіна, якщо він 
реалізував намічені плани.

19 Див. про це, зокрема: Київ
ський центральний архів давніх 
актів.-Т. 1.-С. 178-191.
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2) Вересня 13. -  Протестація від імені Владислава Хребтовича 
перед Луцьким іродським урядом проти покозачених селян [далі за 
текстом].

Звертаємо увагу читачів на цю важливу для пошуку потрібної ін
формації обставину і наведемо з цього приводу ще один яскравий при
клад: друкований примірник конституції сейму від 22 листопада 1649 р. 
(йдеться, зокрема, про Зборівський мирний договір 1649 р.) внесено до 
актової книги Луцького ґродського суду 12 лютого 1650 р. і саме під цією 
датою включено в збірник.

І ще одне зауваження щодо пошуку необхідної інформації. У зв’язку 
з надзвичайними обставинами, спричиненими насамперед воєнними ді
ями, суди діяли нерегулярно, з перервами (інформація про це є в збір
нику). Саме через те записи про певні події нерідко зустрічаються в актах 
пізнішого часу. Наприклад, в актових книгах за 1648 р. майже не збере
глося документів про події того року, насамперед про обставини наступу 
козаків на Волинь, зате документів за 1649, 1650 і навіть пізніші роки зі 
згадками про ці події збереглася велика кількість. Так само на багато ро
ків розтягувалася сплата окремих подимних: напр., дані про цей податок 
за 1648 р. зустрічаються в документах за весь період Війни, аж до 1657 р. 
(звичайно, йдеться про його несплату).

Від нумерації позицій в обох частинах видання упорядники відмови
лися, аби уникнути громіздкості (йдеться про чотиризначні цифри), та 
й не вбачаючи в цьому особливої потреби. Загальні кількісні показники 
щодо включених в обидві частини документів наведено в цій передмові.

Анотації. Основною метою при складанні анотацій упорядники вва
жали детальне висвітлення всіх подій і фактів стосовно Національно- 
визвольної війни, що згадуються в окремих документах. Найбільш 
детально, за пунктами, в анотаціях розкрито зміст конституцій сеймів 
і ухвал сеймиків, враховуючи їх нормативний характер, багатоплано
вість, а також важливість для розкриття теми збірника. До багатьох ано
тацій додано цитати з документів, що, на наш погляд, значно поглиблює 
і конкретизує виклад їхнього змісту (детальніше про це див. далі). В ано
таціях наведено тільки ті посади й титули представників шляхетського 
стану, які є визначальними в контексті документа і необхідні для роз
криття його змісту. Якщо в акті йдеться про маєткові справи, то посади й 
титули власників маєтків не наведено.

Власні імена. Повну форму написання шляхетських імен (якщо це 
було вияснено з документів) з усіма родовими і власницькими визна
ченнями наведено в Покажчику імен; в обох основних частинах видання 
(анотаціях і таблицях) їх подано в скороченому варіанті. Форма подання 
жіночих імен відповідає усталеному для тієї доби зразкові й залежить 
від повноти її подання в акті. При написання власне імен упорядники на
магалися зберегти дух епохи, подаючи, наприклад, форми Федір і Хведір 
(як у документах; для підданих), або тільки Костантий (Константий), 
бо сучасна форма імені -  Костянтин, не трапилася жодного разу. Де
тальніше про принципи й особливості подання імен і складання Покаж
чика імен див. в окремій довідці до нього.

Географічні назви. Багатоваріантніеть подання цих назв у докумен
тах створює значні труднощі, насамперед з їхньою ідентифікацією і пра
вильним написанням. Водночас тій самій ідентифікації сприяє факт, що 
широка практика перейменувань населених пунктів, характерна для ба
гатьох регіонів України у радянську добу, щонайменше торкнулася Воли
ні й прилеглих до неї територій. Тому упорядники, намагаючись зберег
ти варіанти назв окремих населених пунктів 17 ст., у багатьох випадках 
могли орієнтуватися й на сучасне їхнє найменування. Всі географічні
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назви у збірнику подано тільки в називному відмінкові. У подвійних наз
вах населених пунктів, де до основного слова додано означення Старий,
Новий, Великий, Малий, Верхній, Нижній і т.п., ці означення подано 
на другому місці (напр., Житин Великий і Житин Малий; Костянтинів 
і Костянтинів Старий, Старокостянтинів тощо), але Нове Село, Новий 
Двір, Новий Став і т.д. Якщо у склад найменування входило слово Воля 
(Волька, Волиця), то його подано на другому місці, без інверсії -  напр.,
Більська Воля.

Певні труднощі виникають з трактуванням за документами адміністра
тивного статусу населеного пункту (село -  містечко -  місто). Це зауважив 
ще І. М. Каманін, готуючи до публікації “Актьі, относящиеся к зпохе Бог
дана Хмельницкого”: “небольшие местечки XVII в. мало чем отличались 
от сел и часто в актах того времени именуются безразлично и одновре- 
менно то местечками, то селами; даже занятия их бьіли одинаковьі. Боль-
шие города, центрьі поветов, действуют напротив, самостоятельно”20. 20 АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  К.,
Додамо, що інколи один і той самий населений пункт іменувався в актах 1914. -  С. XXIX.
то містом, то містечком. Саме через це у списку скорочень пропонова
ного видання скорочення “м. ” розшифровується, залежно від контексту, 
і як місто, і як містечко, хоч скорочення “м-ко ” у збірнику теж запрова
джено. Детальніше про принципи й особливості подання географічних 
найменувань і складання Покажчика географічних назв див. в окремій 
довідці про нього.

Легенди. Оскільки видання підготовлено на основі документів тільки 
одного архіву -  ЦЦІАК України, у легендах його назву опущено, вони 
починаються з номера фонду. Назви фондів у легендах теж не наведено, 
бо їх вміщено у додаткові: Список актових книг, використаних для під
готовки видання. Далі в легенді вказано номер опису (хоч в абсолютній 
більшості використані у збірнику фонди мають один опис, № 1), номер 
справи, номери аркушів. Номери актів мають допоміжну функцію при 
пошуку (для цього достатньо номерів аркушів), до того ж їх не завжди 
проставлено в діловодстві. Все ж ці номери наведено в легенді в разі, 
якщо в документах їх проставлено цифрами, а не літерами.

Ступінь збереженості окремих документів в анотаціях не відмічено.
Найгірше збереглися акти ф. 21, Кременецький ґродський суд. Стан ре
шти, враховуючи їхню давність і вплив багатьох надзвичайних ситуацій, 
можна оцінити як задовільний. Невелика кількість актів має вицвілий 
текст або пошкодження вологою.

Фахівцям відома одна з особливостей форми середньовічного діло
водства, якою є актова книга: оригінальний документ набував юридичної 
сили тільки в разі внесення його в цю книгу, після чого записаний акт на
бував усіх автентичних рис. Через те, що абсолютну більшість докумен
тів для видання взято з актових книг, питання про визначення документа 
в легенді як оригіналу або копії перед упорядниками не стояло.

Посилання на публікації джерел. Упорядникам довелося здійснити 
значну роботу щодо встановлення фактів публікації джерел попередни
ками. Про те, кого ми вважаємо своїми попередниками, вже сказано на 
початку цієї передмови. Отже, коло видань документів з актових книг, 
що стосуються Національно-визвольної війни, ми обмежили доробком 
Київської археографічної комісії, КЦАДА (найперше І. М. Каманіна) а 
також українських архівістів і археографів, які публікували окремі актові 
(зокрема ратушні) книги -  див. додаток: Перелік видань, в яких опублі
ковано окремі документи з актових книг ЦЦІАК України, анотовані у 
збірнику. Інші публікації, зокрема в періодичних виданнях, не дослід
жувалися. Посилання на опублікування окремих документів вміщено 
в кінці анотації, після легенди. Слід відмітити, що в збірник включено
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невелику кількість анотацій на документи з актових книг, що не збере
глися дотепер. їх зроблено за публікаціями, про що вказано в легенді. 
Найперше, йдеться про кільканадцять документів з втраченої актової 
книги Вінницького ґродського суду (старий № 4598)21 та один документ 
з публікації, підготовленої А. В. Стороженком22. Конституції шести з за
гальної кількості 11 сеймиків за 1648-1657 рр. у збірнику анотовано за 
виданням: Уоїшпіпа Іецит. -  Т. 4. -  РеІегЬигд, 189923.

М о в и  документів. Офіційною діловодною мовою в українських воє
водствах, що в результаті Люблінської унії 1569 р. перейшли від Велико
го князівства Литовського до Польщі в межах Речі Посполитої, залиша
лася згідно зі Статутом Великого князівства Литовського староукраїн
ська мова. Однак на практиці все стійкіші позиції завойовувала польська 
мова. При цьому кожен регіон мав свої особливості, які багато в чому 
визначалися складом місцевих урядів. За нашими спостереженнями, ста
роукраїнська мова найбільше переважає в луцьких актових книгах, хоч 
і в них уже є значна кількість актових записів, зроблених двома мовами: 
напр., початок і кінець акта, тобто, частина, що вносилася від імені уря
ду, виконувалися староукраїнською мовою, а документ, що записувався 
в книги -  польською, як і поданий оригінал. У володимирських і креме
нецьких книгах порівняно небагато документів, написаних тільки старо
українською мовою і переважає двомовність. В усіх названих книгах є 
акти, складені виключно польською мовою. Книги ж житомирські й Дуб- 
нівського магістрату у переважній більшості складено тільки польською 
мовою. Інформацію про мови документів подано в кінці анотацій, од
разу після легенди. Однак до цієї інформації не включено одне важливе 
загальне застереження, аби уникнути повторів і не збільшувати обсяги 
видання. Йдеться про велику кількість латинських слів і виразів (пере
важно юридична термінологія) якими буквально пересипано тексти біль
шості документів. Причому в документах, написаних староукраїнською 
мовою, ці слова і вирази транслітеровано кириличною абеткою.

Сполучення літер кг, яким у староукраїнській мові позначався про
ривний задньоязиковий приголосний звук, досить широко вживано в до
кументах з актових книг, написаних староукраїнською мовою. У пропо
нованому виданні двобукву кг передано сучасною літерою ґ, тим паче, 
що саме такий спосіб передання кг запропонував ще 1619 р. у своїй 
“Граматиці” Мелетій Смотрицький24. Кг, зокрема, досить широко засто
совувався при написанні прізвищ (всередині їх і на початку). Це добре 
ілюструє доданий до збірника Покажчик імен: кількість прізвищ, що по
чинаються з кг (передано г), виявилася несподівано значною.

Певні труднощі під час підготовки видання викликало прочитання 
літери є (“епсілон”; у документах, написаних староукраїнською мовою, 
зображувалася двома типовими графемами: є і є). За нашими спостере
женнями, епсілон міг замінювати практично всі голосні25, тому далеко не 
завжди її слід читати як сучасне е. Саме цим пояснюються деякі відмін
ності у поданні географічних назв і, найбільше, прізвищ у пропонованому 
виданні порівняно з іншими публікаціями. Упорядники здійснили досить 
копітку роботу під час опрацювання покажчиків -  імен та географічних 
назв, порівнюючи написання відповідних термінів у різних документах. 
Якщо, наприклад, при написанні одного і того самого прізвища в одному 
акті вживався є, а в другому -  інша голосна літера, саме цій останній ми 
надавали перевагу. Так, у покажчику імен подано: Кашовський (в доку
ментах: Кашєвьскии на Кашовькгроде, Кашовьским на Кашовькгродє; в 
сучасній літературі більш усталеною є форма Кашевський); Коритин- 
ський (в документах: Корьітєньский, Корьітмньски«; в літературі -  
Коритенський); Підгородинський (в документах: Подгородєньский,

21 Тобто, номер згідно з Списком 
актових книг, що зберігалися в 
КЦАДА (опубл. 1862 -  1864 рр.; 
див. його також у ф. 237, оп. 1, 
спр. 73). Згодом, вже у ЦДІАК 
України масив актових книг 
було поділено на окремі фонди і 
Вінницький гродський суд тепер 
має номер 44.

22 АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 701 -  
706; Ч. VI. -  Т. 1. -  С. 580 -  583; 
Ч. VII. -  Т. 1. -  С. 470 -  481; 
Местечко Борисполе в XVII в. 
Актьі мейского уряда 1612 -  
1699 гг. с предисловием А. В. 
Стороженка. -  K., 1892. -  С. 48.

23 Детальніше про це див. у до
датку: Сейми в Речі Поспо
литій, що відбулися упродовж 
1648-1657 років.

24 Німчук В. В. Про графіку та 
правопис як елемент етніч
ної культури: історія ґ // Мово
знавство. -1990.-№  6. -  С. 3-10; 
1991. -  № 1. -С . 9-18; № 2. -  
С. 18-24; №3.-С .  12-21.

25 Страшко В. В. Про поліфо
нічність вживання літери “є” 
(епсілон) в актових книгах // Ар
хіви України. -  2003. -  № 1-3. -
С. 254-257.



Подгородиньским, Подьгородьіньский; в літературі частіше Підгороден- 
ський, Подгороденський). Цю особливість тогочасної староукраїнської 
мови, що дещо утруднює читання і розуміння документів, слід мати на 
увазі дослідникам теми.

Цитування документів. Принцип відбору цитат визначався насампе
ред їхньою змістовою яскравістю й насиченістю, інформативністю щодо 
теми, винесеної в заголовок видання. Тематика цитат, включених до ано
тацій першої частини збірника, надзвичайно різноманітна, так само як 
власне анотовані документи. Незважаючи на значну стереотипність тек
сту судових присяг, на основі яких створено другу частину збірника і, у 
зв’язку з цим, певну одноманітність взятих з них цитат, все ж наводимо 
їх у відповідній графі таблиць, бо вважаємо, що вони становлять значний 
інтерес, насамперед для історії окремих населених пунктів. За змістом 
це описи розорення і знищення димів у конкретних населених пунктах, 
заподіяних козаками, татарами, окремими корогвами Речі Посполитої; 
вимирання населення через військові дії, епідемії, голод.

Тексти з польськомовних документів дано у перекладі на сучасну 
українську мову. При переданні текстів з актів, написаних староукраїн
ською мовою, застосовано спрощений дипломатичний метод. їх набрано 
сучасним шрифтом з відтворенням літер, яких немає у сучасному укра
їнському алфавіті: є, <ю, ь, і ,  д. Виносні літери й буквосполуки введено 
в рядок і передано курсивом. Надрядкові діакритичні знаки (паєрки) не 
зберігаються. Ті з цих знаків, які в текстах актів слугують для позначення 
звука “й”, передано введеною в рядок курсивною літерою м. Розшиф
рування скорочень під титлами подано окремою групою у додаткові -  
Списку скорочень. Пошкоджені й здогадні фрагменти слів відтворено в 
квадратних дужках, так само як усі інші доповнення від упорядників. 
Вживання знаків пунктуації, прописних і строчних літер наближено до 
умов сучасного правопису. Відмітимо, що в документах роки зазвичай 
написано не цифрами, а словами. В цитатах задля скорочення, їх подано 
цифрами, в квадратних дужках: [1648], [1657] тощо.

Х у д о ж н є  оформлення. Для нього у виданні використано насамперед 
заставні літери, зразки шрифтів, оригінальні малюнки пером з актових 
книг, а також автографи гетьмана Богдана Хмельницького, окремі доку
менти тощо. Портрети провідних політичних діячів, малюнки зброї, вій
ськових одностроїв, замальовки чи фотографії українських замків, кар
тосхеми взято з різних видань, у т. ч. енциклопедичних. Використані для 
шмуцтитулів і форзаца, вони мають виключно ілюстративний характер.

Епіграфи. Особливістю видання є досить широке використання в 
ньому епіграфів: загального для всього збірника і першої його частини, 
до другої частини, окремих її розділів і навіть до окремих складових 
науково-довідкового апарату, вміщених у Додатках. Упорядники мали на 
меті через найяскравіші свідчення -  документальні й поетичні, якомо
га глибше й насиченіше передати дух тієї буремної епохи. В цитатах з 
судових присяг (юраментів), вміщених у другій частині видання перед 
кожним її розділом (таблицею, в якій зібрано відомості про те чи інше 
подимне), відтворено основні причини скорочення кількості димів у пев
ний період Національно-визвольної війни (цитати вибрано з числа вмі
щених у колонці відповідної таблиці під назвою: “Примітки. Причини 
змін у кількості димів”.

Крім того, як епіграфи до видання використано фрагмент промови 
кн. Костянтина Вишневецького, виголошеної на Люблінському сеймі 
1569 р., й цитату з праці видатного українського історика М. С. Грушев- 
ського “Історія України-Руси” з оцінкою подій і наслідків Національно- 
визвольної війни.



(Від упорядників

Окремо слід сказати про повернення із забуття доробку українського 
польськомовного поета і громадського діяча 2-ї пол. 17 -  поч. 18 ст. Да
нила Братковського, уривки з сатиричних віршів якого теж використано 
як епіграфи. У пропонованому виданні є відомості про рід Братковських 
(див. через Покажчик імен). Сам поет народився десь на початку Війни. 
Його єдину віршовану збірку надруковано 1697 р. у м. Краків. А 2004 р. 
з ініціативи Волинського крайового братства святого апостола Андрія 
Первозванного цю збірку перевидано у м. Луцьк під назвою “Світ, по 
частинах розглянутий”. Складається з фототипічного видання віршів Да
нила Братковського і перекладу їх на українську мову, виконаного Ва- 
лерієм Шевчуком. Данило Братковський навдивовижу точно відобразив 
різні сторони життя волинської шляхти 17 ст. (участь у сеймах, сейми
ках, сплата подимних податків, судова система, розлад всередині шляхти 
тощо). 26.ХІ.1702 Данила Братковського за перехід на бік повсталих-ко
заків та участь в організації повстання під проводом Семена Палія було 
страчено в м. Луцьк. Дослідник життя і діяльності, перекладач його 
віршів Валерій Шевчук високо оцінив цю особистість, використавши 
давній символ -  “діамант у попелі”.

Отже, видання поділяється на дві частини -  першу: “И хмелем голови 
собложоньїє маючьі”, в якій вміщено анотації на 2580 документів і яка 
включає 10 розділів (1648-1657 рр., до кожного розділу включено до
кументи за один рік) і другу: “Лита зльїє”, з відомостями про сплату по
димних податків, що складається з 8 розділів -  таблиць, кожна з яких 
стосується певного подимного; загальна кількість позицій у другій час
тині -  2211. До збірника додано передмову “Від упорядників”, яку, для 
зручності користування пропонованим досить об’ємним виданням, по
ділено на два блоки: основну інформацію щодо організації і способу по
дання таблиць про подимні податки, що складають другу частину ви
дання, виділено і вміщено на початку цієї частини. Так само інформацію 
від упорядників, що стосується окремих складових науково-довідкового 
апарату, найперше покажчиків -  імен і географічних назв, теж подано 
безпосередньо перед ними.

Додатки. Включають значний науково-довідковий апарат, зокрема, 
словник термінів і застарілих слів; покажчики -  імен і географічних назв 
[суттєвим доповненням до цього останнього слугуватиме вміщений у 
виданні фрагмент розвідки О. І. Барановича “Залюднення Волинсько
го воєводства в першій половині 17 ст.” (К., 1930) під назвою “Реєстр 
поселень (за абеткою) з зазначенням числа димів кожного”]; Сейми в 
Речі Посполитій, що відбувалися упродовж 1648-1657 років; Сеймики 
Волинського, Київського, Брацлавського і Чернігівського воєводств Речі 
Посполитої, що відбулися упродовж 1648-1657 років. До другої частини 
видання включено Витяг з конституції сейму від 20 лютого 1629 р. про 
запровадження подимного податку -  базового документа, на який опи
рався збір подимних податків за весь час їх існування, а також деякі інші, 
див. їх за змістом.

* * *

Загальне керівництво підготовкою видання здійснила директор 
ЦЦІАК України О. В. Музичук. Передмову написала Л. А. Сухих; вона ж 
здійснила наукове редагування видання.

Виявлення документів для збірника і попереднє складання заголов
ків провели співробітники відділу давніх актів Архіву В. Л. Бабкіна,
О. Г. Полегайлов, |Г. С. Сергійчук| і В. В. Страшко. Концепцію і схему 
побудови видання розробили Л. А. Сухих і В. В. Страшко, схему та
блиць для другої частини видання -  Л. А. Сухих. Звірка з оригіналом

ос. 20 .а®



і остаточне складання анотацій на відібрані документи -  В. В. Страш
ко, їхнє редагування -  Л. А. Сухих. Покажчики імен і географічних 
назв -  Л. А. Сухих і В. В. Страшко за участю Л. Я. Демченко (друга 
частина видання. Вона також надала значну методичну допомогу при 
підготовці збірника). Словник термінів і застарілих слів -  В. В. Страш
ко і Л. А. Сухих. Решту додатків підготувала Л. А. Сухих. Комп’ютерне 
складання збірника виконали О. М. Загорецька, Т. Л. Кузик і Л. М. Му- 
равцева. Концепція художнього оформлення видання -  О. В. Музичук. 
Підбір ілюстративного матеріалу -  Л. А. Сухих та В. В. Страшко, його 
виготовлення для видання -  А. А. Демченко. Видача справ з архівосхо
вища і звірка частини текстів після набору -  О. І. Безхлібна. Консуль
тації й конкретну допомогу в перекладі на українську мову латинських 
юридичних термінів і виразів надала доктор історичних наук професор
Н. М. Яковенко, а також кандидат історичних наук М. В. Довбищенко.

Упорядники щиро дякують за сприяння виходові у світ збірника голо
ві Державного комітету архівів України у 2002-2006 рр., доктору істо
ричних наук Г. В. Боряку, завідуючій Державної наукової архівної біблі
отеки, м. Київ Г. В. Порохнюк і співробітникам бібліотеки Н. П. Лоцман
і В. М. Мамчич.

Л. А. Сухих
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Універсал гетьмана Богдана Хмельницького від ЗО травня 1652 р. з Чигирина. 
ЦЦІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 153.

Мова староукраїнська. Автограф і печатка гетьмана







ічня 3. -  Лист Катерини Роґуської від ЗО грудня 1647 р. про 
передання у трирічне заставне держання подружжю Броніславу 
і Катерині Жерницьким за позичені у них 1,5 тис. польських 
золотих частини свого дідичного с. Богурин у складі двору, 
чотирьох кінних і одного пішого півволочних підданих та трьох 

загородників. Маєтність було передано на таких умовах: 
ф півволочні піддані мали відробляти панщину взимку три дні на тиж
день, а влітку -  чотири дні, кінні піддані -  двічі на рік відбувати підводну 
повинність за 20 миль, а підводну повинність за 4 милі відбувати як 
панщину. Крім того, півволочні піддані повинні щороку платити сторо- 
жівщину по 0,5 золотого і давати кожен по дві курки, а по двоє -  давати 
одну гуску;
ф двоє загородників мали влітку і взимку відробляти два дні панщини 
щотижня і щорічно давати по одній курці; а третій -  відробляти щотижня, 
влітку і взимку, один день панщини;
ф на ведення власного господарства, для роботи в якому піддані ви
ставлятимуть два плуги, державці одержали від дідички 9 волок поля і
2 сіножаті; їм надано право щотижня брати в її лісах два вози дров влітку 
і три вози взимку, а також користуватися для власних потреб її млином і 
ловити рибу в р. Горинь та озерах.
Якщо 1651 р. заставлену маєтність не буде викуплено за позичену суму, 
то ця можливість наставатиме через кожні наступні три роки.

Ф. 25, оп. 1, спр. 261, арк. 3 - 7 ,  
акт 9. Мови староукраїнська і 
польська. О п у б лУкраїна пе
ред Визвольною війною. 1648 -  
1654 рр. -  К., 1946. -  С. 215 -  
220.-Док. 103.

Січня 25. -  Лист Даніеля Стемпковського від 25 січня 1648 р. про 
передання у дворічне заставне держання Марцину Воронецькому за 
позичені у нього 3,5 тис. польських золотих частини свого дідичного 
маєтку с. Хрінники у складі житлового будинку, двох одноволочних 
підданих, п’яти півволочних підданих і одного загородника з усіма їх
німи повинностями [не деталізовано]. На ведення власного господарства 
державець одержав від дідича 17 волок поля, сіножатей на 10 косарів, а 
також городи, і мав право, не платячи за помел, молоти у хрінницькому 
млині дідича по 20 мац зерна на рік, рубати у хрінницькому гаю дрова за 
потребою та ловити рибу. Однак, заставлені піддані повинні, як і раніше, 
купувати алкогольні напої виключно у шинках і корчмах дідича.
Якщо 1650 р. заставлену маєтність не буде викуплено за позичену суму, 
то ця можливість наставатиме через кожні наступні два роки.

Ф. 25, on. 1, спр. 261, арк. 150 -  
152, акт 111. Мови староукра
їнська і польська. Опубл.:  
Україна перед Визвольною 
війною... -  С. 220 -  223. -  
Док. 104.

Лютого 13. -  Декрет Луцького ґродського суду про хід розгляду справи 
щодо небажання дерптського воєводи, дубнівського старости Андрія

Ф. 25, on. 1, спр. 249, арк. 122 -
129. Мова староукраїнська.
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Лещинського врахувати Яну Кроґулецькому, державці його м. Торговиця 
і сіл Підлозці, Підгайці, Рудлів і Баболоки, збитки, що сталися внаслідок 
великого неврожаю 1647 р. у Волинському воєводстві.

Лютого 14. -  Декрет Луцького ґродського суду про хід розгляду справи 
щодо нападу 31 жовтня 1647 р. міщан новоосадженого м. Осницьк, 
селян с. Осницьк Старий і сл. Осницька (теж новоосаджена), підданих 
кн. Миколая [Святополка] Четвертенського, на державцю с. Поташня 
Андрія Хмелецького, який з листом кн. Святополка Четвертенського 
приїхав забрати з сл. Осницька своїх підцаних-втікачів, побиття і погра
бування його з челядниками, ув’язнення і знущання над ним та спробу 
втопити.
Містечко і слободу осадив Семен Бережецький, слуга Миколая Сбято- 
полка Четвертенського.

Лютого 14. -  Лист короля Владислава IV від 7 лютого 1648 р. до луць
кого старости кн. Владислава-Домініка Заславського у справі щодо по
вернення міщанській громаді м. Луцьк ґрунтів і волок [яких саме -  у акті 
не вказано], захоплених володимирським земським суддею Станіславом 
Корчминським.

Лютого 15. -  Протестація Войцеха Станішевського, брата вбитого Петра 
Станішевського, та Галшки Гулевичівни, вдови Петра Станішевського, 
від себе і від імені малолітніх сина і дочки Петра Станішевського, 
перед Луцьким ґродським судом проти ксьондза Миколая Красицького 
та його спільників -  ксьондза Францішка Гоголинського, луцького 
земського судці Андрія Линевського і брацлавського каштеляна Ґабріе- 
ля Стемпковського за збройний наїзд 8 лютого 1648 р. на маєток Петра 
Станішевського с. Омеляник, смертельне поранення самого Станішев
ського, побиття його дружини і дітей, поранення слуг та спробу викра
дення його племінниці Анни Станішевської для примусового видання 
її заміж за Яна Линевського, сина Андрія Линевського і племінника 
Ґабріеля Стемпковського.
Реляція возного Івана Кучковського про огляд тіла Петра Станішевського, 
його вдови, дітей і слуг, а також будинку та про обволання його вбивць.

Лютого 17. -  Декрет Луцького гродського суду про зобов’язання Зофії 
з Кромовичів Коховської, державці м. П’ятка, дідицтва кн. Владислава- 
Домініка Заславського, сплатити відшкодування та судові штрафи за 
насильства, здирства і грабежі, заподіяні нею 5 міщанам м. П’ятка. У 
разі несплати справу мало бути передано до Головного люблінського 
трибуналу для засудження Зофії Коховської до баніції.
17 лютого Луцький ґродський суд розглянув ще 5 справ за аналогічними 
скаргами інших міщан м. П’ятка на свого державця й ухвалив аналогічні 
рішення.

Лютого 17. -  Протестація від імені Криштофа Сапеги перед Воло
димирським ґродським урядом проти ковельського підстарости Кароля 
Клявдома, урядників Ковельського магістрату, єврея Маєра Вікторчика 
та їхніх спільників за ув’язнення 29 грудня 1647 р. у м. Ковель його ді- 
дичного підданого Філона Стефановича з с. Дороготижі, який повертався 
з м. Кисилин, везучи куплене там жито, безпідставне обвинувачення його 
у крадіжці жита з Вербецького фільварку і катування 13 січня 1648 р. 
згідно з неправомірною ухвалою Ковельського магістрату.

Опубл. : Україна перед Виз
вольною війною... -  С. 167 — 
168. -  Док. 80 (фрагмент).

Ф. 25, оп. 1, спр. 249, арк. 372 зв. -  
379 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  Україна перед Виз
вольною війною... -  С. 161 -  
165. -  Док. 78 (фрагмент).

Ф. 25, оп. 1, спр. 261, арк. 302 -  
303 зв., акт 61. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 260, арк. 436 зв. -  
444, акт 183. Мова старо
українська. Опубл.: АЮЗР. -  
Ч. VIII.-T.3.-C. 603-612.

Ф. 25, оп. 1, спр. 249, арк. 547 -  
548 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : Україна перед Виз
вольною війною... -  C. 182 — 
184. -  Док. 86. Див. також ф. 25, 
оп. 1, спр. 249, арк. 539 -  541, 
541 -  543 зв., 544 -  546 зв., 549 -  
550 зв., 550 зв. -  551 зв.

Ф. 28, оп. 1,спр. 84, арк. 138 зв.- 
141 зв., акт 120. Мова старо
українська. Опубл. : Україна 
перед Визвольною війною... -  
С. 184 -  185. -  Док. 87 (фраг
мент).
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Реляція возного Кирика Островського про огляд 16 січня 1648 р. у Ко
вельському магістраті потерпілого Філона Стефановича, засвідчення ран 
і ушкоджень, заподіяних йому катуванням, та про відмову підстарости і 
урядників магістрату звільнити його з тюрми.

Лютого 20. -  Протестація православного луцько-острозького єпископа 
Атаназія Пузини перед Луцьким ґродським урядом проти греко-като- 
лицького володимирсько-брестського єпископа Йозефа [Мокосія] Бако- 
вецького, кобринського архімандрита Павла Овлочинського, брестського 
протопопа Петра Рогозицького, кобринського священика Кіндрата Корита 
і всього Брестського капітулу за тяжкі утиски і насильства, заподіяні 
православним віруючим його діоцезії у містах Кобрин, Люблін, Брест, 
Красний Став, Ковель, Грубешув, Бельськ (та навколишніх селах цього 
міста), Клещелі, Лосичі, Парчев, Кам’янець-Литовський.

Березня 4. -  Протестація подружжя Петра-Яна і Настазії Муканських, 
суборендарів м. Вижва і с. Вижва Стара Ковельського староства, перед 
Володимирським ґродським урядом проти подружжя Станіслава і Зофії 
Пшонок, орендарів цього маєтку у подружжя Олександра і Маріанни 
Чапличів Шпановських, за їх небажання захищати своїх суборендарів 
від зловживань ковельського підстарости, ковельського провентового пи
саря і вижвівського війта, які примушували вижвівських міщан і селян 
до незаконних платежів і незаконної панщини, а лісничих примусили до 
послушенства собі; та за їх небажання надати протестуючим інвентар 
суборендованого маєтку. Внаслідок цих зловживань, а також великого 
неврожаю 1647 р. протестуючі зазнали збитків на 2 тис. польських золо
тих, а кілька десятків підданих розійшлося.
Свідчення возного Миколая Бохновського, зокрема, на підтвердження 
втечі кількох десятків вижвівських міщан і селян.

Квітня 1. -  Декрет Володимирського ґродського суду про засудження 
до інфамії Тобіяша Іваницького і Якуба Любенецького, обвинувачених 
луцько-брестським біскупом Андрієм Ґембицьким та луцьким піддека- 
ном, володимирським плебаном Матеушом Вишинським у сповіданні 
аріанської віри, організації 1646 р. в с. Іваничі аріанського святкування 
Різдва, у наверненні до аріанства католика, публічному похованні за 
аріанським обрядом та в інших проявах аріанства.

Квітня 20. -  Протестація від імені Томаша Козики перед Володимир
ським ґродським урядом проти подружжя Яна і Гельжбети Лисаковських, 
орендарів його дідичного с. Біскупичі, за порушення ними умов орендної 
інтерцизи, а саме:
ф невиплату Миколаю Чапському 3 тис. польських золотих і незвільнення 
заставлених йому за цю суму підданих;
ф переобтяження понад інвентар орендованих підданих не тільки у своєму 
селі, але і в інших маєтках орендарів, внаслідок чого кільканадцять під
даних розійшлося, а орендарі привласнили залишене ними майно; 
ф привласнення 40 кіп жита з поля, яке лишилося поза орендою; 
ф недотримання умов оформлення інтерцизи в книгах Володимирського 
ґродського суду.

Травня 15. -  Свідчення володимирського міщанина, єврея Йосифа Зо- 
велевича перед Володимирським ґродським урядом про уповноваження 
на ведення всіх його судових справ та здійснення юридичних дій 
реєнта Володимирської ґродської канцелярії Павла Тетері (Тетерева) та 
люблінського синдика Боруха, а також уповноважених ними осіб.

Ф. 25, on. 1, спр. 260, арк. 498 -  
501, акт 228. Мова староукра
їнська. О п у б л . : АЮЗР. -  Ч. І. -  
Т. 6.-С.  814-818.

Ф.28,оп. 1, спр. 84, арк. 152-156, 
акт 130. Мова староукраїнська. 
Опубл. : Україна перед Виз
вольною війною... -  С. 189 — 
192.-Док. 90.

Ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 1252 зв. -  
1255, акт 845. Мова староукра
їнська. Опубл. : АЮЗР. -  Ч. І. -  
Т. 6 . - С. 818-821.

Ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 357 -  
359, акт 287. Мова староукраїн
ська. Опубл. : Україна перед 
Визвольною війною... -  С. 196 -  
198.-Док. 93.

Ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 435 зв. -  
436 зв., акт 360. Мова староукра
їнська.
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Травня 26. -  Свідчення володимирського міщанина, єврея Мошка Цир- 
лича, суконника, перед Володимирським ґродським урядом про упов
новаження на ведення всіх його судових справ та здійснення юридичних 
дій реєнта Володимирської ґродської канцелярії Павла Тетері (Тетерева) 
та люблінського синдика Боруха, а також уповноважених ними осіб.

Червня 3. -  Універсал коронного хоружого Олександра Конецпольського 
від 1 червня 1648 р. до шляхти Волинського воєводства з повідомленням 
про розгром козаками і татарами кварцяного війська під керівництвом 
коронних гетьманів [великого -  Миколая Потоцького і польного -  Мар- 
цина Калиновського] у Жовтоводській і Корсунській битвах [травень 
1648 р.], просування повстанців в глиб країни, приєднання до них жителів 
багатьох українських міст та з закликом якнайшвидше збиратися поблизу 
м. Глиняни для з’єднання з сандомирським воєводою [кн. Владиславом- 
Домініком Заславським] і відсічі неприятелю.

Червня 5. -  Універсал сандомирського воєводи, луцького старости 
кн. Владислава-Домініка Заславського від 4 червня 1648 р. до шляхти 
Луцького повіту із закликом якнайшвидше збиратися для відсічі козакам 
і татарам.

Червня 9. -  Універсал волинського воєводи кн. Адама-Олександра Сан- 
ґушка від 6 червня 1648 р. до шляхти Волинського воєводства з пові
домленням про смерть польського короля Владислава IV, початок ко
зацьких бунтів і небезпеку татарського і турецького нападів та з за
кликом якнайшвидше збиратися поблизу м. Луцьк у розпорядження во
линського каштеляна [Миколая Чорторийського] для організації відсічі 
неприятелю.

Червня 10. -  Універсал гнєзненського архієпископа, примаса Польщі 
Мацея Лубенського від 26 травня 1648 р., зокрема, про: 
ф смерть о 2 годині ночі 20 травня короля Владислава IV; 
ф призначення генеральних повітових сеймиків на 25 червня; 
ф призначення генерального конвокаційного сейму на 16 липня у м. Вар
шава;
ф утворення каптурових судів;
ф знищення повсталими козаками та їхніми союзниками -  татарами, час
тини війська Речі Посполитої на р. Жовті Води;
ф вербування за гроші, зібрані за рішенням останнього сейму, повітових 
жовнірів, або направлення, за бажанням воєводств, цих грошей до вже 
діючих корогов, щоб підкріпити ослаблене військо Речі Посполитої; 
ф термінову сплату заборгованості по ухвалених останнім сеймом по
датках і відправлення зібраних грошей коронному підскарбію; 
ф термінову сплату з держав і старосте кварти на утримання війська і 
готовність безпосередньо відбути військову службу зобов’язаних дер
жавців;
ф заклик до шляхтичів добровільно вступати у військо;
<8> заклик до братерського згуртування шляхти й припинення чвар і роз
брату для спільного порятунку Вітчизни;
ф зобов’язання воєвод і старост не допускати скупчень “свавільних лю
дей” та карати винних;
ф зобов’язання шляхти розробити на сеймиках заходи щодо дотримання 
громадської безпеки й надати їх на розгляд конвокаційного сейму; 
ф нагадування воєводам, старостам та урядовцям прикордонних міст 
і постів щодо недопуску чужоземців без пашпортів на територію Речі 
Посполитої, а у разі прибуття іноземних посольств -  просити у примаса 
дозволу на їхній пропуск.

Ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 449 -
450, акт 371. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 261, арк. 807 -  
808 зв., акт 1. Мови староукра
їнська і польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 8 -  9.

Ф. 25, оп. 1, спр. 261, арк. 809 -  
810 зв., акт 2. Мови стаіроукра- 
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 261, арк. 811 — 
812 зв., акт 3; ф. 28, оп. 1, спр. 84, 
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Фоку 1648

Червня 12. -  Протестація Андрія Скипора перед Володимирським ґрод
ським урядом про збройний наїзд співвласника с. Твориничі Миколая 
Витвинського зі слугами, челяддю й підданими 2 червня 1648 р. на двір 
його брата Яна Скипора у с. Твориничі й поранення його.
Зазначено, що Ян Скипор “жадноє причиньї и сокьказии до бунтовь и 
замєшаня вь сусєдствє нє даваль”.

Червня 20. -  Універсал Ради, зібраної примасом Польщі Мацеєм Лу
бенським, від 9 червня 1648 р., зокрема про:
ф катастрофічний стан Речі Посполитої, яка втратила короля, а через 
одного ребелізанта [Богдана Хмельницького] збунтоване козацтво і 
хлопство у спілці з татарами знесло все кварцяне військо разом з обо
ма коронними гетьманами, захопило велику кількість українських міст і 
замків; розпущені ж на території королівства татарські загони захопили 
в неволю безліч шляхти;
ф небезпеку нападу на Річ Посполиту сусідніх держав, які завжди пиль
нують на такі оказії;
ф нагальну потребу якнайшвидше обрати короля; для того, порушивши 
давні звичаї, слід обрати його безпосередньо на конвокаційному сеймі, 
або, принаймні, скликати елекційний сейм через два тижні після сейму 
конвокаційного;
ф вербування воєводствами жовнірів за аналогією дій у Речі Посполитій 
під час польсько-шведської війни 1617 -  1629 рр. [т. зв. Прусська війна-  
за балтійське узбережжя] -  в рахунок дозволеного на одну чверть подвій
ного подимного податку. Якщо воєводства або повіти мають зібраних 
повітових жовнірів або готові гроші в рахунок того самого подвійного 
подимного, то негайно мусять використати їх на порятунок Вітчизни. 
Причому, потрібне “огнисте, залізне військо” -  гусари, рейтари, драгуни 
і німецька піхота, бо надію можна покладати не на затяг свого хлопства, 
а лише на шляхетство і найманих чужоземців;
ф визначення цього універсалу за перші віці до посполитого рушення. 
Шляхетство, яке вступить тепер до війська, від майбутнього посполитого 
рушення буде звільнено, як це передбачено конституцією сейму 1621 р.; 
ф заклик до інших воєводств наслідувати приклад Мазовецького воє
водства, яке виставило 600 коней гусар, 300 коней рейтар і 750 коней 
драгунів;
ф розгляд, за прикладом Мазовецького воєводства, податкових і військо
вих справ у генеральних каптурових судах;
ф пропозицію обміркувати, в який саме спосіб можна відновити кварцяне 
військо при зменшених державних доходах, оскільки охоплені повстан
ням і татарськими погромами краї платити податків не можуть, і розра
ховувати можна лише на великопольські воєводства, а з малопольських -  
тільки на Краківське, Сандомирське, Люблінське, Руське, Подільське, 
Белзьке, Волинське і Підляське;
ф прохання до Великого князівства Литовського зібрати військо, за при
кладом періоду Прусської війни, розміром у третину коронного, і як
найшвидше направити його проти України;
ф доручення сандомирському воєводі кн. Владиславу-Домініку Заслав- 
ському, коронному підчашому Миколаю Остророгу і коронному хоружо- 
му Олександру Конецпольському виконувати обов’язки коронних геть
манів;
ф доручення оборони міст Краків і Люблін краківським біскупу, воєводі 
і старості, а оборони м. Львів і замку м. Кам’янець -  виконуючим обо
в’язки коронних гетьманів;

Ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 464 -  
466, акт 380. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 261, арк. 817 -  
824 зв., акт 5. Мови староукра
їнська і польська. Опубл. : 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 10 -  17.
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ф зобов’язання старшого над коронною арматою забезпечити боєприпа
сами і продовольством коронний обоз і гарнізони замків, надання йому 
для роботи у варшавському цейхгаузі частини вибранців Мазовецького 
воєводства та призначення йому з нової кварти 3 тис. польських золотих 
додаткової оплати;
ф нагадування сенаторам-резидентам їхнього обов’язку бути у Варшаві 
при особі примаса і разом з іншими сенаторами скласти його Раду; 
ф надання дозволу, не чекаючи проведення сеймиків і конвокаційного 
сейму, відкрити актові книги ґродських судів для запису приватних конт
рактів.

Липня 8. -  Протестація володимирського єврея Нісона Лейзаровича, різ
ника, найнятого володимирськими євреями для охорони орендованих 
ними у володимирського старости сіножатей, перед Володимирським 
ґродським урядом про наїзд на сіножаті жителів Рилавиця та Михайло- 
вець (передмість м. Володимир) -  підданих володимирського войського 
Філона Єловицького.
Реляція возного Миколая Бохновського про огляд пораненого Нісона 
Лейзаровича.

Липня 16. -  Ухвала сконфедерованого конвокаційного сейму Корони і 
Великого князівства Литовського у м. Варшава, зокрема, про: 
ф заходи для підготовки елекційного сейму, зокрема надання обіцянки 
щодо ухвали на сеймі рішень, які повинні заспокоїти прихильників пра
вославної віри;
ф визнання законності ухвал місцевих сеймиків, які відбулися під час 
безкоролів’я, щодо оборони від свавільних дій козаків; 
ф визнання законними збір податків, ухвалених під час безкоролів’я 
місцевими сеймиками, і притягнення їх ретенторів до місцевих капту- 
рових судів;
ф призначення відкриття елекційного сейму на 6 жовтня і визначення 
терміну його роботи у 6 тижнів;
ф призначення місцем проведення сейму пляцу поблизу м. Варшава, “по 
той бік від Волі”;
ф визнання законними військові загони, сформовані під час безкоролів’я 
для боротьби проти козаків і союзних їм татар, і зобов’язання цих загонів 
терміново приєднуватися до обозу реґіментарів, призначених генераль
ною конвокацією;
ф сформування для боротьби проти козаків 50-тисячного війська, до яко
го мали увійти й загони місцевого формування;
ф ремонт укріплень м. Смоленськ і виплату на 22 серпня жалування його 
гарнізону;
ф оголошення посполитого рушення, якщо наймане військо самостійно 
не впорається з небезпекою. Право оголошення надано примасу разом з 
призначеними конвокацією депутатами, а цю постанову визнано перши
ми віцями;
ф заборону коронному і литовському підскарбіям витрачати кошти Речі 
Посполитої на будь-що, окрім оплати ухваленого війська; 
ф те, що депутатські сеймики повинні відбутися як звичайно, а Головний 
люблінський трибунал -  розпочати свою роботу через два тижні після 
закінчення коронаційного сейму;
ф зобов’язання воєвод і старост прикордонних воєводств постійно пере
бувати у своїх прикордонних замках;
ф призначення для заспокоєння Війська Запорозького комісії на чолі з 
брацлавським воєводою Адамом Киселем, яка повинна відзвітуватися на 
елекційному сеймі;

Ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 484 зв. -  
486 зв., акт 389. Мова староукра
їнська.

Подано з а : Уоіишіпа Ье- 
g u m .-T 4 .-C .  74-87.
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ф призначення комісії для з’ясування кількості уцілілого кварцяного 
війська Речі Посполитої;
ф затвердження полків, сформованих примасом під час безкоролів’я; 
ф призначення строків проведення реляційних сеймиків у воєводствах, 
повітах і землях Корони і Великого князівства Литовського -  переважно 
на серпень, одночасно з елекцією депутатів до трибуналів.

Липня 23. -  Реляція возного Миколая Бохновського перед Володимир
ським ґродським урядом про вручення позовів до Головного каптуро- 
вого суду Волинського воєводства Філонові Єловицькому, державці во- 
лодимирських передмість Рилавиця та Михайловець, й кільком жителям 
цих містечок у справі щодо їхнього наїзду на сіножаті Володимирського 
староства, орендовані володимирськими євреями Меєром Юськовичем 
і Беіоміном [так у тексті] Левковичем, та побиття при цьому володи
мирського єврея Нісона Лейзаровича.

Серпня 21. -  Протестація Юди Мошковича і Фроїма Самсоновича, від 
себе і від черняхівських євреїв рабинськош збору, перед Луцьким ґрод
ським урядом про розбійницьку розправу, вчинену над ними в с. Клесів 
підданими венденського каштеляна Генрика Кашовського разом з жите
лями с. Чехів (побиття, пограбування і втоплення 14 єврейок). 
Черняхівські євреї, втікаючи від козаків, зупинилися на якийсь час у 
Клесові.

Серпня 29. -  Протестація біженців з м.Звягель -  євреїв Якушка Шломо- 
вича і його дружини Рисі, перед Луцьким ґродським урядом про напад на 
них Стралковського на перевозі поблизу м. Луцьк.

Вересня 15. -  Універсал волинського воєводи кн. Адама-Олександра 
Санґушка від 10 вересня 1648 р. до шляхти Волинського воєводства про 
формування військових загонів в інших воєводствах і збір їх до його 
табору поблизу м. Луцьк.

Жовтня 6 і листопада 17. -  Два акти вального елекційного сейму про об
рання Яна-Казимира королем Речі Посполитої (місцем зібрання сейму 
було визначено пляц поблизу м. Варшава, неподалік передмістя Воля):
1. Жовтня 6. -  Порядок на сеймі вальному елекційному...; в акті йдеться, 
зокрема, про:
ф асигнування 90 451 золотого з суми перших податків, що мали надійти 
до скарбу Речі Посполитої, для виплати кредиторам з м. Львів: на їхні гро
ші у місті було сформовано корогви, які стримували наступ неприятеля; 
ф надання дозволу шляхетству Київського, Руського, Волинського, По
дільського, Брацлавського і Чернігівського воєводств, чию територію за
хопив неприятель [козаки], провести реляційні сеймики 23 листопада у 
костелах м. Варшава;
ф декларування послами коронних воєводств і земель, не охоплених 
наступом Війська Запорозького, згоди виставити кінні збройні загони 
різної кількості, сплатити подвійний (деякі з них обіцяли чотирикратний) 
подимний податок, який слід передати коронному підскарбію упродовж 
двох тижнів, та, у разі подальшої небезпеки, дозволити збір посполитого 
рушення.
2. Листопада 17.- Голосування воєводств і земель коронних та Великого 
князівства Литовського, згодних на найяснішого Яна-Казимира, обра
ного короля...:

Ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 488 -  
489 зв., акт 400. Мова старо
українська.

Ф.25,оп. 1, спр. 260, арк. 1267зв., 
1259 і зв., акт 10. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 .-С.  24-26.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 25 і зв., 
акт 15. Мова староукраїнська. 
Кінець акта не зберігся.

Ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 779 і 
зв., акт 584. Мова польська.

Подано  з а : Уоіитіпа Ье- 
gu m . -T 4 . - C .  87-116.
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ф в акті подано прізвища депутатів сейму, які проголосували за Яна-Ка- 
зимира, за воєводствами, зокрема, Київського (с. 104), Руського (с. 105), 
Волинського (с. 105 -  106), Подільського (с. 106), Смоленського з Старо- 
дубським повітом (с. 106), Брацлавського (с. 115), Чернігівського з Нов- 
город-Сіверським повітом (с. 116).

Листопада 18. -  Постанова міщан вірменської юрисдикції м. Кам’янець 
про негайне вжиття заходів щодо захисту міста від небезпеки з боку 
повсталих підданих, козаків і татар.

Грудня 1 1 .- Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
міщанки м. Дубно Данилової Придаткової на золотаря Марцина про 
привласнення належних їй 60 польських золотих, закопаних ним напе
редодні наступу козаків у Дубнівському монастирі Чесного Хреста.’ 
Позваний свідчив, що гроші відкопали козаки.

Грудня 28. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Рафала Хрінницького на міщанина м. Дубно Степана Бутка про непо
вернення заставленого йому коштовного одягу.
Позваний свідчив, що заставлені речі, сховані в Дубнівському монастирі 
св. Спаса, забрали козаки.

Грудня 29. -  Універсал гетьмана Богдана Хмельницького з м. Київ про 
взяття Себастіяна Снятинського під гетьманський захист, надання йому 
права безпечного і недоторканого проживання у м. Коростишів або у 
власному будинку в с. Городськ чи деінде, про вільне і безпечне пере
сування територією Війська Запорозького та про повернення майна, 
захопленого у нього козаками і селянами.
Винним у порушенні універсалу загрожувало покарання на горло.

* * *
1664 р., квітня 17. -  Маніфестація Міхала Халаїма перед Житомирським 
ґродським урядом про втрату майнових документів під час втечі його 
батька Валеріана Халаїма 20 червня 1648 р. до Польщі перед наступом 
козаків.

1665 р., лютого 14. -  Маніфестація Анни Карвовської перед Житомир
ським ґродським урядом про втрату під час “козацької сваволі” в Україні 
[1648 р.?] майна і документів, зокрема, на маєтки: с. Юрківщина й 
с. Випуски в Звягельському ключі та с. Вайки в Острозькому ключі.

Ф. 39, оп. 1, спр. 40, арк. 66, 
зап. 3. Мова польська. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 37 -  39.

Ф. 33, оп.1, спр. 6, арк. 1 і зв., 
акт 1. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 2 і зв., 
акт 3. Мова польська.

Ф. 49, оп. 2, спр. 1589. Мова 
староукраїнська. Копія кін. 19 -  
поч. 20 ст. Опубл.: Документи 
Богдана Хмельницького. -С. 89- 
90; Універсали Богдана Хмель
ницького. -  С. 86 -  87.

Ф. 11, оп. 1,спр. 15, арк. 31 зв.-
32, акт 23. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 15, арк. 102 зв.- 
103 зв., акт 17. Мова польська.







ічня 8. -  Декрет суду Дубнівського магістрату про оцінку 
будинку й комори єврея з м. Дубно Гошія Гуза (вбитого разом зі 
своєю родиною козаками) з метою погашення його боргу в сумі 
100 польських золотих Григорію, зятеві сурмицького мельника 
Миська.

Опис оцінених будівель.

Січня 8. -  Декрет суду Дубнівського магістрату про ув’язання Моленди 
у володіння будинком єврея з м. Дубно Цайла (вбитого козаками) за його 
несплачений борг матері Моленди.

[Січня 17 або 19]. -  Конституція вального коронаційного сейму у 
м. Краків, зокрема, про:
ф зобов’язання воєводств і земель, які ще не виплатили ухваленого на 
елекційному сеймі подвійного подимного податку, внести його до скарбу 
або видати за скарбовими асигнаціями;
ф обрання комісії для перевірки 20 травня у м. Львів особового складу 
кварцяного війська і виплати заборгованості його підрозділам; 
ф доведення чисельності кварцяного війська до тієї, яку воно мало перед 
Корсунською битвою 1648 р., та обмеження чисельності однієї корогви 
100 кіньми;
ф формування ще й суплементових (додаткових) військових частин, які 
мали оплатити з спеціально ухваленого більшістю воєводств подвійного 
подимного податку;
ф дозвіл скликати посполите рушення, причому надавати першим віці 
силу других;
ф обрання комісії для ведення переговорів щодо укладення вічного миру 
з Швецією;
ф призначення реляційних сеймиків: Київського воєводства -  на 15 берез
ня у м. Луцьк; Волинського -  на 15 березня [у м. Луцьк]; Брацлавського -  
на 2 березня у м. Львів; Чернігівського -  на [3] березня у м. Люблін.
Ці воєводства заявили про неможливість сплачувати будь-які податки, 
зокрема, й подвійний подимний податок на оплату додаткового вій
ська, ухвалений уцілілими від розорення іншими воєводствами Речі 
Посполитої.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. З зв., 
акт 6. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 5, акт 10. 
Мова польська.

Подано за: Volumina Le-
gum. -  Т. 4. -  C. 120 -  127. У 
виданні вказано тільки рік ухва
лення конституції цього сейму -  
1649, без точної дати. 17 січня -  
дата коронації Яна-Казимира, 
визначена в історичній літера
турі.

Січня 18. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
острозького міщанина і купця Бартоломея Зубинського на міщанина і 
купця з м. Дубно Филипка про несплату йому частини грошової суми

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 7 і зв.,
акт 19. Мова польська.
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(50 польських золотих) за куплене 1648 р. вино, вишинковане козаками. 
Сам боржник перед небезпекою козацького нападу виїхав з Волині до 
Польщі.

Січня 30. -  Тестамент Катерини з Смиковських Миколаєвої Сокіл від 
30 січня 1649 р., складений у м. Луцьк, зокрема, про поховання її у 
Луцькій братській церкві.
До Луцького ґродського уряду тестамент подала сама Катерина Соко
лова.

Січня 30. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
протопопової з м. Дубно Вацихи Апостолової на підданих з с. Іваниничі -  
Грициху і Степаниху, обвинувачених нею у привласненні її речей (со
рочки, скатертини, полотна тощо) під час наступу козаків 1648 р., коли 
доводилося ховатися по лісах.

Лютого 1. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Марцинової з с. Кубраківка на всю кубраківську громаду, підданих про
топопа, про привласнення її збіжжя (гречки -  40 кіп, гороху -  3 вози, 
жита -  3 міри) та реманенту.
Обвинувачені піддані пояснювали це тим, що “нам козаки казали і самі 
над нами стали, і вони усе собі побрали ... за працю деяким по осьмусі 
дали”.

Лютого 9. -  Маніфестація від імені вдови і нащадків Адама Свищовсько- 
го перед Луцьким ґродським урядом про вбивство 1648 р. козаками, які 
наздогнали на Поліссі поблизу с. Червище їхню сім’ю під час втечі, само
го Адама Свищовського та про знищення ними (частково затоптали у бо
лото, частково попалили або подерли) сімейних майнових документів.

Лютого 9. -  Маніфестація луцького підкоморича Вацлава Гулевича перед 
Луцьким ґродським урядом про спалення козаками 1648 р. його замку 
у с. Конюхи, в якому загинули, зокрема, всі його родові і майнові доку
менти.

Лютого 11.- Маніфестація Збігнева Любенецького перед Луцьким ґрод
ським урядом, засвідчена реляцією возного, про збитки, заподіяні коза
ками і власними його підданими в селах Дубляни, Свищів, Лішня та 
Ільпибоки, орендованих ним у брацлавського каштеляна Ґабріеля Стемп- 
ковського і його дружини Зофії з Конецпольських.
Реєстр збитків.

Лютого 12. -  Маніфестація від імені Адама Вещицького перед Луцьким 
ґродським урядом про спустошення 1648 р. козаками і татарами орен
дованих ним у Владислава Немирича м. Немиричів та сіл Вигнан[ка], 
Колмів, [Вигнанська] Волиця і Зборощів.
Реєстр збитків.

Лютого 16. -  Протестація Вацлава Орловського, товариша кварцяної ко
рогви королівського ротмістра Яна Аксака, від себе та від імені свого 
брата Андрія, перед Луцьким ґродським урядом про вбивство їхнього 
брата Вавринця і поранення інших товаришів корогви під час нападу на 
них 11 лютого 1649 р. міщан м. Горохів.
Реляція возного Яна Репецького про обволання вбивць.

“Жголови хмелем обмщрньи маючи ”

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 4 -  6 зв., 
акт 3. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 11, 
акт 33. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 11 зв. -  
12, акт 36. Мова польська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С.41-42.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 125 -
126 зв., акт 83. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 247, арк. 126 зв.
-  127, акт 84. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 135 -  
138 зв., акт 89. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 115 — 
117 зв., акт 76. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 146 зв.
-  148 зв., акт 99. Мова старо
українська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 .-С.  45-47.
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Фоку 1649

Лютого 17. -  Маніфестація Марцина Дідковського перед Луцьким ґрод- 
ським урядом про загибель його майна і майнових документів у вересні 
1648 р. під час відступу від м. Пилявці.

Лютого 18. -  Протестація возного Томаша Камінського від імені Олек
сандра Гулевича [Дрезденського] перед Луцьким ґродським урядом про 
розграбування і спалення панського двору у с. Дроздні 1648 р. місцевими 
селянами -  підданими Павла Гулевича [Дрезденського], який відмовився 
покарати своїх підданих.
Реляція того самого возного про засвідчення протестації та про припо- 
ручення Павлу Гулевичу його обвинувачених підданих під заклад у 15 
тисяч польських золотих.

Лютого 19. -  Маніфестація Катерини Русинович Берестецької перед 
Луцьким гродським урядом про виявлення і знищення козаками 1648 р. 
її майнових документів, шкатулу з якими вона перед втечею до Польщі 
“по розгромєню войска полского” закопала “вь церкви Русинового 
Бєрєстєчька в олтару самол*”.

Л ю того  20. -  Маніфестація Костантого Бронницького перед Луцьким 
ґродським урядом про загибель при взятті козаками [влітку 1648 р.] 
м. Луцьк його майнових документів, які він передав на зберігання до 
Луцького домініканського костелу.

Лютого 20. -  Тестамент Марини з Ободного Янової Цебровської від 
30 січня 1649 р., складений у с. Глупонин, про розподіл її спадщини та 
про її поховання у костелі.

Лютого 22. -  Тестамент Олександри Промнейківни Шимонової Сково- 
родки від 30 січня 1649 р., складений у с. Жалин, про розподіл її спад
щини.

Лютого 23. -  Маніфестація від імені Марини Підгородинської перед 
Луцьким ґродським урядом про спустошення, яке вчинили козаки 1648 р. 
в її маєтках у Луцькому і Володимирському повітах, зокрема в замку 
с. Затурці та у дворах в селах Шельвів, [Л]ичини і Качин.

Лютого 23. -  Тестамент Богомили з Бережецьких Войцехової Ґурської 
від 11 липня 1648 р., складений у с. Терешки, зокрема, про її поховання: 
“згідно з обрядами костелу католицького у костелі Горохівському”.

Лютого 23. -  Тестамент Кристини Миколаєвої Войн від 28 січня 1649 р., 
складений у м. Клевань, зокрема, про її поховання у Клеванському 
костелі.

Лютого 23. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
міщанки з м. Дубно Маруші Куфловської на дубнівського міщанина Про- 
копа Булгака про неповернення позичених 17 польських золотих і 3 чвер
ток жита.
Під час слідства Прокіп Булгак стверджував: “бо коли козаки напали [на 
м. Дубно] і її [Марушу Куфловську] били і мордували, тоді вона дівку при
слала з козаками до мене, щоб я гроші дівці віддав, і я мусив віддати”. 
Куфловська визнала, що посилала дівку, але Булгак боргу не повернув.

Лютого 23. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
корнинського священика Василя Окулича на підданого кн.[Владислава

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 98 
і зв.; 100, акт 60. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 102 -  
105, акт 63. Мова староукра
їнська. Опубл. :  АЮЗР. -
Ч. III. -Т. 4. -С . 47-51.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 139 
і зв., акт 90. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 212 зв. -  
213, акт 167. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 23 -  
24 зв., акт 11. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 31 і зв., 
акт 15. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 214 зв. -  
215, акт 169. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 32 -
33, акт 16. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 34 -
36, акт 18. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 19 зв., 
акт 59. Мова польська.
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Заславського] з с. Ступне Андрія Микитеню про неповернення церков
них і власних священикових речей (одягу і тканин), доручених підданому 
на зберігання перед небезпекою наступу козаків.

Лютого 23. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
міщанина м. Дубно Миколая на дубнівську міщанку Гасю Талащиху про 
те, що вона направила козаків забити його свиней (їх козаки з’їли).

Лютого 24. -  Декрет суду Дубнівського магістрату в справі за скаргою 
міщанина єврея з м. Дубно Елькома на Ясю Бабичівну про привласнення 
нею постелі й посуду, що залишилися в будинку Елькома після його втечі 
перед наступом козаків.

Лютого 25. -  Маніфестація Самуеля Хом’яка перед Луцьким ґродським 
урядом про загибель у вересні 1648 р. в обозі поблизу м. Пилявці його 
шкатули з грішми і документами.

Лютого 25. -  Маніфестація Вацлава Загоровського перед Луцьким ґрод
ським урядом про спустошення 1648 р. козаками і ордою його маєтку 
с. Лаврів, який він тримав у заставі від луцького підкоморича Вацлава 
Гулевича [Воютинського].

Лютого 25. -  Протестація від імені Генрика Кашовського перед Луць
ким ґродським урядом про захоплення ігуменею Луцького Успенського 
василіанського монастиря Серафиною Ярмолинською під час його втечі 
від козаків 1648 р. належного йому с. Холпнів і заподіяння там різних 
збитків.

Лютого 26. -  Протестація від імені Яна Головинського перед Луцьким 
ґродським урядом про грабунки, які Войцех Дубиський, “йод бурдьі и 
своєволю козаг/кую прьібравшьі, таьсь пєхотьі, яко и чєлядьі люзноє до 
чотьірдєсят чловєка”, заподіяв 6 лютого 1649 р. у його с. Кривичі.

Лютого 26. -  Протестація від імені Яна Головинського перед Луцьким 
ґродським урядом про грабежі, що їх заподіяв у вересні -  жовтні 1648 р. 
у його с. Кривичі разом з козацьким загоном намісник с. Городок (належ
ного Києво-Печерському монастиреві) Нектарій [Гектор] Заневич.

Лютого 26. -  Маніфестація ченців Луцького домініканського монастиря 
перед Луцьким ґродським урядом про розгром його 1648 р. та про вбив
ство пріора, перехопленого козаками під час втечі в Литву разом з мона
стирським майном, святинями і документами.

Лютого 26. -  Маніфестація від імені Криштофа Сапеги перед Луць
ким ґродським урядом про те, що 1648 р., “под чась рєбє/ши козаі/коє 
смє/ггью с того свєта зшол” його судовий повірений (рукодайний юри
ста) Ян Кольчицький і козаки знищили всі довірені йому панські майнові 
документи.

Лютого 26. -  Свідчення дубнівських міщан перед міським урядом сто
совно захоплення гречки, належної Юрію Божкевичу з фільварку за 
Луцькою брамою в м. Дубно під час наїзду козаків і вивезення гречки до 
фільварку місцевого протопопа.

“Ж голови хмелем облхщониє маючи ”

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 19 зв. -
20, акт 60. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 21 зв., 
акт 63. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 22 і зв., 
акт 65. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 106 
і зв., акт 66. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 108 зв. -
109 зв., акт 68. Мова староукра
їнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 247, арк. 109зв.-
110 зв., акт 69. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 85 і зв., 
акт 51. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 55.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 85 зв. -  
87, акт 52. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .- 
С. 53 -  54.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 87 зв. -  
88 зв., акт 55. Мова староукра
їнська. Кінець акта не зберігся. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 57-59.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 112 
і зв., акт 73. Мова староукраїн
ська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 22 зв. -
23, акт 67. Мова польська.
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(Року 1649

Березня 1. -  Тестамент Мацея Малиновського від 23 лютого 1649 p., 
складений у м. Острожець, зокрема, про поховання його у Луцькому 
домініканському Діви Марії монастирі біля дружини.

Березня 2. -  Протестація дозорці Яна Жилицького, від імені спадкоємиць 
державці сіл Шепель і Войсич -  Станіслава Соколовського (дідичної 
маєтності кн. Миколая Чорторийського), перед Луцьким ґродським уря
дом про збитки, заподіяні у цих селах луцьким ландвійтом Федором 
Липкою під час перебування у м. Луцьк козацької залоги.

Березня 2. -  Маніфестація Яна Жилицького, дозорці сіл Шепель і Войсич, 
перед Луцьким ґродським урядом про спустошення, заподіяні 1648 р. в 
цих селах козаками і татарами, а також підданими.

Березня 2. -  Протестація Настазії Клюської проти Міхала Лаґановського, 
турійського економа і старости, та підданих з с. Растів Турійської волості 
перед Володимирським ґродським урядом про захоплення належного їй 
табуна коней під час втечі перед наступом козаків.

Березня 3. -  Маніфестація Миколая Карсницького перед Луцьким ґрод
ським урядом про загибель його майна та майнових і юридичних доку
ментів, коли після його втечі з свого с. Криківці під час селянських 
виступів “хлопьі ш  мл. панов сусєдовь розьньїдг поблизу мєшкаючьіхь 
зобравшьісє, двор мой злупили”.
Серед втрачених документів були, зокрема, боргові документи немирів- 
ського орендаря Беніаміна, його сина Наїма та ін. євреїв на загальну суму 
1100 польських золотих; немирівського єврея Зеліка на 220 золотих; 
немирівського міщанина і криковецького орендаря Моська на 480 золо
тих і на столове срібло та персні, позичені на заручини його дочки; 
зорниського [ймовірно, жорницького] орендаря Іцка і сина його Хаїма 
на 550 золотих; кальницького міщанина і краснянського орендаря Беня 
на 50 золотих; немирівського міщанина Юзефа Кравця на 80 золотих та 
“зло/яника, которьш в Нємировє мешькаль” на 7 гривень срібла.

Березня 3. -  Маніфестація від імені кн. Стефана Святополка Четвер- 
тенського перед Луцьким ґродським урядом про збитки, заподіяні йому 
1648 р. козаками і повсталими селянами.

Березня 3. -  Протестація кн. Григорія [Святополка] Четвертенського 
перед Луцьким ґродським урядом про розгром козаками 29 вересня 
1648 p., “юж по роспрошєню войска короньного прєзь инькурсиє ко- 
заковь и татаровь, кгдьі южь вси шбьіватєлє вьієхали з Вольїня”, його 
дворів у селах Серники і Черчиці й загибель при цьому його майнових 
документів.

Березня 3. -  Протестація Гельжбети Смитковської проти покозачених 
підданих кн. Владислава-Домініка Заславського “сєла Больболь [Бобли] 
вь ключу Турьіскол* будучоє” перед Володимирським ґродським урядом 
про вбивство її сина, поранення її самої, захоплення різного майна та 
знищення майнових документів.
Свідчення возного Януша Смидецького про огляд ран і обволання 
вбивць.

Березня 4. -  Протестація Самуеля й Гал піки Вольських перед Володи
мирським ґродським урядом про знищення козаками їхнього родинного

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 45 -  
46 зв., акт 26. Мови староукра
їнська і польська.

Ф.25,оп. 1,спр.247,арк.218зв.- 
219 зв., акт 173. Мова староукра
їнська. Кінець акта не зберігся.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 221 зв. -
223, акт 174. Мова староукра
їнська. Опубл.:  АЮЗР. -
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 61 -  63.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 2 - 3 ,  
акт 2. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 63-64.

Ф.25, оп. 1, спр. 247, арк. 160 зв. -  
162, акт 116. Мова староукра
їнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 247, арк. 162ізв., 
акт 117. Мова староукраїнська. 
Кінець акта не зберігся.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 163 — 
164, акт 118. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 85, арк. 4 -9  зв., 
акт 4. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С.  65 -  71; Ч. VI. -Т. 1.-  
К., 1876.-С . 552-558.
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иМ голови мелем облолфньїє маючи ”

архіву “по вьієханю з дому своего пєрєдь наєздомь козацьким на сто
рону ровно з уходячими иньшьіми вьсими ш  мл., такь далшьіми, яко и 
близшьіми сусєдами своими ... За чьш тьіє нєприятєлє короньньїє ко
заки великими вомсками наступивьши по вьсихь краяхь нашьіхь в роз- 
сьіпьку скочивьши, дворм, гумна, сєла палили и вьнивєчь вьсє што бьі 
(одно найти могли юборочали, коморьі, лиоохи, пивньїци, склєпьі, вь гум- 
нах, хлєвахь, соборах нє толко дворских, але и в коморах, домах и стодо
лах хлопьских, хотяжь и на нєподобньїх мєсцах копали и єсли што гдє 
налєзли, брали, гдє и в має/яности их мл. панов Волских в сєлах Ставочку 
и Закглиньках, вь повєтє Холмьсюш лєжачихь, чинили”.

Березня 5. -  Запис квиту Галшки [Гельжбети] Смитковської володи
мирським євреям Аґронові і Мошкові Шоломовичам про скасування 
чинності їхнього боргового запису на 300 польських золотих, втраченого 
нею під час козаччини, та визнання чинним нового документа (цероґрафа) 
на таку саму суму, з розподілом її на кілька частин.

Березня 6. -  Протестація від імені Олександра Білецького і його дружини 
Гельжбети про грабунки, які ландвійт м. Луцьк Федір Липка, оголосив
ши себе полковником, “а прибравши до сєбє козацтва и гультайства, по 
має/яностях и дворах шляхецьких єсчє нє попалєньїхь еждячьі в надию 
козацькую маєтьности и вси збєраня шляхєцькиє браль, плюньдровал, 
пустошьіль, пасеки вьілуповаль”, та заподіяв, зокрема, 29 жовтня -  8 
грудня 1648 р. грабунки у їхньому с. Полонне і належних до нього 
присілках.

Березня 6. -  Маніфестація від імені кн. Федора Святополка Четвертен- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про спустошення 1648 р. коза
ками і татарами його заставних маєтків -  сіл Великий і Малий Боратин 
та Княгинин.

Березня 6. -  Протестація Марцина Русина Берестецького, сина покій
ного Богдана Русина Берестецького, синівця покійного Яна Русина Бе
рестецького, перед Луцьким ґродським урядом про взяття ним 1649 р. 
в посесію у с. Русинове Берестечко маєтку, що сталося після вбивства 
Яна Русина Берестецького і захоплення татарами його дружини і дітей, 
та про вписання возним Миколаєм Требинським до луцьких ґродських 
книг неправомірного акта щодо взяття у посесію цього маєтку Самуелем 
Русином Берестецьким.

Березня 6. -  Протестація писаря Луцької кафедральної консисторії, 
чорторийського плебана, ксьондза Павла Веселовського перед Луцьким 
ґродським урядом про поранення його 20 грудня 1648 р. жовнірами 
корогви кн. Захаріяша [Святополка] Четвертенського при його спробі 
зупинити насильства, які жовніри чинили у м. Баранів -  державі ксьондза 
Миколая Красицького.

Березня 6. -  Патент короля Яна-Казимира від 28 лютого 1649 р. белзь- 
кому каштелянові Андрієві Фірлею з подякою за його дії щодо захисту 
Речі Посполитої у минулому році та про призначення його полковником 
над розміщеним на Волині військом, а в разі об’єднання з військом, 
розміщеним на Поділлі під командою полковника, кам’янецького 
каштеляна Станіслава Лянцкоронського і полковника, коронного підча
шого Миколая Остророга, -  призначення його найпершим полковником
і старшим над ними.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 9 зв. -
11 зв., акт 5. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 320 зв. -  
321 зв., акт 226. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 201 — 
202 зв., акт 156. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -  
Ч. ІИ.-Т.4.-С. 72-73.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 204 зв.
-  205, акт 159. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 205 зв.
-  206, акт 160. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 206 -  
208, акт 161. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 321 зв. -  
323, акт 227. Мови староукра
їнська і польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 59 -  
60.
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Березня 10. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Сидора Каплунені з с. Заруддя на острозьких євреїв Берка і Аврама, у 
яких він впізнав свого коня, захопленого у нього 1648 р. німецькими 
жовнірами.

Березня 12. -  Маніфестація Кристини Шишки, від себе та від імені своїх 
дітей, перед Луцьким ґродським урядом про вбивство козаками її чоловіка 
та захоплення майна і майнових документів, коли їх сім’я тікала в Литву 
після розгрому у вересні 1648 р. польського війська поблизу м. Пилявці.

Березня 12. -  Маніфестація Григорія Ліплянського перед Луцьким ґрод
ським урядом про загибель майна і майнових документів, які він покинув 
“в року близько прошьломь [1648] за наступєньємь нєпрмятєля Крьіжа 
Святого уходєчи з Коньстантннова Старого not) час розгромєня войска 
полского под Пилявьцами прєз козаков и татаровь”.

Березня 12. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скар
гою погорільцівського орендаря Йоська Мошковича на Семена Бичка, 
підданого з с. Погорільці, про захоплення двох стирт гороху під час втечі 
скаржника 1648 р. перед “козацькою тривогою”.

Березня 15. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Івана Коробчені, єзуїтського підданого з с. Білобережжя, на паволоцьких 
євреїв Іллю і Зраїла, у яких він впізнав свого коня, втраченого ним під час 
втечі з обозу з-під м. Пилявці.

Березня 15. -  Реляція возного Антона Маловича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення Олександрові[-Андрію] Закревському, по
ручникові корогви венденського каштеляна Генрика Кашовського, по
зову до Головного люблінського трибуналу у справі щодо заподіяння 
жовнірами кривд і збитків під час вибирання його корогвою стації у “по- 
сполства сєла Хрослиного вельможного єго мл. пана Єрого Рєчнцького, 
старости урєньдовьского дєдичьного”.

Березня 15. -  Тестамент сохачівської ловчини Євфрузини з Городища 
Криштофової Пстроконської від 20 грудня 1648 p., складений у м. Доро- 
гоща, про розподіл її спадщини, коли вона “за карою Божою, яку Пан Бог 
Всемогутній на нас через ворогів Костелу Божого, не шкодуючи Дому 
Свого допустив, життя моє, з чоловіком моїм до Польщі, батьківщини 
чоловіка мого, віднесла”.
Випис з актових книг Ленчицького ґродського суду Ленчицького воє
водства.

Березня 15. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
орендаря с. Погорільці єврея Йоська [Мошковича] на Максима Полішка 
та його сина Івана щодо захоплення ними 25 мац жита, яке він закопав, 
тікаючи 1648 р. перед наступом козаків.
Максим свідчив, що він те жито переніс до іншої ями, а його забрали 
погорільцівський отаман Володько та інші.

Березня 16. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
орендаря с. Погорільці Йоська Мошковича на підданого з того самого 
села Яцька Страшеню, причетного до пропажі 7 волів, залишених 1648 р., 
перед втечею скаржника до Польщі у зв’язку з наступом козаків.
Яцько заперечував обвинувачення і назвав прізвища односельців, які 
разом з козаками з’їли волів.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 26 і зв., 
акт 79. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 247, арк. 180 зв. -  
181, акт 143. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 247, арк. 181 зв. — 
183, акт 144. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 27 зв., 
акт 84. Мова польська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 28 і зв., 
акт 87. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 247, арк. 184 зв. -  
185 зв., акт 146. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 262, арк. 69-74, 
акт. 39. Мови староукраїнська, 
латинська і польська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 28 зв., 
акт 89. Мова польська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 29,
акт 91. Мова польська.
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Березня 16. -  Маніфестація Федора Козинського перед Луцьким ґрод
ським урядом про захоплення майна і знищення документів козаками, 
які наздогнали його під час втечі 1648 р. з с. Борисковичі.

Березня 16. -  Маніфестація Петра Билини Мислишевського перед Луць
ким ґродським урядом про захоплення козаками після битви побли
зу м. Пилявці у вересні 1648 р. його майнових документів, що він їх, 
утікаючи, “в Костаньтьіновє зоставиль”.

Березня 16. -  Маніфестація Яна Явицького перед Луцьким ґродським 
урядом про втрату його майнових документів під час захоплення козака
ми обозу польського війська після його поразки у вересні 1648 р. поблизу 
м. Пилявці.

Березня 16. -  Маніфестація від імені Яна Іскоростенського перед Луць
ким ґродським урядом про загибель 1648 р. його майнових документів.

Березня 17. -  Маніфестація Стефана Коритинського перед Луцьким 
ґродським урядом про спалення козаками і татарами 1648 р. його двору в 
с. Свищів та загибель про цьому майнових документів.

Березня 17. -  Маніфестація Федора і Стефана Коритинських, синів 
Григорія Коритинського, перед Луцьким ґродським урядом про спа
лення 1648 р. козаками і татарами їхнього двору у с. Коритне, а також 
спіймання і вбивство їхнього батька та спалення майнових документів, 
які були при ньому.

Березня 17. -  Маніфестація Адама Корчевського, від себе та від імені 
своїх стриєчних братів, перед Луцьким ґродським урядом про захоплен
ня їхніх речей та майнових документів, коли козаки 6 серпня 1648 р. на
здогнали їх під час втечі до Польщі.

Березня 17. -  Маніфестація Марцина Хруслинського, від себе та від імені 
своїх братів, перед Луцьким ґродським урядом про загибель їхніх май
нових документів, схованих у маєтку с. Добрин, коли козаки 26 липня
1648 р. спустошили його.

Березня 17. -  Ухвала (лявдум) реляційного сеймику Київського воєвод
ства від 15 березня 1649 р. у м. Луцьк (відбувся після коронаційного сей
му, що розпочався 19 січня 1649 p.), зокрема про:
ф набір упродовж двох років 3 тис. кінного війська та 1 тис. драгунів, 
тип озброєння якого мав визначити генеральний полковник воєводства у 
приповідних листах ротмістрам, з встановленням плати кіннотникам по 
ЗО золотих на чверть року, а драгунам по 11 золотих на місяць; 
ф ухвалення, для оплати цього війська, збору 13-кратного подимного по
датку на перший рік та 12-кратного на другий; збір провадити за чвер
тями року, причому, у першій чверті першого року зібрати чотирикратне 
подимне, а у наступні чверті -  по трикратному;
ф надання поборцям права, у разі загибелі попередніх квитів і реєстрів, 
приймати подимний податок за юраментами підданих; 
ф ухвалення збору чопового податку, за який його орендарі мали платити 
київському ловчому Яну Крентовському 20 тис. золотих, як це платилося 
раніше, однак, збір чопового надано на розсуд ловчому, бо на річну опла
ту кінних жовнірів потрібно 360 тис. золотих, а на драгунів -  132 тис. 
золотих річних і 11 тис. золотих -  на їхній затяг;

“УС голови хмелем облолфньїє маючи ”

Ф. 25, on. 1, спр. 247, арк. 165 зв.
-  166, акт 122. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 247, арк. 165
і зв., акт 121. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 247, арк. 170 
і зв., акт 131. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 170 зв. 
-171 зв., акт 132. Мова старо
українська.

Ф.25,оп. 1, спр. 247, арк. 172ізв., 
акт 134. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 247, арк. 172 зв. 
-173 зв., акт 135. Мова старо
українська.

Ф.25,оп. 1, спр. 247, арк. 174ізв., 
акт 138. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 247, арк. 174 зв.
-  175, акт 139. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 262, арк. 83 -  
89, акт 44. Мови староукраїнська 
і польська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. II. -  Т. 1. -  С. 349 -  361; 
Ч. III.-Т. 4 .-С.  74-82.
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ф ухвалення набору на один рік 300 іноземних піхотинців для гарнізону 
фортеці у с. Горошки, з виплатою їм щомісячно по 11 золотих, причому, 
за першу чверть року повинно бути сплачено й по 11 золотих затяго- 
вих; річної виплати на піхоту треба 42,9 тис. золотих. Всього на військо 
потрібно 581,9 тис. золотих, а генеральному полковнику воєводства -  по
2 тис. золотих за кожну чверть року, які він повинен одержувати з ретент 
попередніх податків;
ф ухвалення оплати боєприпасів, інших військових потреб, а також шпи
гунів за рахунок податкової суми, що залишиться після оплати війська; 
ф обрання для збору чотирикратного подимного податку за першу чверть 
першого року Миколая Прушинського, для збору трикратного у другу 
чверть -  Остафіяна Тушевського, для збору трикратного у третю чверть -  
Адама Корчевського, для збору трикратного в останню чверть першого 
року -  Олександра Корчевського;
ф організацію збору податку, передання зібраних грошей ротмістрам та 
звітності;
ф доручення обраним поборцям стягнути з колишніх поборців чи їхніх 
спадкоємців решти податкових сум, які у них залишилися, і використати 
ці гроші на оплату війська;
ф організацію роботи судів для стягнення ретент та покарання ротмістрів, 
які, одержавши гроші, не поставили свої корогви у військовий обоз; 
ф обрання київського підкоморія Юрія Немирича, київського стольника 
Владислава Хребтовича, київського підстолія Міхала Аксака і Томаша
3 Біберштейну Казимирського комісарами для контролю за справжньою 
кількістю асигнованого сеймиком війська та його оплатою;
ф обрання генеральним полковником для керівництва збройними сила
ми воєводства і відповідальним за безпеку у воєводстві київського підко
морія Юрія Немирича;
ф надання дозволу розташовувати жовнірів на зиму не тільки у королів
ських, але й у духовних і шляхетських маєтках, та визначення норми у 
20 димів для постачання продовольства й фуражу на утримання одного 
жовніра, його челяді і коней;
ф обрання Томаша Казимирського і Стефана Немирича послами до коро
ля з проханням, щоб воєводство не утримувало іншого війська, окрім 
воєводського;
ф надання дозволу на скликання воєводського посполитого рушення, яке 
повинен скликати або майбутній київський воєвода, або обрані на сейми
ку комісари, і яке мало діяти тільки у межах воєводства.
До Луцького ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику київський 
стольник Владислав Хребтович.

Березня 17. -  Запис про обрання сеймиком Київського воєводства від 
15 березня 1649 р. в м. Луцьк Депутатами до Головного люблінського 
трибуналу київського підстолія Міхала Аксака і Томаша Казимирського.

Березня 17. -  Ухвала реляційного сеймику Волинського воєводства, що 
відбувся 15-17 березня у м. Луцьк (після коронаційного сейму, який по
чався 19 січня 1649 р.), зокрема, про:
ф оголошення на 8 квітня 1649 р. огляду боєздатності землевласницької 
шляхти воєводства як найближчої до “виузданого хлопства” і здійснюва
них ним наїздів;
ф зобов’язання кожного такого землевласника виставити на огляд з кож
них 30 димів, в тому числі і з духовних маєтків, по одному спорядже
ному кіннотнику; тим, хто володів меншою кількістю димів, слід об’єд-

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 89 і зв., 
акт 46. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 89 зв. -
91 зв., акт 47. Мови староукра
їнська і польська. Опубл. : 
АЮЗР. -  Ч. II. -  Т. 1. -  С. 362 -  
366; Ч. III.-Т. 4 .-С.  83-86.
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нуватися з сусідами і виставляти кіннотника спільно, і тільки тим, хто 
володів маєтками між рр. Случ і Горинь, можна вийти на огляд без цього 
додаткового виставлення;
ф постанову щодо обрання під час огляду полковника і ротмістрів та за
ходи щодо подальшої оборони краю;
ф доручення поборцям підрахувати під час огляду обсяг можливого опо
даткування;
ф зобов’язання володимирського старости відкрити екстраординарні су
дові рочки для розгляду податкових справ і покарання ретенторів; 
ф надання дозволу волинському скарбнику і поборці Марцину Домбров- 
ському сплатити з коштів, зібраних в рахунок ухваленого сеймиком
1648 р. двократного подимного податку (не чіпаючи, однак, коштів, 
зібраних в рахунок чопового податку), заслужену винагороду повітовим 
ротмістрам -  луцькому підсудку кн. Захаріяшу [Святополку] Четвер- 
тенському, чернігівському стольнику Роману Загоровському, Звенигород
ському старості Лукашу Гулевичу [Воютинському], Олександру Лиса- 
ковському, Яну Гулевичу і Яну Линевському;
ф надання дозволу шляхті Київського воєводства, яка паралельно прово
дила свій реляційний сеймик у домініканському костелі м. Луцьк, роз
глядати свої податкові справи на тих самих екстраординарних судових 
рочках, на яких розглядатимуться аналогічні справи волинської шляхти; 
ф надання дозволу київському підкоморію Юрію Немиричу, оскільки 
його обрано полковником Київського воєводства, не ставати на огляд 
особисто, але зобов’язати його виставити там почет, належний з його 
волинських маєтків.
До Луцького ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику Криш- 
тоф Линевський.

Березня 17. -  Інструкція волинському ловчому Андрію Кашовському та 
волинському підстолію Томашу Козиці, послам до короля Яна-Казимира 
від реляційного сеймику Волинського воєводства, що відбувся 15-17 бе
резня у м. Луцьк, зокрема, про:
ф повідомлення щодо небезпеки, яку для воєводства становила велика 
кількість наявного у краї свавільного селянства;
<$> прохання надіслати для ліквідації цієї небезпеки військо, бо приборка
ти селян лише збройними силами воєводства неможливо;
<§> прохання щодо зняття з воєводських поборців Шимона Козики і Адама 
Гулевича [Воютинського] інфамії, яку під час елекційного сейму 1648 р. 
наклав на них Варшавський каптуровий суд.

Березня 17. -  Оголошення Якубом Ґлембоцьким, від імені князівських 
ревізорів, перед війтом м. Дубно про накладення арешту на будинок і 
солодовню дубнівського міщанина, єврея Лейби, Аронового зятя, який 
не зберіг залишені йому під час відступу 1648 р. з-під м. Пилявці речі на 
суму 500 польських золотих.

Березня 18. -  Маніфестація Лукаша Порванецького перед Луцьким 
ґродським урядом про загибель 1648 р. його майнових документів, 
кинутих у захопленому козаками обозі польського війська поблизу 
м. Пилявці.

Березня 18. -  Маніфестація Томаша Іумовського перед Луцьким ґрод
ським урядом про загибель 1648 р. його майнових документів “прєз 
своволньїє козаки, з ордою татарскою злучєньїє, прьі роспрошєню сє во- 
мска под мєстсш Коньстаньтьіновсш побраньїє сут, а сам протестуючим 
залєдво толко здорове своє унести могль”.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 91 зв. -
92 зв., акт 48. Мови старо
українська і польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. II. -  Т. 1. -  С. 367 -  
369; Ч. III.-Т. 4 .-С.  86-87.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 29 зв., 
акт 94. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 168 
і зв., акт 126. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. З -
4 зв. Мова староукраїнська.
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Березня 20. -  Протестація Василя Масальського перед Луцьким ґрод
ським урядом про розграбування всього його майна і спалення будинку
4 жовтня 1648 р. повсталими селянами “громадє сєла Чорнижа, дєдичньш 
єго мл. п[ан]а Войцєха Станишєвьского, а на тот час держави своєє”.

Березня 20. -  Маніфестація Францішка Злоторовича, сина покійного 
луцького райці Шимона Злоторовича, перед Луцьким ґродським урядом 
від себе та від імені своїх молодших братів, про загибель 1648 р. їхнього 
батька, а також майна і майнових документів.

Березня 21. -  Свідчення Єви Матківни з м. Межиріч, кухарки острозь- 
кого єврея Абрамка, з яким вона від’їжджала до Польщі, перед судом 
Дубнівського магістрату про те, що її привезла до м. Дубно острозька 
єврейка Маріанна Шведова, і про свій намір повернутися до батьківського 
дому в м. Острог.

Березня 22. -  Реєстр шкод, заподіяних корогвою Олександра Лисаков- 
ського у с. Садів.
Реєстр подано ксьондзом Андрієм Бриським.

Березня 22. -  Протестація каноніків Луцької біскупської кафедри перед 
Луцьким ґродським урядом про незаконність рішення сеймику Волинсь
кого воєводства від 15 березня 1649 р. щодо залучення католицького 
духівництва воєводства до обов’язку виставляти кінного воїна з кожних 
30 підданських димів.

Березня 22. -  Протестація від імені подружжя Костантого і Анни Гу- 
левичів перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, 
заподіяні корогвою повітового ротмістра Волинського воєводства Яна 
Линевського 3-6 серпня 1648 р. у м-ку Острожок та с. Острожок Старий 
(Заболоття), зокрема реєстр грабунків і насильств, заподіяних євреям 
Менделю, Лейбу Міхалчику, Іршу, Іцку Абрамовичу (у якого від побоїв 
померла мати), Абраму Череватому, Шмойлу та єврейці Зраїловій.
Судові присяги підданих про засвідчення протестації.

Березня 22. -  Протестація луцького каноніка і офіціала, острозького про
боща Миколая-Олександра Рамулта перед Луцьким ґродським урядом 
про збитки, заподіяні 1648 р. корогвою Заруцького, ротмістра [кн. Вла- 
дислава-Домініка Заславського] в маєткові с. Людчин, належного Ост
розькому костелу.

Березня 22. -  Протестація луцького вікарія Андрія Бриського від імені 
луцького суфрагана, олицького пробоща Миколая Красицького перед 
Луцьким ґродським урядом про збитки, заподіяні 1649 р. корогвою Ген- 
рика Кашовського у с. Колодяжне.

Березня 22. -  Протестація луцького вікарія Андрія Бриського від імені 
луцького суфрагана, олицького пробоща Миколая Красицького перед 
Луцьким ґродським урядом про збитки, заподіяні у березні 1649 р. в 
с. Боків корогвою ротмістра Романа Загоровського.

Березня 22. -  Протестація луцького вікарія Андрія Бриського від імені 
Луцького капітулу перед Луцьким ґродським урядом про збитки, запо
діяні 1648 р. у с. Садів корогвою королівського ротмістра Олександра 
Лисаковського.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 17 зв. -
18 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С.  88-90.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 23 зв. -  
24. Мова староукраїнська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 31, 
акт 98. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 262, арк. 105 -  
117 зв., акт 58. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 25 -
26 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С.  90-92.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 26 зв. -  
34; реєстр -  арк. 29 зв. -  30. Мова 
староукраїнська. О п у б л . (у ско
роченому варіанті -  відсутні ре
єстр грабунків і насильств та 
тексти судових присяг): АЮЗР. -  
Ч. III. -Т . 4. -С . 93-95.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 34 -  
35. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 35 і зв. 
Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 35 зв. -  
36 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 36 зв. -
37 зв. Мова староукраїнська.
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Березня 22. -  Протестація луцького вікарія Андрія Бриського від імені 
луцького суфрагана, олицького пробоща Миколая Красицького перед 
Луцьким ґродським урядом про збитки, заподіяні 1649 р. в с. Колодяж- 
не і присілку Будище корогвою Звенигородського старости, полковника і 
ротмістра Лукаша Гулевича [Воютинського].

Березня 22. -  Протестація луцького офіціала і каноніка, острозького про
боща Миколая-Олександра Рамулта перед Луцьким ґродським урядом 
про збитки, заподіяні у серпні 1648 р. в маєткові Острозького костелу -  
с. Людчин полком Криштофа Корицького, полковника [кн. Владислава- 
Домініка Заславського], який рухався до польського табору поблизу 
м. Пилявці.

Березня 22. -  Протестація луцького офіціала і каноніка, острозького про
боща Миколая-Олександра Рамулта перед Луцьким ґродським урядом 
про розграбування його майна і розорення хутора 1648 р. повсталими 
селянами с. Полонне Мале, підданими Луцько-Острозької єпископії, 
держави луцького підсудка кн. Захаріяша [Святополка] Четвертен- 
ського.

Березня 22. -  Протестація від імені Киліяна Вільгорського перед Луць
ким ґродським урядом про його незгоду з двома пунктами ухвали сей
мику, що відбувся [15 -  17 березня 1649 р.] щодо умови винагороди 
повітовим ротмістрам (з решти подимного податку, що була у волинсь
кого скарбника) та зняття інфамії з поборців подимного податку, а та
кож про його вимогу щодо арешту решти подимного: “на положєньє 
арешту на тьіе вси решту, которая при его мл. пану скарьбнику вольїнь- 
скомь зостаєть до дальшоє дєклярации ихь мл. пановь шбьіватєловь 
воєводьства тутєйшого афєктоваль”.

Березня 22. -  Протестація прокуратора, ксьондза Валентого Добрівського 
від імені ректора і братії Луцького єзуїтського колегіуму перед Луцьким 
ґродським урядом про збитки, заподіяні 1648 р. в с. Лище корогвою Рафала 
Хмелецького, ротмістра [кн. Владислава-Домініка Заславського].

Березня 22. -  Протестація луцького офіціала, острозького пробоща 
Миколая-Олександра Рамулта перед Луцьким ґродським урядом про 
збитки, заподіяні у серпні 1648 р. в с. Людчин волинським полком 
посполитого рушення тодішнього полковника Адама Киселя, а на час 
складання документа -  київського воєводи.

Березня 22. -  Протестація луцького вікарія Андрія Бриського від імені 
луцького суфрагана, олицького пробоща Миколая Красицького перед 
Луцьким ґродським урядом про збитки, заподіяні 1648 р. в с. Колодяжне 
корогвою Олександра Лисаковського.

Березня 22. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Василя з с. Ратчин, козака з корогви кн. [Владислава-Домініка Заслав
ського], на Кирила з с. Мокре, під даного Стрешковської, у якого він упіз
нав свого коня.
Кирило засвідчив, що того коня йому залишили козаки Богдана Хмель
ницького замість його власного.

Березня 23. -  Протестація Яна-Казимира Рожинського перед Володи
мирським ґродським урядом про спалення його двору в с. Туличів та 
знищення ґродських книг і різних документів козаками й покозаченими

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 37 зв. -
38 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 38 зв. -  
39 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 39 зв. -  
41. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 95-97.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 41 -  
42 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 92-93.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 43 -
44 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 44 зв. -
45 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 45 зв. -
46. Мова староукраїнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 32, 
акт 102. Мова польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 23 зв. -
24 зв, акт 14. Мова старо
українська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 97 -  99.
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селянами з сіл Купичів, Туличів і Черніїв, “умьісльнє зконьфєдєровавь- 
шисє на зьнисчєньє вьсєє Рєчи Посьполитоє и єксьтєрминацию стану 
рнцєрского”.

Березня 24. -  Декрет суду магістрату м. Дубно у справі за скаргою Івана 
Кулаєні з с. Ратчин про ув’язнення дубнівського міщанина Семена, Ба- 
кумового зятя, який, покозачившись, приїхав з козаками до Ратчина і 
викопав у нього піввідра меду.

Березня 24. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
дубнівської міщанки Германової Краснички на Трохима Ґуца (мешкав у 
м. Дубно за Луцькою брамою), який, покозачившись і підперезавшись 
рушником, їздив з козаками на грабунки, зокрема, викопав її скриню з 
грошима і речами, а також захопив півмаци пшениці.

Березня 26. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
базалійської орендарки, єврейки Динки Маєрової та її зятя Лейби Має- 
ровича, які повернулися в м. Базалія після втечі до Польщі, на Олександра 
Перехриста, Яцька Перехриста та ін. розбійників про напад на їхню 
господу, пограбування та вбивство Маєра, тестя скаржників.
Перед стратою Олександр Перехрист, відмовляючись від сповіді, свідчив, 
що він, як багато інших євреїв, вихрещений козаками насильно і хоче 
померти у єврейській вірі при імені Лейб.

Березня 26. -  Свідчення Олександра Перехриста перед судом Дубнів
ського магістрату з розпорядженнями щодо боргів та нерухомого майна.

Березня 26. -  Тестамент Олександра Красинського від 6 березня 1649 р., 
складений у м. Луцьк, зокрема, про поховання його у костелі Луцького 
домініканського Діви Марії монастиря, змурування у монастирі на його 
кошт каплиці і перенесення до неї його тіла.

Березня 26. -  Протестація архімандрита Миколая-Ницифора Лосов- 
ського і капітулу Жидичинського монастиря, як дідичів, та луцького ключ
ника Яна Кашовського, як державці с. Нужель, перед Луцьким ґродським 
урядом про збитки, заподіяні 27 січня 1649 р. у цьому селі корогвою Зве
нигородського старости ротмістра Лукаша Гулевича Воютинського.

Березня 26. -  Маніфестація Лева Тиші Биковського перед Володимир
ським ґродським урядом про знищення документів з родинного архіву 
під час нападу козаків на його двір у с. Безів Київського воєводства.

Березня 27. -  Протестація Олександра Жабокрицького, від себе і від 
імені своєї дружини Теренції, перед Луцьким ґродським урядом про 
розграбування міщанами м. Клевань та селянами навколишніх сіл, що 
належали Миколаю[-Юрію] Чорторийському, у вересні -  жовтні 1648 р. 
їхнього фільварку і гумна.

Березня 27. -  Протестація Олександра Жабокрицького, від себе і від імені 
своєї дружини Теренції, перед Луцьким ґродським урядом про збитки, 
заподіяні їм підданими з с. Пашова 1648 р., під час наступу козаків.

Березня 27. -  Маніфестація від імені смідинського державці Андрія 
Фірлея перед Луцьким ґродським урядом про загибель його майнових 
документів при розграбуванні і спаленні козаками у вересні 1648 р. його 
двору в с. Голоби.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 32 і 
зв., акт 103. Мова польська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 99.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 33, 
акт 105. Мова польська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 34 -  
36 зв., акт 110. Мова польська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 100-106.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 36 зв., 
акт 111. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 262, арк. 118 — 
121, акт 60. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 59 -  
61 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 85, арк. 32 і зв, 
акт 18а. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 62 зв. -  
64. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С.  106- 107.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 64 -  
66. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 66 -
67 зв. Мойа староукраїнська.
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Березня 29. -  Маніфестація Зофії Крушинської перед Володимирсьісим 
ґродсьісим урядом про втрату майнових документів при спаленні козаками 
її двору в с. Хоболтова.

Березня 29. -  Маніфестація Романа Городиського від імені свого батька 
Вацлава Городиського перед Володимирським ґродським урядом про 
спустошення козаками й повсталими підданими їхнього маєтку с. Горо
дище, зокрема, знищення майнових документів.

Березня ЗО. -  Протестація від імені канцлера Великого князівства Ли
товського кн. Ольбрихта-Станіслава Радзивілла про його незгоду з 
пунктом ухвали сеймику Волинського воєводства від 15 березня 1649 р. 
про спорядження на посполите рушення кінного воїна з кожних ЗО димів, 
оскільки його Олицьку волость розорено козаками і татарами.

Березня ЗО. -  Маніфестація Петра Загоровського перед Володимирським 
ґродським урядом про знищення документів під час спалення 1648 р. 
козаками його двору в с. Хорів.

Березня 3 1 .-  Маніфестація Юрія Бережницького перед Луцьким ґрод
ським урядом про спустошення 1648 р. татарами його маєтку с. Олізарів, 
зокрема, про спалення 11 з 14 хлопських халуп і часткове знищення, а 
часткове забрання у неволю 70 підданих, та про неможливість у зв’язку 
з цим виконати рішення сеймику Волинського воєводства від 15 березня
1649 р. щодо підготовки до посполитого рушення.
Реляція возного Миколая Опанасовича про збитки, заподіяні татарами у 
цьому селі.

Березня 3 1 .-  Маніфестація від імені Андрія Єловицького перед Луць
ким ґродським урядом про знищення 1648 р., під час козацького наступу, 
його будинку і всієї маєтності.

Березня 31 .- Маніфестація Тобіяша Іваницького перед Володимирським 
ґродським урядом про знищення козаками скрині з “старожитними” 
документами під час пожежі 1648 р. в замочку у с. Іваничі.

Березня 31 .- Маніфестація Андрія Бурчака перед Володимирським ґрод
ським урядом про знищення фамільних майнових документів під час 
спалення 1648 р.козаками його двору в с. Верба (Вохновичі).

Квітня 1. -  Протестація міщанина й орендаря з м. Вільськ єврея Іцка Ба- 
ленка перед Володимирським ґродським урядом проти державці с. Вой- 
ковичі Миколая Гавратинського і його підданого за збитки, заподіяні 
йому через безпідставне обвинувачення у привласненні коня, насправді 
купленого ним для втечі до Польщі під час козацького наступу 1648 р., 
невизнання виправдального вироку війтівського уряду м. Корець у цій 
справі і невідшкодування пов’язаних з нею витрат; та, зрештою, через 
захоплення в нього цього коня.

Квітня 2. -  Протестація від імені брацлавського каштеляна Ґабріеля 
Стемпковського перед Луцьким ґродським урядом про його незгоду з 
пунктом ухвали сеймику Волинського воєводства від 15 березня 1649 р. 
щодо оплати повітових ротмістрів.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 37 -  38, 
акт 21. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 38 і зв., 
акт 22. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 108.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 68 -  69. 
Мова староукраїнська. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 109.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 40 і зв., 
акт 25. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 70 зв. -  
71 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 72. 
Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 52 і зв., 
акт 31. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 53 і зв., 
акт 32. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 59 зв. -  
61 зв., акт 35. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 82 
і зв. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4 .-С.  110-111.
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Квітня 2. -  Протестація Реміяна Ґавловського перед Володимирським 
ґродським урядом про знищення козаками та литовезькими підданими 
родинних маєткових документів під час спалення 1648 р. його двору в 
м. Литовеж.

Квітня 7. -  Протестація від імені волинського воєводи кн. Адама-Олек- 
сандра Санґушка перед Луцьким ґродським урядом про його незгоду з 
усіма пунктами ухвали сеймику Волинського воєводства від 15 березня
1649 р. оскільки всі вони порушували закони і права Речі Посполитої.

Квітня 7. -  Протестація від імені Богуслава Гораїна перед Луцьким ґрод
ським урядом про кривди і шкоди, заподіяні 1648 р. луцькими міщанами 
у його маєткові с. Яровиця.

Квітня 8. -  Протестація возного Ізидора Задзиборовського, слуги чер- 
воноградської старостини Марини Данилович, перед Луцьким ґродським 
урядом про шкоди, заподіяні 23 березня 1649 р. у її с. Хорупань ні
мецькими офіцерами і солдатами королівського полковника Криштофа 
Приємського.

Квітня 8. -  Протестація від імені коблинського пробоща, ксьондза Андрія 
Рибинського перед Луцьким ґродським урядом про шкоди, заподіяні 
ЗО березня 1649 р. німецькими офіцерами і солдатами королівського 
полковника Криштофа Приємського у костельному маєткові с. Волиця, 
який перед тим постраждав від козаків і татар.

Квітня 8. -  Маніфестація Юрія і Вацлава Чечелів Новоселицьких перед 
Луцьким ґродським урядом про загибель їхніх майнових документів при 
спаленні козаками 1648 р. їхнього двору в с. Витків.

Квітня 9. -  Універсал регіментаря коронних військ, белзького каштеляна 
Андрія Фірлея про розпуск корогви новгород-сіверського старости [Яна 
Пісочинського] та з наказом відшкодувати збитки, заподіяні нею жителям 
м. Кременець.

Квітня 9. -  Тестамент Костантого Ближинського від 8 березня 1649 р., 
складений у м. Межиріч, зокрема, про його поховання у Рівненському 
костелі, “де милі родичі мої лежать”.

Квітня 9. -  Тестамент Катерини з Керсновських Петрової Муравської 
від 8 лютого 1649 р., складений у м. Гоща, про передання спадщини її 
малолітнім дітям з зауваженням: “що стосується речей рухомих, то вони 
всі під час нинішнього вторгнення козацького розграбовані”.

Квітня 9. -  Реляція возного Яна Раціборовського перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення повітовому ротмістрові Волинського воє
водства Янові Линевському позову до Головного люблінського трибуналу 
у справі щодо заподіяння кривд і шкод міщанам, євреям і селянам м. 
Острожок і с. Острожок Старий під час триденного вибирання його 
корогвою незаконних стацій.

Квітня 9. -  Протестація Юрія Свентицького перед Луцьким ґродським 
урядом проти Криштофа Сестровитовського, одруженого з його сестрою 
Анною, який сам вступив до війська, а дружину залишив удома, не 
вивізши її нікуди перед небезпекою: “Гдє якось прудко по том тоть

Ф. 28, on. 1, спр. 85, арк. 63 -  64, 
акт 37. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 90 зв. -
93 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 134- 137.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 98 зв. -  
100. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 100 -  
104. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 104 -  
106 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 108 і 
зв. Мова староукраїнська.

В актових книгах за 1649 р. 
Кременецького ґродського суду 
(ф. 21), що збереглися, цей доку
мент не виявлено. Наводимо за 
публікацією: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 111. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 262, арк. 126 -
127 зв., акт 63. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 262, арк. 132 зв. -  
134, акт 66. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 121 -  
122 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 123 -  
124 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. VIII. -  
Т. 3. -  С. 616 -  618.
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“УС голови хмелем обмщоние маючи ”

нєприятел Хмєлницький с потугою своєю, такь козаками яко и (ордою, 
йод Замосьтьє наступиль, скол тоть жє нєприятел и по розьньис мєстьцахь 
загоньї свои росьпушьчал. Же тє^с певного часу в поветє Хєльмсюш и 
до сєла до Хойна тьіє жь нєприятєлє козацьі припали, гдє помєнєная пани 
Сєсьтрєвитовская, сама в толі Хойнє покинена будучьі, стамьтоль яко 
могучьі до сєла до Бєльки пєхотою уходила, и тамь у пєвьного хлопа, на 
ймє Якуба Бакульї гаєвого, мєшькала. А на завтрєє, альбо другого дня, 
и тамь до того сєла Бєльки козацьі впадли, гдє ©ная страплєная нєбога, 
хотєчьі яко колвєкь увєстьі здоровьє своє, уходила до болота и тамь 
криючьіс перед тьш нєприятел ем, прєз три дни по шьію сєдила вь водє. 
Которую тоть жє хлопь Бакула, у которого то ©на перед тьш мєшькала, 
по ©дойстю юж козаковь правє пєр казумь фортуитул/ ходячьі по борє 
понад болодию, налєзль єє вь води лєдвє южь жьівую, взяль до сєбє до ха-. 
лупьі, гдє прудко потом в килька дни якос коло ©фєрованья Насвятьшоє 
Паньньї с пєрємєрзнєнья срокгого пану Богу духа ©ддала”.

Квітня 9. -  Маніфестація Яна Головинського перед Луцьким ґродським 
урядом про загибель його майнових документів 1648 p., після розгрому 
кварцяного війська поблизу м. Корсунь.

Квітня 9. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про спустошення козаками і татарами 1648 р. орендованої 
Андрієм Корицьким частини с. Підгайчики.

Квітня 9. -  Маніфестація кременецького войського Маркіяна-Міхала 
Єловицького перед Луцьким ґродським урядом про загибель його май
нових документів 1648 р. під час наступу козаків.

Квітня 9. -  Декрет суду магістрату м. Дубно у справі за скаргою Петра 
Потриковського на дубнівського міщанина Івана Науменка і Стефана, 
Стадникового сина, які під час козацької тривоги показачилися, підпере
залися рушниками й надали козакам кілька десятків голів великої рогатої 
худоби, що належала позивачеві.

Квітня 10. -  Приповідний лист короля Яна-Казимира київському лов
чому, Звенигородському старості Лукашу Гулевичу [Воютинському] на 
формування кварцяної козацької корогви.

Квітня 10. -  Оповідання від імені Даніеля Балабана перед Луцьким ґрод
ським урядом про вбивство двох його слуг, взяття в неволю племінника, 
розграбування майна та втрату майнових документів, коли 1648 р. “©ного 
в сєлє Самаровичах блиско граниг/ Кобриньских дня десятого ©ктобра 
нагонили” козаки.

Квітня 10. -  Маніфестація Маріанни Чеконської, від себе та від імені 
своїх неповнолітніх дітей, перед Луцьким ґродським урядом про напад 
козаків 14 жовтня 1648 р. у кобринських лісах на табір шляхти, яка тікала 
від них, вбивство козаками її чоловіка, захоплення майна і знищення 
майнових документів.

Квітня 10. -  Протестація Остафіяна Пясецького перед Луцьким ґрод
ським урядом про захоплення 1648 р. покозаченими міщанами м. Жорнів 
і селянами навколишніх сіл його майна у селах Лукарівка й Іванківці.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 124 зв.
-  126. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 126 -
127. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 130 
і зв. Мова староукраїнська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 37 зв., 
акт 114. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 161 — 
162, акт 84. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 133 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 139 зв. 
-141. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 145 -  
149 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 115-116.
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Квітня 10. -  Протестація Бенедикта Островського перед Луцьісим ґрод
ським урядом про розграбування і спалення 1648 р. в с. Городище двору 
кременецького підкоморія Даніеля Єловицького та захоплення майна 
протестанта покозаченими міщанами м. Рівне і селянами навколишніх 
сіл, а також про поруб ними городиських лісів.

Квітня 10. -  Маніфестація Романа Загоровського перед Луцьким ґрод
ським урядом про втрату майнових документів частково в обозі поблизу 
м. Пилявці, частково у своїх спустошених козаками і татарами маєтках, 
селах Малів і Загорів.

Квітня 10. -  Реляція возного Войтеха Петровського перед Луцьким ґрод
ським урядом про огляд належних [на доживотному праві] Кристині на 
Вишнівці Данилович і орендованих Міхалом Завадським сіл Малин, 
Пелжа, Заболоття, Борбин, Ставища та Уїздці і засвідчення спустошень, 
які заподіяли 1648 р. козаки і татари.

Квітня 10. -  Протестація Остафіяна Пясецького перед Луцьким ґрод
ським урядом про розграбування 1648 р. покозаченими селянами сіл 
Радів, Косарів і Божкевичі та їхніми спільниками його майна у селах 
Лукарівка й Іванківці, і спалення його двору, “которим таковьімь своимь 
посьтупьком мєнованьїє подданьїє право посполитоє знєважьіли, в ер- 
ность подданьства паном своим зламали; зачьім вь виньї в праве напи- 
саньїє попали”.

Квітня 10. -  Маніфестація Яна Кашовського перед Луцьким ґродським 
урядом про спустошення 1648 р. козаками і татарами його дідичних, 
заставних і орендованих маєтків, в яких загинули його майнові доку
менти.

Квітня 10. -  Свідчення возного Миколая Опанасовича перед Луцьким 
ґродським урядом про подання Войтехові Клосинському, хоружому і 
товаришу корогви Романа Загоровського, позову до Головного люблін
ського трибуналу у справі щодо захоплення ним 18 голів великої рогатої 
худоби у маєткові Міхала Шимковича Шклинського с. Липляни.

Квітня 10. -  Протестація Остафіяна Пясецького перед Луцьким ґродським 
урядом про захоплення 1648 р. покозаченими селянами с. Волиця його 
майна, звезеного ним “пєрєд козаками” до свого двору в м. Дубно.

Квітня 10. -  Маніфестація Анни Чернівської перед Луцьким ґродським 
урядом про розграбування і спалення 1648 р. двору її першого чоловіка 
Андрія Мшальського у с. Гуляники, при чому загинули всі майнові доку
менти.

Квітня 13. -  Протестація Андріяша Лемешівського, княгининського боя
рина кн. Федора Святополка Четвертенського, перед Луцьким ґродським 
урядом про наїзд 12 квітня 1649 р. на його двір у с. Княгинин Ґабріеля 
Кулика і його сина, “кгдьі сьінь его пань Андрей Куликь сод свовольньїх 
козаков, с которимьі на войну ходил, тьіми часьі повєрнуль”.

Квітня 13. -  Протестація Геліяша Малюшицького перед Луцьким ґрод
ським урядом про збитки, заподіяні 18 вересня 1648 p. “под чась инь- 
тєрєкгнумь под буньтьі и своєволю козацькую” у його с. Омеляна на
місником маєтку Києво-Печерського монастиря с. Городок Гектаром 
Заневичем.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 149 зв.
-  151 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 116-118.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 151 зв. 
-152 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 152 зв.
-  154. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 119-120.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 156 -  
157 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 112-113.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 158 -  
159. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 161 зв.
-  162 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 162 зв. 
-163 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 113-114.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 178 -  
179. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 184 зв.
-  185. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 121-122.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 185 зв.
-  186 зв. Мова староукраїнська.
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Квітня 13. -  Протестація від імені Даніеля Єловицького проти покозаче- 
них острозьких міщан та хорівських селян, підданих кн. Владислава- 
Домініка Заславського, перед Володимирським ґродським урядом про 
наїзди на маєтки Єловицького села Плоска, Стадники і Оженин.
Реєстр збитків.

Квітня 13. -  Протестація від імені Даніеля Єловицького на громади 
покозачених підданих сіл Погорільці, Ратчин і Сурмичі, належних 
кн. Владиславу-Домініку Заславському, перед Володимирським ґрод
ським урядом про наїзди на маєтки Єловицького села Мирогоща і Липа, 
спалення двору й гумна, захоплення рухомого майна, в т.ч. у підданих. 
Прізвища ватажків та учасників наїздів.

Квітня 14. -  Маніфестація чернігівського граничного коморника Про- 
копа Верещаки перед Луцьким ґродським урядом про його долю під час 
подій 1648 р. та втрату половини довірених йому документів, коли “повкь 
козаковь ромєньских: сод чєлядьі протєсьтаньтис полапаноє, взявшьі ве- 
домость о скриняхь єго в монастирг Госткомь, тамь напаль и мєжьі 
иньшьіми скринями скрини ©бєдвє зь справами порозбиявьшьі,... одньї 
поша/шал, другиє в болото и вь воду повкидал, а состатокь вьіузьданоє 
гултайство на ладуньки розшбрало, залєдвє половицу побожьньїє за- 
коньники госкиє упросили и до скринь забрали”.
В документі повідомляється, що під час сутички з польським загоном 
поблизу м. Острог козаки взяли Прокопа Верещаку в полон і відправили 
до Богдана Хмельницького, де його мало не вбив козацький полковник 
[Филон] Джелалій, але врятував київський митрополит [Сильвестр 
Косів].

Квітня 14. -  Маніфестація Теодора Нецевича, від себе та від імені своєї 
матері Зофії Лясковської, перед Луцьким ґродським урядом про загибель 
1648 р. “по роспрошоньїмь войску Рєчьі Посьполитоє епод Пилявєць” 
її майна і майнових документів при спустошенні козаками і татарами 
орендованої нею у Романа Загоровського частини с. Малів.

Квітня 14. -  Маніфестація від імені Яна Княгининського перед Луцьким 
ґродським урядом про загибель 1648 р. його майна і майнових документів 
під час триденного спустошення татарами його маєтку с. Княгинин.

Квітня 15. -  Маніфестація Дмитра Урсула Рудецького перед Луцьким 
ґродським урядом про загибель його майна і майнових документів 
у його маєткові селах Рудка і Вороничі у вересні 1648 р. “за инькур- 
сисю вьіузьданого хлопьства козаковь вь воєводство тутошьноє Во- 
льіньскоє”.

Квітня 15. -  Лист Федора Яковицького до володимирського бурґрабія 
Григорія Ласка Черчицького зі скаргою натурійського старосту Михайла 
Лаґановського щодо спустошення Туропинського лісу підданими Ту- 
рійської волості та намір вбити скаржника, який переховувався в мо
настирі.

Квітня 15. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
від імені Гельжбети Хондзінської на міщанина м. Дубно Остапа Бичка
з приводу неповернення двох скринь Хондзінської з різним майном, на
даних йому на зберігання під час небезпеки від повстанців.

“!К голови хмелем обмщрньїе маючи ”

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 67 -
68 зв., акт 40. Мова староукра
їнська. Опубл.: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 122-124.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 68 зв. -  
70 зв., акт 41. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 187 зв.
-  191 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 124-129.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 193 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 193 зв.
-  194 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 196 зв. 
-198. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 77 зв. -  
78, акт 46. Мови староукраїнська 
і польська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 . -С.  129-130.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 38 і зв.,
акт 116. Мова польська.
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Квітня 16. -  Протестація від імені Стефана Песляка перед Луцьким 
ґродським урядом про грабунки, заподіяні 1648 р. покозаченими міща
нами м. Ясногородка і жителями навколишніх сіл на чолі з ясногород- 
ським війтом і його синами, які стали козацькими сотниками, у його хуто
рі Любачівщина, та про знищення при цьому його майнових документів.

Квітня 16. -  Протестація Федора Рудницького, підданого з с. Коблин, 
дідицтва червоногродської старостини Марини Данилович, держави 
Яна-Романа Борецького, перед Луцьким ґродським урядом про збитки, 
заподіяні у коблинському маєтку жовнірами Андрія Суходольського, 
полковника кн. Владислава-Домініка Заславського, які у грудні 1648 р. 
“стациє у подданьїх тоє Коблиньскоє волости вьібєраючи жє и тот 
состатокь, што со/и спустошєня козацького и татарского тамтьш подданьш 
зостало бьіло, повьібєрали”.

Квітня 16. -  Маніфестація волинського скарбника Марцина Домбров- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про розшарпання козаками, при 
взятті 1648 р. м. Луцьк полками Курила і Вовка, його власних і службових 
документів, переданих ним перед від’їздом до війська у двох скринях на 
зберігання в Луцький кафедральний костел.

Квітня 16. -  Маніфестація від імені Богдана Братковського перед Луць
ким ґродським урядом про знищення 1648 р. козаками і татарами його 
майнових документів, зокрема на володіння с. Братківці Брацлавського 
воєводства.

Квітня 16. -  Маніфестація кн. Катерини [Святополк] Четвертенської перед 
Луцьким ґродським урядом про загибель 1648 р. її майнових документів 
“под тьіє часьі нєдавьно проминулнє, мизєрньїє, а праве соплаканмє”.

Квітня 16. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
підданих [Юрія] Божкевича -  Харка Ломачки з товаришами, на міщанина 
м. Дубно Пилипа Капусту, підданого монастиря св. Спаса, передміща- 
нина з с. Волиця, який, покозачившись, захопив разом з козаками їхні 
скрині та мішки з речами і грошима, закопані у лісі.
Зазначено, що піддані, покозачившись, підперезалися рушниками. 
Зізнання свідків у цій справі та детальний перелік речей.

Квітня 17. -  Маніфестація Олександра і Стефана Хрінницьких перед 
Луцьким ґродським урядом про знищення козаками 1648 р. їхніх май
нових документів при наїзді на замочок Хрінницьких у с. Буремель.

Квітня 17. -  Протестація кременецького ґродського писаря Яна-Казимира 
Рожинського перед Кременецьким ґродським урядом про насильства, 
заподіяні 1648 р. “на вьїкорєнєнє стану рьїцєрского и на затьлумєнє а 
праве знисчєнє и вьігублєнє шьляхєг/ких вольностєм” козаками полку 
[Филона] Джелалія та сотників з полків Максима Кривоноса і самого 
Богдана Хмельницького, які ЗО жовтня захопили м. Кременець і, зокрема, 
“вь подзємьньїх мурованих ськлєпах замьками обьварованьїє ськрьіни, 
вь которьіх акьта, так зємьскиє яко и гродскиє добьрєпоряднє и вьіразьнє 
собьварованє бьіли, ... тьіє акта помєнєньїє, и рєєстрьі, и пьротоколн, 
шдни з политврь пообьдирали, другиє вьнивєчь подерли, тьрєтиє вь 
ковалки посєкьли, чєтвєршьіє, попсовавьши, рознє порозмєтали, кото- 
рьіє подь сьнєгами, а потом под досчами аж адь модєрнул* мєньсєл* 
апршіем розно лежали; сь которьіх нєкоторьів лвдьво сє гдє налєзьли и то 
надьпсованьїє”.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 200 -  
203. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 131-134.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 203 -  
207 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 208 зв. 
-210. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 216 зв. 
-217. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 217 — 
219. Мова староукраїнська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 38 зв. -  
39 зв., акт 117. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 223 -
224. Мова староукраїнська.

Ф. 21, on. 1, спр. 140а, арк. 55 -  
56 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 137-140.
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Квітня 19. -  Маніфестація від імені Мацея, Адріяна, Олександра, Ши- 
мона, Вавринця і Костантого Рогозинських перед Луцьким ґродським 
урядом про загибель їхніх майнових документів “при наглом вь Брас- 
лавьскоє воєводство козаков своєволньїх и татаров, по розгромєнью 
кварцяного войска вь прошлол* року [1648], насьтупєнє, к гд ьі кожьдьш 
нємал з юбьіватєлюв тамошьньис заледве здорове своє унєсль”.

Квітня 19. -  Маніфестація чернігівського граничного коморника Про- 
копа Верещаки перед Володимирським гродським урядом про знищення 
козаками з м. Ромни документів різних осіб, у т. ч. Адама Киселя, зали
шених маніфестантом 1648 р. у Гощанському монастирі.

Квітня 20. -  Протестація Валентого Ґурського, товариша корогви Яна 
Пісочинського, перед Кременецьким ґродським урядом проти універсалу 
реґіментаря коронного війська Андрія Фірлея про розпуск корогви. 
Запис універсалу Андрія Фірлея про надання корогві Яна Пісочинського 
Кременецького староства для становиська та збору продовольства.

Квітня 20. -  Маніфестація Самуеля Даниловича Чеконського перед 
Луцьким ґродським урядом про загибель родинних документів і вбивство 
його старшого брата Миколая, коли той 1648 р. тікав “сод нєбєсьпєчєнь- 
ства збуньтованого хлопьства и козаков”.

Квітня 21. -  Протестація від імені київського воєводи Адама Киселя 
перед Луцьким ґродським урядом про незаконність рішення сеймику 
Київського воєводства, ухваленого 15 березня 1649 р. в м. Луцьк тільки 
кількома десятками шляхтичів.

Квітня 21. -  Протестація від імені червоногродської старостини Марини 
Данилович перед Луцьким ґродським урядом про збитки, заподіяні ні
мецькими офіцерами і солдатами реґіменту королівського полковника 
Криштофа Приємського у її Коблинській волості.

Квітня 22. -  Скарга підданих кременецького підкоморія [Даніеля Єло- 
вицького] з с. Плоска перед Кременецьким ґродським урядом про погра
бування їх 15 серпня 1648 р. корогвою ротмістра Романа Загоровського, 
яка супроводжувала брацлавського воєводу Адама Киселя та інших 
комісарів, відправлених для укладання мирного договору з козаками.

Квітня 22. -  Маніфестація Катерини Пясецької перед Володимирським 
ґродським урядом про знищення 1648 р. родинних майнових документів 
під час спалення козаками її двору в с. Шайна.

Квітня 24. -  Універсал короля Яна-Казимира до шляхти всіх коронних 
воєводств і земель з повідомленням про надання дозволу постраждалим 
від спустошень воєводствам сплатити лише полуторний подимний по
даток замість подвійного, ухваленого на коронаційному сеймі 1649 р. 
для оплати суплементового війська. Це полуторне подимне потрібно 
було зібрати до кінця квітня і внести до скарбу у м. Варшава.

Квітня 26. -  Маніфестація Самуеля Вишковського, сина померлого Пав
ла Вишковського, перед Луцьким ґродським урядом про часткову заги
бель довірених його батькові майнових і юридичних документів різних 
осіб при викопанні козаками 1648 р. скрині і шкатули, в яких вони 
зберігалися.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 224 -
225. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 81 зв. -  
83, акт 50. Мова староукраїн
ська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 140а, арк. 75 
і зв. Мови староукраїнська і 
польська. Кінець акта не збе
рігся, тому дату складання уні
версалу не встановлено.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 230 зв.
-  231 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 234 
і зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 140.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 234 зв.
-  241 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 140а, арк. 45 
і зв. Мова староукраїнська. Кі
нець акта не зберігся. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 141 -  
142.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 84 зв. -  
85 зв., акт 51. Мова староукра
їнська.

Ф. 2227, оп. 1, спр. 81. Мови 
польська і латинська. Оригінал. 
Автограф короля [латинською 
мовою]. Велика коронна пе
чатка.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 246 зв.
-  247 зв. Мова староукраїнська.
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Квітня 26. -  Протестація від імені кн. Катерини [Святополк] Четвертен- 
ської перед Луцьким ґродським урядом про збитки, заподіяні жовнірами 
корогви королівського ротмістра Романа Загоровського 13 квітня 1649 р. 
у її с. Борухів.

Квітня 26. -  Маніфестація від імені володимирського старости Да
ніеля Стемпковського перед Володимирським ґродським урядом “в тот 
способь, ижь счо вь року [т]єпєрєшнєм [ 1649] припадає/w тєрминь содданя 
квартьі зь староства Володимєрского до Скарбу Рєчьі Посьполитоє вь 
Равє. Тєдьі ижь тоє старосьтво Володимєрскоє и само мисто Володимєр 
прєз нєприятєля коронного, то ест прєз козаков, вь року близко прошлол/ 
[1648] барзо є cm зубожоноє и знисьчоноє, жє болілая час/w мисьта домов, 
такь крєстиянскихь, яко и жьідовскихь, пустьками стоят, вь которьіхь 
ньіхьто нє мєшькаєАИ, бо жьіди нємал вьси вьігинули такьжє и мєсьчань 
сила погинула” і про неможливість через те зібрати з Володимирського 
староства звичні доходи для сплати кварти.

Квітня 28. -  Маніфестація дубнівського війта Марцина Феневича пе
ред Луцьким ґродським урядом про розграбування козаками 1648 р. 
м. Дубно, зокрема, знищення ними документів кн. Владислава-Домініка 
Заславського та дубнівських міських книг, та про розорення будинку 
війта.

Квітня 28. -  Реляція возного Марцина Юрги перед Луцьким ґродським 
урядом про вручення позову до Луцького земського суду колишньому 
полковникові Волинського воєводства Адамові Киселеві у справі про 
вбивство і збитки, заподіяні його полком у серпні 1648 р. в маєткові 
Острозького костелу с. Людчин при переході до м. Пилявці.

Квітня 28. -  Протестація від імені Генрика Кашовського перед Луцьким 
ґродським урядом про розграбування покозаченими міщанами міст 
Четвертая й Вишеньки (Новий Острів), за участю луцького священика 
Якова Літинського, 1648 р. його маєтку в с. Холпнів.

Квітня 28. -  Маніфестація від імені дерптського воєводи Андрія Ле- 
щинського перед Луцьким ґродським урядом про втрату його майнових 
документів, які зберігались у скрині, розбитій козаками при взятті ними
1648 р. замку в м. Чорторийськ.

Квітня 29. -  Протестація від імені Яна Одинця Соколовського перед 
Кременецьким ґродським урядом про заподіяння йому кривд і збитків в 
с. Бегень повсталими підданими с. Городок, маєтку Києво-Печерського 
монастиря.

Квітня 29. -  Протестація від імені Яна Одинця Соколовського перед 
Кременецьким ґродським урядом про захоплення його майна і документів 
повсталими селянами з сіл Стовпець, Комарівка і Богданівка.

Квітня 29. -  Протестація ксьондза Антонія Янишевського, президента 
Луцького бернардинського монастиря св. Хреста, від себе і всієї братії, 
перед Луцьким ґродським урядом проти священиків і міщан м. Луцьк, 
приміських слобожан і селян, зокрема підданих Луцького жіночого 
Богородицького монастиря, “ижь тьіє вси вьіжєй мєнованьїе (року 
прошлого [1648] под чась тоє нєсчасливое инькурьсии злучьівшьісє зь 
татарами козацькоє туть на Волинь и в паньства єго кор. мл. короньньїє),

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 247 зв. 
-251. Мова староукраїнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 85, арк. 88 і зв., 
акт 54. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 149.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 252 зв.
-  253 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 150-151.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 253 зв.
-  254 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 254 зв.
-  256 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 151-153.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 257 зв. 
-258 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 140а, 
арк. 48 зв. -  49. Мова старо
українська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 . -С.  165- 166.

Ф. 21, оп. 1, спр. 140а, арк. 49 і зв. 
Мова староукраїнська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 166 -  
167.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 260 зв.
-  264 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 154- 159.
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нє помнєчьі ничого на срокгост права посполитого и виньї в нємь на 
таковьіхь дезоляторовь юписаньїє, туть на пєрєдмєстю Луцькимь 
за состатнєю брамою костель Святого Крьіжа, яко сє помєнило, и 
кляшторь внивєчь спустошили, цменьтар розобрали и тьіє вси рєчьі, 
будьіньки, парьканьї, плотьі, збожа, лєкгумина на свой пожьітокь 
собєрнули, прєз што виньї правьньїє на сособьі свои затягнули”. 
Реляція возного Миколая Опанасовича про засвідчення протестації та 
про труднощі у виявленні захопленого майна.

Квітня 29. -  Протестація Яна Охрімовича перед Луцьким ґродським 
урядом про розграбування офіцерами і солдатами чужоземних реґіментів 
Криштофа Приємського і Яцька Розражевського у вересні 1648 р. його 
запасів вина, залишеного на схов у кам’яниці луцького міщанина під 
наглядом ксьондза Антонія Янишевського, і загибель при цьому майнових 
документів, довірених йому різними особами, зокрема брацлавським 
каштеляном Ґабріелем Стемпковським.

Квітня 29. -  Протестація ксьондза Антонія Янишевського, президента 
Луцького бернардинського монастиря св. Хреста, від себе і всієї братії, 
перед Луцьким ґродським урядом [про привласнення священиком 
с. Гнідава монастирських речей, залишених 1648 р. бернардинами у 
сховищі, коли вони втікали перед наступом козаків, та про небажання 
луцько-острозького єпископа Атаназія Пузини притягти його та інших 
священиків до відповідальності].
Реляція возного Миколая Опанасовича про огляд розкритої схованки 
бернардинів.

Квітня 29. -  Маніфестація від імені Самуеля Вольського перед Воло
димирським ґродським урядом про спустошення козаками сіл Радовичі 
і Літин, заставлених йому спадкоємцями володимирського земського 
писаря Миколая Гораїна на 3 роки за 5 тис. польських злотих, та про 
відмову підданих, які не пішли з козаками, виконувати повинності. 
Реєстр захопленого майна.

Квітня 29. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
острозького купця і міщанина Бартоломея Зубинського на міщанина 
м. Дубно Нестора Квашу про неповернення ним частини речей (тканин, 
одягу, подушок), наданих на зберігання 1648 р. перед небезпекою наступу 
козаків.
Позваний свідчив, що речі забрали козаки, а позивач наголошував 
супроти цього, що Нестор Кваша вимагав з нього винагороду для себе, 
жінки і доньки.

Квітня 29. -  Протокол допиту в суді Дубнівського магістрату Юська, сина 
Федора Парфенчича, підданого з с. Іванне, у справі за скаргою старости 
м. Дубно Еразма Тиравського про наїзд Юська спільно з козаками на двір 
Тиравського у с. Суйми.
Згадується козацький полковник Сава.

Квітня ЗО. -  Тестамент Миколая Ласинського від 10 січня 1649 р., 
складений в с. Березолуки, зокрема, про його поховання у Луцькому 
домініканському костелі у змурованому ним гробі перед олтарем Діви 
Марії. На олтарі вміщено ікону Святої Діви, подарованої костелові ним, 
Ласинським, і його дружиною.
До Луцького ґродського уряду тестамент подала його дружина Олександра
з Загоровських.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 264 зв.
-  267 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 267 зв.
-  269 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .- 
С. 159-161.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 89 зв. -  
93, акт 56. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 42 зв. -  
43, акт 127. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 43 -  
44 зв., акт 128. Мова польська. 
Опубл.: АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .- 
С. 161 -  165.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 211 зв. 
-214 зв., акт 112. Мови староук
раїнська і польська.
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Квітня ЗО. -  Маніфестація Криштофа Перетятковича, від себе та від 
імені своїх родичів, перед Луцьким ґродським урядом про втрату після 
розгрому у вересні 1648 р. польського війська поблизу м. Пилявці майна 
і майнових документів, які залишалися їм у спадщину після вбитого 
козаками його батька Антонія Перетятковича.

Квітня ЗО. -  Маніфестація Яна Оратівського перед Луцьким ґродським 
урядом про розгром татарами 1648 р. після п’ятиденної облоги його 
дідичної маєтності м. Оратів Вінницького повіту Брацлавського воєвод
ства, спалення замку, полонення скаржника разом з його підданими та 
загибель при цьому його майна і майнових документів.

Квітня ЗО. -  Маніфестація від імені жидичинського архімандрита, вітеб
ського єпископа Миколая-Ницифора Лосовського і його капітулу про 
спустошення козаками 1648 р. с. Жидичин та належних до нього сіл і 
присілків.

Квітня ЗО. -  Протестація Андрія Чаплича Шпановського перед Воло- 
димирським ґродським урядом про спустошення козаками 1648 р. маєтків 
орендованого ним Ковельського староства; порожні двори: в м. Ковель -  
155 єврейських і 156 християнських; у Вербському [Вербецькому] ключі: 
в с. Верб[ець] -  2, в с. Скулин -  100, в с. Стеблі -  49, в с. Білин -  63, 
в с. Бахів -  17, в с. Гойшин -  16, в с. Дубова -  19, в с. Облапи -  54, в 
с. Мо[щ]ана -  16, в с. Хоташів -  64, в с. Нуйно -  46; у Миляновицькому 
ключі: в м. Миляновичі -  46, в с. Ольшан[иця] -  4, в с. Годовичі -  12, в 
с. Туровичі -  8, в сс. Поридуби Старі і Нові -  34, в с. Клевецьк -  16, в 
с. Зелів -  3, в м. Вижва -  76, в с. Вижва Стара -  46, в с. Гритковичі -  З, 
в с. Шайна -  40, в с. Красна Воля -  5 порожніх дворів, через що немає 
можливості зібрати належні податки.

Травня 4. -  Тестамент луцької підсудкової кн. Регіни з Хрінницьких 
Захаріяшевої [Святополк] Четвертенської від 2 травня 1649 р., складений 
в с. Передмостя, зокрема, про поховання її поряд з чоловіком “за обрядом 
Церкви старожитної релігії грецької” у церкві м. Четвертня.

Травня 4. -  Реєстр шкод, заподіяних корогвою Киліяна Вільгорського у 
маєткові Олександра Блендовського селах Деречин і Завидів.

Травня 4. -  Протестація Пашка Войтовича, Юська Чепіги і Стася За- 
вистовського, підданих з сіл Деречин і Завидів, належних Луцькому 
пробощству, держави Олександра Блендовського, про збитки, заподіяні 
підданим корогвою Киліяна Вільгорського.

Травня 4 і 5. -  Універсал короля Яна-Казимира від 22 квітня 1649 р. до 
шляхти Волинського воєводства про скликання у м. Луцьк 14 травня
1649 р. воєводського сеймику для вирішення питання обороноздатності 
краю, зокрема, про організацію збору подимного податку та посполитого 
рушення.
Універсали було надано кожному повіту Волинського воєводства і 
записано у відповідні актові книги. У луцькі ґродські книги універсал 
внесено 5 травня, у володимирські -  4 травня.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 270 -
271. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 271 -
272. Мова староукраїнська. 
Опубл.: АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .-  
С. 168- 169.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 279 зв.
-  280 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 99 зв. -  
Юізв., акт 62. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 215 — 
216 зв., акт 113. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 217 —
225, акт 114. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 283 -  
284. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 227 -  
228, акт 116; Ф. 28, оп. 1, 
спр. 85, арк. 366 зв. -  367 зв., 
акт 262. Мови староукраїнська 
і польська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 .-С.  143-144.
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голови хмелем облолфньїє маючи ”

Травня 5. -  Маніфестація Раїни, вдови Гектора Корчевського, перед 
Луцьким ґродським урядом про втрату нею 1648 р., під час наступу 
козаків, чоловіка, а також майна і майнових документів на арендовані 
ними села Сарни і Доротичі.

Травня 5. -  Протестація від імені Міхала Загоровського перед Луцьким 
ґродським урядом про грабунки і нищення покозаченими міщанами 
м. Четвертая та м. Вишеньки (Новий Острів) й селянами с. Суськ, почи
наючи з 15 вересня 1648 р. і аж до кінця року, його майна у селах Луків, 
Суськ і Петрашевичі.
Реляція возного про засвідчення протестації.

Травня 6. -  Тестамент Єви з Жабокриків Янової Чеконської від 23 грудня 
1648 р., складений у с. Чекнь, зокрема, про поховання її “звичаєм хри
стиянським і обрядом Церкви східної релігії грецької в церкві монастиря 
Чеконського”, ігумен якого через її неписьменність написав і підписав 
тестамент.
До Луцького ґродського уряду тестамент подав чоловік небіжчиці, який 
на час написання тестаменту “для швидкого наступу неприятеля” втік зі 
свого маєтку.

Травня 6. -  Маніфестація від імені Станіслава Хмелівського перед 
Луцьким ґродським урядом про розграбування і спалення його двору в 
с. Людвищі Кременецького повіту і загибель при цьому його майнових 
документів “подь чась завзятоє рєбєлии и вьіузьданоє своєволи прєзь 
козаковь и прєзь нихь плюньдрованьє краєвь тутошьньїхь Вольїньскихь 
нє только сами козаки спустошєньє в маєтьностяхь чьінили, алє имь и 
подьданьїє тутошьньїє, такьжє сусєди с в о їш  сусєдомь злость вьіражаючи, 
такового учьіньку и своволєньства допомагали”.

Травня 7. -  Тестамент Оксентії Мелешківни Вацлавової Яроцької від 
25 лютого 1649 р., складений у с. Голятин, зокрема, про поховання її 
чоловіком у церкві тієї місцевості, де її спіткає смерть, “за обрядом хри
стиянським релігії грецької*”.
До Луцького ґродського уряду тестамент подала сама Оксентія Яроцька.

Травня 7. -  Протестація Шимона Моюницького, слуги Юрія Чаплича 
Шпановського, перед Луцьким ґродським урядом про розграбування 
луцькими міщанами при взятті 1648 р. козаками м. Луцьк збіжжя і соло
дів, сторгованих його паном луцькій єврейці Краков’янці.

Травня 7. -  Протестація від імені подружжя Олександра і Теренції Жа- 
бокрицьких перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і вбивства, 
зокрема, війта, які заподіяли 1648 р. покозачені міщани і селяни м. Білів 
і с. Диків, орендованих Жабокрицькими у кн. Миколая-[Юрія] Чорто- 
рийського і його дружини Ізабелли.

Травня 7. -  Маніфестація від імені Яна і Гелени Масальських перед 
Луцьким ґродським урядом про спустошення козаками і покозаченими 
підданими у липні -  листопаді 1648 р. їхніх маєтків с. Пищів і Молодьків 
Малий, при чому загинули й майнові документи.

Травня 7. -  Маніфестація братів Яна і Миколая Кевличів Бражинських 
перед Луцьким ґродським урядом про втрату ними [1648 р.] родичів, 
зокрема, старшого брата Івана, а також майна і майнових документів

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 286 і
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 294 зв.
-  298 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III.-T. 4 .- 
С. 175- 177.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 230 -  
232, акт 119. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 301 -  
302 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 253 -  
254 зв., акт 129. Мови старо
українська і польська.

Ф.25, оп. 1, спр. 263, арк. 305 зв.
-  306 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 306 зв.
-  307 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4.- 
С. 177- 179.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 315 — 
316 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 319 —
320. Мова староукраїнська.

<9С* 60
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після розгрому польського війська, до обозу якого вони приєдналися 
“для лгптого бєзпєчєнства и заховання здоровья своєго”.

Травня 7. -  Протестація від імені Януша Прусиновського перед Луцьким 
ґродським урядом про збитки і насильства, заподіяні у серпні 1648 р. і 
березні 1649 р. корогвою Петра Фалибовського у його маєткові с. Ра
домишль, яке зазнало, крім того, ще й спустошень “прєз рєбєльлию ко- 
заг/кую ... и нєпрьіятєля Крьіжа Святого татаровь”.

Травня 7. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Марціяна-Міхала Єловицького та Яна Кроґулецького на Федора з Кле- 
котова і його сотню, які, наїжджаючи на села Мільче, Пелча і Будераж, 
грабували й мордували підданих, гвалтували жінок тощо.
Зізнання свідків у цій справі.

Травня 8. -  Запис до книг Дубнівського магістрату про мирову угоду у 
справі за скаргою міщанки з м. Дубно Германової Краснички на дуб
нівського міщанина Трохима Ґуца, який навів козаків на місце, де було 
закопано її речі.

Травня 10. -  Протестація Яна Княгининського, товариша з кварцяної 
корогви ротмістра Петра Фалибовського, перед Луцьким ґродським 
урядом про розграбування і знищення 1648 р. покозаченими княгинин- 
ськими селянами, підданими Костантого Порванецького, його майна у 
належній йому частині с. Княгинин, коли він “засланяючи шдьважьнє 
пє/7сями своими милую югячизну свою, важачи на то нємальш кошьть, 
зоставаль подь повятовою на тоть час хоругвою рєчоного єго мл. пана 
Фалибовьского подь Пилявьцами, а малжоньку свою з нєкоторою суб- 
станциєю в Полскиє вьіправиль крає”.

Травня 10. -  Протестація Яна К н я г и н и н с ь к о г о  перед Луцьким ґрод
ським урядом про захоплення його худоби покозаченими селянами с. Бу- 
койма, підданими волинського хоружого Даніеля Єла Малинського, коли 
він, врятувавшись при розгромі у вересні 1648 р. польського війська 
поблизу м. Пилявці і дізнавшись про захоплення козаками м. Дубно, 
мусив тікати від них зі своєї частини с. Княгинин.

Травня 10. -  Маніфестація Олександра Закревського, сина Олександра- 
Андрія Закревського, перед Луцьким ґродським урядом про захоплення 
козаками 1648 р. в лісі між селами Самаровичі і Лиликів його зведеної 
сестри Зофії Мшальської та її чоловіка, а також сімейного майна і май
нових документів.

Травня 10. -  Протестація Войтеха Чеховського, від себе та від імені спад
коємців Олександра Корницького, перед Луцьким ґродським урядом про 
вбивство селянами і урядником с. Гнойниця Велика двох їхніх челядників 
та захоплення належної їм зброї і коней.

Травня 10. -  Маніфестація Галшки Гулевичівни, удови Петра Стані- 
шевського, від себе та від імені своїх дітей, перед Луцьким ґродським 
урядом про розграбування і спалення 1648 р. козаками “з хлопьствомь 
збуньтованьїмь” її дворів у селах Вишків та Омеляник Великий і загибель 
при цьому майнових і юридичних документів.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 326 -  
330. Мова староукраїнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 48 -  
49 зв., акт 140. Мова польська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .-  
С. 179- 184.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 45, 
акт 130. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 331 -  
332 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .-  
С. 184- 186.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 333 -
335. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 187- 189.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 335 -
336. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 336 
і зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 189- 190.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 337 зв.
-  338 зв. Мова староукраїнська.
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Травня 11. -  Протестація від імені Яна Будеразького перед Луцьким 
гродським урядом про страту жовнірами корогви [Олександра] Лиса- 
ковського двох його челядників, безпідставно обвинувачених глинським 
орендарем євреєм Ахроцьком (Ароном) та його синами Ранком (Абра- 
мом) і Мошком в участі у козацькому повстанні.

Травня 11. -  Протестація Марка Гулевича перед Луцьким ґродським 
урядом про розграбування його майна на 20 тисяч польського золотих у 
селах Дуліби і Симонів міщанами м. Гоща та передміщанами і селянами 
прилеглих сіл Воскодави, Чудниця, Мнишин, Красносілка і Терентіїв 
підданими київського воєводи АдамаКиселя 1648р. “южьпорозєрьванию 
вомска подь Пилявцами зшбравьшисє с тоє жь Гошьчи войт, мєшьчанє 
и пєрєдьмєшьчанє, и зь присєльковь до Гошьчи належачихь хлопьі, 
обрали собє за пульковьника Листопада, алиась Йвана Куковьского, тамь 
жє мєшькаючого в Гошьчи, а за асаулу Аньдриаша Гайдука, а другихь 
мєшьчань починивьши собє сотьниками, [и] дєсятьниками”.

Травня 12. -  Протестація Анни Слончевської перед Луцьким ґродським 
урядом про розграбування покозаченими селянами с. Конюшків і при
леглих сіл її майна, яке вона у квітні 1648 р. залишила на схов у замку 
цього села, маєтності коронного хоружого Олександра Конецпольського.

Травня 12. -  Маніфестація Раїни Сущевської перед Луцьким ґродським 
урядом про втрату майна і майнових документів, коли козаки минулого
1648 р. наздогнали її над р. Буг у с. Руда.

Травня 14. -  Протестація Станіслава Щепановського перед Луцьким 
ґродським урядом про розграбування і спалення 1648 р. його двору се
лянами орендованого ним с. Кораблищі, про спустошення, заподіяні у 
цьому селі татарами, зокрема полонення всіх жінок, та про відсутність у 
ньому озимих і ярових посівів.

Травня 14. -  Маніфестація Миколая Хрощеховського перед Володи
мирським ґродським урядом про втрату родинних майнових документів 
у таборі поблизу м. Пилявці 1648 р., “кгдьі по розгромєню того жь 
обозу вєсполь зь иньшьши их мл. и протєстансь уносячи зьдоровє своє, 
таїсь тую шькатулу зь справами, яко и иньшьіє сод мала до вєля рєчєм 
покинувьши, мусиль уходити”.

Травня 14. -  Протестація Яна Будеразького перед судом Дубнівського 
магістрату про переховування Лавріном Житкевичем своєї доньки Ок- 
симки, чоловік якої, Федір Клекотовський, покозачившись і зібравши 
сотню, наїхав на села Будераж і Пелча і захопив там худобу та інше 
майно.
Клекотовська після затримання чоловіка погрожувала підпалити маєтки 
позивачів.

Травня 14. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Петра Потриковського на Петра Артемовича, підданого з с. Тороканів, 
про захоплення у нього худоби (бика і яловиць), яку перед наступом 
козаків гнали до лісу.

Травня 14. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Петра Потриковського на Йоська Находа з с. Тороканів про захоплення у 
нього під час козаччини худоби (бика-бугая і яловиць).

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 342 -  
343. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т .4.-С . 193-194.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 343 зв.
-  346 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл . : АЮЗР.-Ч. ПІ.-Т. 4 ,- 
С. 190-192.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 350 зв.
-  354 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 ,- 
С. 194-196.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 359 і
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 359 зв.
-  361. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 197-198.

Ф. 28, on. 1, спр. 85, арк. 127 зв. -
128, акт 80. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 46 зв., 
акт 136. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 46 зв. -
47, акт 137. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 47,
акт 138. Мова польська.
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Травня 14. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Петра Артемені, підданого кн. [Владислава-Домініка Заславського] з 
с. Тороканів, на Грицька -  управителя маєтку Петра Потриковського, 
з приводу продажу скаржникові під час козаччини панської худоби як 
своєї власної.
Позваний свідчив, що гроші за худобу відібрали у нього козаки.

Травня 15. -  Ухвала реляційного сеймику Волинського воєводства від
14 травня 1649 р. в м. Луцьк про організацію збору двох подвійних по
димних податків [далі в документах їх частіше називають чотирикратним 
податком, бо збиралися вони одночасно], зокрема, про: 
ф обрання поборцею першого подвійного подимного податку Криштофа 
Линевського, а поборцею другого подвійного подимного податку -  Кос- 
тантого Бронницького. Збір подимного мав початися з дня роботи сей
мику і закінчитися через два тижні, винагороду поборцям призначено 
вже усталену, судове переслідування ретенторів і звітність поборців мала 
відбуватися згідно з конституцією коронаційного сейму; 
ф набір за гроші, зібрані в рахунок подимного податку і старих ретент, 
1,5 тис. війська, причому, кожен ротмістр повинен був сформувати спо
ряджену по-козацьки корогву у 100 коней. Це військо мало використо
вуватися тільки для захисту Волинського воєводства; 
ф заборону війську брати стації в шляхетських маєтках; 
ф визначення плати війську згідно з конституцією коронного сейму, але 
полковнику за першу чверть року призначалася плата в 4 тис. золотих, 
а ротмістрам -  по 1 тис., однак за наступні чверті плата їм повинна 
визначатися за нормами кварцяного війська;
ф призначення поблизу м. Луцьк через два тижні після закінчення ро
боти сеймику попису набраного війська, яке потрібно укомплектувати 
досвідченими жовнірами;
ф забов’язання полковника після проведення попису направити корогви 
до кордонів воєводства;
ф обрання полковником Волинського воєводства брацлавського каште
ляна Ґабріеля Стемпковського, а в разі його незгоди -  надання ротміст
рам дозволу вибрати полковника з-поміж себе;
ф обрання ротмістрами венденського каштеляна Генрика Кашовського, 
кременецького земського судці Яна Ярмолинського, волинського ловчого 
Андрія Кашовського, волинського підстолія Томаша Козику, кн. Юрія 
Воронецького, Андрія Чаплича [Шпановського], Яна Гулевича, Яна Ли
невського, Богуслава Гораїна, Олександра Хрінницького, Володимира 
Гулевича, Раєцького, Петра Фалибовського і Яна [Шимковича] Шклин- 
ського;
ф надання полковникові дозволу, призначати становиська корогов тільки 
у королівських і духовних маєтках;
ф призначення на 5 червня поблизу м. Луцьк збору посполитого рушення 
воєводства і приведення його в порядок згідно з конституцією 1621 р. 
Ті особи, які на законних підставах не братимуть участі у посполитому 
рушенні особисто, повинні виставити до нього свої почти. У посполитому 
рушенні повинна взяти участь і та шляхта, яка мала маєтки за р. Горинь. 
До Луцького ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику Ян 
Кашовський.

Травня 15. -  Протестація Владислава і [Яна]-Олександра Хребтовичів 
перед Луцьким ґродським урядом про розграбування і спалення міщана
ми міст Чорторийськ і Колки (Романів) та селянами прилеглих сіл, підца-

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 47 і зв., 
акт 139. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 262, арк. 275 -  
277, акт 145. Мови староукра
їнська і польська. Початок акта не 
зберігся, тому дату проведення 
сеймику встановлено за іншими 
документами (див. запис від 
травня 4 і 5, а також акти далі). 
Опубл.: АЮЗР.-Ч. III.-T. 4 .-  
С. 198-202.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 372 зв. 
-374 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III.-T. 4 .-  
С. 202-205.
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ними дербтського воєводи, дубнівського старости Андрія Лещинського,
1648 р. майна покійної сестри у селах Хряськ і Жолудськ та їхніх 
присілках.

Травня 15. -  Протестація Василя Масальського перед Луцьким ґрод
ським урядом про розорення орендованого ним с. Чорниж, яке запо
діяли “подданнє чорьнизкиє, которьіє подь час свояволи козацькоє 
збуньтовалисє”, а також жовніри кварцяної корогви Лукаша Гулевича 
[Воютинського], надісланої в село директором коронного війська, белзь- 
ким каштеляном Андрієм Фірлеєм.

Травня 15. -  Протестація Василя Масальського перед Луцьким ґрод
ським урядом про захоплення 1648 р. покозаченими міщанами м. Колки 
(Романів), підданими Андрія Лещинського, 28 горілчаних і 4 пивних 
котлів та пуздра цини [олова], які він затопив у ставу с. Чорниж перед 
втечею до Польщі.

Травня 15. -  Маніфестація Павла Доленґовського перед Луцьким ґрод
ським урядом про втрату ним майна і майнових документів, коли козаки 
11 жовтня 1648 р. наздогнали його та інших шляхтичів -  втікачів, у 
с. Самаровичі.

Травня 15. -  Протестація возного Івана Суховецького від імені подруж
жя Андрія і Анни Соколів перед Луцьким ґродським урядом про роз
грабування майна його вірителів в орендованому ними с. Семенівка, 
заподіяне під час наступу козаків 1648 р. селянами сіл Рогізне і Матіївка, 
належного спадкоємцям Василя і Яна Рогозинських.
Реляція того самого возного про засвідчення збитків.

Травня 15. -  Протестація возного Івана Суховецького від імені подруж
жя Андрія та Анни Соколів перед Луцьким ґродським урядом про роз
грабування збіжжя його вірителів у с. Семенівка підданими спадкоємців 
Адама Жоравницького з маєтків Теслугів, Доброводка та ін. сіл 1648 р. 
“подь час завзятоє рєбєльлии прєз козаков”.

Травня 15. -  Протестація Лукаша Погорільського, від себе і від імені своєї 
дружини Анни, перед Луцьким ґродським урядом про розграбування 
селянами орендованого ними с. Суха Воля 1648 р. їхнього майна, коли 
вони, тікаючи від козаків і татар, виїхали до Литви, та про перехоплення 
й пограбування їх козаками поблизу с. Стульне.

Травня 15. -  Маніфестація Юрія Чаплича Шпановського, від себе та 
від імені своєї дружини Ізабелли, перед Луцьким ґродським урядом 
про втрату 1648 р. майна і майнових документів під час “своєволи 
вьіузданоє хлояскоє поганськоє козаг/коє, кгдьі протєстансь з ьшшьіми 
их м/лгями паньї обивателями воєводства Вольшского пєрєд тьімиж 
рєбєльлизаотами оборонною рукою к Ли/явє уходил, гдє в еєлє нєяком 
Самаровичах под Кобрином тьіеж рєбєллизаотн в килкудєся/я тисячєй 
на манифєстанта и других; их мл. панов коллєкгов єго мл. нападши”.

Травня 17. -  Протестація Ерика Аґзберка перед Луцьким ґродським 
урядом про розграбування 1648 р. його збіжжя з гумна у с. Баб’є 
покозаченими бабинськими підданими Андрія Воронецького.

Травня 18. -  Маніфестація Стефана Рибчинського перед Луцьким ґрод
ським урядом про втрату ним 1648 р. майна і майнових документів, коли
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Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 382 
і зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 205-206.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 383 -  
384. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 206-207.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 384 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 386 -  
388. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 207-210.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 396 -  
397 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 399 -  
400 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл.: АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 210 -  212.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 405 зв.
-  406. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 407 зв.
-  408 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 413 і
зв. Мова староукраїнська.
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козаки захопили його с. Кобче, а сам він “залєдво за утєчькою здоров 
своє содь нихь єлибєроваль”.

Травня 18. -  Маніфестація від імені Геліяша Єловицького перед Луцьким 
ґродським урядом про спустошення козаками 1648 р. м. Сокіл і належних 
до нього сіл та про загибель при цьому його майнових документів.

Травня 18. -  Маніфестація Геліяша Вербського перед Володимирським 
ґродським урядом про спалення козаками 1648 р. у с. Верба (Вохновичі) 
його двору і шкатули з документами.

Травня 20. -  Тестамент Юрія Сасиновського від 4 вересня 1648 р., скла
дений у с. Більче, зокрема, про поховання його “порядком Церкви східної 
апостольської*” при Малівській церкві, де поховано його матір.

Травня 20. -  Маніфестація від імені Олександри [Миколаєвої] Ласин- 
ської перед Луцьким ґродським урядом про розграбування і спалення 
козаками 1648 р. її двору в с. Березолуки, при чому загинули майнові та 
юридичні документи.

Травня 20. -  Маніфестація від імені подружжя Самуеля і Зофії Прип- 
ковських перед Луцьким ґродським урядом про розорення 1648 р. “прєз 
нєприятєля, тоєсть татарина, козаковь и прєз хлоповь побуньтованьїхь” 
орендованого ними у коронного хоружого Олександра Конецпольського 
маєтку м. Лешнів, сіл Корсів, Піски, Шнирів, Коззя та ін. належних до 
нього сіл.

Травня 20. -  Маніфестація Єви з Гулевичів Биковської перед Володи
мирським ґродським урядом про знищення козаками родинних майнових 
документів під час втечі маніфестантки з м. Ратне 1648 р., коли “пань 
Богь вьсємогусчий зь прєзрєня своєго святого нєприятєлєм козацьким 
всполокь з сорьдою татарскою злучоньш Корону Полскую навєжити 
рачиль, гдє нє только добра шляхєцькиє, которьіє собє до пожьітьку 
налєзти мили, алє зь которьис и пожьітьку жадного нє маючи мєновитє 
дворьі фуньдитусь палили и вьнивєч зьгола вьси добра а навєть справьі 
шляхєцькиє, гдє содно колвєкь знайти могли палили, топили, шарпали и 
вьнивєчь оборочали”.

Травня 21 .- Протестація від імені Абрама Ґрабовецького перед Луцьким 
ґродським урядом про пограбування і побиття його жовнірами з корогви 
Станіслава Конецпольського.

Травня 21. -  Маніфестація від ійені Катерини з Коріатів Курцевичів 
Балицької перед Володимирським ґродським урядом про знищення 
козаками родинних майнових документів під час її втечі з м. Володимир 
до м. Володава.

Травня 22. -  Тестамент Галшки Внуківни Григорової Ремчицької від
29 травня 1648 р., складений у с. Зульня, зокрема, про поховання її в Бе- 
резницькій церкві поряд з покійним чоловіком “з церемоніями і обрядами 
згідно з порядком і звичаєм Церкви східної грецької*”.

Травня 22. -  Тестамент Костантого Гречини від 13 травня 1649 р., скла
дений у м. Степань, зокрема, про поховання його “звичаєм християнським, 
за статками моїми, тут у Степані в церкві св. Трійці”.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 415 зв.
-  416 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 133 зв. -  
134 зв., акт 84. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 305 -  
307 зв., акт 167. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 423 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 425 -  
427 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -Ч . III. -Т. 4. -  
С.212 -  215.

Ф.28,оп. 1,спр. 85, арк. 139-140, 
акт 88. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 431 — 
432 зв. Мова староукраїнська.

Ф.28,оп. 1,спр. 85,арк. 140-141, 
акт 89. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 308 -  
310 зв., акт 168. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 316 —
318 зв., акт 172. Мови староукра
їнська і польська.
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Травня 22. -  Маніфестація вдови Абрама Гулевича Воютинського -  
Гелени, перед Луцьким ґродським урядом про розграбування і спалення 
козаками 1648 р. її двору у с. Матейки, при чому загинули майнові 
документи.

Травня 22. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення школьникові Іцку Рудому, цирульнику 
Маркові, різнику Менделю та іншим луцьким євреям рабинської громади 
позову до Головного люблінського трибуналу “в жалобє инстикгатора и 
єго дєлятора урожоного пана Томаша Сосницького, рєєнта канцелярист 
зємскоє Луг/коє и Капьтуровоє, в справє до прислуханяс на позваньис винь 
правньїх взглядол* кгвальтовьного настя на ка/щєльлярию Капьтуровую 
зоїфвавєнє дєлятора и кньїгь капьтуровьіхь юіфвавєнє”.
З контексту документа виходить, що напад стався влітку 1648 р., після 
смерті короля Владислава IV.

Травня 22. -  Маніфестація волинського скарбника Марцина Домбров- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про неможливість сплатити 
кварту з маєтку, наданого йому королем Сигізмундом III, внаслідок спу
стошень, заподіяних 1648 р. козаками і татарами.

Травня 26. -  Реєстр обраних 14 травня 1649 р. сеймиком Волинського 
воєводства у м. Луцьк ротмістрів воєводського посполитого рушення.

Травня 26. -  Маніфестація від імені подружжя Томаша і Зофії Сапег перед 
Луцьким ґродським урядом про розорення у жовтні 1648 р. козаками і 
татарами їхніх містечок Дорогостаї й Муравиця та с. Дорогостаї. 
Повідомляється про знищення всіх димів: у м. Дорогостаї їх було 128, у 
м. Муравиця -  44, у с Дорогостаї -  83.

Травня 26. -  Маніфестація Адама Станкара перед Луцьким ґродським 
урядом про неможливість сплатити подимне за свого підданого з 
с. Перекладовичі, бо він, “збуньтовавьшисє з ьіньшими рєбєлизаньтами, 
зь жоною, дєтьми и всєю субстаньциєю своєю прєчь пошоль”, а двір 
його спалено дощенту.
Реляція возного Миколая Опанасовича про засвідчення відсутності 
підданого і спалення його двору.

Травня 26. -  Маніфестація Ґабріеля Підгородинського перед Володи
мирським ґродським урядом про спустошення 1648 р. козаками його 
маєтку с. Верба Велика.

Травня 27. -  Оповідання Раїни Ґосцімінської перед Луцьким ґродським 
урядом про сплюндрування козаками і татарами 1648 р. її двору у 
с. Перекали, при чому загинули й сімейні майнові документи.

Травня 27. -  Протестація від імені Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом про незаконність рішення сеймику 
Волинського воєводства від 14 травня 1649 р. “лявьдумь постановьлєньш 
в року [1649] мсца мая чотьірьнадьцатого дня прєз ихь мл. пановь 
собьіватєлиовь воєводства В о л ь ін ьс к о го  намовьлєньш” щодо стягнення 
чотирикратного подимного податку із спустошеного 1648 р. Волинського 
воєводства.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 438 зв.
-  439. Мова староукраїнська.

Ф.25, оп. 1, спр. 263, арк. 442 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 442 зв.
-  443. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 330 
і зв., акт 182. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 445 зв.
-  448. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 226-228.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 449 зв.
-  451. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1,спр. 85, арк. 142 зв.- 
143 зв., акт 91. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 454 зв. 
-455. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 459 зв.
-  460. Мова староукраїнська.
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Травня 27. -  Протестація Ґреґора Парзницького перед Володимирським 
ґродським урядом проти бурмістра і райців м. Ратне, які відмовилися 
покарати міщанина Івана Харковича, “которьш под час тоє рєбєллии 
козаі/коє, собє покозачивьшисє, свою волю козацькую внпольняль” і 
7 жовтня 1648 р. напав з двома помічниками на протестанта, пограбував 
його і мало не вбив.

Травня 28. -  Маніфестація від імені володимирського і берестецького 
єпископа Йосифа Мокосія Баковецького перед Володимирським ґрод
ським урядом про відсутність у володимирських ґродських книгах 
сеймикової постанови щодо сплати чотирикратного подимного податку 
та про необхідність здійснити перепис димів, оскільки багато маєтків 
спустошено.

Травня 28. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Греськової Кухарової на дубнівську міщанку балвірку Гальку Станісла- 
вову за неповернення грошей, доручених їй на зберігання перед приходом 
козаків.
За свідченням позивачки, вона двічі зверталася до позваної з проханням 
сховати гроші, а саме -  перед першим і другим захопленнями м. Дубно 
козаками.

Травня 28. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
уїздцівських підданих Степана, Павла та ін. на чорторийського єврея, 
різника Зеліка, у якого вони впізнали своїх волів.
За свідченням різника, він купив їх у жовніра “під час перших козаків”.

Травня 29. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким 
ґродським урядом про спустошення, заподіяні 1648 р. татарським і 
козацьким військами під час нічлігів у с. Пулгани -  маєткові подружжя 
Кучевських, Андрія і Марціанни з Лазнева, орендованого ними у по
дружжя Древинських.

Травня 29. -  Маніфестація Андрія Жджарського перед Луцьким ґрод
ським урядом про неможливість сплатити ухвалене сеймиком Волин
ського воєводства чотирикратне подимне з його сіл Кустин і Прус[к]и, які 
були спустошені козаками і татарами 1648 р. і знову захоплені у травні 
1649 р. козаками, від яких він сам ледве врятувався втечею до м. Дубно.

Травня 29. -  Маніфестація від імені полковника посполитого рушення 
Волинського воєводства Ґабріеля Стемпковського перед Луцьким ґрод
ським урядом щодо зриву контрольного збору посполитого рушення, 
призначеного на 29 травня у м. Луцьк, через “нєвзятє пинєзєй”.

Травня 29. -  Свідчення возного Миколая Бохновського перед Воло
димирським ґродським урядом про ув’язання Павла Ґроновського, бого
слова (схоластика) і проповідника Володимирської кафедри, в будинки 
та крамниці володимирських євреїв Ірша Цирлича, Цодика, Юська 
Мірочника та ін. за борги кафедральній школі та особисто Ґронов- 
ському.
Зазначено, що “тьіє домьі вси бєз двєрей, юкон, пєчєй, лавь, столовь, 
зьідловь прєз козаг/чизьну спустошоньїє”.

Травня 31. -  Маніфестація від імені волинського каштеляна кн. Ми- 
колая-[Юрія] Чорторийського перед Луцьким ґродським урядом про

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 146 -
147 зв., акт 93. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4. -С.  228-230.

Ф. 28, оп. 1,спр. 85, арк. 147 зв.-
148 зв., акт 94. Мова старо
українська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. ІИ.-Т.4.-С.  230-231.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 50, 
акт 141. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 50 і зв., 
акт 142. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 475 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 487 зв.
-  488. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 498 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф.28, оп. 1, спр. 85, арк. 150 зв. -
152, акт 97. Мова староукра
їнська.
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неможливість швидко зібрати ухвалений сеймиком Волинського воє
водства від 14 травня 1649 р. чотирикратний подимний податок через 
спустошення 1648 р. та постійні напади козаків, які, переходячи при
кордонну р. Горинь, захоплювали і переганяли на свій бік коней та іншу 
худобу.

Травня 31. -  Реляція возного Миколая Бохновського перед Володи- 
мирським ґродським урядом про засвідчення збитків у маєтках кре
менецького підкоморія Даніеля Єловицького селах Мирогоща й Липа, 
заподіяних 1648 р. покозаченими селянами сандомирського воєводи 
[кн. Владислава-Домініка Заславського] з сіл Іванне, Погорільці, Рачин 
і Сурмичі.
Подано прізвища учасників наїздів та їхніх ватажків.

Травня 3 1 .-  Реляція возного Миколая Бохновського перед Володимир- 
ським ґродським урядом про засвідчення збитків у маєтку кременецького 
підкоморія Даніеля Єловицького с. Городище, заподіяних 1648 р. поко
заченими рівненськими міщанами і підданими Яна Замойського з сіл 
Колоденка, Житин, Глинки і Бармаки.
Повідомляється про покозачення 60 міщан, які проживали в м. Рівне по 
вул. Омелянській.

Червня 1. -  Протестація від імені Даніеля Єла Малинського перед Кре
менецьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 
жовнірами козацької корогви ротмістра Понятовського та волоської 
корогви ротмістра Романовського, належних руському воєводі кн. Єре- 
мію-Міхалу Корибуту Вишневецькому, під час дводенної стоянки в 
травні 1649 р. у маєткові Єла Малинського м. Шумськ і належних до 
нього селах.

Червня 1. -  Маніфестація від імені володимирського і берестецького 
єпископа Иосифа Мокосія Баковецького та його капітулу перед Луцьким 
ґродським урядом про неможливість сплатити призначений сеймиком 
Волинського воєводства від 14 травня 1649 р. чотирикратний подимний 
податок через розорення 1648 р. кафедральних маєтків.

Червня 1. -  Маніфестація Міхала Єрлича перед Луцьким ґродським 
урядом про розграбування 1648 р. покозаченими міщанами м. Коростишів 
і селянами с. Копачів його залишеного у Коростишеві майна та виго
товлення ними набоїв з його майнових документів.
Вказано, що “тог мисто Коростгшовь, сполнє з другим гультайством 
збуньтовавьшисє, послушенство козакомь оддавши”.

Червня 2. -  Тестамент Гелени зі Збаража, дочки київського стольника 
кн. Матиса Збаразького, вдови Семена Вітонізького, складений 30 квітня 
1649 р. у с. Іванчиці, зокрема, про її бажання “в вірі святій стародавній 
релігії грецької дні мої закінчити” і бути похованою “в монастирі Заго- 
рівському, де і дочок моїх тіла відпочивають”.

Червня 2. -  Маніфестація Юрія Чечеля Новоселицького перед Луцьким 
ґродським урядом про втрату ним 1648 р. в маєткові Пором’янка Київ
ського воєводства майна і майнових документів “под чась своєволи и 
рєбєллизни козацькоє, КГДЬІ сполнє з сордою злучившисє, до кгруньту 
зємлю Короньї Полскоє собє/7нули”.

Червня 2. -  Маніфестація Яна Гладуновича Дубиського перед Луцьким 
ґродським урядом про втрату його майна і майнових документів під час

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 502 зв.
-  503 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 152 -  
154 зв., акт 98. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1,спр. 85, арк. 154 зв.- 
156, акт 99. Мова староукра
їнська. На арк. 156-157 зв. 
йдеться про напад покозачених 
підданих кн. Заславського з 
с. Хорів на села Єловицького -  
Плоска, Стадники й Оженин.

Ф. 21, оп. 1, спр. 140а, арк. 136 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 536 зв. -  
537. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 538 -  
540 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С.  234-237.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 360 -  
362, акт 4. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 555 -  
556. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 556 -
557. Мова староукраїнська.
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розграбування 1648 р. його маєтку с. Рагонка Київського воєводства, 
коли “нєзвьічайньїє тьіраньскиє поступьки внконьївали..., усьшаючи, 
аби и имья шляхецькоє з зємли вьігладили”.

Червня 2. -  Протестація володимирського єврея Давида Шломовича, 
колишнього мешканця ґронівського маєтку Сенявського, перед Володи
мирським ґродським урядом про викрадення з його садиби трьох коней. 
В акті зазначено, що скаржник після повернення з Польщі, куди втікав 
від козаків, оселився у м. Володимир за сприяння місцевих євреїв і воло
димирського старости [Даніеля Стемпковського], який дозволяв надавати 
для поселення євреям єврейські будинки, що стояли пустками, бо їхніх 
мешканців 1648 р. було вигублено.

Червня 3. -  Маніфестація від імені Яна Гулевича, обраного на посаду 
повітового ротмістра сеймиком Волинського воєводства від 14 травня 
1649 р., перед Луцьким ґродським урядом про несплату йому волинськими 
поборцями 4 тис. польських золотих, належних на формування корогви.

Червня 4. -  Маніфестація Андрія Житовецького перед Луцьким ґродським 
урядом про втрату майна і майнових документів, які він 1648 р. закопав у 
скринях в землю, а козаки відкопали.

Червня 4. -  Маніфестація від імені Самуеля Хрінницького перед Луць
ким ґродським урядом про втрату майна і майнових документів, закопа
них його дружиною 1648 р. в скринях у землю і відкопаних козаками.

Червня 4. -  Протестація від імені Андрія Заленського перед Володи
мирським ґродським урядом про відмову володимирського войського 
Філона Єловицького покарати своїх підданих з орендованого ним с. Ми- 
хайловець, які 1648 р. “сами сє теж покозачивьши и в купу зобравьши, 
арматьно з розньш ©ружьемь и стрєлбою наєхали на замочокь и двор 
хвалимиї/кий в посєсии протестантовой будучий, наперед урядника 
Станислава Яскульского, в тол# замочку зостаючого, розньїми муками 
змучили и тьіраяско замордовали и забили, жону его такьже огнем 
пєкьли и мучили, розньїє муки єй задавали, а потом” захопили все майно 
урядника, пана і панського орендаря єврея Арона.
Перелік захопленого майна.

Червня 5. -  Маніфестація групи шляхтичів перед Луцьким ґродським 
урядом про прибуття їх, та про неприбуття всіх інших у м. Луцьк на збір 
воєводського посполитого рушення, призначеного на 5 червня рішенням 
сеймику Волинського воєводства від 14 травня 1649 р.

Червня 5. -  Маніфестація ще однієї групи шляхтичів перед Луцьким 
ґродським урядом про прибуття їх, та про неприбуття всіх інших у 
м. Луцьк на збір воєводського посполитого рушення, призначеного 
на 5 червня рішенням сеймику Волинського воєводства від 14 травня
1649 р.

Червня 5. -  Маніфестація від імені луцького каноніка і офіціала Миколая- 
Олександра Рамулта перед Луцьким ґродським урядом про відмову 
підданих його фільварків -  с. Людчин поблизу м. Острог та с. Юськівці 
поблизу м. Сураж, сплатити чотирикратний подимний податок через ро
зорення і спустошення, заподіяні їм козаками, татарами і жовнірами.

Ф.28, оп. 1, спр. 85, арк. 158 зв. -
159 зв., акт 102. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 563 зв. -  
564. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 578 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 580 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 159 зв. -
160 зв., акт 103. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 . -С .  237-238.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 580 зв.
-  581 зв. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 581 зв.
-  583. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф.25,оп. 1, спр. 263, арк. 595 зв.-
596. Мова староукраїнська.
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Червня 5. -  Маніфестація Вацлава Сеправського, сина Павла Сеправ- 
ського, перед Луцьким ґродським урядом про те, “ижь кгдьі за насту- 
пєнємь кгвалтовннхь сод рєбєлии гультайскоє нєбєзпєчєнстьв родич ма- 
нифєстантнс ку кракш Л и т є в ь с к їш  уходить мусєль, в сєлє Чєрвишьчах 
сод того ж  гултайства заскочоний сокрутьнє забитий єсть, гьдє прьі з ги - 
нєню нємалоє субста/щни, вси справьі... в шкатулє будучьіє згинули”.

Червня 5. -  Маніфестація від імені Станіслава Роґуського, дідича час
тини с. Богурин, перед Луцьким ґродським урядом про неможливість 
зібрати чотирикратний подимний податок з свого маєтку “за великими 
нєбєзьпєчєнствами будучими соколо рєки Горьіня сод рєбєлизаньтовь”.

Червня 7. -  Універсал короля Яна-Казимира від 22 травня 1649 р. про 
захист від військових постоїв маєтків кн. Владислава-Домініка Заслав
ського.

Червня 7. -  Протестація від імені Андрія Жолкевського, державці 
с. Гольче, дідичного маєтку кн. Владислава-Домініка Заславського, перед 
Луцьким ґродським урядом про кривди і збитки, заподіяні у селі гусар
ською корогвою князя 24 березня 1649 р. під час її переходу в м. Острог.

Червня 7. -  Протестація Станіслава Морштина, від себе та від імені своєї 
дружини Зофії, перед Луцьким ґродським урядом про розграбування 
селянами орендованих ними у Яна Гулевича і його дружини частин сіл 
Стрільче, Печихвости і Матів у червні 1648 р. (коли скаржник втік до 
Польщі) їхнього стрільченського двору, а згодом (коли козаки і татари 
перейшли до Замостя) -  і всього іншого майна у тих селах.

Червня 7. -  Свідчення костянтинівського татарина Яна з реґіменту Со- 
хацького судові Дубнівського магістрату щодо продажу кременецькому 
євреєві Шломі коня, здобутого як здобич поблизу м. Тульчин.

Червня 7. -  Свідчення від імені острозького татарина Сіхоза, перед су
дом Дубнівського магістрату щодо продажу міщанинові м. Дубно єв
рею Давидові Лейбовичу коня, здобутого у бою з козаками поблизу 
с. [С]ульжинці.

Червня 8. -  Тестамент Овдоті з Кашовських Якубової Обремської, 
складений 12 листопада 1648 р. в Білостоцькому монастирі, “такимь 
способом: напрод сто золотьіхь на мурованьє цєрькви заложєнья Свя
того и Животворящого Духа в монастири Бєлостоцькомь, гдє и гЬло 
моє rp tu ib H O S  поховано бити маєть, на лямьпу до тоє жь цєрькви, абьі 
справлена бьіла. Другую сто золотьіхь, до шпиталя Братьства Луцького 
при цєрькви Чєстьнаго и Животворящого Крєста Господьня пя/идєсять 
золотьіхь соАиказую. На погрєбь mow тридцать золотьіхь, на сорокоусть 
свящєньникомь, в томь жє монастири мєшькаючимь, аби за душу мою 
грішную Господа Бога просили золотнхь двадцєть”.
До Луцького ґродського уряду тестамент подав намісник Білостоцького 
монастиря о. Іосиф Теодорович.

Червня 8. -  Маніфестація від імені Павла Гулевича Воютинського про 
втрату 1648 р. майна та майнових документів його вірителя “за наваль- 
ностю кгвалтовьною нєприятєль так домовнхь, яко постороньннхь, 
тоєсть козаковь и татаровь, праве нєсподиванє и нагле ... уторьгнєнихь”.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 596 і
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 601 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 379 -  
379а зв., акт 16. Мови старо
українська і польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 218 -  
219.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 617 зв.
-  620. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 623 -  
625 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 239-240.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 52 зв. -  
53, акт 151. Мова польська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 53, 
акт 152. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 262, арк. 391 -  
392, акт 21. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 634 зв. -
635 зв. Мова староукраїнська.
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Червня 8. -  Маніфестація ксьондза Бенедикга Мокосія Баковецького, 
від себе та від імені інших опікунів Єви, доньки покійного Богдана По- 
пеля, перед Володимирським ґродськнм урядом про засвідчення застави 
її покійним батьком за 15 польських золотих ферезії з коштовними ґуд
зиками володимирському міщанинові, євреєві Іцкові Краков’янинові, 
який на час подання маніфестації втік з речами до Польщі, рятуючись 
від небезпеки.

Червня 9. -  Протестація Яна Скипора і Миколая Грибовського перед 
Володимирським ґродським урядом проти Костантого та ін. Скаржев- 
ських, Миколая Витвинського і Дорога Поплавської за невідшкодування 
збитків у маєтках, спустошених їхніми покозаченими підданими з сіл 
Роговичі і Твориничі, які частинами належали відповідачам.

Червня 9. -  Свідчення острозького татарина Яна Хмелівського перед 
судом Дубнівського магістрату щодо продажу корецькому євреєві Ґецеві 
Айзиковичу коня, здобутого у бою з козаками поблизу с. [С]ульжинці.

Червня 11.- Протестація отамана с. Кунин Феська перед судом Дубнів
ського магістрату проти дерманського підданого Лойченяти, який, поко- 
зачившись під час козацького наступу на Волинь, побив і пограбував 
Феська у с. Дермань.

Червня 12. -  Реляція возного Сака Малярського перед Володимирським 
ґродським урядом про вручення позову до Володимирського ґродського 
суду волинському підстолію Томашеві Козиці за скаргою Андрія й Федори 
Садовських про спалення і спустошення його покозаченими підданими 
їх двору в с. Черчиці.
Є перелік прізвищ підданих.

Червня 12. -  Квит Дем’яна Тузовича і В. Феневича ревізорам кн. [Вла- 
дислава-Домініка Заславського], складений у м. Дубно, про передання з 
наказу ревізорів до князівського скарбу подвійного подимного податку, 
зібраного з с. Дермань (116 польських золотих з 116 димів, засвідчено 22 
пустки і 12 згорілих халуп), з половини с. Мізочок Малий (18 польських 
золотих з 18 димів), з с. Кунин (55 польських золотих з 55 димів, засвід
чено 10 пусток), з с. Коршів (17 польських золотих з 17 димів, засвідчено 
5 пусток).

Червня 14. -  Протестація Лукаша Божевського та Юрія Маркушевського, 
слуг Констанції Мировицької, перед Володимирським ґродським уря
дом про побиття й поранення їх 8 червня 1649 р. підданими Геліяша 
Вербського -  Василем Перехрестом та ін. з с. Верба (Вохновичі).
Реляція намісника володимирського підстарости Андрія Бурчака про 
огляд потерпілих.

Червня 14. -  Маніфестація від імені Юрія Чаплича Шпановського про 
знищення козаками родинних майнових документів, схованих ним 1648 р. 
у кам’яниці замочку м. Кисилин перед наступом козацького війська.

Червня 15. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
дубнівського міщанина, єврея Жися Йоськовича на дубнівського міща
нина, стріхаря Дмитра про несплату 23 польських золотих за купленого 
у скаржника коня.
Повідомляється, що коня забрали козаки під час перебування в 
м. Дубно.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 166 і зв., 
акт 108. Мова староукраїнська.

Ф.28,оп. 1,спр. 85,арк. 169-171, 
акт 112. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 241 -  244.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 53, 
акт 154. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 54, 
акт 158. Мова польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 176 зв. -  
178, акт 118. Мова староукра
їнська.

Ф. 2072, оп. 1, спр. 72, арк. 3. 
Мова польська.

Ф.28,оп. 1, спр. 85, арк. 181-183, 
акт 121. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4 .-С .  244 -  247.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 183 -184, 
акт 122. Мова староукраїнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 57 зв.,
акт 168. Мова польська.
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Червня 16. -  Протестація від імені кн. Владислава-Домініка Заславського 
перед Луцьким ґродським урядом про незгоду з рішенням сеймику Во
линського воєводства від 14 травня 1649 р., ухваленого за його відсут
ності, який встановив збір чотирикратного подимного податку з його 
розорених 1648 р. волинських маєтків.

Червня 16. -  Маніфестація від імені Анни-Алоїзії Ходкевич перед 
Луцьким ґродським урядом про неможливість сплатити визначений 
сеймиком Волинського воєводства від 14 травня 1649 р. чотирикратний 
подимний податок внаслідок розорення її маєтків 1648 р. “частю прєзь 
нєпрьіятєля Крьіжа Святого, частю прєзь буньтьі козацькиє и самьіхь жє 
подьданьїхь”.

Червня 16. -  Реляція возного Миколая Бохновського перед Володимир
ським ґродським урядом про введення Олександра-Андрія Закревського 
у володіння будинком (стояв пусткою) володимирського єврея Ірша Цир- 
лича згідно з судовими рішеннями у справі щодо несплати Цирличем 
боргу -  900 польських золотих.

Червня 17. -  Маніфестація поборці Волинського воєводства Криштофа 
Линевського, від себе і від імені Костантого Бронницького, обраних 
на сеймику воєводства від 14 травня 1649 р. для збору чотирикратного 
подимного податку, перед Луцьким ґродським урядом про їхню готовність 
ще 17 травня 1649 р. почати і до 29 травня 1649 р. завершити збір цього 
податку, та про несплату його волинською шляхтою.

Червня 19. -  Тестамент Миколая Мисятковського від 20 березня 1648 р., 
складений у с. Тростянець, зокрема, про поховання його в костелі Ко- 
рецького францисканського монастиря.
До Луцького ґродського уряду тестамент подав Ян Расковський, -  з 
затримкою, “иж тот тєстамєнт нєрихло для инкурсий нєприятєлеких до 
рукь прьішоль”.

Червня 19. -  Протестація синдика, ксьондза Юрія Копиловського від 
імені Луцького домініканського монастиря і підданого Кирика з мо
настирського маєтку с. Новий Став перед Луцьким ґродським урядом про 
наїзд з наказу Адама Киселя 31 травня -  4 червня 1649 р. його “пахолковь 
бояровь и козаковь рєбєллизаньтовь, которьис на тот час при собє на 
залогу до Госчьі сод Хмєлни*/кого мєл” на с. Новий Став та пограбування 
ними підданих і побиття Кирика.

Червня 19. -  Протестація синдика, ксьондза Юрія Копиловського від 
імені пріора та братії Луцького домініканського монастиря перед Луць
ким ґродським урядом про захоплення 14 червня 1649 р. челяддю ко
рогви повітового ротмістра Волинського воєводства Яна Шимковича 
Шклинського кількох десятків волів у монастирському с. Верб’яїв та про 
образу грабіжниками ксьондзів-адміністраторів.

Червня 19. -  Протестація від імені королівського ротмістра Романа За- 
горовського перед Володимирським ґродським урядом про примусове 
вибирання стацій у маєтку с. Загорів жовнірами полку німецької піхоти 
на чолі з полковником Станіславом Лятальським, всупереч охоронному 
універсалові коронного польного гетьмана.

Червня 19. -  Протестація від імені вдови Яна Клюського Настазії перед 
Володимирським ґродським урядом про спалення козаками 1648 р. її 
двору в с. Клюськ й захоплення рухомого майна.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 680 зв.
-  682. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 247-248.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 682 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф.28, оп.1, спр.85, арк. 387 зв. -  
388 зв., акт 281. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 689 -  
690. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 249 -  250.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 409 -  
410 зв., акт 33. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 702 зв.
-  703 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 703 зв.
-  705. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 198 -  
199 зв., акт 134. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 202 і зв.,
акт 136. Мова староукраїнська.
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(Року 1649

Червня 23. -  Універсал луцького підкоморія Григорія [Святополка] 
Четвертенського від 22 червня 1649 р. до шляхти Волинського воєводства 
про призначення збору посполитого рушення на ЗО червня 1649 р. по
близу м. Луцьк.

Червня 23. -  Маніфестація від імені Павла Лоскуцького перед Луцьким 
ґродським урядом про загибель майнових документів, закопаних ним 
у шкатулах і скринях у своєму м. Шепетин та відкопаних козаками, 
коли 1648 р. “мцєй соктобра, новємбра и дєкабра козаки и подданьїє 
рєбєлизовавьшьі”, разом з татарами захопили Волинське воєводство.

Червня 25. -  Протестація від імені Войцеха Парульського, орендаря Ля- 
ховецької волості у Петра Сенюти (на час подання протестації покій
ного) перед Кременецьким ґродським урядом про захоплення майна, 
спалення будівель і цілковите розорення волості ляховецькими селянами 
під час його втечі до Польщі після розгрому у вересні 1648 р. коронного 
війська поблизу м. Пилявці.

Червня 25. -  Маніфестація від імені унівського і четвертнянського архі
мандрита Теодоріуша Сосновського перед Луцьким ґродським урядом 
про розграбування козаками 1648 р. його майна і документів, залишених 
у церкві Четвертнянського монастиря на час від’їзду архімандрита до 
Унівського монастиря.

Червня 25. -  Універсал володимирського войського Філона Єловицького 
з розпорядженням шляхті збиратися до Володимирського замку для 
обговорення питання про оборону повіту.

Червня 25. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Себастяна Босталовського, який впізнав у чуднівського єврея Іцка свого 
коня, захопленого у нього козаками 1648 р. в с. Коблин.

Червня 26. -  Протестація ігумена Милецького православного монастиря 
Ісайї Грушовського перед Луцьким ґродським урядом про кривди і 
збитки, заподіяні кременецьким войським і підстаростою Міхалом- 
Марціяном Єловицьким у фундованому його батьком -  кременецьким 
войським Олександром Єловицьким, 1641 р. монастирі, а саме “шпитал, 
... по у ступеню козаковь которого козаки нєдопустошьіли, самь его мл. 
юстатька допустошьіл, двєри, лавьі, соконници, пєчь порозбиравьшьі, до 
сєбє побрал”, а також не давав на шпиталь належного за фундушем одягу 
і збіжжя; 27 травня 1649 р. розкопав монастирську греблю і спустив 
став, а також проклав гостинець через монастирську сіножать; 13 червня 
захопив у підданих монастиря 2 'волів і 5 поросят; примусив підданих 
до робіт на себе; два роки не давав монастиреві належного за фундушем 
збіжжя, а також чинив інші утиски.

Червня 26. -  Протестація Урсули Турської та її дітей перед Володимир
ським ґродським урядом про смертельне поранення їхнього чоловіка і 
батька Андрія Турського 1648 р. підданими луцького підкоморича Вац- 
лава Гулевича з с. Білопіль, які ще живого Турського і двох його синів 
передали козакам.
Наведено прізвища підданих.

Червня 26. -  Запис до книг Дубнівського магістрату про накладення, 
згідно з єврейським духовним декретом, арешту на будинок міщанина 
м. Дубно єврея Абрама Ковтунця (вбитого зі всією родиною козаками) на 
прохання дубнівського орендаря єврея Герцика за борг покійного.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 428 -  
429, акт 43. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 719 — 
722. Мова староукраїнська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 140а, арк. 160 зв.
-  162. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 258-259.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 731 зв.
-  732 зв. Мова староукраїнська. 
О п у б л .: АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .-  
С. 260-261.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 402 зв. -  
403 зв., акт 293. Мови старо
українська і польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 256 -  
257.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 60 і зв., 
акт 177. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 744 -  
745 зв. Мова староукраїнська.

Ф.28,оп. 1, спр. 85, арк. 215-216, 
акт 148. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 261 -262.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 61 зв.,
акт 181. Мова польська.
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“Of голови хмелем обмщриьіе маючи ”

Червня 26. -  Запис до книг Дубнівського магістрату про відкладення 
розгляду справи за скаргою міщанки з м. Дубно єврейки Давидової Ні- 
мчикової на міщанина Івана Годуна щодо спустошення її будинку, в 
якому він жив під час її від’їзду у зв’язку з наступом козаків.
Перелік залишеного в будинку майна.

Червня 26. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Криштофа Пстроконського на міщан м. Дубно -  сусідів: ткачову Вой- 
цехову, кушніра Наума, Васька Богушеню, Павла Свищовського-Щуригу 
та інших, які, змовившись з управителем маєтку позивача Федором 
Пчолкою, розграбували під час “козацької сваволі” його будинок і двір 
(скрині з речами, ікони, посуд, лави, вікна тощо).

Червня ЗО. -  Протестація луцького плебана і каноніка, ксьондза Луцького 
костелу св. Якуба Мацея Поплавського перед Луцьким ґродським урядом 
про пограбування під час наступу козаків на м. Луцьк 1648 р. костелу 
й костельної частини с. Німецьке з намови ігумена Мелентія Мокосія 
Дениска і ченців Луцького Хрестовоздвиженського монастиря.
В акті вказано, що на час складання протестації ігумена заміщав Олек
сандр Мокосій Дениско.

Червня ЗО. -  Протестація Мацея Поплавського перед Луцьким ґрод
ським урядом про пограбування селянами с. Жидичин, підданими жи- 
дичинського і пінського архімандрита Миколая-Ницифора Лосовського,
1648 р. фільварку у с. Німецьке, належного Луцькому костелу св. Якуба.

Червня ЗО. -  Протестація Яна Лиховського перед Володимирським 
ґродським урядом про розграбування 1648 р. його майна в с. Кремеш 
покозаченими підданими Романа Загоровського.

Червня ЗО і липня 1. -  Універсал коронного регіментаря Андрія Фірлея 
від ЗО червня 1649 р. з обозу поблизу м. Збараж зі спростуванням по
ширених дизертирами чуток щодо поразки польського війська та із 
застереженням, що відступ війська від м. Костянтинів до м. Збараж 
відбувся з причин, які не кожному треба знати.

Липня 3. -  Протестація Олександра Закревського, сина Олександра- 
Андрія Закревського, про пограбування його батька власною челяддю 
під час втечі 1648 р. з Волині до м. Люблін.

Липня 5. -  Реляція возного Миколая Бохновського перед Володимир
ським ґродським урядом про ув’язання Яна Ґаєвського в будинок володи- 
мирського єврея Якуба Лейбовича (стояв пусткою), згідно з декретом 
намісника володимирського підстарости, для відшкодування суми в 600 
польських золотих, та про попереднє накладення на цей будинок арешту, 
на що дали згоду старші володимирської єврейської громади.

Липня 7. -  Маніфестація Юзефа Савицького перед Луцьким ґродським 
урядом про загибель 1648 р. майнових документів, довірених йому різ
ними особами і залишених ним перед своєю втечею з м. Луцьк на збе
рігання у Луцькому Братському монастирі.

Липня 8. -  Протестація Яна Лайщевського перед Луцьким ґродським 
урядом про захоплення покозаченими селянами с. Грушвиця після роз-
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Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 61 зв. -
62, акт 183. Мова польська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 62 -  
63, акт 185. Мова польська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 265-268.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 760 -  
762. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 268-271.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 762 
і зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 273-274.

Ф. 28, on. 1, спр. 85, арк. 218 зв. -  
219 зв., акт 152. Мова староукра
їнська. Опубл. : АЮЗР. -
Ч. III.-Т. 4. -С. 271 -273.

Ф. 21, on. 1, спр. 140а, арк. 163 -  
164; ф. 25, on. 1, спр. 262, 
арк. 462 і зв., акт 3. Мови ста
роукраїнська і польська. До 
кременецьких ґродських книг 
універсал записано 30 червня, 
до луцьких -  1 липня. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 274 -  
275.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 771 зв- 
772 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 85, арк. 406 -  
407, акт 296а. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 789 і
зв. Мова староукраїнська.



<Potçy 1649

грому у вересні 1648 р. польського війська поблизу м. Пилявці майна з 
заставної маєтності протестанта с. Омеляна (сам він на той час втік до 
Польщі).

Липня 8. -  Протестація Яна Лайщевського перед Луцьким ґродським 
урядом про захоплення селянами с. Ставок його збіжжя у с. Омеляна 
після його втечі 1648 р. від козаків, “кгди шповєдаючьш сє уносєчн 
здорове своє, з маєтьности держави своєє села Омєляное до Полски 
содєхал”.

Липня 8. -  Протестація Олександра Коцевського, сина Яна Коцевського, 
перед Луцьким ґродським урядом про участь підданих (є перелік) ко
ронного хоружого Олександра Конецпольського з м. Лешнів і с. Корсів у 
розграбуванні 1648 p. “под час инькурьсьш козацких” майна його батька 
у с. Полоничне Кременецького повіту, яке батько мав у заставній посесії 
від кременецької земської суддиної [Гельжбети] Ледуховської.

Липня 9. -  Протестація Яна Буркацького, від себе та від імені своєї 
дружини Галшки, перед Луцьким ґродським урядом про участь підданих 
(є перелік) кн. Стефана Святополка Четвертенського з м. Володимирець 
у розграбуванні 1648 р. його майна у с. Острівець, що було у держанні в 
подружжя.

Липня 9. -  Маніфестація ротмістра Волинського воєводства кн. Юрія 
Воронецького перед Луцьким ґродським урядом про затримку волин
ськими воєводськими поборцями грошей з подимного податку, зібраного 
на утримання воєводських корогов.

Липня 9. -  Протестація Остафіяна Пясецького перед судом Дубнівського 
магістрату про викрадення його речей, у т.ч. коштовностей і грошей, 
його слугою Іваном Лущенятою під час від’їзду протестанта до Польщі 
перед “козацькою тривогою” -  на загальну суму 5000 польських золотих 
(“двір мій оголений пусткою залишив”).

Липня 12. -  Маніфестація Василя Ляховича перед Луцьким ґродським 
урядом про загибель 1648 р. його власних та довірених йому різними 
особами майнових документів, схованих ним у скрині в Луцькому ка
федральному костелі.

Липня 12. -  Протестація Яна Баранецького перед Луцьким ґродським 
урядом про захоплення торговицьким старостою Миколаєм Чарнотою 
з міщанами, передміщанами і підданими з м. Торговиця 7 липня 1649 р. 
його обозу з продовольством і речами, який простував з його маєтку 
с. Ситне до с. Підлозці.

Липня 13. -  Свідчення міщанина з м. Дубно єврея Мошка, Щурихового 
зятя, перед судом Дубнівського магістрату про повернення міщанином 
Авдієм Галатою двох кіз, які його теща -  дубнівська міщанка Щуриха, 
залишила у нього, тікаючи у зв’язку з наступом козаків до Польщі.

Липня 14. -  Маніфестація від імені Анни [Вацлавової] Домбровської 
перед Луцьким ґродським урядом про втечу з її маєтку с. Хоцинь 
(одержаного від Ґабріеля Стемпковського в заставу за 11 тис. польських 
золотих) усіх підданих з усім майном в результаті надмірного збору 
стацій.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 794 -
796. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 281-283.

Ф.25,оп. 1, спр. 263, арк. 796 зв.-
797. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 279-280.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 800 зв. -
802 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 802 зв. -
803 зв. Мова староукраїнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 263, арк. 803 зв.-
804 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 64 і зв., 
акт 188. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 809 зв. -  
810 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 812 -  
813 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 65 зв., 
акт 194. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 824 і
зв. Мова староукраїнська.
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Липня 14. -  Протестація від імені кн. Владислава-Домініка Заславського 
як дідича, а сохачівського підсудка, луцького підстарости Щасного- 
Збожного Лайщевського як заставного посесора с. Коршів, перед Луцьким 
ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні у селі повітовою 
корогвою Волинського воєводства ротмістра Яна Линевського 22 травня
1649 р. під час ночівлі.

Липня 15. -  Реляція Костантого Пузини перед Луцьким ґродським 
урядом про роборацію свого тестаменту, який він, “юдьєжьджаючи до 
войска на усьлугу Рєчи Посполитоє”, склав 8 липня 1649 р. в м. Луцьк 
і “до рукь вь пану Богу ясьнє прєвєлєбьному єго мл. штьцу Атаназєму 
с Козєльска Пузьіне, єписькопови луцькому и сосьтрозьскому, стрисови 
своєму и вкьзєкуторови того тєст[а]мєньту, сорьіиналь ооддал”.

Липня 15. -  Лист приставів від гетьмана [Богдана Хмельницького] і 
Війська Запорозького у гощанському маєткові Адама Киселя -  пере
яславського полковника Андрія Романенка і чигиринського сотника 
Тимоша [Хмельницького], від 26 лютого 1649 р. з м. Гоща до селян 
с. Симонів з наказом надіслати до Гощанського замку 6 возів сіна та лю
дей на замкову сторожу і догляд за козацькими кіньми.
До Луцького ґродського уряду листа подав слуга Даніеля Єла Малин- 
ського, дідича частина с. Симонів.

Липня 15. -  Лист приставів від гетьмана [Богдана Хмельницького] і 
Війська Запорозького у гощанському маєткові Адама Киселя -  пере
яславського полковника Андрія Романенка і чигиринського сотника Ти
моша [Хмельницького], від 26 лютого 1649 р. з м. Гоща до священика 
с. Симонів з наказом припинити протидію Киселеві та з погрозами 
репресій у разі непослуху.
До Луцького ґродського уряду листа подав слуга Даніеля Єла Малин- 
ського, дідича частина с. Симонів.

Липня 19. -  Маніфестація Філона Стрільницького, сина Даніеля Стріль- 
ницького, перед Луцьким ґродським урядом про пропажу безвісти у 
вересні 1648 р. в битві поблизу м. Пилявці його батька, а також разом з 
ним майна і родинних майнових документів.

Липня 21. -  Маніфестація віце-економа Острозького єзуїтського коле
гіуму Войцеха Хільковського перед Луцьким ґродським урядом про не
можливість сплатити подимний податок з маєтків колегіуму -  сіл Кня
гинин, Мощаниця й Сураж з присілками, через розорення їх козаками й 
польським військом та через захоплення козаками у Суразькому замку 
економа колегіуму Войцеха Кукавського, який збирав там подимний 
податок.

Липня 23. -  Універсал короля Яна-Казимира від 16 липня 1649 р. до шлях
ти Волинського воєводства про треті віці на збір посполитого рушення 
для порятунку оточеного [поблизу м. Збараж] польського війська. 
Посполите рушення мало якнайшвидше сходитися до королівського 
обозу.

Липня 23. -  Протестація від імені Юрія Річицького перед Луцьким ґрод
ським урядом про грабунки, заподіяні повсталими міщанами м. Мих- 
нівка та селянами належного до містечка с. Буджаки, підданими Філона 
Єловицького, під час козацького наступу 1648 р. в його маєткові Стобихва 
і належних до нього селах.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 825 -
827. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 482 -  
483 зв., акт 16. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 485 -  
486, акт 18. Мова староукра
їнська. Опубл.:  АЮЗР. -
Ч. III.-Т. 4. -С.  56.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 486 і 
зв., акт 19. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 56-57.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 841 зв. 
Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 844 -  
845. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 499 -  
501, акт 26; ф. 28, оп. 1, спр. 85, 
арк. 420 -  421 зв., акт 304. Мови 
староукраїнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 849 -  
850. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 303 -  305.
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Липня 24. -  Реляція возного Миколая Рудзевського за скаргою Даніела 
Єла Малинського і його дружини перед Луцьким ґродським урядом 
про відмову Адама Киселя покарати своїх гощанських підданих, які
1648 р. на чолі з Іваном Листопадом (він же возний Іван Куковський) і 
Андріяшем Гайдуком розграбували фільварок скаржника у с. Симонів; та 
про припоручення їх Киселеві, під заклад у 100 тис. польських золотих.

Липня 27. -  Лист короля Яна-Казимира від 23 липня 1649 р. з обозу по
близу м. Замостя про надання київському підкоморію Юрію Немиричу 
посади полковника посполитого рушення Київського воєводства.

Липня 30. -  Універсал короля Яна-Казимира від 23 липня 1649 р. з обозу 
поблизу м. Замостя до ротмістрів і шляхти Київського полку посполитого 
рушення про збір і приєднання до королівської армії.

Липня 30. -  Протестація Адама Недобильського перед Луцьким ґрод
ським урядом про побиття і пограбування його 21 липня 1649 р. поко
заченими луцькими міщанами Василем Шильнем [Шильневичем], 
його шваґром Геліяшем Шелейком та їх помічниками. Описано події у 
м. Луцьк в липні 1649 р. Під час переслідування Недобильського міщани 
викрикували “бийте ляховь, поганьскьіхь сьіновь, тєпєрь чась маєтє”. 
Реляція возного Миколая Опанасовича про засвідчення побоїв, заподіяних 
Недобильському.

Липня 30. -  Маніфестація Яна Зяловського від імені членів родини 
Зяловських перед Луцьким ґродським урядом про втрату майна і родин
них документів, закопаних 1648 р. у їхньому маєткові с. Бежів Великий 
Житомирського повіту Київського воєводства і, за вказівкою підданих, 
викопаних козаками.

Серпня 4. -  Протестація від імені Станіслава-Казимира Беневського 
перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 
у квітні 1649 р. в його маєткові селах Голятин і Новий Став корогвою 
ротмістра Волинського воєводства Яна Линевського.

Серпня 14. -  Універсал волинського каштеляна кн. Миколая Чорторий- 
ського від 1 серпня 1649 р. з розпорядженням про прибуття посполитого 
рушення усіх трьох повітів Волинського воєводства -  Луцького, Креме
нецького і Володимирського, до обозу королівського війська для про
ведення загального попису.

Серпня 16. -  Лист волинського каштеляна кн. Миколая Чорторийського 
від 1 серпня 1649 р. до шляхти Волинського воєводства про приєднання
10 серпня 1649 р., згідно з повторним королівським універсалом, по
сполитого рушення до королівського обозу.

Вересня 3. -  Маніфестація Василя Масальського перед Луцьким ґрод
ським урядом про загибель його майна і майнових документів, які були в 
обозі, втраченому 15 серпня 1649 р. на переправі під час битви поблизу 
м. Зборів.

Вересня 3. -  Маніфестація кн. Григорія [Святополка] Четвертенського 
перед Луцьким ґродським урядом про втрату 15 серпня 1649 р. поблизу 
м. Зборів всіх його документів та загибель старшого сина.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 861 -  
862. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 305 -  307.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 505 і 
зв., акт 30. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 522 -  
523, акт 40. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 875 -  
878 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С.  307-311.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 878 зв.
-  880. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 885 зв.
-  887. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 429 -  
431, акт 315. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 526 зв. -  
527 зв., акт 2. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 892 зв.
-  894. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 894 -
895. Мова староукраїнська.
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Вересня 3. -  Маніфестація Марцина Матисовського перед Луцьким ґрод
ським урядом про втрату його майна і майнових документів, коли козаки 
і татари 15 серпня 1649 р. розгромили поблизу м. Зборів посполите ру
шення Волинського воєводства, “сила шьляхгьі с того свєта позносили, а 
потол* возьі рожьньїдс обьіватєлєвь воєводства порабовавьшьі”.

Вересня 4. -  Тестамент Кристини з Ободного Олександрової Хрінниць- 
кої, складений 15 січня 1649 р. у с. Буремець, зокрема, про поховання її 
“у церкві Братській Луцькій або Буремській, в замку” поряд з її дітьми 
й чоловіком.
До Луцького ґродського уряду тестамент подав Григорій Олександрович 
Мацедонський, який зазначив: “жє того тєсьтамєньту нє подавано для 
инькурсии нєприятєля коронного на тоть-тамь чась насьтупуючого”.

Вересня 4. -  Маніфестація волинського скарбника Марцина Домбров- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про втрату поблизу м. Зборів 
через татар, козаків, челядь і німецьких драгунів майна на ЗО тис. поль
ських золотих та фінансових документів, зокрема, щодо витрат на військо 
зібраного з Волинського воєводства подвійного подимного податку.

Вересня 4. -  Універсал короля Яна-Казимира до шляхти Київського воє
водства від 25 серпня 1649 р. з розпорядженням зібратися 13 вересня 
на сеймик для елекції депутатів від воєводства до трибунальських 
судів не в м. Житомир, але в м. Володимир, оскільки традиційне місце 
збору ще небезпечне, бо неможливо так швидко відділити вже заспо
коєне [Зборівським миром] Військо Запорозьке від “збунтованого по
спільства”.

Вересня 4. -  Універсал короля Яна-Казимира до шляхти Брацлавського 
воєводства від 25 серпня 1649 р. з розпорядженням зібратися 13 вересня 
на сеймик для елекції депутатів від воєводства до трибунальських судів 
не в м. Вінниця, але в м. Володимир, оскільки традиційне місце збору ще 
небезпечне через “збунтоване поспільство”.

Вересня 4. -  Універсал короля Яна-Казимира до шляхти Чернігівського 
воєводства від 25 серпня 1649 р. з розпорядженням зібратися 13 вересня 
на сеймик для елекції депутатів від воєводства до трибунальських судів 
не в м. Чернігів, але в м. Володимир, оскільки традиційне місце збору ще 
небезпечне через “збунтоване поспільство”.

Вересня 5. -  Свідчення Бальтазара Копецького, слуги Габріеля Ленсько
го, про оцінку будинку на Жидівській вулиці в м. Дубно, належного 
покійному дубнівському євреєві Беркові, який заборгував позивачеві 
100 польських золотих.
Повідомлено, що Берка вбили козаки.

Вересня 7. -  Протоколи допитів з катуванням від 18 грудня 1648 р. у 
м. Горохів семи горохівських міщан про їхню участь у діях повстанського 
загону Стефана Гирича в околицях міст Горохів і Стоянів та про на
сильства, вчинені над шляхтою, євреями і селянами.

Вересня 11.- Лист короля Яна-Казимира від 3 вересня 1649 р. до луцького 
старости кн. Владислава-Домініка Заславського з повідомленням про 
призначення на 22 листопада 1649 р. у Варшаві коронного вального 
сейму, та про розпорядження скликати на 11 жовтня у Луцьку повітовий 
сеймик, а на 25 жовтня 1649 р. -  у м. Корчин головний, на яких мають 
бути обрані посли до сейму.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 895 -
896. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 528 -  
531, акт 1. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 896 -  
897 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 431 -  
432 зв., акт 316. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 432 зв. -  
444, акт 317. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 444 -  
445 зв., акт 318. Мови старо
українська і польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 76 зв., 
акт 232. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 532 -  
534, акт 3. Мови староукраїнська 
і польська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 . -С. 316-320.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 534 -
536, акт 4. Мови староукраїнська
і польська.
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Вересня 13. -  Тестамент Констанції, дочки володимирського городни
чого Юрія Лади, дружини Самуеля Мушатича Охлоповського, складе
ний 1 квітня 1649 р. у с. Добрятин, зокрема, про її поховання: “порядком 
християнським католицьким у костелі римському”.
До Луцького ґродського уряду “подань пер соблятам спродартємь мєжьі 
виршами тєстамєньть юстатьноє воли зошьлоє урожоноє панєє Конь- 
стацьш” її чоловік.

Вересня 13. -  Запис про обрання сеймиком Волинського воєводства від 
13 вересня 1649 р. у м. Луцьк депутатами “на судьі даст п. Богь прьішльїє 
трьібуналскиє”: робчицького старосту кн. Самуеля-Кароля Корецького, 
овруцького старосту Владислава Немирича, волинського стольника Са
муеля Долмата Ісайковського, Стефана Хрінницького, Филипа Бокія і 
Линевського.
До Луцького ґродського уряду подано маршалком сеймику Владиславом 
Немиричем.

Вересня 13. -  Протестація від імені Владислава Хребтовича перед Луць
ким ґродським урядом проти покозачених селян с. Плоска, які під час 
перебування його у польському війську поблизу м. Зборів розграбували 
його майно у с. Коростова.

Вересня 13. -  Протестація Андрія Коморовського перед Луцьким ґрод
ським урядом проти Катерини Миколаєвої Сокіл, яка «напєрєдь про
тестуючому малжоньку взяла, которая з нимь мєшькала в вєрє като- 
лицькоє леть двадьцать дєвять, розьмаитьіми юбитьницами зводячьі 
єє, собєцуючьі єй дєдьїцьтво своє датьі, вароватьі, записати, “тьілько по
кинь вєру католицькую, а ©стань рускою”. Чого доказала, жє єє звєла, 
жє рускою зостала», а потім відіслала новонавернену православну до 
володимирського підкоморія кн. Юрія Пузини, «а просєчьі єго мл., аби 
єє мєль на соку, аби католичькою знову нє ©стала, “а я сє тьімь часомь 
© розьводь буду старала”. Нє досить на томь маючи, жє мальжоньку 
протестуючому взєла, алє упатрнвьши чась, кгди протестуючого в дому 
нє било, забрала протестуючому дєти, цорокь три и сина чєтьвєрьтого, 
и все домовьство з ними забрала, с которьис заразь двє цорцє примусила 
на вєру рускую... Нє досить на томь маючи и нє коньтєньтуючис тими, 
алє єшьчє зал [так у тексті] до жалю причиняючи, росказала под час 
битья козаковь протестуючому збожа помолотити, всє домовьство межи 
сєбє побрати, и, єсли би биль дома на тоть час протестуючий, самого 
забити».

Вересня 13. -  Маніфестація від імені Яна Замойського перед Луцьким 
ґродським урядом про захоплення і розгром козаками замку і міста Рівне, 
при чому, зокрема, було вбито рівненського війта Яроша Самчовського, 
який збирав чотирикратний подимний податок з його маєтків у Луцькому 
і Кременецькому повітах, та захоплено зібрані ним гроші.

Вересня 13. -  Реляція возного Івана Боняковича перед Луцьким ґрод
ським урядом про огляд і засвідчення (підрахунок у копах) неврожаю у 
орендному маєткові Станіслава і Зофії Морштинів -  селах Печихвости, 
Матів та Стрільче.

Вересня 13. -  Привілей короля Яна-Казимира від ЗО серпня 1649 р. рот
містрові Янові Проскурі Сущанському про надання йому за воєнні за
слуги титулу чашника Київського воєводства.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 537 -  
538 зв., акт 6. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 538 зв.
-  539 зв., акт 7. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 903 зв. -  
904 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 331. Анотація І.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 908 -  
909. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. VIII. -  
Т. 3. -  С. 619 -  620.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 912 -  
913 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 913 зв. 
-914. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 452 -
453, акт 324. Мови староукра
їнська і польська.
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Вересня 14. -  Тестамент Олександра Солтана, складений 4 листопада
1648 р. у с. Лахоничі, зокрема, про поховання його “згідно з законом 
християнським релігії нашої Римської при костелі”.

Вересня 15. -  Маніфестація кн. Іоанна Друцького Любецького перед 
Луцьким ґродським урядом про втрату своїх майнових документів при 
знищенні козаками 1648 р. його двору в с. Козин.

Вересня 17. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Станіслава Підґурського на Марцина Ґандзеля про неповернення 70 поль
ських золотих і срібного персня, наданих йому на зберігання напередодні 
битви поблизу м. Пилявці.
Відповідач під час слідства заявив, що ці гроші та перстень, як і його 
власне майно, захопили козаки.

Вересня 17. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
острозького скляра Стефана на острозького міщанина, єврея Шлому про 
неповернення застави (верстата, двох коців і панви).
Оскаржений свідчив, що він замурував ті речі разом з власними у льосі, 
ховаючи перед наступом козаків, а міщани, які про це дізналися, захо
пили їх.

Вересня 20. -  Тестамент володимирського підкоморія Юрія Пузини 
від 19 грудня 1648 р., складений у м. Замостя, зокрема, про поховання 
в Луцькій братській церкві, благословення і заклик до своїх дітей бути 
вірними прадідівській православній церкві і Луцькому православному 
братству: “також діток моїх під благословінням Божим і батьківським 
напучую, щоб тому місцю святому підтримку все життя своє надавали, 
статечно дотримуючись віри святої, в якій народилися і яка виховала 
ваших прадіда, діда і батька ... Тому прошу, і напучую, і суворо під 
благословінням Божим і батьківським моїм заклинаю, щоб бажання моє 
останнє пам’ятали і при тій Церкві, матері своїй, при якій і я, ваш батько, 
помираю, міцно і непорушно стояли, не даючи себе зводити пишності 
світу цього”.

Вересня 20. -  Протестація вдови Юрія Братковського Зофії, від себе та 
від імені своїх синів, перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і 
нищення майна у належній їм частині с. Надчиці, заподіяні у жовтні -  
грудні 1648 р. надчицькими селянами -  підданими подружжя [Стефана і 
Катерини] Коритинських.

Вересня 20. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким 
ґродським урядом про відмову Андрія Фірлея покарати селян с. Романів, 
а Стефана Лясоцького -  покарати селян с. Хорлупа, причетних до роз
грабування у м. Луцьк майна каптурового намісника, реєнта Луцької 
земської канцелярії Томаша Сосницького, та прийняття Фірлеєм і Ля- 
соцьким, під закладами у 10 тис. кіп литовських та 10 тис. польських 
золотих, їх арештів.
Коротко описано взяття м. Луцьк 1 вересня 1648 р. “козаками и гул- 
тайством з Ольїки, до Луг/ка идучьіми”.

Вересня 20. -  Маніфестація Томаша Сосницького перед Луцьким ґрод
ським урядом про втрату документів і майна на двох возах, захоплених 
татарами 15 серпня 1649 р. під час битви на переправі поблизу 
м. Зборів.

“3{ голови хмелем обмщоние маючи "

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 926 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 453 -
456, акт 325. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 69, 
акт 206. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 70, 
акт 209. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 542 -  
544 зв., акт 12. Мови староукра
їнська і польська. Опубл.:  Па- 
мятники, изданньїе Киевскою 
комиссиею для разбора древних 
актов. Издание второе с допол- 
нениями. -  К., 1898. -  Т. 1. -  
С. 96-101.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 932 зв. -  
933 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 331. Анотація II.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 937 зв.
-  939. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 329-331.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 939 і
зв. Мова староукраїнська.
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(Року 1649

Вересня 20. -  Протестація від імені Андрія Лещинського як дідича, а 
Яна Кашовського як державці с. Вельничі перед Луцьким ґродським 
урядом про грабунки і насильства, заподіяні 4-5 серпня 1649 р. корогвою 
ротмістра Волинського воєводства Олександра Хрінницького під час 
стоянки в селі.

Вересня 20. -  Протестація від імені Андрія Лещинського як дідича, а 
Яна Кашовського як державці с. Вельничі перед Луцьким ґродським 
урядом про грабунки і насильства, заподіяні 2-3 серпня 1649 р. корогвою 
ротмістра Волинського воєводства Яна Шимковича Шклинського під час 
стоянки в селі.

Вересня 20. -  Протестація священика с. Вельничі Григорія Гапоновича 
перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 
йому і його церкві корогвою ротмістра Волинського воєводства Яна 
Шимковича Шклинського у серпні 1649 р. під час стоянки в селі при 
відході від козацького кордону, що проходив по р. Горинь.

Вересня 20. -  Маніфестація бурмістрів м. Рожищі Василя Гриневича та 
Івана Дубченяти перед Луцьким ґродським урядом про загибель міських 
юридичних і майнових документів у серпні 1649 р. при розгромі містечка 
татарами.

Вересня 20. -  Маніфестація Теодора Нецевича перед Луцьким ґродським 
урядом про загибель 1648 р. майнових документів родин Білецьких і 
Чурилів, закопаних в церкві м. Корець і знайдених козаками.

Вересня 22. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Матіяша Павловського на міщанина м. Дубно Івана Капусту щодо непо
вернення коня, наданого для служби у польському війську. 
Повідомляється що під час битви поблизу м. Зборів позваний Іван Капуста 
служив у Матіяша Павловського під корогвою пана Завальського.

Вересня 23. -  Маніфестація від імені спадкоємців Петра Неналтовського 
перед Луцьким ґродським урядом про напад козаків 1648 p., після битви 
поблизу м. Пилявці, на заставне с. Лаврів, вбивство Петра Неналтов
ського, захоплення майна і знищення майнових документів.

Вересня 24. -  Маніфестація Стефана Древинського перед Луцьким 
ґродським урядом про розграбування татарами його майна і майнових 
документів, залишених ним на зберігання у волинському маєткові Яна 
Косовського с. Волька під час перебування його самого в оточеному 
м. Збараж.

Вересня 24. -  Маніфестація Теодора Нецевича перед Луцьким ґродським 
урядом про загибель його власних та доручених йому на зберігання май
нових документів при захопленні козаками і татарами обозу королів
ського війська на переправі поблизу м. Зборів.

Вересня 28. -  Маніфестація Криштофа Свищовського перед Луцьким 
ґродським урядом про те “иж што року прошьлого [1648] под Пи- 
лявьцами за насгупєнєм козаковь рєбєлизаньтовь с татарами, кгдьі мал- 
жонка манифєстаотис, уносєчьі здоровє своє з дєтьками з маєтности 
до Констаньтьінова зо вьсєю субьстаньциєю своєю убогою прьіпала и 
скрьіню одну в цєрькви тамошьной соборьной, розумєючьі бьітьі мєс/яцє 
яко набєзпєчнєшпоє, з справами вставила, а другиє в дворє своим, тал/жє в 
Констаньтьіновє будучьш, прьі собє мєла тодьі впадшьі козаки с татарами

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 941 -  
944. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 944 -  
947 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 947 зв.
-  948 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 950 зв. 
-951. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 954 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 72, 
акт 217. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 955 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 955 зв.
-  956. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 957 -  
958. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 963 і
зв. Мова староукраїнська.
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ttJ f голови хмєлєм обмщрньїє маючи ”

до Коньстантьінова с под Пилявєі/ не толко мальжоньку манифєстаотис 
з дє/иками в неволю завзєли, алє и вьси справьі... забраньїє суть и дотол 
©ньіх не вєдає/w и нєзнає/w, єсьли з малжонькою забраньїє, чьіли спалєньїє 
албо затопьлєньїє суть”.

Вересня 28. -  Маніфестація посесора м. Рожищі Міхала Лаґановського 
перед Луцьісим ґродським урядом про спалення татарами містечка і на
лежних до нього присілків і захоплення у неволю міщан і підданих. 
Реляція возного Григорія Кор[с]няковського про огляд спаленого містечка 
і присілків та засвідчення захоплення у неволю 700 міщан та 60 під даних, 
окрім вбитих, і повного спустошення маєтку.

Жовтня 1. -  Тестамент Теодори Самуелевої Солоневської, складений 
18 липня 1649 р. у Крехівському монастирі, зокрема, про те, що “виру
шивши з маєтності моєї у повіті Луцькому с. Пулган[и] ... за наступом 
небезпеки великої і добравшись до краю Підгірського, завітала з умислу 
і волі моєї до монастиря Крехівського, будучи до того хворобою від Бога 
обтяженою”, де і склала свій тестамент.
До Луцького ґродського уряду випис з книг Львівського ґродського суду 
з тестаментом Теодори Солоневської подав один з ченців Крехівського 
монастиря.

Жовтня 1. -  Лист короля Яна-Казимира від 5 вересня 1649 р. про надання 
Веспасіану Хмелецькому, товаришу корогви руського воєводи [кн. Єремії 
Вишневецького], майна трьох кременецьких передміщан, страчених за 
вбивство його дядька і матері.

Жовтня 2. -  Реляція возного Діонісія Піратинського перед Луцьким 
ґродським урядом про огляд орендованого у Андрія Жолкевського маєтку 
Петра Круша -  сіл Жоравники та Жоравницька Воля, і засвідчення 
спустошення, заподіяного сараною і татарами.

Жовтня 4. -  Протестація від імені Адама Киселя перед Луцьким ґрод
ським урядом про грабунки і насильства, заподіяні жовнірами повітових 
корогов Волинського воєводства у його маєтках Гоща та Воскодави, 
незважаючи на відправлення ним однієї власної корогви до м. Збараж, а 
другої -  до королівського війська, яке прямувало до м. Зборів.

Жовтня 5. -  Протестація Веспасіяна Хмелецького, товариша корогви 
руського воєводи кн. Єремії Корибута Вишневецького, перед Луцьким 
ґродським урядом проти ігумена і духівництва Луцького Братського 
монастиря, які відмовилися, всупереч королівському привілеєві, видати 
скаржникові майно луцького райці Василя Шильневича (Сильневича), 
винного у вбивстві і пограбуванні 1648 р. його швагра Кузьми-Дем’яна 
Ящурського.
Реляція возного Валентого Павловського про засвідчення відмови видати 
майно або прийняти його арешт.

Жовтня 5. -  Декрет суду Дубнівського магістрату про визначення власника 
будинку покійного дубнівського єврея Абрама Ковтунця, вбитого з усією 
родиною козаками.
Крім Томаша Беліни, на будинок у м. Дубно претендували євреї Лесько 
Гошієвич та орендар Герцик.

Жовтня 6. -  Протестація дубнівського міщанина аптекаря Зельмана, який 
повернувся з Польщі після втечі у зв’язку з наступом козаків, перед судом 
магістрату м. Дубно проти подружжя Терпиловських, які спустошили 
його будинок і побили Зельмана при спробі повернути своє майно.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 964 і
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 262, арк. 576 -  
578, акт 3. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 578 -  
580, акт 4. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 968 -  
969 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 970 -  
972 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 972 зв.
-  974 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III.-T. 4.- 
С. 331 -334.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 76, 
акт 230. Мова польська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 76 зв. -
77, акт 233. Мова польська.
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І Фоку 1649

Жовтня 8. -  Реляція возного Яна Долмацького перед Луцьким ґродським 
урядом про огляд частини с. Тернки, держави Барбари Кашовської, і 
засвідчення відсутності засіву озимини та знищення сараною ярини.

Жовтня 8. -  Свідчення від імені Ґабріеля Ленського перед судом Дуб- 
нівського магістрату про ув’язання його у садибу й майно єврея з м. Дубно 
Берка, вбитого разом з родиною козаками, за несплачений борг Берка.

Жовтня 8. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
дубнівського міщанина, єврея Пейсаха на міщанина Андрія Вальченю і 
його дружину Оришку про неповернення йому речей (одяг, посуд тощо), 
переданих їм на зберігання при втечі з м. Дубно перед наступом козаків. 
Вальченя відмовлявся тим, що речі позивача, так само як майно інших 
людей, повідкопували і позабирали козаки, які захопили м. Дубно.

Жовтня 8. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
склярки Валентової на міщанина м. Дубно Петра Ткача щодо неповер
нення ним штуки мухояру, заставленого її покійним чоловіком “ще перед 
тривогами козацькими” для потреб ковальського цеху.
Оскаржений свідчив про захоплення застави козаками разом з його 
власними речами.

Жовтня 12. -  Протестація Киліяна Вільгорського перед Луцьким ґрод
ським урядом про напад 22 серпня 1649 р. слуг ломжинського ста
рости Ієроніма Радзієвського, крилівського підстарости Флоріана Пав- 
ловського і капітана Войцеха Биковського з драгунами та міщанами 
й передміщанами м. Крилів на його дітей та інших родичів і осіб, які, 
тікаючи від козаків, стали господою у цьому місті.

Жовтня 12. -  Маніфестація Димитра Урсула Рудецького перед Луцьким 
ґродським урядом про втрату ним майна і майнових документів при 
знищенні 1648 р. його замку у дідичному с. Рудка Луцького повіту “за 
инькурсиєю вьіузданого хлопства, козаковь и татаровь”.

Жовтня 12. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким 
ґродським урядом про огляд орендованого у опікунів покійної Крис- 
тини Непокойчицької маєтку Андрія Сокола і його дружини Анни -  
с. Семенів[ка], і засвідчення спустошень, заподіяних татарами, а також 
сараною.

Жовтня 12. -  Маніфестація Адама Ласка перед Луцьким ґродським уря
дом про втрату 1648 р. сімейних майнових документів, які частково 
пропали у його будинку, частково -  у маєткові Андрія Ласка с. Перекали, 
а частково -  у маєтку його вбитого шваґра Миколая Римаровського 
с. Червищі.

Жовтня 12. -  Протестація Яна Одинця Соколовського перед Луцьким 
ґродським урядом про грабунки, заподіяні селянами с. Городок, належного 
Києво-Печерській лаврі, у жовтні -  грудні 1648 р. у його с. Бегень, коли 
скаржник втік до Польщі.
Вказано, що ці дії відбувалися за наказом архімандрита лаври Йосифа 
Тризни.

Жовтня 12. -  Інструкція елекційного сеймику Брацлавського воєводства 
від 11 жовтня у м. Володимир своїм послам на вальний сейм у м. Варшава, 
зокрема, про:
ф обрання послами на сейм Даніеля Житкевича, Казимира Пісочинсь- 
кого, Олександра Крушельницького і Олександра Гораїна;
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Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 980 зв. 
-981 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 78, 
акт 240. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 78 зв., 
акт 242. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 83 і зв., 
акт 263. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 982 зв.
-  985 зв. Мова староукраїнська. 
О п у б л .: АЮЗР.-Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 359. Анотація І.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 986 -  
987. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 988 зв.
-  989 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 989 зв.
-  990 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 993 -  
996. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 343 -  346.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 476 -  
480 зв., (стара нумерація: 456 -  
460 зв.), акт 343. Мови старо
українська і польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 334 -  
342.



и<К  голови хмелем обмщониє маючи ”

ф складання подяки королю і всім тим, хто брав участь у захисті Вітчизни 
поблизу міст Зборів і Збараж;
ф надання вакансій, які виникли внаслідок угоди з ханом щодо пунктів, 
наданих козакові [Богдану Хмельницькому]; 
ф фінансову звітність; 
ф оплату війська;
ф ухвалення податків, за умови суворого дотримання давніх прав; 
ф термінове надіслання кримському ханові досі затриманих упоминків; 
ф вжиття всіх заходів для розірвання союзу між козаками і татарами, бо 
він призвів Вітчизну чи не до останньої згуби;
ф притягнення до суду посланця до кримського хана, призначеного під 
час безкоролів’я, який одержав відповідні кошти, але до хана не поїхав;. 
ф визначення кількості кварцяного війська відповідно до давніх прав, а 
на один поточний рік -  у кількості 15 тис.; 
ф вшанування короля за його дії на захист воєводства; 
ф роз’яснення загрози, що її становлять 40 тис. реєстрових козаків, роз
міщених у трьох воєводствах, зокрема Брацлавському, для вольності і 
цілісності Речі Посполитої, її фінансової і військової могутності та для 
безпеки шляхетських прав;
ф декларування необхідності подальшого ведення війни проти козаків, 
для чого треба за прикладом предків дозволити надзвичайні податки з 
духовних і світських станів, чужоземних купців і євреїв; 
ф згоду, щоб воєводство платило податки нарівні з іншими воєводствами, 
але тільки після того, як буде позбавлене козацької сваволі і реєстру; 
ф термінове відправлення комісарів для укладення вічного миру зі Шве
цією;
ф приєднання до загальної згоди у справах щодо визначення нових спо
собів оборони Речі Посполитої, затримання [у війську] жовнірів та звіль
нення духовних і світських маєтків від жовнірських становиськ; 
ф реорганізацію управління монетною справою і забезпечення випуску 
дрібної монети;
ф приєднання до інших воєводств у похвалі польській королеві; 
ф згоду надати королевичу Карлу прибутки Могильського абатства; 
ф вимогу, щоб амністія, надана козакам [за Зборівським миром] не поши
рювалася на шляхтичів, які, прикриваючись козацтвом, громили маєтки 
своїх сусідів;
ф вимогу, щоб боржники та ті особи, які заставили, здали в оренду і т. ін. 
свої маєтки, не порушували своїх зобов’язань, незважаючи на заподіяні 
війною збитки;
ф відновлення приватних документів, які загинули під час війни; 
ф відновлення привілеїв Київського князівства та Волинського і Брац- 
лавського воєводств, які загинули під час війни;
ф вимогу, щоб духовні особи, які вчинили кримінальні злочини, підлягали 
трибунальському судові;
ф вимогу, щоб при переданні кримському хану такої значної суми упо
минків було порушено питання щодо звільнення коронних гетьманів та 
інших офіцерів, які попали в полон після битв поблизу Жовтих Вод і 
м. Корсунь;
ф вимогу щодо призначення для подальшої війни проти козаків, аж доки 
не буде визволено з неволі гетьманів, вождя, у якого енергія, мужність і 
щастя були і нині є [тобто кн. Ярему Вишневецького]; 
ф згоду на нобілітацію відважних і вірних Республіці козаків [Семена] 
Забуського, Яська[Ясноборського] і [Івана] Ганжі;
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(Року 1649

ф вимогу, щоб трибунальські книги воєводств Київського, Волинського, 
Брацлавського і Чернігівського були відкриті на весь час роботи три
буналу;
ф вимогу щодо ретельного дотримання шляхетських прав, свобод і воль- 
ностей;
ф клопотання щодо надання заслужених винагород київському воєводі 
[Адаму Киселю], руському воєводі [кн. Яремі Вишневецькому] та обом 
кн. [Святополкам] Четвертенським;
ф клопотання щодо порушення луцьким біскупом справи у Римі про 
покарання духовних осіб, винних у вбивстві [Петра] Станішевського; 
ф клопотання щодо зняття інфамії з Яна Копчинського; 
ф клопотання щодо збереження за Прокопом Верещакою наданих йому 
королем привілеїв.
До Луцького ґродського уряду інструкцію подав маршалок сеймику Сте- 
фан Святополк Четвертенський.

Жовтня 13. -  Маніфестація Юрія Чечеля Новоселицького перед Луцьким 
ґродським урядом про втрату 1648 р. залишених в м. Межиріч майна 
і майнових документів, коли він і його дружина втекли від козаків до 
Польщі.

Жовтня 14. -  Маніфестація королівського ротмістра Андрія Чаплича 
[Шпановського] перед Луцьким ґродським урядом про загибель його 
майнових документів при захопленні татарами поблизу м. Зборів 
скарбових возів королівського війська.

Жовтня 14. -  Маніфестація Бальтазара Раєцького перед Луцьким ґрод
ським урядом про втрату його майна і майнових документів при розорен
ні козаками і татарами його маєтків сіл Вовковиї та Радошівка 1648 р., а
1649 р. -  при захопленні ними його возів під час Зборівської битви.

Жовтня 14. -  Маніфестація Яна Ольшамовського перед Луцьким ґрод
ським урядом про втрату майнових документів та майна при захопленні
15 серпня 1649 р. козаками і татарами його возів на переправі поблизу 
м. Зборів, “кгдьі войско з ночлєгу рушьілос и далєй ку Збаражу на 
юдсєч собьлєжоному в Збаражу войску на мєстєчко Зборов тягнуло и 
пєрєправовалос, тамь жє прьі той пєрєправє козаки з ссрдою, которьідс 
бьіла барзо потуга великая инспєратє зо всих правє сторон войско веє єго 
кор. мл. соскочьівшьі возьі позадє ку пєрєправє идучьіє, мєжьі которьіми 
и манифєстуючогос шли пожаковали, гдє нє толко рєчьі манифєстаотис 
розньїє, в возах будучьіє, побрали, алє и шкатулу зо всими, в которой 
справьі розньїє бьіли, взяли ... тьіє тєдьі вси помєнєньїє справьі и рєчьі 
вьіжєй мєнованьїє з шкатулок} прєз козаков и татаровь забраньГ.

Жовтня 14. -  Оповідання від імені Казимира Станіславського перед 
Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні у його 
с. Грушвиця жовнірами волоської корогви ротмістра Андрія Ґрохоль- 
ського на початку жовтня 1649 р. під час тижневої стоянки у селі.

Жовтня 15. -  Інструкція елекційного сеймику Волинського воєводства 
від 11 жовтня у м. Луцьк своїм послам на вальний сейм, зокрема, про: 
ф обрання послами на сейм кременецького підкоморія Даніеля Єловиць- 
кого, чернігівського хоружого Ґабріеля Гулевича, волинського підстолія 
Томаша Козику, Звенигородського старосту Лукаша Гулевича, луцького 
земського писаря Марка Гулевича і Яна Линевського;

Ф.25,оп. 1, спр. 263, арк. 1002зв.
-  1003. Мова староукраїнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 263, арк. 1009 зв. 
-1010. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 263, арк. 1010 — 
1011 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 263, арк. 1011 зв.
-  1013 зв. Мова староукраїнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 263, арк. 1014зв. 
Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 603 -  
604 зв., акт 18. Мови староукра
їнська і польська. Середина до
кумента не збереглася. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 347 -  
348.
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“Ж голови хмелем облощтиє маючи ”

ф вітання королеві, побажання йому здоров’я і довгих років правління та 
подяку йому від імені всього воєводства за сповнену небезпеки працю на 
захист Республіки від збуреного плебсу; 
ф звільнення воєводства від жовнірських обтяжень; 
ф клопотання про задоволення прохання луцьких міщан -  райці Василя 
Шиленя і бурмістра Костянтина Слизня, щодо кадуків;
<$> клопотання щодо забезпечення правоздатності суддів, які склали при
сягу під час посполитого рушення.
До Луцького гродського уряду інструкцію подав маршалок сеймику 
Богуслав Гораїн.

Жовтня 15. -  Протестація від імені Марка Гулевича перед Луцьким 
ґродським урядом про поруби міщанами і передміщанами м. Гоща та 
селянами належних до неї сіл, підданими Адама Киселя, 1648 і 1649 рр., 
“под час рєбєллии и буньтов козацьких и холопских”, лісів у його селах 
Симонів і Дуліби.

Жовтня 19. -  Тестамент Яна Івановича Порванецького, складений 20 ве
ресня 1649 р. у с. Порванче, зокрема, про поховання його “братом моїм 
стриєчним його милістю паном Ґабріелем Порванецьким і дружиною 
моєю милою в церкві Порванецькій згідно з обрядом релігії Грецької-”. 
До Луцького ґродського уряду тестамент подав Габріель Порванецький.

Жовтня 20. -  Тестамент волинського підчашого Жиґмунта Вилежин- 
ського, який “вирішивши добровільно виступити проти того неприятеля, 
який так багато невинної крові шляхетської розлив, бажаючи і ім’я шля
хетське викоренити, так багато костелів попустошив, ікон святих попсував, 
слуг Божих священиків і ченців повбивав, а на останок так багато образ 
самому Богу, оскверняючи Святі Дари, заподіяв, і тому, виїжджаючи до 
захисту милої Вітчизни моєї, бажаючи мститися за кривду Божу і будучи 
готовим до смерті”, заповідав поховати його у каплиці Сокальського 
бернардинського костелу та розпорядився щодо поділу своєї спадщини. 
До Луцького ґродського уряду тестамент подав кн. Вацлав Святополк 
Четвертенський.

Жовтня 20. -  Протестація від імені кн. Миколая-Юрія Чорторийського 
перед Луцьким ґродським урядом про насильства і збитки, заподіяні 
повітовою корогвою Волинського воєводства ротмістра Яна [Шимкови- 
ча] Шклинського у першій половині 1649 р. в його Клеванській волості, 
зокрема у селах Суськ і Жильжа, зокрема вбивство трьох підданих та 
інші злочини.

Жовтня 20. -  Протестація від імені кн. Миколая-Юрія Чорторийського 
перед Луцьким ґродським урядом проти всіх шести повітових корогов 
полку посполитого рушення Київського воєводства, які під проводом 
свого полковника Юрія Немирича вчинили значні насильства і збитки 
в Клеванській волості тоді, коли коронне військо рухалося в напрямі 
м. Збараж: “єго мл. пань Нємиричь с пулкомь своил*, нє йдучи за єго мл. 
паном бєлскіш для собороньі ш й ч ь ізн ь і с повинносте своєє, але вьішєдшьі 
з-за Гормня на має/иности кнєжати єго мл. волости Клєванскоє, ... 
мєшькаючьі по всих маєтносте* волости помєнєноє Клєваньскоє и 
в самол* мєстє Клєваню, которьіє року прошлого [1648] з допусчєня 
Божого все фуньдитус згорєло, стациє нєзносннє розньш бмдьлом и 
збожємь, пинєзьми, што єно могли в ь ім ь іс л и т и , брали и фантьі, кгдьі 
юж убогим хлопокь нє мед чого дати, грабили, а пань Сулимовьским, 
самь прьієхавьшьі до Клєваня, прєзь килка днем стоячи, напоє розньїє

Ф.25,оп. 1, спр. 263, арк. 1017зв.
— 1018 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР.-Ч. ІІІ.-Т .4.- 
С. 359. Анотація II.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 613 зв. -  
616 зв., акт 24. М ови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 266 і 
зв., акт 215. Закінчення акта не 
збереглося. М ови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 1036 — 
1038 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл.: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 349 -  352.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 1039 -  
1040. Мова староукраїнська.
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казавьшьі собє мєсчаномь куповати, килка десять золотьіх напил и ста- 
цию пинє^сную праве на мєсчанах убогихь вьітємєжьівьшьі, золотьгс 
сто взяті и коня мєсчанинови одному нєвиньнє заграбил, же од такь 
тяжкого а штодєиного а незносного драпєзства, битя и фуканя, кгдьі 
юж убогиє хлопьковє нє мєли што давати их мл. мусєли з домовь своих 
прєчь утєкати и такь вєлє кривдь и шкод нєзносньїх убогим людємь 
начьінивьшьі а правє помєнєньїє добра кнєж єго мл. знисчьівьшьі, лєдво 
... с тьіх маєтности вьшгьли”.

Жовтня 22. -  Протестація Яна Кобильського перед Луцьким ґродським 
урядом про розграбування селянами с. Порськ 1648 р. “кгвалтовнє и 
сполєчнє мєсто козаков” його майна у маєтках селах Порська Волька і 
Заставич та про неодноразову відмову Гельжбети Вилежинської від
шкодувати йому збитки, заподіяні її підданими.

Жовтня 22. -  Протестація Яна Кобильського перед Луцьким ґродським 
урядом про розграбування селянами сіл Свидники і Поповичі під час 
наступу козацького війська 1648 р. понад 300 кіп жита на полях його 
маєтків у селах Порськ і Заставич та про відмову Міхала Завадського 
відшкодувати збитки, заподіяні його підданими, хоча “копьноє право 
хлоповь сусєдьских” присудило винних до сплати винагороди.

Жовтня 22. -  Протестація Яна Кобильського перед Луцьким ґродським 
урядом про розгром покозаченими селянами сіл Переспа і Линівка, 
підданими волинського скарбника Марцина Домбровського, 1648 р. його 
двору в с. Порська Волька.

Жовтня 23. -  Протестація вікарія луцької кафедри, ксьондза Андрія 
Бриського від імені аргивненського біскупа, колишнього луцького, а на 
час протестації суфрагана куявського, ксьондза Миколая Красицького 
про його незгоду з пунктами інструкції, наданої елекційним сеймиком
11 жовтня 1649 р. послам Волинського воєводства до сейму, якими обме
жувалися права католицького духівництва.

Жовтня 26. -  Протестація луцького каноніка і плебана, ксьондза Мацея 
Поплавського перед Луцьким ґродським урядом про захоплення селянами 
с. Княгинин, належного державцям кн. Федору і луцькому підкоморію 
кн. Григорію [Святополкам] Четвертинським, 1648 p., “nod нєбьшшост 
протєстаньта, на то умьіслнє змовьівшьісє и козаками почьінивьшьі, яко 
здрайци якиє своволнє роспасавьшьісь на вшєлякую роспусту”, захопили 
у фільварку с. Німецьке в частині, належній луцькому костелу св. Якуба,
30 кіп вівса.

Жовтня 26. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким 
ґродським урядом про огляд маєтків Олександра Жабокрицького і засвід
чення спустошення сараною полів у селах Сухівці, Білів і Диків, зриву 
греблі у с. Руда та спустошення с. Пашова козаками, татарами і сусідами: 
“року нинєшьнєго [1649] мца июля дня двадцать дєвятого ... бьіл в сєлєг 
Суховьцах, Бєловє и Дьїковє, дєржавьі на тот час тогож єго мл. пана 
Жабокрьії/кого. Там жє бьіл на полях напрод, видєл на полях суховєцьких, 
жє крєсцєньции озимьіє, такь пшєницу, яко и жьіто сараньча зьила, жє 
толко копь дєвє/ядєся/я жьіта вжало сє, с которого на насєнє молотячьі 
з дєся/ика копь, залєдво мацу вьімолотили. Вь Дьїковє зас впул правє 
зьила, в Бєловє такжє, а ярьіну такь в Дьїковє, Бєловє, Суховьцах всю аж 
досчєнту зьила и внивєчь обєрнула. Того ж року мца вьішьпомєнєньїх, а 
дня трьідцатого бьіл в сєлє Рудє, дє/гжавє тогож єго мл. п. Жабокрьи/кого,
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uJ f голови хмелем облоя^дниє маючи ”

гдє видел греблю зорваную на ставе Красновьскіш, пустьш ставь и вода 
толко річкою текла, жадного зонятья грєбьли нє бьіло. Того ж року а 
мца августа шостого дня бьіл в сєлє Пашовой на полях и ланах дворньїх. 
Там жє видєл и соглєдал, жє збожа ничого а ничого нє маш до зжьінаня на 
тєпєрєшньш рокь. А сєло помєнєноє Пашовую видєл спустошоноє барзо 
прєзь козаковь и татаровь, бидло, кони повьібєраньїє, гдє толко плуговь 
трьі на парєнину ввіходило, а подводьі жадноє нє машь”.

Жовтня 26. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким 
ґродським урядом про арешт і припоручення: клеванському старості 
Матіяшу Грушвицькому -  міщан м. Клевань і селян Клеванської волості 
з сіл Дерев’яне, Голишів, Сморжів і Олишвяни; олицькому старості 
Стефану Лясоцькому -  селян і мельника з с. Мительне Олицької волості; 
ксьондзу, клеванському пробощу -  селян с. Новий Став; всі вони були 
причетні до захоплення “под час рєбєллии козацькоє” майна державці 
Олександра Жабокрицького в селах Диків, Руда і Сухівці.

Жовтня 26. -  Маніфестація від імені Андрія Любича Гостинського та його 
дружини Єви перед Луцьким ґродським урядом про втрату майнових 
документів при знищенні козаками їх двору у с. Водиради після розгрому 
у вересні 1648 р. польського війська поблизу м. Пилявці.

Жовтня 27. -  Протестація Яна Проскури Сущанського, сина покійного 
земського писаря Київського воєводства Федора Проскури Сущанського, 
від себе та від імені свого молодшого брата Петра перед Луцьким ґрод
ським урядом про вбивство у м. Калуш ротмістром корогви “с пулку 
людєй вєлкополских” Петром Томицьким його брата Марка Проскури 
Сущанського.

Жовтня 29. -  Універсал гнєзненського архієпископа Мацея Лубенського 
від 29 червня 1648 р. воєводам, каштелянам, старостам та ін. урядовцям 
про вільний пропуск і надання всілякої допомоги священику Петронію 
Ласку [Черчицькому] та ін. послам, відправленим Адамом Киселем до 
Війська Запорозького.

Жовтня ЗО. -  Маніфестація від імені Григорія Стрільбицького перед 
Луцьким ґродським урядом про захоплення козаками і дідичними під
даними Яна Гулевича з с. Печихвости його майна і знищення докумен
тів, захованих ним перед втечею з села після розгрому 1648 р. козаками 
волинського посполитого рушення поблизу м. Луцьк “в самую навалнос/я 
козаі/кую, кгдьі манифєстуючьш с посполитого рушєня по толі нєсчасномь 
розгромє епод Луцька до П єчьіхвосаи прьіє[ха]вьшьі, скрьіню з розньїми 
рєчами и зо веєю убогою субста/щиєю своєю, то ест з сукнями, футрами, 
поло/янами, собрусами, хустами и зь срєбром ламаньш, такжє з розньїлш 
справами старьіми, мунимєнтами, привилєями и диспо[з]ициями, запи
сами, рєкокгьнициями, цєрокгрофалш, єсчє по нєбо^счьїку дєду, прєдєду 
и бабцє, аньтєцєсорахь манифєстуючого на розьньїє добра, во/шос/гш 
и дожьівотя позосталими такь на добра в повєтє Прємьіскомь, яко и в 
повєтє тутошьнєл* Луцьком будучьіє и служачьіє, в гулшє закопавьшьі, 
цьіну и мідь, котороє на триста золотьіх бьіло, в сажєвьци затопивьшьі, 
caw толко з жоною и дєтьками своими лєгко здоровя свои уношєчьі, до 
Замостя уходил”.

Жовтня ЗО. -  Протестація луцького плебана і каноніка, ксьондза Мацея 
Поплавського перед Луцьким ґродським урядом про спаш 200 кіп збіжжя 
у належній луцькому костелові св. Якуба частині с. Німецьке, побиття і
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розігнання костельних підданих та погрози монастиря вбити його са
мого, вчинені ігуменом Олександром Мокосієм Дениском і ченцями 
Луцького братства 1649 p. “под час тата/?скоє инькурсьш мсца авкгуста 
розньїх днєй сталоє ..., кгдьі протєстанс, ... цєлости здоровя своєго 
©стєрєгаючьі ..., усльїшавьшьі ю близко нєприятєлскіш тьіраис/ивє 
пануючьш, здорове своє уношєчьі ушол”.

Жовтня ЗО. -  Протестація від імені подружжя Стефана і Катерини Ко- 
ритинських перед Луцьким ґродським урядом про розграбування їх
нього майна у селах Надчиці і Свищів, заподіяне у вересні -  грудні
1648 р. надчицькими посесійними підданими Юрія Братковського і його 
дружини Зофії.

Жовтня ЗО. -  Протестація ректора Луцького єзуїтського колегіуму, 
ксьондза Войцеха Мировського перед Луцьким ґродським урядом про 
розграбування луцькими міщанами і селянами навколишніх сіл 1648 р. 
“под час козаг/коє рєбєллии и збуньтованого хлопства”, костелу та майна 
колегіуму у м. Луцьк та належного єзуїтам с. Лище.

Жовтня ЗО. -  Маніфестація Теодора Будеразького, від себе та від імені 
своїх брата й сестри та стрия Яна Будеразького, перед Луцьким ґродським 
урядом про втрату майна і майнових документів 1648 р. при вбивстві 
козаками у с. Міньківці Кременецького повіту їхньої матері, та 1649 р. 
при нападі татар на Милецький монастир, у якому зберігалося майно 
стрия.

Жовтня ЗО. -  Маніфестація Романа Лемеша перед Луцьким ґродським 
урядом про загибель його шкатули з майновими документами при спа
ленні татарами у вересні 1649 р. церкви у с. Расники, у якій він закопав 
шкатулу, йдучи до королівського війська.

Жовтня ЗО. -  Маніфестація від імені Олександра Вільгорського перед 
Луцьким ґродським урядом про втрату своїх майнових документів при 
службі 1649 р. в посполитому рушенні Волинського воєводства.

Жовтня ЗО. -  Протестація від імені Ґабріеля Стемпковського перед Луць
ким ґродським урядом про збитки, заподіяні у його маєтках Несвіч, 
Лаврів, Перепілки, Митищі з багатьма хуторами та інших фільварках 
луцьким міщанином Федором Липкою, який при захопленні козаками
1648 р. Луцького повіту приєднався до них, одержав в управління ці 
маєтки Стемпковського і заподіяв йому великі збитки.

Жовтня ЗО. -  Свідчення острозького протопопа Стефана Слабоша та ост- 
розьких священиків Івана Сліпецького і Павла Криловського перед судом 
Дубнівського магістрату про те, що Павло Іванович Бойко з м. Острог, 
який шинкував у королівському обозі і якого пограбовано і роззброєно 
при поверненні з м. Львів до м. Дубно, не є козаком.

Жовтня ЗО. -  Протестація Миколая Фрикача перед Кременецьким ґрод
ським урядом про спалення 18 селянських хат і його двору в селах Зо
зулинці і Шмирки козаками й татарами, які під час Зборівської кампанії
1649 р. перебували там 6 тижнів.

Листопада 3. -  Оповідання Хвеська Потапика і Петра Бурди, підданих 
Яна Кашовського з маєтку луцького ключництва с. Кольчин, перед Луць
ким ґродським урядом про напад 25 серпня 1649 p., “nod тот час, кгдьі 
ш  мл. пановє обьіватєлє воєводства Вольшского на посполитоє рушєньє

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 1074 -  
1076. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 331. Анотація III.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 1079 -  
1081. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 360. Анотація VIII.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 1084 зв.
-  1085 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 1085 зв.
-  1086 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 1089 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 263, арк. 1089зв.
-  1091. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 360. Анотація IX.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 84 зв., 
акт 269. Мова польська.

Ф.21,оп. 1,спр. 140а, арк. 193 зв. 
Мова староукраїнська. Зберігся 
лише початок акта. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 360. 
Анотація X.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 1094 -
1095. Мова староукраїнська.
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до боку єго кор. мл. єхали”; на село татар, які спалили 20 і спустошили 
5 димів, та знищили або забрали в неволю багатьох людей.
Судова присяга цих підданих про засвідчення оповідання.

Листопада 5. -  Тестамент Зофії Тилицької, дружини Юрія Тилицького, 
складений нею “під такий час небезпечний, від вторгнень неприятель- 
ської ребелії козацької і неприятелів Хреста Святого татар повсякчас 
наступаючий”, зокрема, про поховання її згідно з християнським обрядом 
у Войницькій церкві без будь-якої пишності, тільки з нагодуванням 
убогих людей.
До Луцького гродського уряду тестамент подав її чоловік.

Листопада 5. -  Маніфестація Юрія Тилицького перед Луцьким ґродським 
урядом про втрату 1648 та 1649 рр. всіх своїх майнових документів.

Листопада 5. -  Декрет суду Дубнівського магістрату про смертний вирок 
підданому Овсіеві Рудчені з с. Дерев’янче, який, покозачившись, разом зі 
спільниками був причетний до грабежів, убивств та інших злочинів.

Листопада 5. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Ярмака Гачка з с. Ратчин на Фенька, Костюкового сина, про неповернення 
речей (хусток і сорочок), залишених у нього напередодні татарського 
нападу 1649 р. дружиною скаржника.

Листопада 5. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Палажки Якубівни з с. Ратчин на односельця Матфія про неповернення 
їй речей (сорочок, скатертин тощо), залишених нею 1649 р. напередодні 
татарського нападу.

Листопада 6. -  Протестація від імені Стефана Тишкевича перед Луць
ким ґродським урядом про розорення 1648 -  1649 рр. його м. Шепетин 
Дубнівської волості, державцею якого він був упродовж багатьох років, 
міщанами і передміщанами м. Кременець, які “будучи содноє радьі и 
намови зь укр[а]инь[ньі]л< хлопьствомь, до рєбєллии и буньтовь роковь 
помєнєньїхь поднєсєньїхь, котормє розшьірати и шкрутьную свою волю 
множити помагаючи, по килкакроть украиньноє хлопьство на залогу 
собє для жолнєров Рєчьі Посьполитоє умьісьлнє затєгали и до Крємєньца 
вьпроважали, с которнми а вєньцем сами собвинєньїе такь вь самоє 
замєшанє, яко и по тракьтатахь Рєчи Посьполитоє зь козаками року 
тєпєрєшьнєго” чинили напади на його маєток.

Листопада 8. -  Тестамент Олександра Окорського від 1 листопада 1648 р., 
складений у м. Замостя, зокрема, про його поховання: “у церкві релігії 
Грецької-”.

Листопада 9. -  Протестація від імені Генрика Кашовського перед Луць
ким ґродським урядом про насильства і збитки, заподіяні 27 [вересня]
1649 р. Братерською корогвою Київського воєводства на чолі з поруч
ником Тишкевичем у його с. Блудів Луцького повіту на р. Горинь при 
поверненні корогви до воєводства.

Листопада 9. -  Протестація від імені Генрика Кашовського перед Луць
ким ґродським урядом про насильства і збитки, заподіяні під час нічлігу 
27 вересня 1649 р. власною корогвою Юрія Немирича у його с. Бранів 
Луцького повіту на р. Горинь при поверненні корогви до маєтку Немирича 
у Київському воєводстві.

“3{ голови хмелем облажднш маючи *

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 632 зв.
-  634 зв., акт 2. Кінець акта не 
зберігся. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 1104 зв.
-  1105 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 85-зв. -  
86 зв., акт 271. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 87 зв., 
акт 275. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 87 зв., 
акт 276. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 1105 зв. 
-1106 зв. Мова староукраїнська. 
О публ . : АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 ,- 
С. 360-362.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 637 -  
639 зв., акт 4. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 1108 -  
1109. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 1109 і
зв. Мова староукраїнська.
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(Року 1649

Листопада 10. -  Маніфестація Адама Ручинського перед Володимир
ським ґродським урядом про знищення козаками його майнових доку
ментів у с. Трублі, коли 1648 р. “нє толко добра шляхєцьскиє пустошили, 
палили и внивєчь оборочали, алє й самьіє особьі шляхеї/скиє стинали 
и вьігубивали; справи навєть гдє одно найти могли, палили, шарпали, 
топили, каби з них ничого нє било”.

Листопада 12. -  Маніфестація від імені вдови загиблого на війні з ко
заками Даніеля Ободинського Зофії перед Луцьким ґродським урядом 
про знищення в селах Садки, Морозівка та в інших місцях сімейного 
майна і майнових документів “под нєсьчасьниє сод року прошьлого 
[1648] ... часи, кгди розжареная на вшєлякиє шкрутєньства и збродни 
зь рєбєллии и буньтовь козаковь запорозьких злость межи народом 
хлопьскіш руськимь широцє ни пожаром яким палала”.

Листопада 12. -  Протестація від імені Андрія Загоровського перед 
Луцьким ґродським урядом про захоплення торчинськими міщанами 
його 418 овець і 38 кіз, “прєпомнєвшьі права посьполитого вин в нєм 
написаних вь року прошьлом [1648] субь тємьпус иньтєррєкгни”.

Листопада 18. -  Протестація підданих Яна Замойського з сіл Хоцинь і 
Решицьк перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, 
заподіяні в селах у квітні 1649 р. корогвою повітового ротмістра Волин
ського воєводства Яна Линевського.
Реєстр захопленого майна.

Листопада 18. -  Протестація підданих Яна Замойського з с. Хоцинь пе
ред Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні в 
селі у квітні 1649 р. корогвами Марцина Олесницького, ротмістра самого 
Замойського, та повітового ротмістра Волинського воєводства Лукаша 
Гулевича.

Листопада 18. -  Протестація підданих Яна Замойського з с. Хоцинь 
перед Луцьким ґродським урядом про збитки, заподіяні в селі Петром 
Запорським, жовніром корогви ротмістра Андрія Фірлея, при зборі
1649 р. надмірної стації для своєї корогви.

Листопада 18. -  Протестація підданих Яна Замойського з с. Хоцинь 
перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 
під час стоянки в селі 1649 р. корогвою повітового ротмістра Волин
ського воєводства Киліяна Вільгорського.

Листопада 18. -  Маніфестація Даніеля Крупецького, пленіпотента 
кн. Федора Святополка Четвертенського, про спустошення татарами
1649 р. дідичних і заставних маєтків його вірителя у Луцькому повіті -  
сіл Сіянці, Садки, Боратин Великий та Малий і Княгинин.

Листопада 18. -  Протестація Станіслава Підгородинського та його братів 
Матія, Адама і Ярослава перед Володимирським ґродським урядом проти 
підданих Адама Киселя з с. Оздютичі та новоосадженої слободи Воля 
Миколаївка (вона ж Брусилівка), про вбивство ними їхнього челядника 
Станіслава Жуковського, захоплення майна і спустошення с. Твердині 
1648 р. під час втечі братів до Польщі перед наступом татар і козаків.

Листопада 19. -  Свідчення острозького міщанина, котлярчика Марцина 
Боркловського перед судом Дубнівського магістрату про одержання від 
міщанина м. Дубно Павла Шарупи всіх речей, відданих його покійним 
вітчимом котлярем Шимоном та матір’ю Ганною на зберігання в Дуб- 
нівський замок напередодні козацького наступу.

Ф. 28, on. 1, спр. 85, арк. 242 зв. -  
243, акт 170. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 263, арк. 1118 — 
1119 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 1126- 
1127 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 367 -  369.

Ф. 25, оп. 1,спр. 263, арк. 1161 зв. 
-1172 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 263, арк. 1172зв. 
-1173 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 263, арк. 1173 зв.
-  1176 зв. Мова староукраїнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 263, арк. 1176зв.
-  1180. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 1184- 
1185. Мова староукраїнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 85, арк. 246 -  
247 зв., акт 173. Мова старо
українська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4.-С.  365-367.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 92 зв.,
акт 293. Мова польська.
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“УС голови хмелем облождньїє маючи ”

Листопада 22. -  Маніфестація Мойзеша Сенюти, від себе та від імені 
Костантого Сенюти, перед Луцьким ґродським урядом про захоплення 
1648 р. козаками та ляховецькими міщанами і селянами майна і майно
вих документів, захованих ними у замку м. Ляхівці.

Листопада 23. -  Маніфестація від імені овруцького архімандрита, луць
кого братського і милецького ігумена Олександра Мокосія Дениска перед 
Луцьким ґродським урядом про втрату власних і церковних майнових 
документів, які погнили, будучи замурованими “подь чась єкьспєдиции 
козацькоє под Збаражомь и Зборовомь ... в монастьіре Брацькимь 
Луцькимь на мєстьцу пєвньїмь”.

Листопада 25. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Хацька, підданого [Криштофа] Пстроконського з с. Цурків, щодо його 
коня, якого він впізнав у тетіївського єврея Абрама Маєровича.
Коня забрали у скаржника 1648 р. козаки, повертаючись з-під Замостя.

Листопада 26. -  Протестація від імені Генрика Кашовського перед 
Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні
12 липня 1649 р. татарською корогвою Криштофа Гарниша, ротмістра 
кн. Самуеля-Кароля Корецького, у його маєткові -  селях Андрусіїв, Сенів 
та їх присілках.

Листопада 26. -  Маніфестація володимирського міщанина, єврея Якуба 
Левковича перед Володимирським ґродським урядом про неприбуття до 
м. Володимир Яна Ґаєвського для повернення срібла, заставленого йому 
Якубом Левковичем за 1 тис. польських золотих перед своєю втечею до 
Польщі для порятунку “пєрєд нєприятєломь коронньїмь, пєрєд которьімь 
нє толко ж ь ід ь і , алє и пановє шляхта до краюв Полских уходили”. 
Перелік заставленого срібла.

Листопада 26. -  Універсал короля Яна-Казимира від 4 жовтня 1649 р. про 
заборону вимагати неналежні стації у королівщинах та заборону постоїв 
і стацій в духовних маєтках.

Листопада 27. -  Протестація від імені архімандрита Києво-Печерського 
монастиря Йосифа Тризни і його капітулу перед Луцьким ґродським 
урядом про насильства і грабунки, заподіяні 1649 р. корогвами коро
лівського ротмістра Яна Замойського у монастирському маєткові селах 
Городок і Обарів.

Листопада 27. -  Протестація від імені архімандрита Києво-Печерського 
монастиря Йосифа Тризни і його капітулу перед Луцьким ґродським 
урядом про насильства і грабунки, заподіяні 18 липня 1649 р. корогвою 
[Даніеля] Стемпковського у монастирському маєткові с. Городок при пе
реході корогви від р. Горинь до королівського обозу.

Листопада 27. -  Протестація від імені архімандрита Києво-Печерського 
монастиря Йосифа Тризни і його капітулу перед Луцьким ґродським уря
дом про насильства і грабунки, заподіяні 18 липня 1649 р. полковником 
Волинського воєводства Ґабріелем Стемпковським у монастирському 
маєткові селах Городок і Обарів при переході жовнірів від р. Горинь до 
королівського обозу.

Листопада 27. -  Протестація від імені диякона Києво-Печерського мо
настиря Мартирія перед Луцьким ґродським урядом про побиття і по
грабування його жовнірами корогви Яна Замойського ЗО жовтня 1649 р. 
під час поїздки до монастирського маєтку с. Городок.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 1190-
1191 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 1198 — 
1199. Мова староукраїнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 91, 
акт 286. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 1205 зв.
-  1206 зв. Мова староукраїнська.

Ф.28, оп.1, спр.85, арк. 251 зв. -  
252 зв., акт 178. Мова староукра
їнська.

Ф.28,оп. 1,спр. 85,арк. 503-504, 
акт 359. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 1207 зв.
-  1209 зв. Мова староукраїнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 263, арк. 1209 зв.
-  1211. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 1211 — 
1212 зв. Мова староукраїнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 263, арк. 1212зв.
-1216. Мова староукраїнська.
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Листопада 27. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Яна Павловського на золотаря з м. Дубно Марцина про неповернення 
скрині з речами, переданих йому на зберігання напередодні козацького 
наступу.
Позваний розповів, що частину речей захопили козаки, а скриню з по
стільною білизною, подушками і периною позивач може отримати в 
монастирі св. Хреста.

Листопада 29. -  Маніфестація Андрія Гораїна перед Луцьким ґродським 
урядом про втрату його майнових і юридичних документів 1648 р. 
поблизу м. Пилявці, а 1649 р. -  поблизу м. Зборів, де він перебував у 
складі корогви повітового ротмістра Волинського воєводства Киліяна 
Вільгорського.

Грудня 3. -  Протестація від імені Яна Цебровського перед Луцьким 
ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 1648 р. в належній 
йому частині с. Хрінів селянами сіл Тесів, Хрінів і [Тесівська] Волиця, 
“под тую инькурьсию татарскую и вьіузьданую своєволю козаг/кую ... 
збєраючьісє громадою зь кийми, косами во двохсоть воз”.

Грудня 3. -  Маніфестація Яна Желицького, дозорці маєтків дочок і спад
коємиць Станіслава Соколовського -  сіл Войсич і Шепель, перед Луць
ким ґродським урядом про спустошення, заподіяні татарами у панських 
маєтках під час відходу в серпні 1649 р. волинської шляхти у посполите 
рушення.

Грудня 5. -  Запис на титульній сторінці актової книги Житомирського 
ґродського суду про відкриття ґроду, який не діяв з липня 1648 p., та про 
події 1648 -  1649 рр. в Київському і сусідніх воєводствах.

Грудня 5. -  Маніфестація реєнта канцелярії Житомирського ґродського 
суду Яна Чарноцького перед Житомирським ґродським урядом про те, 
що всі доручені йому документи за 1647 і 1648 рр. загинули разом з 
житомирськими ґродськими книгами під час наступу козаків і татар.

Грудня 7. -  Маніфестація вдови Лукаша Ґрота Спасовського Зофії перед 
Луцьким ґродським урядом про втрату її майнових документів під час 
вбивства козаками 1648 р. в с. Калинів її родича Яна Кросницького, 
якому вона передала їх на зберігання.

Грудня 7. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою мі
щанина з м. Дубно єврея Шломи на вдову Войтчиху з с. Сурмичі про 
несплату 5 польських золотих за взяту у нього вовну.
Войтчиха свідчила, що сукно, виготовлене з тієї вовни, забрали козаки.

Грудня 10. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Яна Будеразького на Лавріна Жидкевича про неповернення панциря з 
карвашами й мисюркою, позиченого ним для Миколая Жидкевича. 
Покликаний при цьому свідок Дмитро Жидкевич визнав, що сам був у 
тому спорядженні під час битви поблизу м. Пилявці.

Грудня 10. -  Протестація від імені Стефана і Ґабріеля Тирачевських 
перед судом Дубнівського магістрату про розграбування їхнього двору в 
м. Дубно ковалем Іваном і мельником Хилимоном з с. Іванне, коли козаки 
“під час сваволі козацької*” напали на місто.
Перелік заподіяних збитків.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 97, 
акт 305. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 263, арк. 1219 зв.
-  1220 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 1234 — 
1237. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 378. Анотація І.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 1241 зв.
-  1242 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 1 і зв., 
акт 1а. Мова польська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 1 зв., 
акт 1. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 1249 зв.
-  1250 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 99а, 
акт 320. Мова польська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 99а зв., 
акт 322. Мова польська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 100 зв. -
101, акт 326. Мова польська.
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Грудня 10. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
коблинського плебана і ксьондза [Андрія] Рибицького на Омеляна Попо
вича з с. Іванне про захоплення ним “під час сваволі козацької” худоби 
позивача.
Позваний присягнув, що не займав худоби позивача, а за нею приїздили 
козаки.

Грудня 11.- Протестація від імені Геліяша Вербського перед Володимир
ським ґродським урядом проти покозачених підданих частини с. Верба 
(Вохновичі) Володимирського повіту, належної королівському секрета
реві Філонові-Петрові Лямбарді Мировицькому, які спустошили 1648 p., 
“nod протєксьтомь тоє жь рєбєллии козацькоє собє сваволю козацькую 
поднєшши”, належну протестантові частину того села.
При цьому один з підданих вимінював у козаків порох на пшеницю.

Грудня 13. -  Протестація від імені Криштофа, Андрія, Петра, Олександра 
і Яна, синів урендовського старости Юрія Річицького, який, будучи в ко
ролівському війську, загинув під час Зборівської битви 1649 p., перед 
Володимирським ґродським судом проти ротмістра Самуеля Ґодель- 
ського і жовнірів Пінського повіту, які, видаючи себе за козаків, наїхали
20 серпня 1649 р. на маєтки протестантів села Грива і Боровне, били, 
мучили, ґвалтували підданих і захопили в них 30 пар волів і на 1 тис. 
польських золотих іншого майна.

Грудня 14. -  Маніфестація Олександра Ґуровського перед Житомир
ським ґродським урядом про втрату майна і родинних майнових доку
ментів під час втечі маніфестанта від козаків, які захопили його 11 червня
1648 р. в м. Ворсівка Київського воєводства.

Грудня 14.-Протестація від імені кн. Федора СвятополкаЧетвертенського 
перед Луцьким ґродським урядом про захоплення 4 вересня 1649 р. ми- 
лятинським селянином Стефаном Воробейком (який 1648 р. був у ко
зацькому загоні з 80 чол., виставленому с. Милятин) 20 овець з отари 
княжого маєтку с. Сіянці та про побиття ним канчуком пастуха за допо
могу сіянцівських селян польському війську під час збору стацій.

Грудня 14. -  Маніфестація від імені володимирського войського Філона 
Єловицького перед Володимирським ґродським урядом про загибель 
його майна і майнових документів під час пожежі у замку м. Ланівці, спа
леному татарами 1649 р. “кгдьі вси ш  мп. панове юбьіватєлє воєводства 
Вольшского вєспол зь єго кор. мл. на посполитоє рушєньє вьієхали”.

Грудня 14. -  Декрет суду Дубнівського магістрату про публічне тілесне 
покарання Андрія Костюковича з с. Ратчин, оскарженого Іваном Омелян- 
чичем з с. Ступне у причетності до вбивства, разом з козаками, його брата 
й сина і захоплення рухомого майна.

Грудня 17. -  Протестація Яроша Калусовського перед Володимирським 
ґродським урядом проти повсталих селян с. Радовичі, які 1648 p. “под 
чась рєбєлли козацькоє и свояволи хлопьскоє” вбили брата протестанта 
Миколая і його дружину Зофію та привласнили їхнє майно.
Вказано, що брат з дружиною не змогли втекти до Польщі перед наступом 
козаків і переховувалися в лісах, а до с. Радовичі в дім священика прий
шли по харчі.

Грудня 17. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Захара Шевця на будеразького орендаря, єврея Давида про неповернення 
ним заставленого турецького пояса та несплату дрібних сум.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 101 зв.,
акт 329. Мова польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 85, арк. 259 -  
261 зв., акт 184. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 85, арк. 262-263, 
акт 186. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 369-371.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13, арк. 3 -4  зв., 
акт 4. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 1265 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 85, арк. 263 -  
264, акт 187. Мова староукраїн
ська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 102 зв., 
акт 333. Мова польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 85, арк. 271 -  
272, акт 192. Мова староукраїн
ська. Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 371 -372.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 105,
акт 341. Мова польська.
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Позваний, заперечуючи борги, повідомив, що пояс разом з його власними 
речами пропав у замку м. Дубно під час воєнної тривоги.

Грудня 18. -  Маніфестація і протестація Стефана Левковського, від 
себе та від імені своїх братів, перед Володимирським ґродським урядом 
про втрату його майна і документів родів Левковських, Булгаковських, 
Верповських і Геєвських, коли 1648 р. чата Канівського полку, проходячи 
Овруччиною, віднайшла і викопала скриню з цим майном і документами: 
“кгдьі помвнєноє Войско Запорозкоє в тутошньїє край йшло и чата 
пулку Канєвского и в т[а]м тьис краях будучи, тую скриню помєнєного 
пана Стефана Лєвковьского в закопаню вь состровє Моровинє будучую 
нашодши и ©ную викопавши, добра и оохандозства розньїє побравши, а 
тьіе вси справьі попалили и в попєл юбє/?нули”.

Грудня 20. -  Протестація від імені Андрія Мощеницького перед Жи
томирським ґродським урядом проти Василя та Івана Андрійовичів Три- 
польських за збройний наїзд, спільно з козаками Овруцького полку, на 
маєток Мощеницького с. Скородне і захоплення належних йому 16 кадей 
меду, 270 золотих чиншу та 80 возів заліза.

Грудня 20. -  Маніфестація Мацея Рогозинського, від себе та від імені 
своїх братів Адріяна, Шимона, Олександра і Костантого, перед Луць
ким ґродським урядом про втрату шкатули з сімейними правовими і 
майновими документами при захопленні козаками і татарами обозу 
королівського війська поблизу м. Зборів.

Грудня 20. -  Маніфестація Мацея Рогозинського перед Луцьким ґрод
ським урядом про спустошення козаками і татарами, під час його пе
ребування у королівському війську поблизу м. Зборів, сімейного маєтку 
с. Рогізне.

Грудня 20. -  Протестація від імені Олександра Гулевича [Воютинського] 
перед Луцьким ґродським урядом про захоплення міщанами м. Вишеньки 
(Новий Острів) у грудні 1648 р. худоби та іншого майна у його спаленому 
козаками дворі в с. Володьківщина.
Вказано, що міщани діяли, “маючи (од тьідс жє козаковь сотуху со нєвер- 
нєнью пановь собьіватєлєвь воєводства тутошьнєго”.

Грудня 20. -  Протестація Мацея Рогозинського перед Луцьким ґродським 
урядом про побиття і роззброєння його, коли він доганяв корогву 
ротмістра Петра Фалибовського, в якій служив, міщанами м. Коцьк, під
даними сандомирського воєводи Андрія Фірлея, на чолі з паном Чарноць- 
ким під час їхнього нападу 21 листопада 1648 р. на корогву ротмістра 
Возючинського.

Грудня 20. -  Маніфестація від імені кн. Михайла Воронецького перед 
Володимирським ґродським урядом про знищення 1648 р. козаками й 
селянами у с. Тристинь його майна і майнових документів.

Грудня 23. -  Протестація від імені подружжя Прокопа-Міхала і Барбари 
Венцковських перед Луцьким ґродським урядом про захоплення покоза- 
ченими міщанами м. Мосор у вересні -  листопаді 1648 р. їхнього майна 
у належній їм половині с. Вітоніж.

Грудня 23. -  Протестація луцьких прелатів і каноніків, генерального 
офіціала, ксьондза Миколая-Олександра Рамулта і ксьондза Олександра 
Могильницького та вікарія і писаря луцької консисторії ксьондза Андрія

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 273 -  
274 зв., акт 194. Мова старо
українська. Запис цього доку
мента в актову книгу від 26 бе
резня 1689 р. див. також у ф. 2, 
оп. 1, спр. 5, арк. 46 -  47 зв., 
акт 12. Мови староукраїнська 
і польська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. ІУ.-Т. 1.-С. 96-99.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 6 зв. -  
7, акт 7. Мова староукраїнська. 
Опубл. : Ділова мова Волині 
і Наддніпрянщини XVII ст. -  
К., 1981.-С . 180-181.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 1274 і 
зв. Мова староукраїнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 263, арк. 1274зв.
-  1275. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 1276 -  
1278. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 378. Анотація III.

Ф. 25, оп. 1,спр. 263, арк. 1278 зв.
-  1280. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 378. Анотація IV.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 277 зв. -  
279, акт 196. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 1284 — 
1285 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 379. Анотація V.
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Бриського, від імені луцького і берестейського біскупа Андрія Ґембиць- 
кого і його капітулу, перед Луцьким ґродським урядом про насильства 
і грабунки, заподіяні 1649 р. [в маєтках біскупської кафедри] корогвою 
Станіслава Ґурського.

Грудня 23. -  Протестація від імені пріора і ченців Затурцівського Пус
тельницького монастиря ордену св. Августина перед Володимирським 
ґродським урядом проти повсталих підданих с. Затурці за напади 1648 і
1649 рр., під час наступу козаків і татар, на монастир, оскверніння кос
телу й поховань, які були там, вбивство двох ченців й розграбування 
фільварку.

Грудня 23. -  Маніфестація від імені Анни Петрової Суходольської перед 
Володимирським ґродським урядом про знищення козаками 1648 р. *у 
с. Моковичі її родинних майнових документів.

Грудня 24. -  Привілей короля Яна-Казимира про надання київському під
чашому Криштофу Тишкевичу посади житомирського старости.

Грудня 24. -  Маніфестація Андрія Совинського перед Луцьким ґрод
ським урядом про засвідчення того, що березолупські піддані розійшлися 
не з його вини, а через град, голод і війну.

Грудня 24. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі про вста
новлення власника коня, якого Михно з с. Тараканів впізнав як свого у 
Лавріна з м. Жорнів.
Один з претендентів на коня Іван Гайдук свідчив про своє перебування в 
оточеному козаками м. Замостя та м. Збараж.

Грудня 28. -  Маніфестація братів Петра і Валеріана Куровських перед 
Житомирським ґродським урядом щодо втрати свого майна і майнових 
документів під час втечі 1648 р.перед наступом козаків, “которьіє сє 
бьіли вьінуздали до вьіглажєня крови хрєстяиской шляхєі/кой и всих 
субстаицьш юньїх”.

Грудня 29. -  Маніфестація від імені кн. Владислава-Домініка Заславсько- 
го перед Луцьким ґродським урядом про спустошення 1648 та 1649 рр. 
його маєтків у Луцькому, Володимирському і Кременецькому повітах 
Волинського воєводства та про неможливість платити з них податки.

Грудня 29. -  Протестація Реміана Ґавловського перед Володимирським 
ґродським урядом про вбивство 1648 р. покозаченими міщанами м. Ли- 
товеж і селянами с. Лішня, підданими кн. Владислава-Домініка Заслав- 
ського, матері протестанта, захоплення майна, знищення майнових доку
ментів і спалення його двору в м. Литовеж.

Грудня 29. -  Протестація від імені Катерини Дуніної Вольської, дружини 
поручника корогви кн. Дмитра Вишневецького, перед Володимирським 
ґродським урядом про спустошення 1648 р. її с. Дубники повсталими під
даними Володимирсько-Брестської єпископії з сіл Микуличі, Хрипаличі, 
П’ятидні та ін., а також міщанами м. Володимир.

Грудня 29. -  Протестація Марини Хижевської перед Володимирським 
ґродським урядом про вбивство 1648 р. покозаченою громадою с. Си- 
кунь, підданими Яна Блиновського, чоловіка протестантки Войцеха Хи- 
жевського і захоплення панського майна.

Ф. 25, оп. 1, спр. 263, арк. 1288 
і зв. Мова староукраїнська. Кі
нець акта не зберігся.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 287 зв. -  
289, акт 204. Мова староукраїн
ська. Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 373 -  374.

Ф. 28, оп. 1,спр. 85, арк. 291 ізв., 
акт 207. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 7 - 8 ,  
акт 9. Мови староукраїнська і 
польська. Частково  опубл.: 
Ділова мова Волині і Наддні
прянщини... -С . 182.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 237, 
акт 198. Мова староукраїнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 106 зв., 
акт 346. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 10 і зв., 
акт 12. Мова староукраїнська. 
Опубл. : Ділова мова Волині і 
Наддніпрянщини.... -  С. 185 — 
186.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 256 зв., 
акт 205. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 297 -  
298 зв., акт 211. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 300 зв. -  
303 зв., акт 213. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР -  
Ч. ИІ.-Т.4.-С.  375-378.

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 308 і зв.,
акт 216. Мова староукраїнська.
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(Року 1649

Грудня ЗО. -  Маніфестація Станіслава Ґижовського перед Житомир
ським ґродським урядом про втрату свого майна і майнових документів 
1648 р., коли “бьіл прєз татаровь пойманий, гдє субстаньцню свою 
всю, и што юдно мєл на тот час при собє записовь, обликгов и розньїх: 
мунимєитов и дьіспознцнй, мусе/г всєго пострадапС\

Грудня ЗО. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі про встанов
лення власника коня, якого впізнав як свого Кирило Кононний, підданий 
Стралковського з с. Кораблищі, у любартівського міщанина Феська Су- 
пруненяти.
Кирило Кононний розповів, що того коня захопили у нього 1648 р. козаки 
поблизу м. Пилявці.

Грудня 3 1 .-  Протестація від імені Войцеха Радошевського перед Луць
ким ґродським урядом про збитки, заподіяні йому 1648 та 1649 рр. 
підданими з с. Коршів, що було у його держанні.

Грудня 31. -  Маніфестація Яна Закревського перед Луцьким ґродським 
урядом про збитки, заподіяні йому 1648 р. підданими с. Пожарки, орен
дованого його батьками у луцького і острозького єпископа Атаназія 
Пузини і його капітулу.

Грудня 3 1 .-  Маніфестація Полонії Закревської перед Володимирським 
ґродським урядом про втрату родинних майнових документів, які були 
при її покійному чоловікові Миколаєві Закревському, вбитому 1648 р. 
козаками.

[Грудень]. -  Тестамент Олександра Макарського від 7 листопада 1648 р., 
складений у с. Цепорів, зокрема, про його поховання “вь цєрькви Полонь- 
ской”.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 13 і зв., 
акт 15. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  Ділова мова Волині 
і Наддніпрянщини... -  С. 189 — 
191.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 108, 
акт 350. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 259 зв. -  
261, акт 208. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 261 зв.
-  262 зв., акт ^10. Мова старо
українська. \

Ф. 28, оп. 1, спр. 85, арк. 309 зв. -  
311, акт 218. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 262, арк. 656 
і зв. Початок акта не зберігся. 
Мова староукраїнська.









І ічня 7. -  Протестація Щасного Вонсовського, намісника Звя- 
гельської волості, маєтності Анни-Алоїзії Ходкевич, перед 
Житомирським ґродським урядом проти Яна Білецького, 
намісника м. Вільськ, держави Олександра Цеклінського, ді- 
дицтва кн. Владислава-Домініка Заславського, який “будучи 

мєжи козакалш писарьчикол*,. . .  южь по зава/ттю пакьть под Збар&жгмь 
постановлєньїхь” викотив із Звягельської волості до м. Вільськ понад 
500 підданих і захопив частину їхнього майна “яко козакь пєрєд тьш 
будучий”.
Реляція возного Антона Трубельського про припоручення Білецького його 
панові Олександру Цеклінському на 100 тис. кіп литовських грошів.

Січня 7. -  Маніфестація Григорія Ліплянського, опікуна дітей покійного 
Миколая Прежовського, перед Житомирським ґродським урядом про по
їздку разом з возним і шляхтичами-свідками до належних підопічним 
маєтків з метою їхнього інвентаризування.
Повідомлено про знищення козаками майнових документів на маєтки: 
обидва Прежови, Кодня, Трибіси (Городище), Шершні та Корпилівка і 
цілковите знищення с. Городище.

Січня 9. -  Квит Грибовського, поручника корогви кн. Дмитра-Юрія Ко- 
рибута Вишневецького, про одержання стації від єврейської громади 
м. Кременець.
Від імені громади квит до Кременецького ґродського уряду подав Лейб 
Абрамович.

Січня 10. -  Реляція возного Миколая Бохновського про накладення 
арешту на два будинки онуки покійного володимирського митника, єврея 
Якуба Длуґача (відсутньої на той час у м. Володимир) та її теж уже покій
ного чоловіка Ізраїля і про надання будинків у володіння королівському 
поручникові великопольської корогви Вільгельмові Дулісу для сплати 
йому боргу Ізраїля та його дружини -  160 золотих без 14 грошів.
Арешт було прийнято, а будинок надано у володіння Дулісу володимир- 
ською єврейською громадою.

Січня 12. -  Маніфестація Гельжбети Смитковської перед Володимир- 
ським ґродським урядом про вбивство 1648 р. козаками і повсталими 
селянами з с. Оздютичі її сина і захоплення майна, в т. ч. родинних май
нових документів, під час її переховування у Туропинському лісі.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 15 -  17, 
акт 2. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 380 -  382; Ч. VI. -  
Т. 1. -  С. 558 -  562; Ділова мова 
Волині і Наддніпрянщини. -  
К., 1981.-С . 192-196.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 17 -  18, 
акт 3. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  Ділова мова Волині і 
Наддніпрянщини... -  С. 196 —
197.

Ф. 21, оп. 1, спр. 143а, арк. 5 зв. 
Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 2 зв. -  
З зв., акт 3. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 5 зв. -
7, акт 6. Мова староукраїнська.
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“УС голови хмелем облоядньїе маючи ”

Січня 14. -  Маніфестація Себастяна Красовського перед Житомир
ським ґродським урядом про знищення 1648 р. козаками й татарами його 
родинних майнових документів, зокрема на маєтки Вероківщина, м. Ми
хайлів і Вощининські поля.

Січня 15. -  Маніфестація вдови Даніеля Грудницького -  Теодори, перед 
Луцьким ґродським урядом про загибель у серпні 1649 р. її чоловіка, 
а також майна і майнових документів під час нападу на Волинь козаків
і татар.

Січня 18. -  Протестація від імені кн. Владислава-Домініка Заславсько- 
го перед Володимирським ґродським урядом проти Адама Киселя про 
збройні наїзди підданих Киселя з с. Оздютичі на Уймицький ліс Заслав-- 
ського, поруб дерев і побиття гайових.

Січня 18. -  Запис міщан м. Дубно Андрія Москаля, Леська Толочка та 
інших осіб до книг Дубнівського магістрату про те, що вони взяли на по
руки й обіцяли представити на суд синів Сергія Жили -  Івана й Семена, 
які повернулися додому з козацького війська.

Січня 18. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою То- 
маша Загурського про відмову Сори* дружини Лейба, повернути йому 
лисяче хутро, передане Загурським на зберігання під час наступу коза
ків.
Оскаржена у цьому не зізналася.

Січня 19. -  Протестація Михайла і Ґабріеля Тишів Биковських перед 
Житомирським ґродським урядом проти київського митрополита Силь- 
вестра Косова і всього капітулу Києво-Софійського монастиря за захоп
лення під час втечі протестантів до Польщі перед наступом татар і коза
ків ґрунтів у с. Горбулів, знищення млина на р. Осечанка та спуст ставу. 
При цьому було розігнано підданих, а їхні хати знесено.

Січня 19. -  Протестація Івана Лемеша та його дружини Настазії з Хрум- 
линських перед Житомирським ґродським урядом проти київського 
городничого Семена Вигури та його спільників: Даніеля, Юрія і Яко
ва Виговських, ченця Вигівського монастиря Петронія Виговського 
та ін. осіб, які “починившиса сотьнйкалш под час рєбєлиєй козаі/кой, 
бьіли южь по зава/ттю контракту с козаками арамата манус, моцно на 
дом протєстуючихь в сєлє Сєлцу алияс Рудню, маєдиности д є д и ч н о й  
тєпєрєшнєго протєстуючогося, в толі же сєлу будучий протєстуючихся, 
по килку раз, сам (особою своєю и насилаючи, наєзджаючи року близко 
прошьлого [1649] и року тєпєрєшнєго [1650] розньїхь днєй и мцєй”. 
Реєстр захопленого майна.

Січня 19. -  Протестація від імені архімандрита і капітулу Жидичинсько- 
го монастиря, як дідичів, та кн. Адама-Олександра Санґушка, як держав
ця сіл Рокині і Боголюбе, перед Луцьким ґродським урядом про кривди і 
збитки, заподіяні корогвою Генрика Кашовського під час її перебування
16 травня -  14 червня 1649 р. у цих селах.
Реєстр захопленого майна.

Січня 19. -  Протестація від імені [кн. Адама-Олександра Санґушка] 
перед Луцьким ґродським урядом про вбивство бурмістра та інші на
сильства, заподіяні у січні 1649 р. в м. Камінь корогвою [Генрика Кашов
ського].
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Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 20, 
акт 5. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  Ділова мова Волині і 
Наддніпрянщини... -  С. 197 —
198.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 316 зв.
-  317 зв., акт 255. Мова старо
українська. Кінець акта не збе
рігся.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 13 і зв., 
акт 15. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 396. Анотація II.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 112, 
акт 360. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 112, 
акт 361. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 23 і зв., 
акт 9. Мова староукраїнська. 
Опубл.:АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .-  
С. 396. Анотація III; Ділова мова 
Волині і Наддніпрянщини... -  
С. 202-203.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 23 зв. -  
26 зв., акт 10. Мова староукраїн
ська. Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 388 -  392; Ділова мова 
Волині і Наддніпрянщини... -  
С. 203-209.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 
321 -  322 зв., акт 263. Мова 
староукраїнська. Кінець акта не 
зберігся.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 1 зв., 5 і 
зв., акт 2. Мова староукраїнська. 
Середина акта не збереглася.



(Ропу 1650

[Січня 19]. -  Протестація від імені [Марка Гулевича] перед Луцьким 
ґродським урядом про пограбування на 150 польських золотих його під
даних з сіл Симонів і Дуліби німцями і волохами надвірного війська Ада- 
ма Киселя у жовтні 1649 р. під час їхнього триденного становиська в цих 
селах.

Січня 19. -  Маніфестація подружжя Олександра і Анни Яковських пе
ред Луцьким ґродським урядом про вбивство козаками 1648 р. в с. Кри- 
чильськ бережницького плебана, ксьондза Войцеха Підбузького, стрия і 
опікуна Анни Яковської, і втрату при цьому її майна і документів.

Січня 19. -  Маніфестація Івана Ходаковського, від себе та від імені Три- 
польських, Суринів, Павшів, Кевличів, Виговських, Дідковських, Іско- 
ростенських, Щеніївських, Сингаєцьких, Ходаковських, Каленських, 
Меленевських, Білошицьких, Пашинських, Войновських, Скуратовських 
та інших шляхтичів Житомирського і Овруцького повітів (окрім тих, які 
приєдналися до Війська Запорозького), перед Луцьким ґродським урядом 
про грабунки і насильства, заподіяні їм козаками з полку [Яна] Бруяки, 
та про врятування їх лише через заступництво київського митрополита 
[Сильвестра Косова] перед гетьманом [Богданом Хмельницьким].

Січня 19. -  Протестація [Яна]-Олександра Хребтовича перед Луцьким 
ґродським урядом про тяжке поранення і пограбування 21 листопа
да 1649 р. у м. Олевськ його брата -  київського стольника Владисла- 
ва Хребтовича (який 14 листопада повернувся з королівського війська 
з-під м. Зборів), корогвою ротмістра Київського воєводства Владислава 
Немирича, а також Турівською сотнею сотника Семена Проскуреняти, 
Олевською сотнею сотника Гордія Волошина і Сущанською сотнею со
тника Уласа Бобровника, що діяли за наказом овруцького підстарости 
Яна Бруяки (козацький полковник в Овруцькому старостві).

Січня 19. -  Протестація від імені кн. Адама-Олександра Санґушка перед 
Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні кварця- 
ною корогвою королівського полковника і ротмістра Лукаша Гулевича у 
селах Рокині і Боголюбе під час становиська корогви 1649 р. у м. Торчин, 
після відходу 1648 р. козаків на Україну.

Січня 20. -  Універсал короля Яна-Казимира від 3 січня 1650 р. до шляхти 
Овруцького староства про розквартирування у старостві корогви Юрія 
Немирича й татарської корогви Войцеха Качинського.

Січня 20. -  Маніфестація Олександра Серебриського перед Житомир
ським ґродським урядом про втрату 1648 р. у таборі поблизу м. Пилявці 
свого майна і родинних майнових документів, зокрема, доживотного за
пису Антонія Тишкевича на частину ґрунту с. Мизинівка і трьох під
даних.

Січня 20. -  Лист київського православного митрополита Сильвестра Ко
сова від 7 січня 1650 р. до шляхти Волинського воєводства про вибори 
нового єпископа замість померлого луцького і острозького єпископа Ата- 
назія Пузини.

Січня 20. -  Протестація від імені Мойзеша Сенюти і його дружини Крис- 
тини перед Луцьким ґродським урядом про грабунки, заподіяні 1648 р. 
покозаченими селянами сіл Милостів і Плоска (в них Кристина Сенюта 
мала двори).

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 4 і зв., 
2, акт 2а. Мова староукраїнська. 
Початок акта не зберігся.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. З і зв., 
акт 4. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 1 і зв., 
З зв., акти 5 (початок) та 1 (закін
чення). Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 6 -9  зв., 
акт 6. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 9 зв. -  
12, акт 7. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 27 і зв., 
акт 11. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 27 зв., 
акт 12. Мова староукраїнська. 
Опубл. : Ділова мова Волині і 
Наддніпрянщини... -С . 210.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 51 зв. -  
52 зв., акт 28. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 12 -
13 зв., акт 8. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 396. Анотація IV.
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Січня 20. -  Маніфестація вдови Марка Ґдешинського -  Кристини, перед 
Луцьким ґродським урядом про загибель їхніх документів під час роз
грому козаками 1649 р. у м. Летичів ґродського суду.

Січня 20. -  Протестація луцького каноніка і плебана, ксьондза Мацея 
Поплавського перед Луцьким ґродським урядом про грабунки, насиль
ства і підпали, заподіяні жовнірами королівського полковника Яцька Роз- 
ражевського під час ночівлі у м. Торчин 1648 р. при пересуванні полку 
до м. Пилявці.

Січня 22. -  Протестація від імені ректора Войцеха Мировського і братії 
Луцького єзуїтського колегіуму перед Луцьким ґродським урядом про 
неодноразові поруби селянами с. Романів лісу-запусту у їхньому с. Бо- 
тин 1648 p., “nod чась иньтє/?рєкгнумь и рєбєлии козацькоє”.

Січня 22. -  Маніфестація від імені Альбрихта-Станіслава Радзивілла пе
ред Луцьким ґродським урядом про спустошення, заподіяні упродовж 
1648 -  1649 pp. в його Олицькій, Крупській і Яблунській волостях коза
ками і татарами.

Січня 24. -  Протестація Адама Ржищівського, власника частини с. Ржи- 
щів, перед Луцьким ґродським урядом про розграбування підданими 
1648 p. “под прєтє/сстолі и юказиєю тоє вьіузьданоє своєволи козаі/коє” 
його ржищівського двору і спалення корчми під час його втечі від козаків 
до Польщі.

Січня 24. -  Маніфестація Лукаша Визґерда Заблоцького перед Луць
ким ґродським урядом про загибель 1648 р. у с. Заболотці його двору з 
усім майном і майновими документами, “кгдьі ооповєдаючьш, уносєчьі 
здоровьє своє пєрєдь рєбєльлиєю козацькою в року [1648], праве по 
всємь Вольїню и иньдєй всюдьі по росьпрошєнью войска польского 
сподь Пилявєць шьірячьіхьсє..., до мєста Луцька, нє могучьі далєй 
перед тьімь нєпрьіятєлємь нагьлє наступьлєньїмь у йти, прмєхаль и тамь 
зосьтаваль”.

Січня 24. -  Протестація буського ґродського писаря Яна Іловського та 
його дружини перед Володимирським ґродським урядом про захоплення 
їхнього майна і спалення двору на хуторі Острівець поблизу м. Володи
мир “вь козаі/чьіжьну близько прошьлую” підданими володимирсько- 
го плебана ксьондза [Матеуша] Вишинського і замковими слугами (їхні 
прізвища подано).
Оповідання протестанта про те, “ижь зь Островьца вь тую жь козаі/чижьну 
подданьїє нєкоторьіє..., посмаковавьшьі собє своволю козацькую, зь жо
нами, де/ями и зо вьсимь домовьствол* своимь зь козаками вь Украйну 
пошли, дворь на Островьцу спаливьшьі и сила шкодь починивьшьі”.

Січня 25. -  Маніфестація від імені Лукаша Ольшанського перед Луць
ким ґродським урядом про те, що 1648 р. в м. Клевань “нєякийсь Тьішикь, 
пульковьникь Звягєльский, з гултайствол* до мєста Клєваня добровольнє 
впушьчоньїй, спратьі вшєлякиє рабоваль, соднакь большєй нє брань, 
только пинєзи, золото, срєбро и стрєльбу, иньшиє рєчьі там жє гдє бьіли 
вцалє зоставуючи; котороє то гультайство скоро до Ольїки содьвєрьнуло, 
допєро жь самьіє мєшьчанє клєваньскиє... в склепах замьку Клєваньского 
вси спратьі вьірабовали и до сєбє побрали, и потомь домьі шляхєцькиє 
и католицькиє вьілупившьі, плюдровали и бєзь милосердя тьіє слова, 
што разь з натрасаня мовєчьі: “нехай и памєтька лядьская нє будєть”,

“3{ голови хмелем оіїмщрниє маючи ”

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 13 зв.-
14 зв., акт 9. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 265, арк. 14 зв.-
15 зв., акт 10. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 265, арк. 17-18, 
акт 13. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 396. Анотація V.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 21 і зв., 
акт 17. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 24 зв. -  
25 зв., акт 23. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 396. Анотація VI.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 26 зв. -  
27, акт 25. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, on. 1, спр. 86, арк. 20 зв. -  
21 зв., акт 24. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 392-394.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 35 -
39 зв., акт 34. Мова староукраїн
ська. Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 394-396.
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(Року 1650

шкодьіли... Ажє и року близько прошьлого [1649], йод чась инькурсии 
тоє нєшьчасноє сордьі в край нашьі, кгдьі собозь нашь зь єго кор. мл. под 
Зборовомь зоставал, державу пана протєстаньтис, такь Новьш Став, яко 
и Новосюлки, кгдьі се подданьїє в замочьку Жуковьскимь боронили, 
килка татаровь прьі штурме забили, прєзь согонь фуньдьітус знесли».

Січня 26. -  Тестамент Олександра Івановича Щеніївського, складений 
5 січня 1649 р. у Тригірському монастирі, зокрема, про його поховання: 
“котороє тило моє вєлєбьньїє их мл. ©йцовє законьники Тригорскиє, под 
Дєнєшами в пушьчи Трояновьской мєшькаючиє, у манастьірє при церкви 
Спаса стого з милости и побожьности своєє з мєнованою малжонькою 
моєю Катериною Вьштьполского поховати маю/я”.

Січня 26. -  Маніфестація групи шляхти Волинського воєводства перед 
Луцьким ґродським урядом проти послів на сейм від цього воєводства, 
які мусили відзвітувати перед реляційним сеймиком воєводства через
2 тижні після закінчення роботи сейму [йдеться про сейм, що відбув
ся 22 листопада 1649 р. -  13 січня 1650 p.], але “ани сами зьєхали, и 
ани коньституцию сєйму тєпєрєшьнєгя на тоть тєрминь нє присьлали и 
водлугь звьічаю до акьть нє подали”.

Січня 27. -  Маніфестація Яна Малинського перед Луцьким ґродським 
урядом про втрату дружини, а також майна і документів, коли після роз
грому польського війська поблизу м. Пилявці [вересень 1648 p.] козаки 
наздогнали його неподалік м. Кобрин.

Січня 27. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Олександра Миньковського на Олександра та інших Будоразьких, за 
яких він відбував військову службу, про зволікання з розрахунком з ним. 
При цьому Миньковський повідомив про свою участь 1649 р. у битві 
поблизу м. Зборів.
Повідомляється, що Олександр Будоразький обіцяв Олександру Минь- 
ковському за 3 місяці військової служби 24 польських золотих і півтори 
міри вівса, але не сплатив, бо той не повернув йому коня.

Січня 28. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою мі
щанина м. Осів золотаря Павла на міщанку м. Дубно слюсарку Васькову 
про неповернення її матір’ю наданих на зберігання під час “тривог ко
зацьких” речей (олов’яного посуду, полотен, одягу і зброї).
Реєстр захоплених речей.

Січня 29. -  Маніфестація Вацлава Макарського перед Луцьким ґрод
ським урядом про втрати 1649 р. майна і майнових документів, коли він 
“в собозє под Зборовом вєспол з иньшими их мл. паньї (обивателями воє
водства Вольїньского готов бьі/z здорове за милую ©йчьізну покладати”, 
а також у своєму маєткові, який сплюндрували татари.

Січня 31.- Маніфестація Яна Шидловського перед Житомирським ґрод
ським урядом про вбивство козаками його малолітніх дітей і знищення 
родинних та інших доручених йому шляхетських документів під час на
паду козаків 1648 р. на м. Махнівка, а також зруйнування замку.

Січня 3 1 .-  Лист православної шляхти Волинського воєводства про об
рання архімандрита Милецького монастиря Йосифа Чаплича [Шпа- 
новського] луцьким і острозьким єпископом.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк.29зв.-31, 
акт 14. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 39 зв. -
40 зв., акт 35. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 43-44, 
акт 37. Мова староукраїнська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 117 і зв., 
акт 373. Мова польська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 117 зв. -  
118, акт 374. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 49 -  50, 
акт 44. Мова староукраїнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 34 і зв., 
акт 18. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 264, арк. 82 і зв.,
акт 47. Мови староукраїнська і
польська.
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“J f голови хмелем облояфньїє маючи ”

Січня 31. -  Протестація від імені Андрія Жджарського перед Луцьким 
ґродським урядом про грабунки, заподіяні міщанами м. Олександрія і 
селянами з сіл Житин Малий і Заборо[в’я] у його селах Кустин і Пруски
1648 р. під час безкоролів’я і козацького наступу.

Лютого 1. -  Тестамент Олени з Махаринських, у першому шлюбі Бог- 
данової Лишковської, а у другому -  Миколаєвої Казновської, складе
ний 19 грудня 1648 р. в Тригірському Пустинному монастирі, яка “уро- 
дивьшися вь вєрє хрєстиянской православьной цє/жви восточной Кгрец- 
кой”, заповідала поховати її “пристойне водлугь звичаю и цєрємониєй 
вєри нашой хрєстияньской Кгрецкой на мєйсцу свєтом в манастирє 
Пустинно-Тригорскимь, за Дєнєшами в пушчи Трояновьской будучим 
при церкви Спаса святого”.
До Житомирського ґродського уряду тестамент подав чернець Тригір- 
ського монастиря Макарій Симонович, “которого подаючи, таковоє 
соповєданьє протєстуючис чинил, жє для нєбєзпєчєньства сод нєприятєл 
Крижа Святого, такь татаровь, яко и рєбєлизантовь козаков, вчасне того 
тєстамєоту кгроду нинєшнєго подати нє могь, тєпер тєдьі подаючи за 
успокоєнєм ся того нєбєзпєчєиства”.

Лютого 1. -  Маніфестація Олександра і Регіни Жасковських перед Жито
мирським ґродським урядом про захоплення 1648 р. повсталими козака
ми їхнього майна, схованого в церкві Тригірського Пустинного монас
тиря, та знищення родинних майнових документів, зокрема, заставного 
запису Єремії Тиші Биковського на половину с. Соболівка.

Лютого 1. -  Універсал короля Яна-Казимира від 19 січня 1650 р. про за
твердження сеймом Зборівського мирного договору 1649 р., призначення 
київського воєводи Адама Киселя комісаром для його виконання та про 
дозвіл шляхті повертатися до своїх маєтків.
Цей універсал записано в актові книги Житомирського (ф. 13), Луцького 
(ф. 25) та Володимирського (ф. 28) ґродських судів.

Лютого 1. -  Квит Яна Казновського, поручника корогви київського хо- 
ружого, королівського ротмістра Реміяна Єльця, про сплату ротмістром 
йому і всій корогві за чергову чверть 1649 р. затриманої платні.

Лютого 1. -  Протестація синдика Луцького домініканського монастиря, 
ксьондза Юрія Копиловського перед Луцьким ґродським урядом про 
грабунки, заподіяні луцьким міщанином Федором Липкою у монас
тирському маєткові, “кгдьі козаки року [1648] мсця сєпьтшбра шрьото 
дня до мєста туточного впали, зараз до них прьістал, а прьіставьшьі до 
всєго плюньдрованя добрь шляхєцьких и духовьннхь побудкою при
чиною и приводцєю бил. А найбарзєй, самь вєлє добр, прибравши до 
сєбє немалую купу гултяєв, поплюидровал, гумна помолотиль, стави 
позловяль, пасєки повидєраль, двори попалил, и нєзносьниє шкоди 
починиль ... тєди и до маєтьности протєстаньтовь села Нового Ставу 
зь гултяйствомь до сєбє южь прибраним року того жь [1648] розньїх 
часовь, розньис мисяцєй и днєй в сєньтєбрє, вь сокьтобрє, в новємьбрє 
нападьіваючьі..., навєть и коньвєньтови самому протєстаньтов туть в 
Луцьку будучому нє пєрєпусьтил ... ©возгола нєзносьниє шкоди про- 
тєсьтаньтомь починиль”.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 50 -
52 зв., акт 45. Мови староукраїн
ська і польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 396. 
Анотація VII.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк.34-36зв., 
акт 19. Мова староукраїнська. 
Опубл. : Ділова мова Волині і 
Наддніпрянщини... -  С. 215 -  
219.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 36 зв., 
акт 20. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 36 зв. -  
37 зв., акт 21 (запис від 1 лю
того); Ф. 25, оп. 1, спр. 264, 
арк. 79 зв. -  81 зв., акт 46 (запис 
від 31 січня); Ф. 28, оп. 1, спр. 
86, арк. 887 зв. -  888 зв., акт 676 
(запис від 28 січня). Мова поль
ська. Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 386 -  388; Пам’ятни
ки...-Т. 2 .-Отд. III. -  С. 1-8.

Ф. 25, оп. 1,спр. 264, арк. 88 і зв., 
акт 50. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 54 -  57, 
акт 47. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .- 
С. 409. Анотація І.
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Лютого 1. -  Протестація синдика Луцького домініканського монастиря, 
ксьондза Юрія Копиловського перед Луцьким ґродським урядом про 
розграбування селянами с. Пулганів монастирської пасіки в цьому селі 
1648 p., коли ченці втекли до Польщі, і заподіяння цим збитків на суму 
500 польських золотих.

Лютого 1. -  Протестація синдика Луцького домініканського монастиря, 
ксьондза Юрія Копиловського перед Луцьким ґродським урядом про 
грабунки, заподіяні 1648 р. селянами с. Боротин у монастирському маєт
кові -  селах Новий Став і Верб’яїв.

Лютого 1. -  Протестація синдика Луцького домініканського монастиря, 
ксьондза Юрія Копиловського перед Луцьким ґродським урядом про 
розграбування 1648 р. селянами с. Пулганів монастирської пасіки на 
300 вуликів у с. Новий Став і заподіяння цим збитків на 800 польських 
золотих.

Лютого 1. -  Протестація Олександра Солтана Сульницького перед Луць
ким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 1648 р. по- 
казаченими селянами його с. Мощаниця Мала в його ж маєткові, зокрема 
про закопання ними живцем 29 жовтня 1648 р. його підданого Трохима 
разом з жінкою і дочкою.

Лютого 1. -  Протестація від імені Катерини Ґротовської перед Луцьким 
ґродським урядом про грабунки на 6 тис. польських золотих, заподіяні
1648 р. в її маєткові с. Довге селянами сіл Борисковичі і Полге [так у 
тексті; Довге?], які “на то умьіслнє змовивьшьі и козаками почьінивьшьі 
... и з козаками сод сєла до сєла еждячьі”.

Лютого 3. -  Маніфестація від імені Андрія й Маріанни Чапличів [Шпа- 
новських] перед Володимирським ґродським урядом про спустошення
1649 р. маєтків Ковельської волості татарами й королівським військом.

Лютого 4. -  Привілей короля Яна-Казимира від 12 січня 1650 р. про на
дання овруцькому архімандритові Олександру Мокосію-Дениску архі- 
мандрії Жидичинського монастиря.

Лютого 4. -  Протестація від імені Федора Трипольського перед Жито
мирським ґродським урядом проти міщан і бояр з м. Овруч і м. Норинськ 
(прізвища подано) про наїзд на с. Богданівщина і овруцький двір й за
хоплення його рухомого майна та родинних майнових документів.
У числі нападників були священик овруцької Воскресенської церкви 
Варфоломій Юшкевич, шляхетні Іван Бруяка і Федір Геєвський.
Реєстр захопленого майна.

Лютого 4. -  Протестація від імені Федора Трипольського перед Жито
мирським ґродським урядом проти міщан м. Овруч і підданих Пав
ла Ставецького з с. Черніговичі про повторний збройний наїзд 8 січня
1650 р. (вже після Зборівського мирного договору 1649 р.) на належні 
Трипольському села Богданівщина, Коцівщина, Юючки і Мамеч. 
Видаючи себе за жовнірів, нападники вимагали з підданих стації, а самі 
їх грабували.
Перелік захопленого майна.

Лютого 4. -  Лист короля Яна-Казимира від 20 січня 1650 р. до володи- 
мирського земського писаря Юрія Гораїна, волинського стольника Самуе- 
ля Долмата Ісайковського та Петра Гулевича з дорученням допомогти 
овруцькому архімандритові Олександру Мокосію-Дениску вступити у 
володіння наданою йому архімандрією Жидичинського монастиря.

Ф. 25, оп. 1,спр. 265, арк. 57-59, 
акт 48. Мова староукраїнська. 
Опубл.: АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .-  
С. 409. Анотація II.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 59 -  
60 зв., акт 49. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 409. Анотація III.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 60 зв. -  
62, акт 50. Мова староукраїнська. 
О п у б л .: АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .-  
С. 409. Анотація II.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 62 -  
63 зв., акт 51. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С.409. Анотація IV.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 
67 зв. -  68 зв., акт 55. Мова 
староукраїнська. Опубл. : 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 409. 
Анотація V.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 30 і зв., 
акт 30. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1. спр. 264, арк. 91 -  
92 зв., акт 53. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 11, оп. 1. спр. 13, арк. 38 -
41 зв., акт 23. Мова польська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 42 -  
43 зв., акт 25 Мова польська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 264, арк. 92 зв. -
93 зв., акт 54. Мови староукраїн
ська і польська.
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Лютого 4. -  Привілей короля Яна-Казимира від 11 листопада 1649 р. про 
надання жовнірові Вацлаву Злотолинському за бойові заслуги половини 
с. Собичі Новгород-Сіверського повіту Чернігівського воєводства, яка 
залишилася вільною після смерті попередніх державців Яна і Августини 
Могильницьких.

Лютого 5. -  Протестація адміністратора жидичинської архімандрії, ігу
мена Жировицького монастиря Натанаеля Лозовицького, від себе та від 
імені митрополита київського, галицького і всієї Русі, архієпископа по
лоцького Антонія Селяви, перед Луцьким ґродським урядом про само
вільний, без присутності королівських комісарів, вступ овруцького і 
жидичинського архімандрита Олександра Мокосія-Дениска у володіння 
архімандрією Жидичинського монастиря, наданою йому королем.

Лютого 5. -  Протестація Катерини Смиковської перед Луцьким ґрод
ським урядом про грабунки, заподіяні 1648 р. селянами с. Смиків у її 
смиківському маєткові “под чась рєбєльлиєй козацьког и побунтованю 
хлопьства.. на то умьісльнє намовивьшьіся и козаками почьінившьі”.

Л ю то го  5. -  Протестація від імені Марцина Яневського, державця сіл 
Цепцевичі і Кидри Луцького повіту, перед Володимирським ґродським 
урядом проти війта, старців і всієї громади с. Сарни (дідич -  кн. Чор- 
торийський, державець -  Раїна Корчевська), “ижь мєнованьїє хлопи з 
сєла Сарнь в вьіузданой своєволи своєй нє устаючи”, під час від’їзду 
Яневського перед наступом татар до м. Олика, наїхали збройно на двір і 
фільварок с. Цепцевичі та захопили його майно.

Лютого 7. -  Протестація Яна Гнатовського перед Луцьким ґродським 
урядом про грабунки, які 1648 р. піддані Костантого Порванецького -  
селяни с. Княгинин, “с помєнєньїми нєприятєли Короньї Полскоє колша- 
нию принявшьі”, заподіяли у княгининському маєткові Гнатовського.

Лютого 7. -  Маніфестація Яна Гнатовського перед Луцьким ґродським 
урядом про захоплення татарами 20 серпня 1649 р. у с. Вичолків його 
дружини, дітей, а також майна, при чому загинули і його майнові доку
менти.

Лютого 7. -  Протестація Войцеха Жеґоти перед Луцьким ґродським уря
дом про захоплення 1648 р. показаченими селянами с. Дорогостаї, під
даними Томаша й Зофії Сапег, його худоби в с. Корито (“удаючьі сєбє за 
козаков и татаров”).

Лютого 7. -  Маніфестація від імені Юзефа Глинки Вольського перед 
Луцьким ґродським урядом про загибель його майнових документів
1648 р., під час наступу козаків.

Лютого 7. -  Свідчення золочівського міщанина Стефана Орвата перед 
судом Дубнівського магістрату про затримання його державцею с. Таш- 
ки під час подорожі з м. Кременець до Києва та звільнення і повернення 
забраних речей після пред’явлення свідоцтва про свою благонадійність
і непричетність до дій козаків.

Лютого 8. -  Ухвала реляційного сеймику Волинського воєводства від 
7 лютого 1650 р. у м. Луцьк, який відбувся після шеститижневого сейму 
[22 листопада 1649 р. -  13 січня 1650 р.], зокрема про: 
ф затвердження збору подвійного подимного податку, ухваленого сей
мом для оплати війська;

Ф. 25, оп. 1,спр. 264, арк. 93 зв. -
94 зв., акт 55. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 72 -  74, 
акт 61. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 76 зв. -  
77 зв., акт 64. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 409. Анотація VI.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 31 зв. -  
32, акт 32. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .- 
С. 409. Анотація VII.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 79 зв. -
81, акт 67. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III.-Т. 4 .- 
С. 409. Анотація VIII.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 81 і зв., 
акт 68. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 82-83, 
акт 69. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .- 
С. 409. Анотація IX.

Ф. 25, оп. 1 ,спр. 265, арк. 84 -  85, 
акт 71. Мова староукраїнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 119, 
акт 377. Мова польська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 397 -  398.
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ф визначення місцем збору подимного м. Луцьк і, через розорення воє
водства, тільки за юраментами підданих;
ф обрання поборцею подимного податку волинського хоружича Стефана 
Хрінницького з наданням йому звичайної винагороди згідно з коронним 
правом;
ф зобов’язання поборці згідно з сеймовою конституцією доставити зі
брані гроші на 5 березня в м. Люблін для виплати війську; 
ф надання дозволу ґродовим урядовцям брати за юраменти звичайну ви
нагороду згідно з коронним правом.
До Луцького ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику Андрій 
Заленський.

Лютого 8. -  Маніфестація Тибурція Злотницького і його дружини Ядвіги 
перед Луцьким ґродським урядом про втрату 1648 р. їхнього майна і май
нових документів.

Лютого 9. -  Протестація подружжя Веспасіяна і Катерини Беневських 
перед Луцьким ґродським урядом про грабунки, заподіяні їм 1648 р. ко
заками і показаченими селянами орендованих у Ґабріеля Стемпковського 
сіл Кукли і Кам’яна Гора: “нєприятєлє Короньї Полскоє, тоєсть козаки и 
татарове, в нєдєль килка на воєводьство Вольїньскоє нападшьі, с которьілш 
и подданьїє ero мл. пана брасьлавского ... с помєнєньїхь сєль комьпанию 
прьінявшьі и козаков на помєнєную державу протєстуючьгссє навєдшьі, 
розньїє рєчьі рухомьіє, што тьілко рєчою рухомою назвати имєноватисе 
можєть, збожа розньїє, жадноє и намнємшоє рєчьі протєстаньтолі нє зо- 
ставивьшьі, мєжьі сєбє розєбрали; дворьі, мльїньї, корчьмьі, кузни, скол 
бьі протєстаньтєс пожьіток мєти мєли, попустошьіли и внив щ  собєрнули”, 
та про порушення Стемпковським умов оренди.

Лютого 9. -  Протестація від імені Даніеля Єловицького перед Луцьким 
ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 28 листопада
1649 р. у його маєткові с. Городище корогвою [Станіслава] Яницького, 
ротмістра у Яна Замойського.

Лютого 9. -  Протестація Веспасіяна Беневського перед Луцьким ґрод
ським урядом про грабунки, заподіяні 1648 р., після розгрому польського 
війська поблизу м. Пилявці, міщанами міст Колки і Чорторийськ у його 
с. Кукли.

Лютого 9. -  Маніфестація Олександра Дубницького перед Житомирсь
ким ґродським урядом про втрату 1648 р. своєї родини (дружини Барба- 
ри та дітей), а також рухомого майна й документів у м. Полонне, під час 
втечі перед наступом козаків.

Лютого 10. -  Свідчення возного Мойзеша Неналтовського про надання 
З лютого 1650 р. Петронелі, удові Даніеля Голуба, в держання застав
ного маєтку її покійного чоловіка с. Кам’янка поблизу м. Корець, не
вдовзі після відходу козаків -  “яко сє тьілько таборсчьіжьна успокоила 
козацькоя”.

Лютого 11.- Маніфестація від імені архімандрита Унівського і Четвер- 
тянського монастирів Теодосія Сосновського перед Луцьким ґродським 
урядом про розгром татарами 1649 р. Четвертнянського монастиря.

Лютого 11 .- Декрет суду Дубнівського магістрату в справі за скаргою 
міщанина м. Дубно єврея Леська, сина Гошія Гуза, на міщанина, соло
довника Гарасима про привласнення семи з половиною мац пшениці, за
лишеної [1648 р.] матір’ю скаржника (на час суду покійною) в солодовні 
під час її втечі перед наступом козаків.
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Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 99 і зв., 
акт 59. Мови староукраїнська 
і польська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4. -С.  398-399.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 85 -  86, 
акт 72. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 91 зв.- 
96, акт 78. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265 арк. 96 -  
98 зв., акт 79. Мова староукраїн
ська.

Ф.25,оп. 1,спр. 265, арк. ІООзв.-
102 зв., акт 81. Мова староукраїн
ська. Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 409. Анотація X.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 43 зв. -  
44, акт 26. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 265, арк. 102 зв.-
103, акт 82. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 106 -  
107, акт 85. Мова староукраїн
ська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 122,
акт 385. Мова польська.



“Ж голови хмелем оБлохдньїе маючи ”

Лютого 12 і після квітня ЗО. -  Конституція шеститижневого сейму в 
м. Варшава від 22 листопада 1649 р., зокрема, про: 
ф визначення податків, спрямованих на оплату кварцяного війська; 
ф скасування всіх привілеїв і вольностей щодо звільнення від сплати 
податків та торговельних мит міст, містечок або окремих купців, навіть 
якщо їх затверджено сеймовими конституціями;
ф заміну виставлення піхоти з вибранецьких волок податком у 60 золо
тих за кожного невиставленого вибранця;
ф встановлення податку для забезпечення провіантом кварцяного вій
ська -  по копі збіжжя з кожного лану у всіх маєтках, що підлягали вій
ськовим стаціям і зимівлі;
ф зобов’язання коронних гетьманів розміщувати якнайближче до Укра
їни кварцяне військо, яке слід забезпечити на цьому сеймі надійними 
джерелами платні і провіанту. Влітку воно повинно бути в обозі, а взим
ку -  на становиськах. Встановлено заборону розміщувати військо у від
далених від України волостях, а за самовільні становиська в них чи ґвал
товні витягання стацій жовніри відповідатимуть перед гетьманом або 
трибуналом і каратися на горло;
ф призначення комісії, яка на 5 березня 1650 р. повинна прибути в м. Лю
блін і разом з коронним підскарбієм і депутатами від корогов виплатити 
належне жалування військовим частинам, що брали участь у Корсун- 
ській і Зборівській битвах, Збаразькій облозі, належали до Львівського, 
Замойського [йдеться про м. Замостя] і Кам’янецького формувань і ста
новили гарнізон фортеці Кодак;
ф заборону приватним особам без відповідних повноважень формувати 
військові підрозділи, що їх повинна оплачувати Річ Посполита. Ця забо
рона не поширювалася на право приватних осіб формувати військо, яке 
вони оплачували самі;
ф заборону жовнірам, під загрозою втрати жалування, стягати на своїх 
становиськах стації більше ніж по 6 золотих із засвідченого поборовим 
квитом осілого лану. Починати збір стацій вони можуть лише з 1 січня. 
У дідичних шляхетських маєтках жовніри, під загрозою інфамії, не мали 
права вимагати ані стацій, ані найменших екзакцій; 
ф форму ратифікації Зборівського договору [текст цього пункту консти
туції ми наводимо цілком у перекладі з польської"]: “Затвердження Де
кларації милості Нашої, наданої Війську Запорозькому. Оскільки згідно 
з Конституцією Щасливої Коронації Нашої було досягнуто заспокоєння 
запорозьких козаків, тому Декларацію милості Нашої, даної під Зборо
вом Війську Запорозькому, авторитетом нинішнього сейму, за згодою 
всіх станів, затверджуємо”;
ф призначення послів і комісарів та оформлення документів для прове
дення, разом з посередниками, з’їзду з метою укладення з Швецією віч
ного миру;
ф надання гарнізонові у м. Кам’янець-Подільський такого самого стату
су, як гарнізонові фортеці Кодак;
ф нобілітацію, за вірну службу Речі Посполитій, запорозьких козаків Се
мена Забузького, Яська Ясноборського та Івана Ганжі; 
ф накладення на купців, коронних і іноземних, 60 тис. золотих дона- 
тиви;
ф призначення комісарів, які повинні упереджувати конфлікти між ко
ронним кварцяним військом і Військом Запорозьким для збереження 
миру і наданої Війську Запорозькому декларації;
ф звільнення м. Львів і його передмість на 10 років від податків, за 
винятком кварти і мита, і від жовнірських переходів; підтвердження

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 129 -  
156 зв., акт 18 (запис від 12 лю
того). Друкарський примірник з 
печаткою. Мова польська; ф. 11, 
оп. 1, спр. 13, арк. 170 -  195 зв., 
акт 149 (запис після 30 квітня). 
Друкарський примірник. Мова 
польська. Опубл. : Уоїшпіпа 
Ье£*ит. -  Т. 4. -  С. 127-151.
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Фоку 1650

наданих місту привілеїв; повернення місту грошей, взятих на військові 
потреби і виплату татарам;
<$> зобов’язання Волинського, Чернігівського, Подільського, Брацлав- 
ського, Київського і Белзького воєводств і земель Руського воєводства 
сплатити регенти з податків за 1642,1643,1646 і 1647 роки; 
ф заява шляхти Київського воєводства про згоду сплатити подвійний по
димний податок, але тільки після повернення у свої маєтки. Реляційний 
сеймик воєводства призначено на 21 лютого 1650 р. у м. Житомир;
<$> заява шляхти Волинського воєводства про згоду сплатити подвійний 
подимний податок, незважаючи на заподіяні спустошення. Реляційний 
сеймик призначено на 7 лютого 1650 р. у м. Луцьк;
<3> заява шляхти Брацлавського воєводства про згоду сплатити подимний 
податок на тих самих умовах, що й Київське воєводство. Реляційний сей
мик воєводства призначено на кінець лютого 1650 р. у м. Володимир;
<$> заява шляхти Чернігівського воєводства про згоду сплатити подим
ний податок на тих самих умовах, що й Київське воєводство, і разом з 
ним провести власний воєводський сеймик наприкінці лютого 1650 р. у 
м. Житомир;
ф зобов’язання воєводських поборців доставити зібрані гроші на 5 бе
резня 1650 р. у м. Люблін.

Лютого 12. -  Реляція возного Прокопа Гоголевича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення смідинському державці Андрієві Фірлею 
одного позову до Головного люблінського трибуналу і двох позовів до 
Луцького ґродського суду у справах щодо розграбування і спалення
1648 р. міщанами і селянами його Мосорської волості двору Андрія Ві- 
тонізького у с. Вітоніж та викочення його підданих.

Лютого 14. -  Протестація від імені архімандрита Йозефа Чаплича [Шпа- 
новського] і братії Милецького монастиря перед Луцьким ґродським 
урядом про насильства і грабунки на 2 тис. польських золотих, заподіяні 
у листопаді 1649 -  січні 1650 р. корогвою ротмістра Павла Корицького у 
монастирському с. Пісочне.

Лютого 14. -  Маніфестація від імені Юрія Бережницького перед Луць
ким ґродським урядом про втрату майна і майнових документів 1648 р., 
а також 1649 р. поблизу м. Зборів.

Лютого 14. -  Маніфестація від імені Маріанни [Ушак] Куликовської 
перед Луцьким ґродським урядом про спалення її двору в маєткові Трос- 
тянець, що коштував 10 тис. золотих, розорення мурованої церкви, в якій 
було сховано її документи, та про захоплення у Остро-Четвертнянському 
жіночому монастирі майна Марини [Ушак] Куликовської, що його вчи
нили “под час взятя звьітязтва прєз явньїхь всєи Коронє здразцовь и та- 
таров, а мєновитв року [1648], тнеж гултяи и власньїв подданьїє, такь 
самоє протестуючеє, яко и сусєдскоє”.

Лютого 14. -  Реляція возного Валентого Павловського перед Луць
ким ґродським урядом про арешт у Луцькому Братському Хресто- 
воздвиженському монастирі залишених там на схов скринь з речами 
колишнього луцького ландвійта Федора Липки та Стефана Столяра, об
винувачених ректором Войцехом Мировським і братією Луцького єзу
їтського колегіуму у розграбуванні їхнього майна під час захоплення
1648 р. козаками м. Луцьк.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 113 зв. -  
115, акт 91. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 118 — 
123 зв., акт 95. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 124 зв.
-  125, акт 98. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 125 -  
126, акт 99. Мова староукраїн
ська.

Ф.25,оп. 1, спр. 265, арк. 128ізв., 
акт 101. Мова староукраїнська. 
О публ . : АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .-  
С. 400 -  401.
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Лютого 14. -  Маніфестація Станіслава Білинського перед Луцьким ґрод
ським урядом про втрату 1648 р. майна і майнових документів, коли ко
заки наздогнали його у с. Ржищів.

Лютого 14. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
дубнівського міщанина Греська Рожанського на Івана Крутка та його 
дружину про привласнення 6 бочок і 7 відер питного меду, який вони 
вишинкували козакам, а гроші забрали собі.
Повідомлено, що, рятуючись від козацького наступу на м. Дубно, пози
вач втік до Польщі.

Лютого 15. -  Лист короля Яна-Казимира від 24 січня 1650 р. про під
твердження прав і привілеїв Києво-Печерського монастиря.

Лютого 15. -  Протестація Гельжбети Бронницької перед Луцьким ґрод
ським урядом про грабунки, заподіяні селянами с. Бронники, підданими 
Данила і Олександра [Гавсовичів] Шостаковських, у її бронницькому 
маєткові 1648 р. під час втечі скаржниці до Польщі.

Лютого 15. -  Протестація Андрія Длотовського перед Луцьким ґрод
ським урядом про розграбування і спалення селянами с. Охматків, під
даними Романа Загоровського, 1648 р. його двору і заподіяння шкоди на
2 тис. польських золотих.

Лютого 15. -  Протестація від імені Прендоти Пчолки Вільчопольського 
перед Луцьким ґродським урядом про розграбування селянами з сіл Ма
лів і Охмат[к]ів його маєтку у с. Більче, “на то умьіслнє змовившися и 
козакалш почьінившьі”, 1648 р. під час його втечі до Польщі.

Лютого 15. -  Протестація від імені Петра Пашинського перед Луцьким 
ґродським урядом про грабунки, заподіяні Прокопом Любенецьким зі 
спільниками у його с. Угли в грудні 1648 р. (нападали й на сусідські ма
єтки), коли козаки вже повернулися з Волині на Україну.

Лютого 16. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
дубнівського міщанина Матіяша Драгана на жителів с. Іванне Федора 
Ворону і Грицька Тарасового, які, покозачившись, ходили з козаками на 
грабунки і захопили в його будинку 3 маци житнього борошна.
Суд, беручи до уваги визнання позваними своєї вини і те, що вони брали 
борошно за наказом козаків, присудив винуватцям повернути його пози
вачеві упродовж 14 днів.
В акті повідомлено, що напередодні наступу козаків сам Матіяш з дру
жиною втік з м. Дубно.

Лютого 16. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
дубнівського міщанина Матіяша Драгана на Зінька Лопавського і Тро
хима Гончара, які під час нападу козаків на м. Дубно покозачилися і за
хопили у позивача кабана.
Суд, беручи до уваги, що позвані визнали свою вину і забрали кабана 
за наказом козаків, присудив винуватцям відшкодувати позивачеві гроші 
упродовж 14 днів.

Лютого 17. -  Маніфестація володимирського реєнта Григорія Стріль- 
бицького перед Володимирським ґродським урядом про порядок збе
рігання актових книг Володимирського земського суду у попередні роки, 
“яко^с и шстатньїг роки замскиє володимг/?ские Святотрєкролскиє в

“3{голови хмелем обмщоньїе маючи ”

Ф.25,оп. 1, спр. 265, арк. 129ізв.,
акт 102. Мова староукраїнська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 122 зв. -  
123, акт 387. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 264, арк. 157 — 
158, акт 79. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 129 зв.
-  132 зв., акт 103. Мова старо
українська. Опубл.: АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 409. Анотація 
XI.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 145 зв.
-  146, акт 107. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 410. Анота
ція XII.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 147 -  
149, акт 109. Мова староукраїн
ська. Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С.410. Анотація XIII.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 149 -  
150 зв., акт 110. Мова староукраїн
ська. Опубл.: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С.410. Анотація XIV.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 123 і зв., 
акт 388. Мова польська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 123 зв., 
акт 389. Мова польська.

Ф. 28, 1, спр. 86, арк. 45 зв.,
акт 47. Мова староукраїнська.
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року [1647] скончивши и интроликговавши тиє вси книги зємьскиє 
ВОЛОДИМЄ/7СКИЄ в скрьіню великую, а в другую, меншую, порядне зло
живши, колодкам« позамьїкавши и пєчатю зємьскою володимєрскою 
запечатовавши, при бьшшости вьіжєй менованого зошлого ero мл. пана 
писара зємьского володимєрского до цєрквє катєдралноє володимєрскоє 
запровадивши, там на местиу звьічамномь, где и перед тьш бьівали, зо
ставив, а потом кгдьі козаки до Володимєра пришли и в помєненой цєрквє 
катєдралной володимєрской бьіли помєнєньїе скрьіни, в которьіх книги 
бьіли, посодбивали книги и продукта пороскидали, а иншьіє пошарпали, 
где потом нє вєдати кто и якая сособа тьіє книги в скрьіню одну повкидал, 
а друшє мєншоє скрьіни и нє маєшь”.

Лютого 17. -  Маніфестація володимирського земського писаря Юрія Го- 
раїна перед Володимирським ґродським урядом про незадовільний стан 
зберігання книг Володимирського земського суду, “которьіє жє застал 
ютвартьіє и єсчє по своєволи козаг/кой, яко дап co томь сам пань Грєгорьш 
Стрєлбиг/кий справу (которому яко рєєньтови по отьцєссумь писара 
вєдати [.. .]єрєрапі) аж до того часу ани замькнєньїє, ани запєчатованьїє... 
зостаючиє. Про то са/шуючи свою у их мл. пановь брати чугтост ... 
єго мл. пань писар пану Стрєлбиі/кому ..., абьі тьіє книги болшє в та- 
ком нє бьільї непорядку, але водлугь звьічаю скрьіня трьіма колодками 
замькнєная и пєчатьми соного запєчатованая бьіла”.

Лютого 18. -  Універсал київського воєводи Адама Киселя від 7 лютого
1650 р. до шляхти Київського й Чернігівського воєводств про підтвер
дження скликання об’єднаного реляційного сеймику обох воєводств на 
кінець лютого та про скасування видрукуваної декларації Київського 
воєводства щодо скликання сеймику 21 лютого.

Лютого 18. -  Протестація Петра Загоровського перед Володимирським 
ґродським урядом про спустошення його маєтків Острівець і Колмовичі 
жовнірами з корогви кн. Дмитра Вишневецького, що призвело до від
ходу підданих.

Лютого 18. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
міщанина м. Дубно єврея Шапсая, сина Козла, на міщанина Павла Сви- 
щовського щодо відмови повернути заставу швагра скаржника -  Гумп- 
рахта Бриндзи (на час суду покійного).
Свідчення свідків про те, що речі (заставу) викопали і забрали козаки.

Лютого 19. -  Тестамент Самуеля Сокора, складений 10 грудня 1648 р. 
у с. Нове Поле, який “хрещеним будучи в православній вірі святій хри
стиянській апостольській Церкви Східної від Єрусалиму”, заповідав по
ховати його тільки у власному маєткові в замку дідичного містечка Ми- 
логородище над р. Сож у фундованій ним церкві Успення Діви Марії.
До Житомирського ґродського уряду тестамент подано у виписі з книг 
каптурового суду Ошмянського повіту Віденського воєводства.

Лютого 21. -  Протестація братів Остафія, Олександра, Йосифа, Павла 
і Андрія Трипольських перед Житомирським ґродським урядом проти 
ченців та намісника Овруцького Заручайського Успенського монасти
ря Антонія Горбачевського про неповернення різного рухомого майна, 
дорученого їм на зберігання перед наступом козаків 1648 р., після по
разки коронного війська поблизу м. Корсунь.
Реєстри захопленого майна.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 45 і зв., 
акт 46. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 44 зв., 
акт 27. Мова польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 47 зв. -  
49 зв., акт 49. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 125 і зв., 
акт 394. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 45 -  
48 зв., акт 28. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 49 зв. -
50 зв., акт 30. Мова староукра
їнська.
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Лютого 21. -  Протестація братів Остафія, Олександра, Йосифа, Павла 
й Андрія Трнпольських та їхньої матері Федори з Ставецьких Триполь- 
ської перед Житомирським ґродським урядом проти міщан міст Овруч, 
Норинськ і Кли[н]ець, бояр і підданих з сіл Заставичі і Острів, належних 
до Овруцького замку, про збройний напад на с. Лукішки та спустошення 
двору.

Лютого 22. -  Протестація королівського секретаря, чернігівського гра
ничного коморника, учасника посольства до гетьмана Богдана Хмель
ницького -  Прокопа Верещаки, перед Луцьким ґродським урядом про 
відібрання у нього 1648 р. Києво-Печерським монастирем сіл Романів 
Міст, Бурковець і Горбовичі, наданих йому київським митрополитом Пе
тром Могилою.
Реєстр привласненого монастирем майна (вказано, зокрема, ціни на про
довольство у Києві восени 1648 р.), опис знущань над ним членів монас
тирського капітулу та загальний опис його бурхливої долі 1648 р. Вере
щаку було заарештовано 1648 р. і за наказом Богдана Хмельницького 
відправлено в Києво-Софійський монастир.

І
Лютого 22. -  Протестація від імені кн. Владислава-Домініка Заславсько- 
го перед Луцьким ґродським урядом про знехтування Юзефом Тризною 
права подання на києво-печерську архімандрію, яке Заславський одер
жав у спадщину від кн. Острозьких, та про незаконне одержання Триз
ною посади архімандрита і опанування маєтками Києво-Печерського 
монастиря, зокрема селами Городок і Обарів.

Лютого 22. -  Протестація від імені Ґабріеля Стемпковського перед Луць
ким ґродським урядом про втрату майнових документів внаслідок дій 
його повіреного у справах з 1647 р., реєнта Володимирської ґродської 
канцелярії Павла Тетері, який 1648 р. приєднався до козаків.

Лютого 23. -  Диплом короля Яна-Казимира і сейму від 12 січня 1650 р., 
наданий на основі Зборівського договору 1649 р., про підтвердження 
прав і вольностей християн православного віросповідання у Речі Поспо
литій.

Лютого 23. -  Маніфестація Міхала Верхоянського, від себе та від імені 
своїх братів, перед Луцьким ґродським урядом про втрату сімейних май
нових документів під час загибелі поблизу м. Зборів їхнього батька Сте- 
фана Верховського.

Лютого 23. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
міщанина м. Дубно єврея Зискеля Йоськовича про порушення міщани
ном Миськом Симоненею мирової угоди щодо розрахунку за шкури, за
хоплені з двору Зискеля під час козаччини.

Лютого 25. -  Протестація Олександра Хребтовича від свого імені, а та
кож своєї піврічної племінниці Євфрозини Хребтович, перед Луцьким 
ґродським урядом про смерть 13 лютого 1650 р. його брата, а її бать
ка -  київського стольника Владислава Хребтовича від ран, заподіяних 
йому 27 листопада 1649 р. під час організованого овруцьким старостою, 
ротмістром Київського воєводства Владиславом Немиричем наїзду на 
м. Олевськ, до якого Владислав Хребтович прибув для похорону свого 
тестя -  Олександра Немирича, “зоигьлого прєз замордоване сокрутьноє 
рєбєлизаньтов гултайства хлопьского”, та для забезпечення спадкових

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 50 зв. -
52 зв., акт 31. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 175 -  
180 зв., акт 125. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -г С. 402-408.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 182 зв.
-  183, акт 128. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 184 зв. 
-185 зв., акт 130. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -  
Ч. III. -Т. 4. -С . 401-402.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 180 -  
183 зв., акт 94. Мови старо
українська і польська. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. II. -  Т. 1. -  С. 370 -  
377.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 192 -  
193, акт 138. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 125 зв. -  
126, акт 396. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 213 зв.
-  220, акт 155. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 410. Анотація 
XV.



<Року 1650

прав своєї малолітньої доньки на м. Олевськ і належні до нього села. Крім 
Владислава Немирича, обвинувачення у наїзді і вбивстві було пред’яв
лено жовнірам його власної корогви, овруцькому підстарості Яну Бруя- 
ці, “перед тьімь пулковникови бурьдьі вмузданоє, рєбєллии козацькоє, в 
старосьтвє єго мл. Овруцьким будучьімь”, турівському сотнику Семену 
Проскуреняті і його сотні, рукодайному слузі овруцького старости Гор
дію Волошину, олевському сотнику Турчину і його сотні, сущанському 
сотнику Уласу Бобровнику і його сотні, отаману Веремію, осавулу Івану 
Біді, Івану Хаєцькому, Криві з Кайчі, осавулу Васькові Рублію, овруцько
му шляхтичу Мартину та іншим особам.
Реляція возного Миколая Поневиського про огляд тіла покійного і обво- 
лання у м. Луцьк його вбивць.

Лютого 25. -  Протестація Йосифа Тризни, архімандрита Києво-Печер- 
ського монастиря, перед Володимирським ґродським урядом про спусто
шення монастирського маєтку с. Городок з присілком Обарів жовнірами 
волоської корогви на чолі з ротмістром Петром Корицьким, що призвело 
до відходу під даних.

Лютого 25. -  Маніфестація Зузанни Костантової Напольської перед Во
лодимирським ґродським урядом про вбивство її першого чоловіка -  Бе- 
недикта Костюшковича, розграбування майна й знищення документів 
козаками і татарами під час переховування в Туропинському лісі та спа
лення двору в с. Хоболтова.

Лютого 26. -  Маніфестація Павла Бутовича перед Житомирським ґрод
ським урядом про втрату родинних майнових документів у таборах по
близу міст Корсунь і Пилявці, зокрема, квитів на сплачений подимний 
податок з маєтків Брусилівської та Кочерівської волостей.

Лютого 26. -  Маніфестація від імені Катерини Янової Остророг перед 
Луцьким ґродським урядом про загибель її майна і майнових докумен
тів, коли козаки 1648 р. розгромили її замок у с. Шклинь та двір у с. Мис- 
лині.

Лютого 26. -  Маніфестація шляхтича Чернігівського воєводства Криш- 
тофа Силича перед Луцьким ґродським урядом про втрату 1648 р. дру
жини, дітей, а також майна і майнових документів.

Лютого 28. -  Запис від імені маршалка реляційного сеймику Київського 
воєводства, житомирського старости Криштофа Тишкевича до книг Жи
томирського ґродського суду про спільну згоду шляхетства перенести на 
7 березня подальшу роботу сеймику.

Лютого 28. -  Реєстр шкод, заподіяних у лютому 1650 р. корогвою ротмі
стра Криштофа Корицького у маєткові луцького біскупства с. Садів.

Лютого 28. -  Свідчення єврея з м. Дубно Лейзора, сина покійного Гуза, 
перед судом Дубнівського магістрату про відшкодування йому міщани
ном Андрієм Придатковичем вартості корит і хмелю, забраних з соло
довні Лейзора під час козаччини до своєї солодовні.

Березня 1. -  Маніфестація Івана Кевлича [Бражинського] перед Жито
мирським ґродським урядом про втрату майнових документів, що пере
бували з ним [1648 р.] у військовому таборі поблизу м. Пилявці під час 
захоплення Кевлича у татарський полон.
Перелік втрачених документів.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 57 зв. -  
60, акт 57. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 61 зв. -  
62 зв., акт 59. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 54 зв. -  
55, акт 34. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 230 -  
231, акт 166. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 232 -  
233, акт 168. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 55 і зв., 
акт 35. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 186 -  
191 зв., акт 96. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 129, 
акт 407. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 63 зв. -
65 зв., акт 40. Мова польська.
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Березня 1. -  Протестація Реміяна Єльця перед Житомирським ґродським 
урядом проти міщан м. Ворсівка і селян с. Ходорів, підданих Яна Яр- 
молинського (прізвища подано), за збройні наїзди на маєтки Єльця -  міс
течко Городище і села Малин та Реміянівку (починаючи з літа 1648 р. і 
до весни 1650 р., навіть після Зборівського миру 1649 р.), вбивство двох 
його слуг, захоплення рухомого майна, знищення рудень, млинів і філь
варків, спалення майнових документів, що зберігалися у Городиському 
замку, захоплення замкового арсеналу й осквернення костелу.
Перелік захопленого майна.

Березня 1. -  Протестація Реміяна Єльця перед Житомирським ґродським 
урядом проти Павла Підліського, шепелицького урядника ігумена Ки
ївського Пустинно-Миколаївського монастиря Ісайї Козловського та під
даних з с. Шепеличі, які, видаючи себе за козаків, здійснили збройний 
наїзд на с. Павловичі, мордували місцевого отамана, вимагаючи відо
мостей про сховане майно, знищили й розграбували його двір.

Березня 1. -  Протестація Реміяна Єльця перед Житомирським ґродським 
урядом проти Каспера Ореховського, який разом із зібраним ним заго
ном, видаючи себе за жовнірів, по дорозі на сеймик до м. Житомир на
пав на маєток протестанта с. Ліпляни і, вимагаючи стацій, пограбував 
підданих.

Березня 1. -  Протестація Реміяна Єльця перед Житомирським ґродським 
урядом проти Івана Домановського, урядника Адама Киселя, та підданих 
з сіл Веприн і Кухарі (прізвища подано) про наїзд на маєток Єльця -  Лю- 
бовичі, вбивство підданого Єтефана Москаленка та захоплення рухомого 
майна.
Перелік захопленого майна.

Березня 1. -  Протестація Станіслава Яблонського, старшого шпиталь
ного луцького шпиталю св. Лазаря, перед Луцьким ґродським урядом 
про захоплення у вересні 1649 р. Станіславом Чаєвським, товаришем з 
корогви ротмістра Станіслава Ґурського, належного шпиталеві будинку 
для свого становиська і заподіяння у ньому збитків на 115 польських зо
лотих і 15 грошів.

Березня 1. -  Протестація від імені Олександра Блендовського перед 
Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні корог
вою королівського ротмістра Киліяна Вільгорського з грудня 1649 р. до 
лютого 1650 р. у селах Завидів і Деречин, що перебували у нього в дер
жанні.

Березня 1. -  Протестація від імені спадкоємців Станіслава Даниловича 
перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 
корогвами полковника Криштофа Корицького та ротмістрів Станіслава 
Ґурського, Вольського і [Андрія] Русиновського у липні 1649 р. у їхній 
Коблинській волості.
Судова присяга підданих з містечка Коблин і сіл Коблинської волості на 
засвідчення заподіяних грабунків і насильств.

Березня 1. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі про встанов
лення власника коня, якого Роман Карпович, підданий з с. Тороканів, впіз
нав як свого на торзі в м. Дубно у корецького міщанина Савки Новака.
Зі слів Романа, коня забрали козаки, які 1649 р. проходили разом з Богда
ном Хмельницьким.
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Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 66 -
68 зв., акт 42. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 68 зв. -  
69 зв., акт 43. Мова польська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .- 
С. 431. Анотація І.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 69 зв. -
70, акт 44. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 70 зв. -
71, акт 45. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 278 -  
279 зв., акт 215. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 287 -  
291 зв., акт 226. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 296 зв.
-  304, акт 231. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 129 зв.,
акт 409. Мова польська.
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Березня 2. -  Протестація Криштофа Омецинського перед Житомирським 
ґродським урядом про втрату 1648 р. свого майна, в т. ч. документів, у 
м. Костянтинів Старий під час втечі перед наступом козаків й татар.

Березня 2. -  Протестація Єви Миколаєвої Вілямовської перед Жито
мирським ґродським урядом про втрату родинних майнових документів, 
у т. ч. на осадження с. Соснівка (надано Владиславом-Домініком Заслав- 
ським), які були при її покійному чоловікові Миколаєві Вілямовському в 
таборі поблизу м. Пилявці.

Березня 2. -  Протестація Єви Миколаєвої Вілямовської перед Жито
мирським ґродським урядом проти Андрія Русиновського, який, служачи 
під однією корогвою з її покійним чоловіком Миколаєм Вілямовським, 
після смерті того привласнив його майно (перелік додано).

Березня 2. -  Протестація Марцина Гулькевича перед Житомирським 
ґродським урядом проти архімандрита Києво-Печерського монастиря 
Йосифа Тризни з капітулом про збройний наїзд 1649 р. козаків, разом
з якими були о. Костантий Негребецький, о. Меркурій та інші, на дім 
Гулькевича в м. Радомисль, ув’язнення його у Радомисльському замку та 
привласнення майна, з яким він повернувся додому після Зборівського 
миру 1649 р. з козаками.

Березня 2. -  Протестація від імені капітулу Луцької біскупської кафедри 
перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні у 
січні 1650 р. корогвою Криштофа Корицького, ротмістра кн. Владислава- 
Домініка Заславського, у селах Садів й Смолигів з присілками.

Березня 3. -  Протестація Захаріяша Андрушевича та його дружини Ма
рини перед Житомирським ґродським урядом про знищення козаками 
у м. Костянтинів разом з різним домашнім майном їхніх родинних май
нових документів, зокрема, на право володіння с. Тенка.
Вступ до протестації -  описання дій козаків після поразок коронного вій
ська поблизу Жовтих Вод, Корсуня й Пилявців.

Березня 3. -  Привілей короля Яна-Казимира від 6 лютого 1650 р. ми- 
лецькому архімандритові Йосифу Чапличу [Шпановському] на Луцько- 
Острозьку православну єпископську кафедру.

Березня 3. -  Маніфестація поборці Волинського воєводства Стефана 
Хріницького перед Луцьким ґродським урядом про недобір у воєвод
стві подвійного подимного податку, встановленого конституцією шести
тижневого сейму від 22 листопада 1649 р. й ухваленого реляційним сей
миком у м. Луцьк 7 лютого 1650 р., внаслідок несплати його частиною 
шляхти та відмову тих, хто все-таки сплатив податок, дозволити йому 
перевірити справжній стан димів у їхніх маєтках, а також про свій ві
д’їзд з Луцька до Любліна для здачі зібраних грошей “до Скарьбу Рєчьі 
Посьполитоє альбо на Комисию Любєльскую для заплатьі войску”.

Березня 3. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Яна Маґнушовського на Яна Жоленського про неповернення місюрки, 
позиченої йому при відході з-під м. Пилявці.
Під час слідства Ян Жоленський розповів, що цей шолом у Дубні “козаки
з іншими речами взяли”.

Березня 5. -  Протестація від імені Андрія Чаплича [Шпановського] пе
ред Луцьким ґродським судом про незаконні дії Теодора Соловицько- 
го, суколектора поборці Волинського воєводства Стефана Хріницького,

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 146 -  
147, акт 114. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 71 зв. -
72, акт 47. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 72 і зв., 
акт 48. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 74 зв. -  
76 зв., акт 51. Мова польська. 
Опубл. : АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .-  
С. 431. Анотація II.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 331 зв.
-  334 зв., акт 266. Мова старо
українська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 77 зв. -  
79, акт 53. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 196 -  
197 зв., акт 100. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 380 -  
381 зв., акт 327. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 129 зв.,
акт 410. Мова польська.
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який, незважаючи на спустошення 1648 -  1649 рр., вимагав сплати по
двійного подимного податку за старими квитами “з має/иностьки ... 
дєдичьноє Бєрєська и инньїх присєлковь”.

Березня 5. -  Судова присяга підданих милецького архімандрита, луцько
го і острозького єпископа Йосифа Чаплича [Шпановського], перед Луць
ким ґродським судом про грабунки і насильства, заподіяні у с. Пісочне 
корогвою Павла Корицького.

Березня 5. -  Маніфестація від імені Якуба Острожецького перед Луць
ким ґродським судом про позику 1648 р. 500 польських золотих рів
ненському війту Ярошу Самчовському під заставу його двору в перед
місті м. Рівне та про загибель війта і всіх документів при взятті 1649 р. 
міста спочатку козаками, а потім татарами.

Березня 5. -  Протестація від імені ксьондза Миколая-Олександра Рамул- 
та перед Луцьким ґродським судом про захоплення у березні 1649 р. слу
гами і челяддю Станіслава Ґурського, ротмістра кн. Владислава-Домініка 
Заславського, 10 волів, 10 баранів і 1 яловиці вартістю в 242 польських 
золотих у маєткові острозького костелу с. Людчин.

Березня 5. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на розгляд 
Головного люблінського трибуналу справи щодо накладення баніції на 
міщан м. Кашовґрод євреїв Лейба Маєровича, Шмойла Песаховича, 
Юська Перховича, Іцка Абрамовича і Якуба Маєровича за неявку в суд 
у справі про несплату позичених ними 1648 р. в Олександра Пируського 
446 польських золотих.

Березня 7. -  Маніфестація Романа Колодинського перед Житомирським 
ґродським урядом про знищення козаками в м. Черняхів родинних май
нових документів під час його втечі 1648 р. до Польщі.
Згадка про знищення козаками [житомирських ґродських] книг.

Березня 7. -  Протестація Яна Святського перед Житомирським ґрод
ським урядом проти повсталих міщан м. Овруч, які вбили 1649 р. його 
батька Щасного Святського.

Березня 7. -  Ухвала об’єднаного реляційного сеймику Київського і Чер
нігівського воєводств від 7 березня 1650 р. в м. Житомир, що відбувся 
після шеститижневого сейму [почався 22 листопада 1649 р.], зокрема, 
про:
<$> обрання київського скарбника Даніеля-Юрія Воронича поборцею ух
валеного сеймом подвійного подимного податку від Київського воєвод
ства, а новгород-сіверського земського підсудка Петра Хоревського по
борцею цього податку з Чернігівського воєводства;
<§> визначення умов його збору у кожному воєводстві та представлення на
21 червня зібраних грошей до коронного скарбу;
ф обрання 11 комісарів для стягнення ретент з чопового, подимного і 
склепового податків минулих років та про призначення з зібраних ретент
4 тис. золотих київському підкоморію Юрію Немиричу та 3 тис. золотих 
київському воєводі Адаму Киселю для відшкодування витрат на споря
дження ними під м. Зборів двох корогов;
ф додатковий збір однократного подимного податку з Київського воєвод
ства та подвійного -  з Чернігівського, для оплати існуючих та сформу
вання й оплати нових повітових корогов: 5 -  для Київського і 3 -  для 
Чернігівського воєводств, про підпорядкування всіх 8 повітових ко-

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 420 -  
421 зв., акт 368. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 407 зв.
-  409, акт 355. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 430 -  
431, акт 378. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, спр. 265,арк. 435 -  436, 
акт 382. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 266, арк. 51 зв. -
53 зв., акт 24. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 81 і зв., 
акт 55. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 81 зв. -
82, акт 56. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 28 і зв., 
29 зв., акт 18; спр. 13, арк. 82 -  
84 зв., аісг 57. Мова польська. 
О п у б л .: АЮЗР.-Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 410-416.
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рогов обох воєводств київському воєводі і генералу, сторожу спокою і 
генеральному комісару України Адаму Киселю, про норми оплати та про 
місця розташування корогов, які мають, разом із Військом Запорозьким, 
придушувати виступи непокірних селян;
<$> обрання поборцею додаткового однократного подимного з Київського 
воєводства того самого Даніеля-Юрія Воронича, який мав зібрати цей 
податок і з м. Київ, хоча це місто й звільнено від сплати податків, та про 
обрання поборцею додаткового подвійного подимного податку з Чер
нігівського воєводства чернігівського земського підсудка Якуба Войну 
Оранського;
<$> обрання для ревізії житомирських ґродських книг королівського дво
рянина Людвіка Ворошила і київського граничного коморника Миколая 
Тачавецького, та про обрання для ревізії овруцьких ґродських книг Яна 
Кевлича і граничного коморника Андрія Говажевського.
До Житомирського ґродського уряду ухвалу подали: маршалок сеймику 
Київського воєводства Криштоф Тишкевич; маршалок сеймику Чернігів
ського воєводства Прокіп Верещака.

Березня 7. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивіл- 
ла перед Луцьким ґродським судом про грабунки і насильства, заподіяні 
корогвою поморського воєводи Людвіка Ваєра 28 лютого 1650 р. у його 
містечку Крупа.

Березня 7. -  Маніфестація Гелени Насиловської перед Луцьким ґрод
ським судом про безуспішні пошуки майнових документів її покій
ного першого чоловіка Флоріяна Стемпковського, які зникли у 1648 -
1649 роках.

Березня 7. -  Маніфестація від імені Петронели Несвіцької перед Луць
ким ґродським судом про загибель 1648 р. її майна і майнових доку
ментів, коли вона з дітьми ледве врятувалися втечею від козаків.

Березня 7. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
єврея Лейзора, сина Гошія Гуза, на Лавріна Садівничого про захоплення 
пшениці і солодів з солодовні скаржника під час козаччини, та опитуван
ня свідків в цій справі.

Березня 8. -  Маніфестація Зофії з Бліжковських Скавінської перед Жи
томирським ґродським урядом про вбивство 1648 р. її чоловіка Яна Ска- 
вінського під час нападу козаків на с. Любарці поблизу с. Ксаверів, роз
грабування двору та знищення родинних майнових документів.

Березня 8. -  Протестація перед Луцьким ґродським судом колишнього 
урядника маєтків Жидичинського монастиря Миколая Шантира, який 
після боїв з козаками поблизу м. Домбровиця повернувся з корогвою 
волинського ловчого Андрія Кашовського з Литви на Волинь, про без
підставність обвинувачень його адміністратором жидичинської архі- 
мандрії ігуменом Жировицького монастиря Натанаелем Лозовицьким у 
заподіянні збитків Жидичинському монастиреві.

Березня 8. -  Маніфестація Павла Зюлковского перед Луцьким ґродським 
судом про загибель 1648 р., “кгдьі вомско розгромлено сподь Пилявєць 
усьтупило назад”, його батька та втрату майна і документів.

Березня 8. -  Запис угоди між дубнівським передміщанином Скобелкою з 
с. Сурмичі та вдовою Грицьковою Жорнівчихою у книгах Дубнівського

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 467 зв.
-  470, акт 419. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 490 зв. 
-491 зв., акт 440. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 492 зв.
-  493, акт 442. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 130 і зв., 
акт 412. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 87 і зв., 
акт 61. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 517 зв. 
-519  зв., акт 471. Мова старо
українська.

Ф. 25, спр. 265, арк. 524 зв. -  526,
акт 477. Мова староукраїнська.
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магістрату від 4 грудня 1649 р. стосовно опіки над майном її покійного 
чоловіка, в т. ч. над частинами його синів Данила і Павла, які перебували 
в татарському полоні.

Березня 9. -  Маніфестація Петра Залеського, поручника корогви [кн. До- 
мініка-Владислава Заславського], та його дружини Зофії перед Житомир
ським ґродським урядом щодо захоплення 1648 р. козаками й повсталими 
міщанами всього їхнього майна в м. Корнин, у т. ч. родинних майнових 
документів, зокрема на м. Корнин, села Клітище і Копана, поранення й 
ув’язнення Залеського.

Березня 9. -  Маніфестація Марцина Омецинського та його дружини 
Настазії з Щеніївских перед Житомирським ґродським урядом про на
ступ 1648 р. козаків і татар на м. Костянтинів Старий і захоплення їхньо
го майна, в т. ч. родинних майнових документів.

Березня 9. -  Маніфестація братів Миколая, Остапа, Федора і Ґабріеля 
Зубрів та їх сестер Марини й Катерини перед Житомирським ґродським 
урядом про вбивство козаками 24 серпня 1648 р. їхніх батьків у заставно
му с. Ґута (Закриниччя), розграбування і спалення двору.
При цьому згоріли родинні майнові документи.

Березня 9. -  Протестація Федора Фонтана перед Житомирським ґрод
ським урядом про наїзд козацького загону на його двір у с. Біла Криниця 
Радомисльського ключа, розграбування рухомого майна, в т. ч. докумен
тів, зокрема, на с. Біла Криниця і слободу Мокрець.

Березня 9. -  Привілей короля Яна-Казимира від 11 квітня 1649 р. про 
звільнення на 3 роки міщан м. Києва, зубожілих через “козацьку і татар
ську інкурсію”, від різних податків і контрибуцій, жовнірських стацій 
тощо.

Березня 9. -  Маніфестація Якуба Лідавського перед Житомирським ґрод
ським урядом про втрату поблизу м. Пилявці 1648 р. “під час сурового 
наступу козацької сваволі” свого майна, в т. ч. родинних майнових доку
ментів, серед яких -  борговий запис Северина Потоцького на 500 поль
ських золотих.

Березня 9. -  Маніфестація Зофії Степчинської перед Житомирським 
ґродським урядом про втрату 1648 р. всього свого майна, в т. ч. докумен
тів, при наступі козаків і татар на м. Івниця.

Березня 9. -  Протестація і юрамент підданих Павла Гулевича з сіл Бо- 
родчичі, Охлопів і Білий Стік перед Луцьким ґродським судом про на
сильства і грабунки, заподіяні упродовж 1648 -  1650 рр. в їх селах де
сятьма корогвами польського війська.

Березня 9. -  Маніфестація луцького ґродського писаря Станіслава-Ка- 
зимира Беневського перед Луцьким ґродським судом про розгром коза
ками архіву Луцького ґродського суду при взятті ними 1648 р. м. Луцьк: 
“ижь року прошьлого [1648] рєбєльлизаотовє козаки по розьпрушєню 
собозу Пилявєцького пульки СВОИ ПО ВЬЛОСЬТЯХ ЄГО кор. мл. и шляхєцьких 
росьпусьтьівшьі и южь правє вси влостьі сопановавьшьі и вь воєвудствє 
тутошьнол* Сєдем собє учьінивьшьі, кгдьі до Луцька и до кгроду ту- 
тошьного вьпали, склєпьі, вь которьіх книги тутошьного кгроду, такьжє 
скрьіни, вь которьгс оорьіигнальї и сєксьтерна кньїгь старьіх и новьіх ешьчє 
не иньтроликгованьис позамьїканьїє бьіли, посодбияли, гдєс ©рьшнальї,

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 131 і зв.
акт 415. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 90-91, 
акт 66. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 95-96, 
акт 70. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 99 і зв., 
акт 75. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 99 зв., 
акт 76. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 99 зв. -  
100, акт 77. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 100 і 
зв., акт 78. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 101 зв.- 
102, акт 81. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 590 зв.
-  598 зв., акт 522. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 603 -
604, акт 526. Мова староукра
їнська.
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тєрминьї, протвстацьіи, рєльляцьш, продукьта рочьковьіє розьньїє, нєко- 
торьіє пошарьпали, а нєкоторьіє побрали. Такжє сексьтєрьна кньїгь 
новьіхь нєиньтроликгованьїх и старьи пошарьпали, а нєкоторьіє зь 
собою на ладуньки побрали. А кньїги зас старьіє, которьіє вь шафахь 
позамьїканьїє бьіли, поюдбиявьшьі шафьі, порозькидали, подоятали. За 
которьш то таковьш поюдбиян&м склєповь, скрьінь сорьіиналовь, тєрь- 
минь, протєстацьш, релляцьш, продукьтовь рочьковьіх, протокуловь 
поточьньхх и судових розьньїх лить и мисєцєм, сєкьсьтєрьновь НОВЬІХ и 
старьис кньїгь нє иньтроликгованьїх велю не достаєть”.

Березня 10. -  Протестація від імені Себастяна й Катерини Красовських 
перед Житомирським ґродським урядом проти ігумена Київського Ми
хайлівського Золотоверхого монастиря, архімандрита Овруцького Пре- 
чистенського монастиря Йосифа Кононовича та намісника Овруцького 
монастиря Антонія Горбачевича і всього капітулу того монастиря про 
збройний наїзд спільно з овруцькими козаками (під час перебування Кра- 
совського в королівському війську аж до Зборівського миру 1649 р.) на 
їхній маєток с. Вероківщина в Овруцькому повіті Київського воєводства 
і Вощининські поля, належні до королівських столових маєтків, спусто
шення двору, захоплення худоби, збіжжя та ін. майна.

Березня 10. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським судом про вручення рівненським євреям -  орендареві с. Глинськ 
Арону [Ахроцьку] і його синам Абрамові [Ранкові] і Мошку, трьох позо
вів до Луцького ґродського суду у справі щодо страти жовнірами корогви 
[Олександра] Лисаковського двох челядників Яна Буцеразького, безпід
ставно обвинувачених Ароном і його синами у причетності до козаччини.

Березня 10. -  Маніфестація від імені Яна Лади, товариша корогви ко
ролівського ротмістра Станіслава Ґурського, перед Луцьким ґродським 
судом про відмову селян з сіл Тернки і Седмярки надати йому стацію, 
незважаючи на захоплення у заставу їхньої худоби.

Березня 11. -  Маніфестація Настазії, у першому шлюбі Федорової Ве
рещаки, у другому -  Криштофової Лещинської перед Житомирським 
ґродським урядом про втрату свого майна, в т. ч. документів, під час вте
чі перед наступом козаків на табір поблизу м. Пилявці, до якого вона 
прибула, шукаючи порятунку від наступу “неприятеля домового і Крижа 
Святого” на територію Київського воєводства.

Березня 11. -  Привілей короля Яна-Казимира від 13 січня 1650 р. про 
надання пінському ігумену Макарію Токаревському овруцької архіман- 
дрії після того, як попередній архімандрит Олександр Мокосій-Дениско 
одержав жидичинську архімандрію.

Березня 11. -  Реляція возного Семена Андрушевича перед Луцьким 
ґродським судом про вручення колишнім волинським поборцям чоти
рикратного подимного податку 1649 р. -  Криштофу Линевському і Кос- 
тантому Броницькому, позову до Луцького ґродського суду у справі за 
скаргою щодо несплати ними 2 тис. польських золотих на утримання 
корогви королівського ротмістра Киліяна Вільгорського, яка на той час 
була на службі у Волинському воєводстві.

Березня 11. -  Маніфестація Міхала Рибчинського від імені своєї дружи
ни Маріанни перед Луцьким ґродським судом про втрату нею родинного 
майна і документів під час вбивства козаками 1648 р. її батька Якуба 
Ростковського.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 102 -
103 зв., акт 82. Мова польська.
О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4 .-  
С. 431. Анотація III.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 630 зв.
-  632, акт 551. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 632 -  
633, акт 552. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. ІОЗзв.-
104, акт 83. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 
238 -  239, акт 121. Мови 
староукраїнська і польська.

Ф.25,оп. 1, спр. 265, арк. 662 і зв., 
акт 584. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк.
670 зв. -  671, акт 593. Мова
староукраїнська.

о/*. 121Мт,



“М голови хмелем обмщрньїе маючи ”

Березня 1 1 .- Протестація від імені Кристини на Вишнівці Данилович 
перед Луцьким ґродським судом про грабунки, заподіяні 1650 р. всупе
реч універсалу руського воєводи кн. Єремії Вишневецького, корогвою 
ротмістра Ґротковського з полку [Стефана] Чарнецького у її селах Ве- 
лицьк і Селець.

Березня 11.- Маніфестація від імені Войцеха Козловського перед Луць
ким ґродським судом про спустошення козаками, покозаченими селяна
ми і татарами 1648 -  1649 рр. його с. Верхів.

Березня 11. -  Маніфестація Івана Виговського перед Луцьким ґродським 
судом про втрату 1648 р. майна і майнових документів “подь чась замє- 
шаня того вь Коронє за наступєнєм великим прєзь рєбєллию козацькую 
и хлопьскую на край Вольїньскиє, которьіи зь урожоной своєй злости 
завьзявшьі протьівько паномь своим нєхуть, хотєчьі ш  самьідс и зо вьсєю 
маєтносьтю вьігубити,... тоє гултайство рєчьі вьси манифєсьтаотовьіє -  
шати, золото, сьрєбро, клєйнотьі, цин, мид и иишьіє добьітьки забравьшьі, 
межьі сєбє розьдєлили, а скрьіню зь справам« и книгами розьньїлш ... 
вьзявьшьі, соломою собьволокшьі, зо вьсим спалили”.

Березня 11.- Маніфестація від імені вдови Януша Брама -  Анни, перед 
Луцьким ґродським судом про втрату 1648 р. її майна і майнових доку
ментів.

Березня 11 .- Протестація від імені вдови Януша Брама -  Анни, перед 
Луцьким ґродським судом про захоплення Самуелем Калусовським, 
поручником корогви Цеклінського, ротмістра з полку кн. Владислава- 
Домініка Заславського, 80 волів, 120 корів, 8 коней, 2 лошат, 200 овець і 
50 кіз у її маєткові с. Бочаниця.

Березня 11.- Протестація від імені Альбрихта-Станіслава Радзивілла пе
ред Луцьким ґродським урядом про спалення 4 серпня 1648 р. селянами 
сіл Річиця і Риствинець скотарського двірця у належній йому частині 
Котівської пущі.
Реляція возного Стефана Малиновського про огляд 10 серпня 1648 р. 
місця події і засвідчення заподіяних збитків.

Березня 11. -  Універсал короля Яна-Казимира від 22 січня 1650 р. про 
призначення любомльських євреїв Менделя Іршовича і Якуба Кель- 
мановича дозорцями цельних комор і прикоморків Волинського і Брац- 
лавського воєводств, занепалих за час козацького повстання.

Березня 12. -  Маніфестація Олександра Іллінського перед Житомир
ським ґродським урядом про загибель документів з родинного архіву 
при наїзді повсталих селян на його двір у с. Середниця Чернігівського 
повіту і воєводства.
При цьому Іллінського врятував від смерті місцевий священик, викупив
ши його у нападників.
Опис ситуації у Київському, Руському, Волинському, Подільському, 
Белзькому, Брацлавському, Чернігівському та ін. воєводствах 1648 -
1649 роках.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 671 -
672 зв., акт 594. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 673 і зв., 
акт 596. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 677 зв. 
-681, акт 600. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 681 -  
682 зв., акт 601. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 682 зв.
-  683 зв., акт 602. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 89-90, 
акт 68. Мова староукраїнська. 
Опубл.: АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .- 
С. 435. Анотація II.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 980 -  
981 зв., акт 734. Мови старо
українська і польська. Запис у 
кременецькі ґродські книги -  
13 травня 1650 р.; див. ф. 21, 
оп. 1, спр. 144, арк. 69 і зв. Кі
нець акта не зберігся.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 104 зв.-
106 зв., акт 85. Мова польська.

в А  122 Ле>
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Березня 12. -  Маніфестація Марини Бранської перед Житомирським 
ґродським урядом про втрату майна, в т. ч. документів, під час втечі до 
Польщі при нападі повсталих селян з маєтку Києво-Печерської архіман- 
дрії с. Чоповичі та сіл Рутвянки й Вороб’їв.

Березня 12. -  Маніфестація Стефана Міхаловича Вишпольського перед 
Житомирським ґродським урядом про втрату 1648 р. рухомого майна, а 
також документів з родинного архіву, під час втечі перед наступом полку 
задніпрянських козаків поблизу м. Турів, між містами Петриковичі та 
Слуцьк.

Березня 14. -  Реляція возного Себастяна Скочковича перед Луцьким ґрод
ським судом про вручення луцькому земському писареві Маркові Гуле- 
вичу і його слугам двох позовів до Головного люблінського трибуналу у 
справі щодо розслідування заподіяних ними насильств, зокрема бешкету, 
вчиненого у Луцькому кафедральному костелі 1648 р. під час сеймику.

Березня 14. -  Маніфестація Марцина Яновського перед Луцьким ґрод
ським судом про загибель 1648 р. орендарів корчем у його селах Кидри 
і Цепцевичі -  берестецьких євреїв Сохора і Єфраїма, та втрату разом 
з ними квитів про сплату чопового податку за 1647 -  першу половину
1648 років.

Березня 14. -  Протестація луцького земського судді Андрія Линевсько- 
го перед Луцьким ґродським судом про відмову Євфрозини Рожинської, 
вдови загиблого 1649 р. поблизу м. Зборів кременецького ґродського пи
саря Яна-Казимира Рожинського, повернути належні йому судові спра
ви, які були у її покійного чоловіка.

Березня 14. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо розграбування
1648 р. покозаченими селянами с. Лаврів, підданими Ґабріеля Стемпков- 
ського, двору і двох гумен вбитого козаками Петра Неналтовського. 
Перелік захопленого збіжжя і худоби.
Справу порушено вдовою (у новому шлюбі Козинською) і дітьми вби
того.

Березня 14. -  Протестація ковельського плебана Петра Козаковича Про- 
шицького перед Володимирським ґродським урядом проти підданих 
краківського воєводи [Владислава-Домініка Заславського] з с. Задиби 
про напад їх 1648 p. “под час рєбєллии козаг/коє” на органіста Андрія 
Луґовського і захоплення богослужебних речей костела м. Ковель.

Березня 14. -  Маніфестація ковельського плебана Петра Козаковича 
Прошицького перед Володимирським ґродським урядом про знищення 
козаками 1648 р. документів на маєтки костелу в м. Ковель при їх нападі 
на костел і вбивстві тодішнього плебана Якуба Косинського.

Березня 14. -  Протестація ковельського плебана Петра Козаковича 
Прошицького перед Володимирським ґродським урядом про грабун
ки, руйнування і насильства, заподіяні 1648 р. покозаченими міщанами 
м. Ковель: “в самую козачизну року прошлогя [1648], заразь по забитю 
и тьіраньско замордованю вєлєбного ксєндза Якуба Косиньского, плє- 
бана Ковєлского, антєцєсьсора протєсьтаньтись, прєпомнєвши права 
посьполитого, на вшєлякую своєволю и роспусту вьіуздавшисє, розьньїє 
єксьцгсьса посьполу з козаками розньїмь тєжь католикомь злости

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 106 зв.- 
108, акт 86. Мова польська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 108 -  
109 зв., акт 86а. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 751 -
752, акт 661. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 752-
753, акт 662. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 753 і зв., 
акт 663. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 266, арк. 768 зв. 
-771, акт 251. Мова староукра
їнська. О публ.: АЮЗР. -
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 432. Анота
ція V.

Ф. 28, on. 1, спр. 86, арк. 81-82, 
акт 71. Мова староукраїнська. 
О публ.: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т .4 .-С . 416-417.

Ф. 28, on. 1, спр. 86, арк. 82 -  83, 
акт 72. Мова староукраїнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 86, арк. 83 -
85 зв., акт 73. Мова староукраїн
ська. О публ.: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4 .-С . 417-419; 4.VI.-T. 1 .- 
С .563 -  565.
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“УСголови хмелем обмщрньїе маючи ”

розьмаитьіє виражали, до вєрьі своее принєволяли, вь воде, такь католи- 
ковь, яко и жьідов позосьтальїхь для убозства вєльїкого уходити не мо- 
гучих, топили, а над то костєль тамошний, двєрьі вирубаши[!], злупили 
... и што кольвєкь єно спряту костєлного бьіло, всє тоє вьїкопавши, в 
способь лупу побрали и межи сєбє подєлили.. а над то тьіє жь мєшчанє 
борокь, до костєла належачий, вьірубали, вьіпустошили под тоть чась 
и вьнивєчь обернули, же толко пнє сосєнь зостають, которих и зличити 
трудно, и шкод на тисєчу золотих учинили”.

Березня 15. -  Протестація від імені Януша Прусиновського перед Луць
ким ґродським судом про грабунки і насильства, заподіяні жовнірами ко
рогви Станіслава Ґурського в грудні 1649 р. у с. Радомишль.

Березня 15. -  Маніфестація Марка Кропиви перед Луцьким ґродським 
судом про втрату 1648 р. його майна і майнових документів в спаленому 
дворі у частині с. Кустин, що була у його держанні.

Березня 15. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на роз
гляд Головного люблінського трибуналу справи щодо накладення баніції 
на спадкоємців острозького орендаря єврея Юська Носановича -  його 
вдову Сипору і сина Маєра Юськовича, за неявку в суд у справі про не
повернення ними 500 польських золотих, наданих Вацлавом Чечелем 
Новоселицьким 1647 р. Юськові Носановичу на зберігання.

Березня 15. -  Протестація від імені Миколая Киселя перед Володимир- 
ським ґродським судом про спустошення його маєтку -  с. Квасів, жовні
рами з корогви королівського ротмістра Киліяна Вільгорського.
Реєстр захопленого майна.

Березня 15. -  Маніфестація Станіслава, Костантого і Томаша Скаржев- 
ських перед Володимирським ґродським судом про вбивство козаками 
їхньої матері Зофії Скаржевської, захоплення майна, захованого у Кри- 
лівському замку, в т. ч. майнових документів, зокрема на маєтки Роговичі 
й Березовичі.

Березня 16. -  Протестація від імені Міхала і Ґабріеля Тишів Биковських 
перед Житомирським ґродським урядом проти київського митрополита 
Сильвестра Косова та капітулу Києво-Софійського монастиря про орга
нізацію у 1648 -  1649 рр. численних наїздів підданих і козаків, які у цей 
час за наказом гетьмана Богдана Хмельницького стояли залогами у ми
трополичих селах Потіївка, Облітки, Веремійки, Буки і сл. Личана, на 
маєтності Тишів, зокрема на горбулівські, осецькі і видиборські ґрунти, 
захоплення різного майна та заподіяння інших шкод, зокрема повне зни
щення с. Рудня з 15 димами і млином, що призвело до масового відходу 
підданих.

Березня 16. -  Маніфестація від імені Міхала Коморовського перед Луць
ким ґродським судом про втрату майна і майнових документів, “кгдьі в 
року [1648] и [1649] близко прошлол* водза своволи своєй нєугамованог 
безбожная и проклятая (напередь пана Бога самого в прєнасвятийшомь 
сакраменте профануючая, потом костели на Єго стую хвалу виставьлєниє 
кгвалтячая, кровь невинную ганебне з людей невинне и тнраньско за- 
бияючихь пролєваючая) своволя козаі/кая и хлоиская роспуставши, а 
тая жь на здоровья и субстанцьш пановь своих безбожне наступаючи,
з тих же одних субстаньциами и здоровьємь их окру/гше пожєрала, 
других, за провидєнциєю Бозкою здорово ушлихь, на збиорах внивєчь 
пошборочала”.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 769 зв.
-  770, акт 676. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 266, арк. 194 -
196 зв., акт 66. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк.
765 -  769 зв., акт 675. Мова
староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 95 -  97, 
акт 82. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 97 -  99, 
акт 83. Мова староукраїнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 111 -  
113, акт 88. Мова польська.
О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. ІІІ.-Т .4.- 
С. 431 -  432. Анотація IV.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 777 зв.
-  779, акт 686. Мова староукра
їнська.
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(Року 1650

Березня 16. -  Протестація Людвіка Жджарського перед Луцьким ґрод
ським судом про втрату майнових документів, закопаних ним 1648 р. пе
ред втечею з дому через наступ козаків.

Березня 16. -  Маніфестація Зофії Соколовської перед Луцьким ґрод
ським судом про ймовірне знищення Андрієм Соколовським, стриєм її 
покійного чоловіка Яна Соколовського, її майнових документів, закопа
них 1648 р. перед втечею від козаків.

Березня 16. -  Декрет Володимирського ґродського суду за скаргою Ре- 
міяна Ґавловського, його сина Реміяна і пасинка на литовезьких міщан -  
підданих кн. Владислава-Домініка Заславського, про вбивство 1648 р. 
їхньої дружини і матері.
Оскільки обвинувачені до суду не з’явилися, їх було позбавлено права 
подати свідчення і виконати присягу на своє виправдання.

Березня 16. -  Декрет Володимирського ґродського суду про хід розгляду 
справи щодо вбивства 1648 р. покозаченими селянами с. Болбол [Бобли] 
Турійськош ключа, підданими кн. Владислава-Домініка Заславського, 
молодшого сина Гельжбети Смитковської, заподіяння їй інших кривд та 
захоплення майна.

Березня 16. -  Декрет Володимирського ґродського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо вбив
ства 1648 р. покозаченими селянами с. Болбол [Бобли] Турійського клю
ча, підданими кн. Владислава-Домініка Заславського, молодшого сина 
Гельжбети Смитковської, заподіяння їй інших кривд та захоплення 
майна.

Березня 16. -  Декрет Володимирського ґродського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо небажання 
кн. Владислава-Домініка Заславського надати Гельжбеті Смитковській 
відшкодування за вбивство 1648 р. його покозаченими під даними, селя
нами с. Болбол [Бобли] Турійського ключа, її молодшого сина, заподіян
ня їй інших кривд та захоплення майна.

Березня 17. -  Маніфестація Єви-Ізабелли Фалибовської перед Луцьким 
ґродським судом про захоплення її майна і майнових документів кіль
кома корнетами королівської німецької гвардії полку Корфа у серпні
1649 р. поблизу м. Львів, куди вона тікала від козаків.

Березня 17. -  Маніфестація Симеона Городиського перед Луцьким ґрод
ським судом про захоплення козаками і татарами 16 серпня 1649 р. по
близу с. Несвіч, куди він тікав до фортеці, його дітей, а також майна і 
майнових документів.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеляцію 
до Головного люблінського трибуналу справи щодо обвинувачення Вой- 
цехом і Зофією Витвинськими своїх підданих з орендованих сіл Вітковичі, 
Богуші і Княже у тому, що “кгдьі вь року прошломь [1648], по наступєню 
трьвогь и буньтованю иньшьіхь подданьїхь ровьно з вами, поводовє вси 
речи и господарство своє ... вь тьіхь ... маєтьностєхь, гдє вьі мєшькаєтє, 
зоставивьши, до мєста Ольїки содєхати мусєли и тамь ажь до розьгромєня 
войска полского зоставали, и кгдьі поводовє до тьіхь маєтьностєй собє 
арєндовьньїх слугь и челяд своихь для живьностєй посилали, тєдьі вьі... 
юньїхь били, топили, якожь урядника поводовь шляхетного пна Петра 
Котовьского забили и сокирами розьсекли, речи его власньїє, и рєестра

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 787 -  
788, акт 694. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 790 -  
791, акт 697. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 1461 — 
1463 зв., акт 1065. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 432. Анота
ція VI.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 1468 зв.
-  1472 зв., акт 1069. Мова ста
роукраїнська. Опубл.: АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 432. Анотація 
IX.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 1472 зв.
-  1476 зв., акт 1070. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 432. Анота
ція X.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 1476 зв. 
-1481, акт 1071. Мова староукра
їнська. Опубл.:  АЮЗР. -
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 432. Анота
ція XI.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 802 зв.
-  804, акт 711. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 804 -  
805, акт 712. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 266, арк. 570 зв.
-  573 зв., акт 171. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -  
Ч. III. -Т. 4. -С . 419^*23.
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вьси при нємь на тогь чась будучиє пошарпали, побрали єстє, такь 
тєжь и хлопьца поводовь шляхєтьного Алєкьсаньдра Сачьковского, вь 
томь жє року [1648] до сєла Витьковичь для живьностим шд поводовь 
присьланого, утопили єстє, и вьсє господарство (ад маля до вєля бидла, 
збожа прєзь поводовь вь тьіхь маєтьностяхь зоставлєннє розобрали єстє, 
и дольговь вьсихь, которьис болшєм нижєли тисєчу золотьіхь за збожа 
розниє которьіми под чась дорогий поводовє вась закладали, такь жє 
теж за подьшноє, котороє поводовє Скарбови вь року [1648] за вась 
заплатили, и чиньшовь триста золотнхь, поводам нє соддали єстє”.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати євре
ями м. Троянівка волинському поборці Андрію Єловицькому накладе
ного на них чотирикратного подимного податку, ухваленого скликаним
1648 р. під час безкоролів’я сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати 
євреями м. Рафалівка волинському поборці Андрію Єловицькому чоти
рикратного подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час 
безкоролів’я сеймиком Волинського воєводства..

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати євреями 
м. Клевань волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратного 
подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврея
ми м. Горохів волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратно
го подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврея
ми м. Береськ волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратно
го подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв
реями м. Кременець волинському поборці Андрію Єловицькому чоти
рикратного подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час 
безкоролів’я сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврея
ми м. Олика волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратного 
подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати 
євреями м. Турійськ волинському поборці Андрію Єловицькому чоти
рикратного подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час 
безкоролів’я сеймиком Волинського воєводства.

“УС голови хмелем обмщрниє маючи ”
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Ф. 25, оп. 1, спр. 266, арк. 9 -  
10 зв., акт 3. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 266, арк. 10 зв. -  
12, акт 4. Мова староукраїнська

Ф. 25, оп. 1, спр. 266, арк. 12 -
13 зв., акт 5. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 266, арк. 13 зв. -  
15, акт 6. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 266, арк. 15 зв- 
16 зв., акт 7. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 266, арк. 491 -  
493, акт 135. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 266, арк. 493 -
494 зв., акт 136. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 266, арк. 495 -
496, акт 137. Мова староукра
їнська.



Фоку 1650

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати 
євреями м. Хлапотин волинському поборці Андрію Єловицькому чоти
рикратного подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час 
безкоролів’я сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про публікацію баніції, 
накладеної Головним люблінським трибуналом на євреїв усіх трьох по
вітів Волинського воєводства -  з міст Ляхівці, Шумськ, Дзвиняча, Чет
вертая Нова, Гоща, Озеряни, Рохманів, Рожищі, Володимир, Мельниця, 
Кунів, Камінь, Лабунь, Остропіль, Полонне, Любар, Баранів, Судилків, 
Лешнів, Кошар, Глинськ, Соколь, Корниця, Курчиці, Казимирець, Ма- 
начин, Гулевичів, Соколь, Несухоїжі, Троянівка, Мосор, Збараж, Сто- 
бихва, Володимирець, Кисилин, Порицьк, Вишнівець, Гриців, Радивилів, 
Вишгородок, Ямпіль, Ожигівці та Козин за несплату ними волинському 
поборці Андрію Єловицькому чотирикратного подимного податку, ухва
леного скликаним 1648 р. під час безкоролів’я сеймиком Волинського 
воєводства та про проведення екзекуції для стягнення з банітованих не- 
сплаченого податку.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврея
ми м. Заслав волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратного 
подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврея
ми м. Острог волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратно
го подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати 
євреями м. Межиріч волинському поборці Андрію Єловицькому чоти
рикратного подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час 
безкоролів’я сеймиком Волинської^ воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврея
ми м. Корець волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратно
го подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати євре
ями м. Межиріч Корецький волинському поборці Андрію Єловицькому 
чотирикратного подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під 
час безкоролів’я сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврея
ми м. Луцьк волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратного 
подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.
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Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати євреями 
м. Степань волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратного 
подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврея
ми м. Тучин волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратного 
подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврея
ми м. Хупків волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратного 
подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати євреями 
м. Кашівка волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратного 
подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврея
ми м. Колки волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратного 
подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв
реями м. Острожець волинському поборці Андрію Єловицькому чоти
рикратного подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час 
безкоролів’я сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврея
ми м. Торчин волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратно
го подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврея
ми м. Ковель волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратного 
подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв
реями м. Муравиця волинському поборці Андрію Єловицькому чоти
рикратного подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час 
безкоролів’я сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати 
євреями м. Берездів волинському поборці Андрію Єловицькому чоти
рикратного подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час 
безкоролів’я сеймиком Волинського воєводства.
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Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврея
ми м. Локачі волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратного 
подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв
реями м. Бережниця волинському поборці Андрію Єловицькому чоти
рикратного подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час 
безкоролів’я сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати євреями 
м. Деражня волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратного 
подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв
реями м. Смолдирів волинському поборці Андрію Єловицькому чоти
рикратного подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час 
безкоролів’я сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв
реями м. Шепетівка волинському поборці Андрію Єловицькому чоти
рикратного подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час 
безкоролів’я сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати євреями 
м. Тайкури волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратного 
подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

[Березня 17]. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв
реями м-ка Литовеж волинському поборці Андрію Єловицькому чоти
рикратного подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час 
безкоролів’я сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв
реями частини м. Острог волинському поборці Андрію Єловицькому чо
тирикратного подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час 
безкоролів’я сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати євреями 
м. Кароліна волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратного 
подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврея
ми м. Звягель волинському поборці Андрію Єловицькому чотирикратно
го подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час безкоролів’я 
сеймиком Волинського воєводства.
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Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв
реями м. Острів Новий волинському поборці Андрію Єловицькому чо
тирикратного подимного податку, ухваленого скликаним 1648 р. під час 
безкоролів’я сеймиком Волинського воєводства.

Березня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо втечі 1648 р. 
двох родин підданих з маєтку луцького підкоморича Вацлава Гулевича 
[Воютинського] с. Конюхи до маєтку Якуба Ґлембоцького с. Смордва.

Березня 17. -  Декрет Володимирського ґродського суду у справі за скар
гою Реміяна-сина і Реміяна-батька Ґавловських та Юрія Щуровського 
на литовезьких міщан і передміщан, дідичних підданих кн. Владислава- 
Домініка Заславського (їх імена подано), які “в року близько прошьлам 
[1648] под чась козаг/чижьньї, к гд ь і тоть нєпрьіятєл туть на Вольїню и 
далєм кграссоваль, тьіє то помєнєньїє подданьїє литовизькиє, напушоньїє 
будучи духом козацким а разумєючи, жє южь в том своволи козаг/кои 
безь пановь своих зоставати будуть и шляхта до них нє вернуть, а имь 
волно инпунє кровь шляхєг/кую пролєвати”, напали на двір Ґавловських 
в передмісті м. Литовеж, захопили майно, спалили дім, і з жорстокістю 
вбили дружину і матір позивачів Настазію Ґавловську, у першому шлюбі 
Щуровську.

Березня 18. -  Протестація від імені Андрія Жолкевського перед Луць
ким ґродським судом про збитки, заподіяні ЗО травня і 13 червня 1649 р. 
корогвою повітового ротмістра Киліяна Вільгорського у маєткові Жол
кевського с. Жоравники.

Березня 18. -  Протестація від імені кременецького земського судді Юрія 
Ярмолинського перед Луцьким ґродським судом про перешкоди, чине
ні поборцею подвійного подимного податку з Волинського воєводства 
Стефаном Хрінницьким та його суколекторами Теодором Соловицьким 
і Олександром Ольшамовським у прийомі від слуг і підданих його та 
інших шляхтичів Кременецького повіту судових присяг, складених тими 
у Кременецькому ґроді.

Березня 18. -  Маніфестація Даніеля Ґрота Вядовського перед Луцьким 
ґродським судом про втрату у серпні 1649 р. поблизу м. Зборів майна і 
майнових документів.

Березня 18. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивіл- 
ла перед Луцьким ґродським судом про грабунки і насильства, заподіяні
1649 р. корогвою ротмістра Яна Линевського у його містечку Крупа.

Березня 18. -  Протестація Федора Романовського, священика церкви св. 
Трійці у м. Крупа, маєтку кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла, перед 
Луцьким ґродським судом про знущання і тяжкі побої, заподіяні йому
4 серпня 1649 р. з наказу луцького земського судді Андрія Линевського, 
а перед тим -  побиття і пограбування його козаками.

Березня 18. -  Протестація від імені Раїни Домбровської і Марини Соло- 
губ, сестер вбитого козаками 1649 р. в м. Київ Даніеля Голуба, перед 
Луцьким ґродським судом про фальшивість поданого для запису в київ
ських ґродських актах тестаменту їхнього брата, та про одноосібне, 
хоча вони також перебували тоді у Києві, привласнення його вдовою 
Петронелою Голуб всього його рухомого майна на ЗО тис. польських 
золотих.

Ф.25,оп. 1, спр. 266, арк. 1012зв., 
акт 358. Мова староукраїнська. 
Зберігся тільки початок доку
мента.

Ф. 25, on. 1, спр. 266, арк. 621 -  
623 зв., акт 190. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 86, арк. 1508 -  
1510, акт 1084. Мова старо
українська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 432. Анота
ція VII.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 808 -  
810, акт 716а. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 825 -  
826 зв., акт 730. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 826 зв.
-  827 зв., акт 731. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 827 зв.
-  828 зв., акт 732. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 829 -  
831 зв., акт 733. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 831 зв.
-  833, акт 734. Мова староукра
їнська.
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Березня 21. -  Маніфестація кременецького міщанина, єврея Якуба Ір- 
шовича від імені острозького міщанина, єврея Шмайки Ізраїловича про 
втрату його майна і майнових документів, коли “тая помєнєная свояволя 
козаг/кая и хлоиская, зоставиш вьіузданая на вшєлякиє нєг/нотьі, забои 
и нєвьіповєдєнмє єксцєсси, наєзджаючи и палячи дворьі, сєла, мєста, 
мєстєчка пановь своих и тьіх срокгою смє/ттю з того свєта зносячи, рєчьі, 
срєбра, злота, бьідла и вшєлякиє спрятьі кгвальтовьнє беручи, гдє, кгдьі 
и до мєста Острога вь року близко прошломь [1648] вь мцу авьгусту, з 
таковою жь заєАлостю и роспусчєнємь на вше[ля]киє збродни впавшьі” 
і напали на дім маніфестанта.

Березня 21 .- Протестація від імені Олександра Чаплича [Шпановського] 
і всіх міщан м. Кисилин перед Володимирським ґродським судом про 
розорення населення надмірними стаціями, стягненими жовнірами корог
ви кн. Владислава-Домініка Заславського (розміщувалася в м. Торчин). 
Реєстр захопленого 1649 р. майна, забраного в рахунок стацій з поімен
ним зазначенням платників, у т. ч. євреїв, та юраменти підданих щодо 
правдивості поданого реєстру.

Березня 21. -  Протокол опитування свідків в суді Дубнівського магі
страту у справі про обвинувачення євреями м. Дубно міщанина Лавріна 
Садівничого щодо присвоєння ним під час козаччини пшениці з солодов
ні єврея Леська Гузовича.

Березня 21. -  Декрет суду магістрату м. Дубно у справі за скаргою Ши- 
мона Німця на Васька Ювченю про неповернення грошей за пиво. 
Повідомляється, що дружина скаржника шинкувала пивом у польському 
таборі поблизу м. Пилявці, а при загальній втечі доручила його Васькові, 
який обіцяв сплатити гроші дещо пізніше. Під час слідства відповідач 
повідомив, що грошей за це пиво не вторгував, бо його випили козаки.

Березня 22. -  Універсал київського воєводи Адама Киселя від 19 березня
1650 р. до шляхти Київського воєводства про призначення на 4 квітня 
сеймику в м. Житомир для елекції земських урядовців замість покійних 
підсудка Лукаша Вітовського і писаря Федора Проскури Сущанського.

Березня 22. -  Протестація Марцина Домбровського перед Луцьким 
ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні корогвою коро
лівського ротмістра Станіслава Гурського у листопаді 1649 р. -  лютому
1650 р. в селах Своз [Звози], Дідовичі, Сопотовичі, Васильковичі, Сол
тиси і Козин, що були в його держанні.

Березня 22. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивіл- 
ла перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподі
яні корогвою ротмістра Яна Линевського 29 липня -  1 серпня 1649 р. у 
с. Микулин.

Березня 22. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзи- 
вілла перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, за
подіяні корогвою ротмістра Яна Линевського на початку липня 1649 р. у 
селах Жорнищі і Носовичі.

Березня 22. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзи- 
вілла перед Луцьким ґродським урядом про розграбування 7 вересня
1649 р. луцьким земським суддею Андрієм Линевським разом з челяддю 
і підданими бортної пущі, належної Радзивіллу.

Ф. 21, on. 1, спр. 146, арк. 26 -  
27 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 133-137, 
акт 111. Мова староукраїнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 139, 
акт 436. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 139 зв. -
140, акт 437. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 114зв.-
115, акт 92. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 881 зв.
-  888, акт 783. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 890 -  
891 зв., акт 785. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 891 зв.
-  893, акт 786. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 893 -
894 зв., акт 787. Мова староукра
їнська.
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Березня 22. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзи- 
вілла перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, за
подіяні корогвою ротмістра Яна Линевського 1 6 -2 0  серпня 1648 р. у 
містечку Крупа.

Березня 22. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзи- 
вілла перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, за
подіяні корогвою ротмістра Андрія Чаплина [Шпановського] 28 червня
1649 р. у селах Гремяче, Нова Воля, Цумань і Корпилівка.

Березня 22. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзи- 
вілла перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, за
подіяні корогвою ротмістра Яна Линевського 27 -  29 липня 1649 р. у 
с. Длуґоша.

Березня 22. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 
корогвою ротмістра Стефана Немирича 25 липня 1649 р. у с. Длуґоша.

Березня 22. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзи
вілла перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, запо
діяні корогвою ротмістра Олександра Хрінницького 24 червня 1649 р. у 
с. Дідичі.

Березня 22. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзи
вілла перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, запо
діяні корогвою ротмістра Томаша Козики 3 липня 1649 р. у селах Силь
не, Городище, Берестяни, Карпилівка і Цумань.

Березня 22. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзи
вілла перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, запо
діяні корогвою ротмістра Реміяна Єльця 25 липня 1649 р. у с. Пітушків.

Березня 22. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзи
вілла перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, за
подіяні корогвою ротмістра Яна Ярмолинського 28 -  30 червня 1649 р. у 
містечку Крупа.

Березня 22. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзи
вілла перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, за
подіяні корогвою ротмістра Яна Линевського 22 -  25 травня 1649 р. у 
с. Длуґоша.

Березня 22. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзи
вілла перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, за
подіяні жовнірами полковника Київського воєводства Юрія Немирича та 
його ротмістрів Реміяна Єльця, Стефана Немирича і Олександра Хребто
вича 15-20  травня 1649 р. у містечку Крупа.

Березня 22. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзи
вілла перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, за
подіяні корогвою ротмістра Яна [Шимковича] Шклинського 28 липня
1649 р. у селах Длуґоша та Пітушків.

Березня 22. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивіл
ла перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподі
яні корогвою ротмістра Олександра Хрінницького 27 червня 1649 р. у 
с. Цумань.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 891 зв.
-  893, акт 788. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 896 -  
897 зв., акт 789. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 897 зв.
-  899, акт 790. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 899 -  
900, акт 791. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 900 -  
901 зв., акт 792. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 901 зв.
-  903, акт 793. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 903 -  
904, акт 794. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 904 -
905 зв., акт 795. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 905 зв.
-  907 зв., акт 796. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 907 зв.
-  909, акт 797. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 909 зв. 
-911, акт 798. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 911 —
912 зв., акт 799. Мова староукра
їнська.
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Березня 22. -  Декрет Володимирського ґродського суду про стягнен
ня з Стефана, священика, Івана, дяка П’ятницької церкви, та Тимоша, 
священика Миколинської церкви м. Литовеж, відшкодування й судових 
штрафів за захоплення 1648 р. майна Реміяна Ґавловського у його дворі 
в передмісті м. Литовеж.

Березня 22. -  Декрет Володимирського ґродського суду про передан
ня на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи за скар
гою Реміяна-батька і Реміяна-сина Ґавловських і Юрія Щуровського на 
кн. Владислава-Домініка Заславського про спустошення і спалення його 
підданими -  литовезькими міщанами, 1648 р. двору Ґавловських у пе
редмісті м. Литовеж і вбивство Настазії Ґавловської.

Березня 23. -  Протестація студентів Луцького єзуїтського колегіуму Мі- 
хала Ходоровського і Яна Старуського перед Луцьким ґродським урядом 
про побиття і пограбування їх та інших студентів колегіуму 22 березня
1650 р. жовнірами корогви Станіслава Ґурського.

Березня 23. -  Реляція возного Миколая Поневиського перед Луцьким 
ґродським урядом про подання овруцькому старості, ротмістру Київ
ського воєводства Владиславу Немиричу трьох позовів до Головного лю
блінського трибуналу у справі щодо організації ним у листопаді 1649 р. 
вбивства у м. Олевськ київського стольника Владислава Хребтовича і 
захоплення його майна.

Березня 24. -  Маніфестація Івана і Ганни Халепських перед Житомир
ським ґродським урядом про наїзд козаків 1648 р. на орендовану ними 
частину с. Филиповичі і захоплення різного майна, в т. ч. документів, 
зокрема, заставного запису Івана Филиповського на цей маєток. 
Халепський повернувся до села 1649 p., “скоро тільки по заспокоєнню 
вторгнення козацького і встановлення миру між Річчю Посполитою і 
Військом козаків Запорозьких”.

Березня 24. -  Свідчення кременецьких міщан, євреїв Гедалія Мошковича 
та Іцка Михелевича перед Кременецьким ґродським урядом про продаж 
ними кременецькому міщанинові, єврею Якубу Абрамовичу по номі
нальній ціні боргового зобов’язання на 4 тис. польських золотих, даного 
кн. Євгенією-Катериною Вишневецькою, на час запису покійною, їхньо
му стриєві (теж уже покійному) -  Мікелю Носановичу.

Березня 24. -  Судова присяга Яна Охрімовича перед Луцьким ґродським 
урядом про грабунки на суму в 700 польських золотих, заподіяні йому
1648 p., при поході під Пилявці, ротмістрами найманого чужоземного 
війська Криштофом Приємсї>ким і Яцьком Розражевським.

Березня 24. -  Протестація від імені Марка Гулевича перед Луцьким ґрод
ським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 3 та 6 липня 1649 р. 
корогвою ротмістра Яна Линевського у належній Гулевичу частині с. Си- 
монів.

Березня 24. -  Протестація від імені Марка Гулевича перед Луцьким ґрод
ським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 6 липня 1649 р. корог
вою ротмістра Киліяна Вільгорського у с. Дуліби.

Березня 26. -  Протестація від імені подружжя Ґабріеля і Зофії Стемп- 
ковських перед Луцьким ґродським урядом про зловживання упра
вительки їхніх фільварків Янової Брожчиної “под чась тьгс нє до

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 1617 зв. 
-1618 зв., акт 1127. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 423. Анотація 
VIII.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 1631 зв.
-  1633 зв., акт 1135. Мова старо
українська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 423. Анотація 
VII.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 915 зв. 
-918, акт 803. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 918 — 
920, акт 804. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 115 зв. —
116, акт 94. Мова польська.

Ф.21,оп. 1,спр. 143а,арк. Ибзв., 
124. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 932 зв.
-  933 зв., акт 818. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 936 зв.
-  938а, акт 822. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 265, арк. 938а-
941 зв., акт 823. Мова староукра
їнська.
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коньца успокоєньїх єшчє завєрух по своєволи и инькурсьіахь козацких, 
кгдьі ш  мл. року прошлого [1649] на початку, зараз яко южь оабьіватєлє 
краєвь тутошньис на мєстьца и домовь своиис зь забєговь поворочали”.

Березня 26. -  Протестація від імені кн. Владислава-Домініка Заславсько- 
го, дідича, та Станіслава-Казимира Беневського, державці містечка Го- 
лятин і належних до нього присілків, перед Луцьким ґродським урядом 
про грабунки і насильства, заподіяні у квітні -  травні 1649 р. в цьому 
маєткові корогвою ротмістра Яна Линевського.

Березня 28. -  Маніфестація Яна Борейка Кнерутського перед Луцьким 
ґродським урядом про втрату його майна і майнових документів 15 серп
ня 1649 р. у битві поблизу м. Зборів.

Березня 28. -  Протестація від імені Андрія Лещинського, дідича, та Яна 
Кашовського, державці с. Вельничі, перед Луцьким ґродським урядом 
про грабунки і насильства, заподіяні у цьому селі 25 -  27 березня 1650 р. 
волоською корогвою кн. Дмитра Вишневецького.

Березня 28. -  Протестація архімандрита Милецького монастиря Йоси- 
фа Чаплича Шпановського перед Володимирським ґродським судом про 
спустошення монастирських маєтків Комарів, Солов’їв та ін. жовнірами 
ротмістра Кондрацького з полку [Криштофа] Корицького всупереч коро
лівському охоронному універсалові.
Реєстр захопленого майна.

Березня 28. -  Декрет суду Дубнівськош магістрату у справі за скаргою 
Микити Кульшиного з приводу захоплення “по козаках перших” пан
ського жита Приснячкою і Стефаном Листвинським.
Під час слідства позвана Приснячка показала, що “козаки, які напали, те 
[жито] мололи, їли, і всі ми те жито їли, і Стефан Листвинський [також 
їв]”.
Суд присудив Стефану Листвинському і Приснячці повернути згадане 
жито панові.

Березня 29. -  Протестація від імені Яна Комара перед Луцьким ґрод
ським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 1649 р. в його будин
кові в м. Луцьк жовнірами корогви Станіслава Ґурського.

Березня 29. -  Протестація від імені кн. Вацлава [Святополка] Четвер- 
тенського перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, 
заподіяні корогвою ротмістра Томаша Козики в червні 1649 р. у м. Чет
вертая і належних до нього селах Лище, Залюбич, Годомичі, Тростянець 
і Острів.

Березня 29. -  Маніфестація Петра Пашинського перед Луцьким ґрод
ським урядом про втрату в обозі під час битви поблизу м. Зборів [сер
пень 1649 р.] майна і майнових документів.

Березня 29. -  Маніфестація від імені Войцеха Пясецького перед Луць
ким ґродським урядом про втрату в серпні 1649 р. його майна і майнових 
документів, захоплених татарами по дорозі до м. Олика.

Березня 29. -  Маніфестація луцьких бурмістрів Стефана Нестеровича і 
Ґабріеля Вирозуба перед Луцьким ґродським урядом про одержання уні
версалу коронного підскарбія Богуслава Лещинського щодо сплати куп
цями м. Луцьк на 1 березня 1650 р. до королівського скарбу в м. Люблін

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 959 -  
965, акт 842. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 950 -
951 зв., акт 832. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 984 -  
985, акт 860. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 989 зв.
-  993, акт 864. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 182 зв.
-  192, акт 147. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 143 зв., 
акт 443. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 
997 -  998, акт 869. Мова 
староукраїнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 265, арк. 1000 зв. 
-1001 зв., акт 871. Мова старо
українська.

Ф.25,оп. 1,спр. 265,арк. 1001 зв.
-  1002 зв., акт 872. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 1003 
і зв., акт 873. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 1011 зв.
-1012 зв., акт 877. Мова старо
українська.



Фоку 1650

600 польських золотих донативи і про неможливість сплатити цю суму, 
бо “вь мєстє Луцьку жадних купьцов по ннкурсиях нєпрьіятєльскш: и по 
зьнєсєню ©гьн£м нємал вьсєго миста на зосьтало”.
Свідчення возного Миколая Опанасовича про одержання універсалу 
підскарбія 29 березня 1650 р. та про розорення м. Луцьк і відсутність у 
ньому купців.

Березня 29. -  Протестація від імені Станіслава Корчминського перед 
Луцьким ґродським урядом про розгром 1648 р. луцькими міщанами на 
чолі з бурмістрами Василем Шильнем, Костантим Слизнем і Федором 
Липкою, “подь чась козачьізьньї заровьно с козаками кграсьсуючьімь”, 
його маєтку поблизу м. Луцьк -  с. Двірець.

Березня 29. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
міщанина м. Дубно, єврея Йося Мордушевича на Матвія Футреняту 
щодо привласнення 60 баранячих шкур, наданих йому для вичинення 
Йосевим братом (на час суду покійним), та цегли з розібраної печі у бра
товій солодовні.
Один із свідків повідомив, що братову дружину мордували козаки, ви
магаючи грошей.

Березня 30. -  Маніфестація Костантого Кміти перед Луцьким ґродським 
урядом про втрату [у серпні 1649 р.] на переправі під час битви поблизу 
м. Зборів майна і майнових документів.

Березня 30. -  Протестація Філона Словицького перед Володимирським 
ґродським судом про збитки, заподіяні його підданим в передмісті м. Во
лодимир -  Михайловець і Рилавиця (були в його держанні), жовнірами з 
корогви ротмістра кн. Дмитра-Юрія Вишневецького.
Реєстр потерпілих.

Березня 31. -  Реляція возного Яна Билини перед Луцьким ґродським 
урядом про вручення поручнику корогви Цеклінського з полку Владис- 
лава-Домініка Заславського Самуелеві Калусовському, та Янові Пари- 
сові двох позовів до Головного люблінського трибуналу у справі щодо 
захоплення ними у червні -  липні 1649 р. коней і худоби у маєткові Анни 
Брам с. Бочаниця.

Березня 31. -  Протестація Марцина Скармировського перед Луцьким 
ґродським урядом про розграбування корогвою Андрія Суходольського 
його майна 12 грудня 1648 р. у с. Кияни Люблінського воєводства, де він 
знайшов притулок, тікаючи від козаків.

Березня 31. -  Протестація луцького біскупа Андрія Ґембицького перед 
Володимирським ґродським урядом про неналежне витягання стацій у 
маєтках Хотачів, Русів, Желинів й Верхнів жовнірами кн. Дмитра Виш
невецького.
Реєстр заподіяних збитків.

Березня 31 .- Протестація ксьондза Августина Бельського, пріора Затур- 
цівського монастиря святого Августина Пустельника, перед Володимир
ським ґродським урядом про вбивство 1649 р. супріора цього монастиря 
Якуба покозаченими підданими Яна Сапеги з с. Березолупи, оскверніння 
костелу і захоплення різного майна.
Свідчення возного Миколая Бохновського про арешт підданих.

Ф.25,оп. 1,спр.265,арк. 1012зв. 
-1017 зв., акт 878. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т . 4. -С.  424-428.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 146 зв. -  
147, акт 450. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 
1024 і зв., акт 886. Мова 
староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 205 зв. -  
209, акт 157. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 1033 -  
1035 зв., акт 894. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 265, арк. 1037зв.
-  1038 зв., акт 896. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 209-211, 
акт 158. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 211-213, 
акт 159. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР.- Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 429-431.
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Квітня 1. -  Протестація від імені Марка Гулевича перед Луцьким ґрод
ським урядом проти київського воєводи Адама Киселя за стягнення з 
підданих в селах Симонів і Дуліби незаконної стації, здійснене двічі -  в 
жовтні і грудні 1649 р., німецькими і волоськими найманцями Киселя. 
Реєстр захопленого майна.

Квітня 1. -  Протестація луцького каноніка Мацея Поплавського від 
імені всього капітулу луцької кафедри та селян належного капітулові 
с. Садів з присілками перед Луцьким ґродським урядом про незаконне 
стягнення 3 червня 1649 р. в цьому селі, вже двічі спустошеному “прєзь 
нгприятєля”, грошових і натуральних стацій королівським ротмістром 
Андрієм Кашовським з товариством (імена товаришів подано).
Реєстр стягненого майна.

Квітня 1. -  Протестація луцького каноніка Мацея Поплавського від імені 
всього капітулу луцької кафедри та підданих з с. Садів і його присілків 
перед Луцьким ґродським урядом проти королівського ротмістра Петра 
Фалибовського та поручника Станіслава Мровинського за те, що вони в 
серпні 1649 р., від’їхавши від своєї корогви і обозу поблизу м. Збараж й 
зібравшись зі спільниками, заподіяли в с. Садів кривди й збитки, неза
конно стягнувши з підданих капітульного маєтку обтяжливу стацію. 
Реєстр заподіяних кривд і збитків.

Квітня 1. -  Універсал коронного підскарбія Богуслава Лещинського від 
23 лютого 1650 р. про накладення на всіх євреїв Корони згідно з сей
мовою конституцією [див. запис від 22 листопада 1649 р.] певної суми 
поголовного податку та звільнення їх у зв’язку з цим від сплати інших 
податків на особу [фактично ж подимний податок вони платили й далі].

Квітня 4. -  Універсал київського воєводи Адама з Брусилова Киселя від 
26 березня 1650 р. до шляхти Київського воєводства з повідомленням 
про розпорядження короля, який для підтримання спокою серед підда
них заборонив шляхті залишати свої маєтки, а йому виїзджати з Києва, 
і про скасування, у зв’язку з цим, призначеного на 4 квітня сеймику і 
перенесення елекції земських урядовців на сеймик для елекції депута
тів до Головного люблінського трибуналу, який також мав відбутися у 
м. Житомир.

Квітня 5. -  Протестація Войцеха Жеґоти перед Луцьким ґродським уря
дом проти громади с. Уїздці та Марцина Пужинського, возного з с. Пел- 
за -  підданих [Августина]-Домініка [Сла] Малинського, за те, що вони
1648 р. під час безкоролів’я і козацького повстання, коли скаржник пе
ребував у Польщі, “на то умьісльнє змовьівьшьісє, козаками и здрайца- 
ми почьінивьшьі, а на вшєлякую роспусту роспасавьшисє”, наїхали на 
с. Корито, захопили худобу і видерли бджіл.

Квітня 6. -  Протестація Федора, Тараса, та ін. Васьковських і Мойсея, 
Богдана та ін. Барановичів перед Житомирським ґродським урядом про 
кривди і збитки, заподіяні їм у с. Гошів жовнірами корогви [Юрія] Не- 
мирича, розміщеної в м. Овруч.
Реєстр захопленого майна.

Квітня 6. -  Протестація панів Васьковських та Ущапів перед Житомир
ським ґродським урядом про спустошення їхніх маєтків Васьківці та 
Ущапи жовнірами корогви [Юрія] Немирича.
Реєстр захопленого майна.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 1-4,
аісг 1. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 12 -
14 зв., акт 12. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 15 -  
16 зв., акт 13. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 86, арк. 1058 зв. -  
1059 зв., акт 792. Мови старо
українська і польська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 133-134, 
акт 108. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 32 -  33, 
акт 27. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .- 
С. 435. Анотація І.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 137 зв.- 
139 зв., акт 113. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 139 зв.-
141, акт 114. Мова староукра
їнська.
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Квітня 6. -  Запис про презентацію від імені житомирського старости 
Крипггофа Тишкевича на Житомирському ґродському уряді коней, віді
браних у селян-втікачів, які переходили на Україну повз с. Вереси та 
м. Житомир.

Квітня 7. -  Протестація від імені Януша Прусиновського перед Луць
ким ґродським урядом проти кн. Самуеля-Кароля Корецького, який 
“року прошлого [1649] пєрєдь єксьпєдициєю Зборовьскою становили 
з людомь своимь власньїмь собозомь подь мєстєчькомь Торговицею..., 
мсца июля чєтвєрьтого дня ... смєль и важьільсє ... до маєтносте села 
Радомьішля, любо барьзо а праве внивєчь, такь прєзь неприятель Ко
рони Польскоє, яко тєжь прєзь частоє пєрєхожєньє и становєньє сє 
кгвальтовноє жольниров, спустошоной и спалєном ..., людєм своих 
козаковь украиньньїхь конем двєстє, давьшьі соньїмь и назначьівьшьі тьіє 
добра село Радомишль за приставьство альбо юдпочнєньє, присла/« и 
стацию брати ... незносную у подданих и всєє громади Радомискоє, 
пгго сє которому з них подобало кгвальтомь брали и на пожьітокь свом 
собєрьтали”.
Реєстр захопленого майна.

Квітня 7. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позовів до Головного люблінського трибу
налу за несплату подвійного подимного податку луцькому підкоморію 
кн. Григорію Святополку Четвертенському, луцькому земському писарю 
Марку Гулевичу, багатьом іншим особам, а також євреям міст Кременець 
і Луцьк від волинського скарбника Марцина Домбровського, обраного 
на сеймику в м. Луцьк 25 червня [1648 р.] екзактором цього податку у 
Волинському воєводстві.

Квітня 7. -  Маніфестація Яна Закревського від імені своїх батьків 
Олександра-Андрія і Потенції Закревських перед Луцьким ґродським 
урядом про те, що 1648 р. під час повстання козаки захопили в лісі між 
селами Саморовичі і Лиликів “урожоную панюю Зофию Павєцького 
Алєкьсаньдровую Мшальскую, цорьку самоє єє мл. панєє Закьрєвьскоє”, 
та родинні майнові документи й речі, що були при ній, які не повернули 
і невідомо куди поділи.
Перелік захоплених документів.

Квітня 7. -  Маніфестація від імені Героніма Россена перед Луцьким 
ґродським урядом про те, що в маєтках Остальці Великі і П[і]сків Сте- 
панського ключа, які були у його держанні, зібрано 72 польські золоті 
подимного податку [якого саме -  в акті не вказано, але ймовірно -  за
твердженого 7 лютого], однак через велике спустошення цих сіл не вда
лося залучити жодного підданого до виконання судової присяги. Без цьо
го гроші не можна було віддати поборці, тому їх здано в уряд.

Квітня 7. -  Протестація Петра Загоровського перед Володимирським 
ґродським урядом про неналежне вибирання стацій у його дідичних ма
єтках Острівець, Колмівщина і Василівщина поблизу м. Володимир жов
нірами кн. Дмитра Корибута Вишневецького, що призвело до відходу 
підданих.

Квітня 8. -  Маніфестація від імені Миколая Сенюти Ляховецького перед 
Луцьким ґродським урядом про напад на його маєток с. Серхів в жовтні
1648 р. повсталих селян, які не тільки розграбували і сплюндрували його, 
спаливши двір і будинок, але й, знайшовши закопані майнові документи 
Сенюти, “позабирали, пошарьпали и што видати, яко кгдє собєрьнули”.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 141 зв., 
акт 115. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 40 -  
43 зв., акт 35. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 44 зв. -  
49 зв., акт 37. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 59 зв. -  
60 зв., акт 44. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 62, 
акт 46. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 227 зв. -  
230, акт 175. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 67-68,
акт 52. Мова староукраїнська.
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Квітня 8. -  Протестація від імені ректора Андрія Скибицького і братії 
Ярославського єзуїтського колегіуму перед Луцьким ґродським урядом 
про незаконне стягнення жовнірами волоської корогви ротмістра Пе
тра Корицького в жовтні 1649 р. стацій з підданих належного колегіуму 
с. П’ятигорщина, в якому вже було зібрано стацію корогвою кн. Дмитра- 
Юрія Вишневецького.
Реєстр захопленого майна.

Квітня 9. -  Протестація від імені Самуеля Лещинського, дідича м. Тор
говиця і належних до нього сіл, та його батька -  дерптського воєводи 
Андрія Лещинського, перед Луцьким ґродським урядом проти жовнірів 
волоської корогви ротмістра Петра Корицького з полку Криштофа Ко
рицького за захоплення в серпні 1649 р. худоби у їхніх підданих під час 
ночівлі в місті.

Квітня 9. -  Протестація від імені Андрія Лещинського, дідича м. Рома
нів (Колки), перед Луцьким ґродським урядом про те, що поручник ко
рогви Станіслава Ґурського -  Ян Шашевський з товаришами цієї корог
ви, повертаючись 1649 р. від Збаража чи від Зборова, наїхав на Романів- 
ську [Колківську] волость і заподіяв там великі шкоди і насильства, 
побивши підданих й стягнувши з них обтяжливі стації.
Реєстр захопленого майна.

Квітня 9. -  Маніфестація Яна Шистовського, урядника [Анни Шимко- 
вич] Шклинської в селах Затурці, Шельвів і Шельвівська Волька, перед 
Луцьким ґродським урядом про невідповідність реєстрів попередніх 
урядників на збір прибутків з сіл через спустошення та розграбування 
їх “пргзь свовольньїє купьі и того ж нєприятєля Крижа Свєтого”, з пере
ліком підданих, яких вбито, взято в татарський полон або які розійшлися 
“на своволю козацькую”.

Квітня 11.- Протестація ігумена Милецького монастиря Юзефата Куцев- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про розграбування монастиря 
кременецьким підстаростою і войським Міхалом-Марціяном Єловиць- 
ким, який “року недавно барьзо прошлого [1649] в мєсєцу сєпьтєбрє с 
посполитого рушєнья приєхавьшьі и взявьшьі вєдомость же прошлого 
©тьца игумєна и законьниковь того жь монастира татаровє з козаками 
©дньїх в цєрьквє, а других в монастирє и за монастьірол* тираньско поза- 
бияли, поморьдовали и монастирь самьій запаливьшьі, тьіє тєла попали
ли”, захопив монастирські села Загірці і Довга Волиця, а також майно.

Квітня 12. -  Протестація єврея Шмуйла Носановича, колишнього орен
даря м. Стемпків Новий -  маєтку Ґабріеля Стемпковського, перед Луць
ким ґродським урядом проти Веспасіяна Беневського, орендаря інших сіл 
Стемпковського, який, “кгдьі южь по уступєню рєбєлизаньтовь козаковь 
люде назадь до домовь своих повєрьтали и тоть жьідь, тєпєрєшньїй 
протєстаньсь, повєрьнул и убозтво своє, котороє бьіль пєрєдь ТЬІМЬ в 
землю, утєкаючьі, поховал, провидєньция дивина всє вьцалє ... ничого 
не попсованьїх застал, єго мл. пан Бєнєвьский довєдавьшьісє, © томь 
нє маючьі жадного права и прєтєксьту до нєго, ... што всє коштовало 
золотьіх сто, кгвальтовнє взяль, пограбиль и того всєго на свой пожьітокь 
зажьіваєть, а протєстаньтови привєрьнути нє хочєть”.

Квітня 12. -  Протестація від імені Марцина Шадурського перед Луць
ким ґродським урядом про заподіяння йому шкод і збитків сусідом по 
с. Борисковичі Олександром Ґротовським, який під час перебування Ша
дурського у війську в липні 1649 р. перешкодив жовнірам, під час їх-

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 71 зв. -
73, акт 56. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 73 -  
74 зв., акт 57. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 75 -  
76 зв., акт 58. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 77 -  79, 
акт 59. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 84 -
86 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 93 -  94, 
акт 71. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 94 -
96 зв., акт 72. Мова староукра
їнська.
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нього переходу повз с. Борисковичі, зібрати в ньому законно встановлену 
стацію, побивши й зневаживши їх, за що вони помстилися, наїхавши на
ступного дня на село (у тому числі на частину Шадурського), сплюн
друвавши, спустошивши і розграбувавши його. Крім того, Ґротовський 
захопив майно в підданих Шадурського та намагався примусити їх до 
виконання повинностей на свою користь.
Реєстр майна, захопленого у дворі Шадурського.

Квітня 12. -  Протестація від імені Ґабріеля Стемпковського перед Луць
ким ґродським урядом проти орендарів його ставів у с. Несвіч -  міщан 
м. Горохів, підданих Киліяна Вільгорського, євреїв Юська Лейбовича та 
його сина Ґерсона, про те, що, орендувавши 1649 р. два стави за 5 тис. зо
лотих, вони виловили й продали рибу і втекли, не доплативши за оренду 
1800 польських золотих.

Квітня 12. -  Протестація Фляшинського, трубача корогви кн. Владислава- 
Домініка Заславського, перед судом Дубнівського магістрату проти мі
щанина м. Дубно Васька Величка про неповернення його ікон, які під час 
“козаччини” пропали в шпиталі, та поранення протестанта.

Квітня 12. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі про вста
новлення власника коня, якого впізнав як свого Ян Гронкевич, трубач 
корогви кн. Дмитра Вишневецького, у паробка чуднівського римаря. 
Гронкевич стверджував, що того коня втратив поблизу м. Пилявці.

Квітня 13. -  Маніфестація Миколая Янчинського, посесора частини 
с. Іванків, перед Житомирським ґродським урядом про втрату заставного 
запису Михайла Стрибиля на цей маєток, “кгдьі в року [1648] таборсчи- 
на козацькая зачавшися всюди”.

Квітня 13. -  Реляція возного Петра Ленського перед Луцьким іродським 
урядом про вручення позовів до Головного люблінського трибуналу єв
реям міст Острог і Львів від Яна Цешковського та межиріцького єврея і 
орендаря Лейба у справі про те, що 1648 р., під час безкоролів’я, острозь- 
кі євреї обманним шляхом одержали столове срібло кн. Самуеля-Кароля 
Корецького вагою 200 гривен і вартістю 10 тис. золотих, передали його 
львівським євреям і спільно з ними тримали й використовували для своїх 
потреб і оборудок.

Квітня 13. -  Реляція возного Міхала Козловича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позовів до Головного люблінського трибуна
лу ротмістрам повітових корогов Волинського воєводства Янові Шимко- 
вичу Шклинському і Олександрові Хрінницькому, ротмістрові волось
кої корогви кн. Дмитра[-Юрія] Вишневецького -  Самуелеві Зарудному, 
товариству та челяді їхніх корогов за скаргами Андрія Лещинського, ді
дича, Яна Кашовського, державці с. Вельничі, та вельницького священи
ка Григорія Гапоновича про стягнення в 1649 -  1650 рр. “нєзьвичамнов 
стации”.
Наведено прізвища товаришів цих корогов.

Квітня 13. -  Протестація Катерини Облапської, від себе та від імені свого 
сина Миколая Облапського, перед Луцьким ґродським урядом проти ко
ролівського ротмістра Криштофа Корицького та товаришів його корогви 
(їхні імена подано), які з підданих с. Облапи у 1649 -  1650 рр. “стацию 
николи перед тьімь нєбьівалую, правомь заказаную, смєли и важьілисє 
вьібирати”.
Перелік захоплених у підданих худоби і продуктів.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 103 -  
104, акт 78. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 150 зв., 
акт 460. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 150 зв. -  
151, акт 461. Мова польська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 145ізв., 
акт 120. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 112 -  
113, акт 88. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 115 зв.
-  117 зв., акт 91. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 117 зв.
-  119, акт 92. Мова староукра
їнська.
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Квітня 13. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибу
налу Андрієві Лещинському від Миколая Сенюти Ляховецького про 
притягнення до відповідальності підданих Лещинського з с. Карасин 
Колківського ключа за те, що вони, покозачившись під час безкоролів’я 
і козацького повстання та об’єднавшись з жителями м. Чорторийськ і 
сіл Городок, Маневичі й Лішна Воля, розграбували і спалили в жовтні
1648 р. двір позивача в с. Серхів.

Квітня 13. -  Протестація луцького і острозького єпископа, архімандрита 
Милецького монастиря Юзефа Чаплича Шпановського перед Луцьким 
ґродським урядом про невиконання полковником і ротмістром Кришто- 
фом Корицьким та всім товариством його корогви, що квартирувала в 
містечку Торчин, декрету комісарського суду в м. Люблін щодо повер
нення монастиреві захопленої худоби або сплати відшкодування за неї.

Квітня 13. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивіл- 
ла перед Володимирським ґродським урядом про збитки, заподіяні його 
підданим у с. Городище неналежним вибиранням стацій жовнірами во
лоської корогви кн. Владислава-Домініка Заславського.

Квітня 13. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Володимирським ґродським урядом про неналежне вибирання ста
цій з його підданих у с. Нова Воля жовнірами кн. Владислава-Домініка 
Заславського з корогви ротмістра Адама Тремеського.

Квітня 13. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивіл
ла перед Володимирським ґродським урядом про неналежне вибирання 
стацій з його підданих у селах Оличка та Якубчиці жовнірами кн. Вла- 
дислава-Домініка Заславського з корогви ротмістра Станіслава Ґур- 
ського.

Квітня 13. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивіл
ла перед Володимирським ґродським урядом про неналежне вибирання 
стацій з його підданих у с. Яблонне жовнірами кн. Владислава-Домініка 
Заславського з корогви ротмістра Царини.

Квітня 14. -  Маніфестація від імені Абрама Стрибиля перед Житомир
ським ґродським урядом про втрату документів на маєтки: місто і село 
Ловків, містечко Смолівка, частину с. Калинівка, с. Кам’яний Брід та 
с. Булгаки 1648 р. поблизу містечка Шершні, під час втечі перед насту
пом козаків.

Квітня 14. -  Маніфестація від імені Абрама Стрибиля перед Житомир
ським ґродським урядом про порушення контракту з гданським купцем 
Петром Бомбаром на вивезення поташу з маєтку Булгаки 1648 р. через 
війну з козаками.

Квітня 14. -  Протестація від імені Михайла Стрибиля перед Житомир
ським ґродським урядом про збройний напад повсталих міщан з м. Лі- 
щин на його дідичний маєток с. Іванків та викочення іванківських під
даних з усім їхнім майном.

Квітня 14. -  Протестація від імені малолітніх спадкоємців Яна Рого- 
зинського та їхнього опікуна Мацея Рогозинського перед Луцьким ґрод
ським урядом проти Олександра Зарудного, ротмістра волоської корогви 
кн. Дмитра Вишневецького, жовнірів цієї корогви про заподіяння кривд

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 123 зв.
-  125, акт 96. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 128 зв.
-  129, акт 99. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 241 і зв., 
акт 188. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 241 
зв. -  242 зв., акт 189. Мова 
староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 242 зв.
-  243, акт 190. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 243-244, 
акт 191. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 147 зв.
-  148, акт 124. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 149, 
акт 126. Мова староукраїнська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 149-150, 
акт 127. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 130 -
131 зв., акт 101. Мова старо
українська.



Фоку 1650

і збитків у березні 1650 р. під час постою корогви в їхньому дідичному 
с. Рогізне.
Реєстр захопленого майна.

Квітня 14. -  Протестація луцького каноніка Миколая-Олександра Рамул- 
та перед Луцьким іродським урядом проти Станіслава Ґурського, ротмі
стра корогви [кн. Владислава-Домініка Заславського], розквартированої 
в м. Луцьк, та його слуг і челяді за стягнення з підданих в с. Вікторяни 
Луцької канонії, вже двічі спустошеному татарами, незаконної грошової 
і натуральної стацій.
Реєстр захопленого майна.

Квітня 15. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибу
налу королівському ротмістрові Станіславові Ґурському та іншим това
ришам цієї корогви за скаргою Марцина Домбровського про заподіяння 
шкод і збитків його підданим з різних сіл (їх в акті не названо; див. запис 
у цьому розділі від 22 березня).

Квітня 15. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибу
налу Яну Свентицькому та Касперові Піотровському за скаргами Анни 
Чернівської та її чоловіка про неповернення майна (одягу, посуду, екіпа
жів, рушниць тощо), переданого їм на зберігання позивачкою та її пер
шим чоловіком Андрієм Мшальським 1648 р. під час “иньтєррєкгьни и 
самое рєбєльлии козацьков”.

Квітня 15. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
козарівського орендаря єврея Міхеля на шинкарку Наталку Ковалиху про 
несплату 40 польських золотих за горілку.
Позвана свідчила, що гроші, одержані від шинкування, забрали у неї ко
заки.

Квітня 16. -  Протестація Павла Щеніївського перед Житомирським ґрод
ським урядом про напад 8 липня 1648 р. на його будинок в с. Ханів по
встанців з с. Унин, м. Бородянка та ін. і захоплення різного майна, під
готовленого до вивезення (реєстр додано).
Щеніївського, підданого тортурам, врятував від смерті московський по
сол, який їхав до Адама Киселя: “хотєчи розстреляти, на пляць вивели 
и пєвнє бьі бьіли рострєляли, лєчь в тим ошатрьность Божая, хотєчи 
протєстаньта при животе заховати, посла московского до єго мл. пана 
Кисєля, тєпєрєшьнєго воєводьі, а на шн чась кашьтєляна києвского, при- 
годив, которьш литостю хрєстиянскою врузшєньш, протестанта (од смср- 
ти <ùd тмхь сокрутниковг содратоваль”.

Квітня 16. -  Протестація Олександра Ленкевича Іпогорського перед Жи
томирським ґродським урядом проти київського митрополита Сильве- 
стра Косова щодо збройного наїзду 1648 р. його підданих з с. Унин на 
чолі з двома ченцями на його ґрунти в м. Розважів і с. Старовичі на р. Те
терів, знищення рудень і вбивство двох рудників.

Квітня 16. -  Протестація Павла Щеніївського перед Житомирським ґрод
ським урядом про знищення козаками 1648 р. документів родинного архі
ву, зокрема на маєтки Ханів, Унин та Рудка, доручених на зберігання ха- 
нівському підданому Юхимові Селивоненкові і схованих в його коморі. 
Перелік документів, складений Щеніївським по пам’яті.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 135 -  
136 зв., акт 105. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 136 зв.
-  137 зв., акт 106. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 140 -
141, акт 109. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 153, 
акт 468. Мова польська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 150 зв.- 
152 зв., акт 129. Мова старо
українська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 435. Анотація III.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 152 зв.- 
154 зв., акт 130. Мова старо
українська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 435 -  436. Ано
тація IV.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 154 зв.-
155, акт 131. Мова староукра
їнська.
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“J f голови хмелем обмщрньїе маючи ”

Квітня 16. -  Протестація від імені ректора Яна Даровського, братії та під
даних Острозького єзуїтського колегіуму проти ротмістра кн. Дмитра- 
Юрія Корибута Вишневецького та його корогви за те, що корогва, 
ставши в жовтні 1649 р. на постій в с. Княгинин, з підданих цього на
лежного колегіуму села та його присілків “нєзьвичайную з лану албо з 
волоки стацию надь посьполитоє право вьітиськали..., абьі с кажьдого 
зособьна лану не содєнь, алє два польтн солоньїньї, нє пєтьнадьцє/и, але 
шєсьнадьцєть кварьть масла, нє трьінадьцєть, алє трьідьцєть возовь 
дровь убогиє подьданиє давали, альбо пинєзьми масьло и солонину 
платили...; инь сумьма з волокь сту пє/ядєсят ©сми учьінит золотьіх 
сємьнадца/w тьісєчєй шєстьсот тридцать и грошей пят..., вьібирали 
волами, коровами, яловицами, вєпрами, ябльїками, жьітомь в снопах, 
татарькою и што кольвєкь у хлопа знашли, а в самьіх пинєзєх взєли 
золотьгс пет тьісєчєй пєтсоть чотьірьдєся/w трьі”, чинячи при цьому на
сильства і зловживання, і, незважаючи на розорення колегіуму й на те, 
що колегіум “почєть значьньїй людєй на услугу Рєчьі Посьполитоє такь 
под Пилявьцьі, яко подь Зборовь ставило”, а також на спустошення його 
маєтностей сараною; у відповідь на подану кн. Дмитру Вишневецькому 
скаргу корогва наїхала на с. Мощаниця.
Перелік побоїв, ран та інших кривд і збитків, заподіяних підданим.

Квітня 16. -  Реляція возного Валентого Павловського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення позовів до Головного люблінського три
буналу ротмістрові корогви [Владислава-Домініка Заславського] -  Ста
ніславові Ґурському, та його слузі за скаргами підданих і громад сіл Ві- 
кторяни Луцької канонії та Людчин Острозького пробозтва про незакон
не стягнення грошових і натуральних стацій.

Квітня 16. -  Протестація Павла Щеніївського перед Житомирським ґрод
ським урядом проти київського митрополита Сильвестра Косова про 
збройні наїзди на маєток Щеніїєвського с. Унин і спустошення села.

Квітня 20. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позовів до Головного люблінського трибуна
лу поручникові Яну Шашевському та іншим товаришам корогви Станіс
лава Ґурського, а також кн. Самуелеві-Каролю Корецькому за скаргами 
Януша Прусиновського про насильницьке стягнення стацій і заподіяння 
кривд і збитків підданим у його с. Радомишль “прєзь людь кнєжати єго 
мл. козаковь украиньньїхь з роськазанья кнєжати єго мл., кгдьі самь сталь 
собозомь подь мєстьтєчькомь Торьговицєю року прошьлого” [1649], а в
1649 і 1650 рр. -  товариством роти Ґурського.

Квітня 20. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позовів до Головного люблінського трибуна
лу за скаргами кн. Федора [Святополка] Четвертенського різним особам, 
у тому числі ротмістрам Станіславові Ґурському та Самуелеві Калусов- 
ському з товариством їхніх корогов, за заподіяння шкод і збитків підда
ним князя в с. Сіянці.

Квітня 20. -  Протестація від імені Вацлава Чечеля Новоселицького пе
ред Луцьким ґродським урядом проти громади містечка Гоща і с. Вос- 
кодави з присілками -  маєтків Адама Киселя, про те, що ці його піддані 
упродовж 1648 -  1649 рр., під час безкоролів’я та початку козацького 
повстання, обравши собі ватажків, кілька разів нападали на с. Витків, 
вбили Зофію Яблонську, захопили її майно, спалили двір, порубали ліс і 
захопили худобу в підданих.
Реляція возного Яна Білини про огляд вирубаних гаїв та могили вбитої 
Яблонської.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 145 -
156 зв., акт 114. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 165 зв. 
-166  зв., акт 124. Мова старо
українська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 155 зв.- 
156, акт 132. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 166 зв.
-  167 зв., акт 125. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 175 зв.
-  177, акт 131. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 
180 -  182, акт 134. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -  
Ч. ІИ.-Т.4.-С.  433-435.
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<Року 1650

Квітня 21 .- Оповідання Базилія Козинського перед Луцьким ґродським 
урядом про напад на нього 21 березня 1650 р. в с. Острів (тут він меш
кав в частині свого родича Івана Козинського) братів Костюка і Степана 
Савчиків, підданих кн. Григорія Святополка Четвертенського з цього 
села, які тяжко побили і поранили його, забрали шапку й гроші, по
грожуючи при цьому таким чином: “єсьчє то ничого, алє обачьішь, што 
сє з тобою будєть дєяло и зь другими панами, тьіло трохи вьггрьіваємо, 
по вдному знову вась кажьдого шляхьту будемо низатьі яко на вєньду 
и топитьі”.

Квітня 21. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибу
налу ротмістрові Андрієві Суходольському та всій його корогві за скар
гою Марцина Скармировського про захоплення в його господі в с. Кия
ни Люблінського воєводства, де він мешкав у грудні 1648 р. “подь чась 
инькурьсий козацькихь”, одягу, килимів, зброї та ін. речей.

Квітня 21 .- Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позовів до Головного люблінського трибу
налу ротмістрам Генрикові Кашовському і Лукашеві Гулевичу та їхнім 
корогвам за скаргами волинського воєводи кн. Адама-Олександра Сан- 
ґушка й адміністратора і капітулу Жидичинського монастиря про запо
діяння кривд і збитків, стягнення неналежних стацій в с. Ольбле, м. Ка
мінь, селах Рокині і Боголюбе, а також стягнення незвичайного мита із 
підданих Санґушка з с. Зміїнець.

Квітня 21. -  Реляція возного Корнилія Хлодзинського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення позовів до Головного люблінського три
буналу ротмістрам Ґабріелю Стемпковському, Даніелеві Стемпковському 
та Мацеєві Порембському, поручникові корогви Даніеля Стемпковсько- 
го, за скаргою архімандрита Юзефа Тризни та всього капітулу Києво- 
Печерського монастиря про стягнення стацій в монастирських маєтках 
селах Городок і Обарів, захоплення коней та взяття із с. Городок до обозу 
поблизу м. Зборів компанією Ґабріеля Стемпковського дев’яти, а Даніеля 
Стемпковського -  двох підданих з кіньми і возами.

Квітня 21. -  Протестація слуг Юрія Гораїна, від себе та від імені свого 
пана, перед Луцьким ґродським урядом проти Геліяша та Яна Бабин- 
ських, Сохацького -  поручника татарської корогви, та ін. їхніх спільни
ків, “которьіхь бьіло шляхьтьі и иньньїх польского народу людей школо 
ста, а татаро[в]ь пятьдєсять..., яко и волошьі ... и люзьнахь рожьньїхь 
людей чоловика подь сто” за наїзд у квітні 1650 р. на двір заставного ма
єтку Гораїна с. Бабин в той час, коли слуги готувалися виїхати з 10 воза
ми припасів для свого пана, побиття і арешт їх під татарською вартою у 
дворі, а потім у хліві і зрештою вигнання з села та розграбування двору. 
Реляція возного Якуба Литорського про огляд місця події, звільнення 
ув’язнених Яном Бабинським та про огляд і засвідчення побоїв і ран, 
завданих потерпілим.

Квітня 22. -Маніфестація Петра Прушинського перед Луцьким ґродським 
урядом про вбивство козаками і татарами 1648 р., після поразки квар- 
цяного війська поблизу м. Корсунь, його батька Міхала Прушинського, 
який втікав від небезпеки з с. Чолівка Овруцького повіту Київського 
воєводства, та пропажу майнових документів, що були при вбитому.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 
183 зв. -  186, акт 136. Мова 
староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 187 зв. 
-188  зв., акт 139. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 189 зв.
-  191, акт 141. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 191 зв.
-  193, акт 142. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 193 -
197 зв., акт 143. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 198 -
199, акт 144. Мова староукра
їнська.
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Затримку у поданні маніфестації Прушинський пояснив “часьтью за 
тривогами пєрєдь тим будучими, яко тєжь и вь войску на услузи Рєчи 
Посполитеє прєз увєсь чась будучьі, до того прьійти нє могль”.

Квітня 22. -  Реляція возного Міхала Козловича перед Луцьким ґродським 
урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуналу Ме- 
лентію та Олександру Мокосіям Денискам -  колишньому і нинішньому 
ігуменам, та ченцям Луцького братського монастиря при церкві Воздви- 
ження св. Христа за скаргою луцького каноніка і плебана Мацея Поплав- 
ського про привласнення речей, закопаних 1648 р. під час козацького по
встання поблизу і в костелі св. Якуба, та захоплення належних костелу 
деревини, збіжжя, худоби в маєтку с. Німецьке.

Квітня 22. -  Протестація возного Захарія Новицького перед Володи^ 
мирським ґродським судом про побиття його поручником і товаришами 
з корогви ротмістра Владислава Немирича при врученні їм позову до 
Головного люблінського трибуналу.

Квітня 23. -  Маніфестація Катерини Зимницької перед Володимирським 
ґродським урядом про знищення козаками майнових документів під час 
пожежі 1648 р., що сталася у її дворі в с. Радів.

Квітня 25. -  Маніфестація Казимира Станцевича перед Луцьким ґрод
ським урядом про залишення урядові 419 польських золотих ухваленого 
сеймиком 1648 р. подимного податку з орендованої ним у Альбрихта- 
Станіслава Радзивілла Яблонської волості, оскільки воєводський скарб
ник і поборця Марцин Домбровський їх не приймав.

Квітня 25. -  Маніфестація Самуеля Угруського, учасника посполитого 
рушення 1649 р., перед Луцьким ґродським урядом про загибель поблизу 
м. Зборів його майнових документів, захоплених неприятелем разом з 
возами та іншим майном.

Квітня 26. -  Протестація королівського секретаря Томаша Казимирсько- 
го перед Житомирським ґродським урядом про спустошення його маєт
ку с. Андрієвичі корогвою кн. [Владислава]-Домініка Заславського. 
Реєстр захопленого майна.

Квітня 26. -  Маніфестація Маґдалени Тиші Биковської та її синів Михай
ла і Ґабріеля Тишів Биковських перед Житомирським ґродським уря
дом про цілковите знищення татарами 31 червня 1648 р. їхнього маєтку 
с. Криве, що унеможливило сплату подимного та ін. податків.

Квітня 26. -  Протестація від імені Киліяна Вільгорського перед Воло
димирським ґродським судом про спустошення його маєтків Рачин та 
Озерці корогвою Миколая Врища, яка, не будучи на службі у Речі Поспо
литої, наїжджала на шляхетські маєтки.

Квітня 27. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення Янові Казновському позовів до Голов
ного люблінського трибуналу за скаргами Миколая Малинського -  за 
несплату обіцяної винагороди позивачеві, “под Зборовомь будучому”; 
про стягнення стації, належної Малинському, в с. Тягнин, продаж та 
використання її на свою користь; позовів Янові Сулимовському, Вой- 
цехові Качинському і Романові Колодинському -  за захоплення у підда
них у с. Горщик, “чьінєчьі сє жольнирами”, збіжжя, худоби та птиці під 
виглядом стації.

*УС голови хмелем обмщрньїє маючи ”

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 200 зв.
-  202, акт 146. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 252 зв. -  
253 зв., акт 202. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 259 і зв., 
акт 208. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 202 -  
203, акт 147. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 204 зв.
-  205 зв., акт 149. Мова старо
українська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 159-160, 
акт 137. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 160 і зв., 
акт 138. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 261 зв. -  
262 зв., акт 212. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 207 -
208, акт 151. Мова староукра
їнська.
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Квітня 27. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуна
лу Роману Загоровському за скаргою подружжя Андрія та Зофії Длотов- 
ських про непритягнення до відповідальності його підданих з с. Охмат- 
ків за заподіяння скаржникам кривд і збитків під час “своволи козацькоє 
в року прошломь [1648] розньїдс часовь почьінєньгс”.

Квітня 27. -  Протестація від імені луцького підкоморія кн. Григорія [Свя- 
тополка] Четвертенського перед Луцьким ґродським урядом про зневагу 
його честі Станіславом Мровинським, який, незважаючи на благородне 
походження і високу посаду Четвертенського, позивав його до неналеж
них судових інстанцій, обвинувачуючи у покровительстві “здрайцомь” 
Речі Посполитої (“важьільсє маньдатьі в ь ін о с и т ь і неслушне нєправьнє 
Задворьньїє потивко ясному праву..., мєшаючьі до якихси здрайцовь 
Рєчьі Посполитоє, абьі ш  мєль бьггьі протєкторємь”).

Квітня 28. -  Маніфестація Лева Тиші Биковського перед Житомир
ським ґродським урядом про втрату родинних майнових документів при 
нападі козаків 28 липня 1648 р. на його маєток с. Бежів Житомирського 
повіту Київського воєводства.

Квітня 28. -  Маніфестація Петра Гулевича перед Луцьким ґродським 
урядом про загибель під час козацького повстання і татарського нападу 
всіх його документів, у тому числі поборових квитів і ретентових реєст
рів, які згоріли під час пожежі разом з будинком.

Квітня 28. -  Протестація луцького бурґрабія Геліяша Малюшицького пе
ред Луцьким ґродським урядом про наїзд товаришів корогви ротмістра 
Станіслава Ґурського, розміщеної в м. Луцьк, на міст і браму верхнього 
луцького замку -  Дітинця, та побиття й поранення там його самого і його 
намісника Яна Зяловського.

Квітня 29. -  Маніфестація від імені Аґнешки Ястрембської -  втікачки з 
Овруцького повіту, перед Луцьким ґродським урядом про те, що 1649 р., 
під час боїв поблизу м. Зборів, татари, напавши на місце її перебування -  
с. Омеляна на Волині, знищили єдине, що їй вдалося вивезти з дому -  
шкатулу з майновими документами.
Реєстр деяких документів.

Квітня 29. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
міщанки м. Дубно єврейки Росі Желікової на різника Яна, Шликового 
зятя, про неповернення 100 аршинів полотна, переданого йому для ви
білювання ще перед “козацькими тривогами”.
Позваний свідчив, що те полотно разом з його власним забрали козаки.

Квітня 30. -  Маніфестація Костантого Сульмана перед Житомирським 
ґродським урядом про знищення козаками належних йому майнових до
кументів при нападі 1648 р. на село Дивлин [Дивин?] в Олевській волос
ті, куди він втік з родиною з с. Некраші.

Квітня 30. -  Тестамент Яна Кореновського, складений 9 березня 1650 р. 
у с. Навколиски, зокрема, про поховання його згідно з християнським 
обрядом у Затурцівському костелі.
До Володимирського ґродського суду тестамент подав пріор Затурців- 
ського монастиря ксьондз Августин Більський.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 210 зв. 
-211 зв., акт 154. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 211 зв. 
-212  зв., акт 155. Мова старо
українська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 167 зв.-
168, акт 146. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 220, 
акт 162. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 225 і зв., 
акт 165. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 225 зв.
-  226 зв., акт 166. Мова старо
українська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 158, 
акт 477. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 168 зв.- 
169 зв., акт 148. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 1086 -
1088, акт 818. Мови староукра
їнська і польська.
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Травня 2. -  Протестація від імені Реміяна Єльця перед Житомирським 
ґродським урядом про пограбування у лютому 1650 р. підданих в його 
маєтках м. Городище, слободі -  м-ку Городище Нове, м-ку Єльцівка, се
лах Любовичі, Пинязевичі, Малин, Ґута, Головки, Реміянівка, м-ку Ба- 
ранівка, селах Ломля, Морсола, Скакунка, Федорівка, Палюхівка, рудні 
Палюхівка, с. Селище, м-ку Кам’янка й с. Ліпляни корогвою Юрія Не- 
мирича при переході з м. Житомир до м. Овруч.
Реєстр захопленого майна (на 40 тис. польських золотих, окрім стації).

Травня 2. -  Запис квиту Івана Водяника, реєстрового козака Війська За
порозького, від 1 травня 1650 р., даний вільському старості Янові Білець- 
кому про одержання від нього свого майна, забраного на Різдво 1649 р. 
в м. Вільськ “способом мимоходщизни” при переході з с. Черниця на 
Україну.
Квит до Житомирського ґродського уряду подав Іван Водяник, а напи
сав і засвідчив Ян Грибовський, спеціальний комісар, призначений ки
ївським воєводою Адамом Киселем і гетьманом Війська Запорозького, 
чигиринським старостою Богданом Хмельницьким для врегулювання 
цієї справи.

Травня 2. -  Протестація від імені Реміяна Єльця перед Житомирським 
ґродським урядом про пограбування у лютому 1650 р. підданих в його 
маєтках м. Городище, слободі -  м-ку Городище Нове, м-ку Єльцівка, селах 
Любовичі, Малин, Пиріжки, с. (слободі) Ґута, селах Головки і Реміянівка, 
м. Баранівка, селах Ломля, Морсола, Скакунка, Федорівка, рудні Палю
хівка, Пинязевичі, Селище, м-ку Кам’янка, селах Ліпляни, Кома, Новаки, 
м-ку Хотинівка й м-ку Немирівка татарською й волоською корогвами Юрія 
Немирича. Реєстр захопленого майна (на 20 тис. польських золотих).

Травня 2. -  Реляція возного Валентого Павловського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення позовів до Головного люблінського три
буналу товаришам корогви Станіслава Ґурського, розміщеної в м. Луцьк, 
і їхнім слугам і челяді за скаргами студентів Луцького єзуїтського коле
гіуму Олександра Селецького, Стефана Барського, Станіслава Коцель- 
ського й ін. про збройний наїзд на їхню господу, побиття, поранення, 
пограбування та інші кривди.

Травня 2. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою тес
лі Васька та його дружини на Вівдю, дружину дубнівського шевця Івана 
Годунова, про покрадення під час “перших козаків” 1648 р. залишених у 
Дубнівському замку речей і грошей.
Повідомлено, що позивач Васько зі своєю родиною напередодні козаць
кого наступу виїхав з м. Дубно.

Травня 4. -  Маніфестація Миколая Сколиби перед Житомирським ґрод
ським урядом про втрату майнових документів у 1648 -  1649 рр. “чєрєз 
инькурсиє в тьіе часьі и своволи козаг/коє”.

Травня 4. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про огляд будинку Яна Комара на Троїцькій вулиці в 
м. Луцьк, спустошеного і пошкодженого товаришами корогви Станісла
ва Ґурського -  Міхалом Вербовським і Францишком П’ястковським.

Травня 4. -  Маніфестація Войцеха Рокицького і Вацлава Кокорики, то
варишів корогви королівського ротмістра Романа Загоровського, перед 
Луцьким ґродським урядом про увільнення їх з шеститижневого ув’яз
нення у вежі замку м. Луцьк, призначеного судом за причетність до вбив-

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 196 -
199 зв., акт 150. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 200 і зв., 
акт 151. Мови староукраїнська 
і польська. Опубл. :  Кама- 
нин И. М. Материальї по исто- 
рии козацкого землевладения 
(1494 -  1668 гг.) // Чтения в ис- 
торическом обществе Нестора 
летописца. -  1894. -  кн. 8. -  От- 
дел III. -  С. 20 -  22.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 200 зв. -  
204 зв., акт 152. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 243 зв.
-  245, акт 6. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 159 -  
160, акт 480. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 204 зв., 
акт 153. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 251 -  
252, акт 12. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 252 -
253, акт 13. Мова староукра
їнська.



Фоку 1650

ства Вацлавом Тележинським товариша їхньої корогви Даніеля Білець- 
кого.
Звільнення відбулося після сплати вбивцею відшкодування братам загиб
лого і примирення сторін.

Травня 4. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод- 
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибу
налу товаришам корогви Станіслава Ґурського -  Міхалу Вербовському 
і Францішку П’ястковському, за скаргою Яна Комара про руйнування і 
розграбування його будинку на Троїцькій вулиці в м. Луцьк.

Травня 4. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою під
даного з с. Погорільці Степана Страшені на шинкаря Сидора про при
власнення 1649 р. вівса і ячменю, посіяного Сидором з половини.
Як з’ясувалося під час розгляду справи, урожай загинув у полі з настан
ням “козацької тривоги”.

Травня 5. -  Протестація Владислава Пашинського перед Луцьким ґрод- 
ським урядом про захоплення всього його похідного майна Миколаєм 
Окорським з челядниками і слугами в серпні 1649 p., коли він, хворий, 
перебував поблизу м. Глиняни, перевезений туди челяддю разом із свої
ми возами з-під м. Зборів.
Реєстр захопленого майна.

Травня 5. -  Протестація від імені Яна Замойського та всієї громади підда
них його с. Волохи перед Луцьким ґродським урядом про неодноразове 
захоплення в них худоби упродовж 1649 р. челяддю і боярами Яна Чече- 
ля Новоселицького, державці с. Коптовичі, під виглядом жовнірів.

Травня 6. -  Протестація Вацлава Юревича перед Житомирським ґрод
ським урядом проти Юрія Немирича про пограбування жовнірами його 
корогви у 1649 -  1650 pp. підданих протестанта з маєтків Кропивня, За
рубинка й Горошки.

Травня 6. -  Протестація Вацлава Юревича перед Житомирським ґрод
ським урядом проти підданих Юрія Немирича з м. Горошки і м. Рафа- 
лів, які “под час инькурсии до Короньї прєз нєприятєля Крижа Святого 
и своєвольной рєбелиєй козаг/кой, зобравшисє вьси способомь якобьі 
козаі/кимь”, напали на двір протестанта в с. Зарубинка й захопили різне 
майно.
Перелік захопленого майна.

Травня 6. -  Протестація волинського чашника Яна Ґраєвського перед 
Володимирським ґродським судом проти корогви кн. Дмитра Корибу- 
та Вишневецького за вибирання неналежних стацій у його дідичному 
маєтку с. Радовичі та ін. селах Володимирського повіту, підтверджене 
судовою присягою радовицьких підданих.

Травня 7. -  Маніфестація від імені Станіслава і Свфрузини Ойзрин- 
ських перед Житомирським ґродським урядом про втрату “в року ти- 
сєча шєстсо/и сорокь ©смолі и дєвятьш прєзь инькурьсьію в тьіє часьі 
сваволи козаі/коє” майнових документів, зокрема, на заставу с. Жабчичі.

Травня 7. -  Протестація від імені кн. Владислава-Домініка Заславського 
перед Луцьким ґродським урядом проти київського воєводи і ротмістра 
Адама Киселя, поручника кварцяної козацької корогви Костантого Люлі

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 253 і зв., 
акт 14. Мова староукраїнська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 161 і зв., 
акт 484. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 253 зв.
-  255, акт 15. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 256 зв.
-  257, акт 17. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 208 -  
209 зв., акт 157. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 210 зв.- 
211 зв., акт 159. Мова старо
українська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 451. Анота
ція І; весь документ -  АЮЗР. -  
Ч. VI.-T. 1.-С. 565-567.

Ф. 28, on. 1, спр. 86, арк. 321 -  
322 зв., акт 272. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 212,
акт 160. Мова староукраїнська.
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та всього її товариства за те, що увійшовши у квітні і травні 1650 р. в 
належну Заславському Степанську волость у Луцькому повіті, жовніри 
корогви на порушення права і конституцій здійснювали в селах волості 
часті ночівлі і постої, стягуючи з підданих стації продовольством, май
ном і грошима.
Реєстр захопленого майна.

Травня 7. -  Протестація від імені Андрія Лещинського, дідича м. Чор- 
торийськ та належних до нього волостей, перед Луцьким ґродським 
урядом проти Адама Стремеського, ротмістра, та всієї його корогви, 
розміщеної в м. Степань, за наїзд 1649 р. на Собіщицьку волость та на
сильницьке стягнення стацій з підданих на порушення королівського 
універсалу, що звільняв від стацій, постоїв, ночівель тощо Чорторийськ 
і належні до нього волості.
Реєстр захопленого майна.

Травня 7. -  Судова присяга міщан м. Колки Павла Скляра і Уласа, під
даних дерптського воєводи [Андрія Лещинського], перед Луцьким 
ґродським урядом на підтвердження протестації свого пана від 9 квіт
ня 1650 р. про заподіяння кривд і збитків міщанам товаришами корогви 
[Станіслава] Ґурського під керівництвом поручника Яна Шашевського.

Травня 7. -  Реляція возного Нестора Микровського перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позовів до Головного люблінського трибуна
лу за скаргами Андрія Лещинського: Рафалові Хмелецькому, поручнико
ві волоської корогви Петра Корицького, за захоплення худоби в підданих 
після ночівлі корогви в м. Торговиця, належного синові скаржника Са- 
муелеві, та Янові Шашевському, поручникові корогви Станіслава Ґур
ського, за стягнення обтяжливих стацій в м. Романів [Колки] та волості
1649 р. під час повернення з-під м. Збараж, а також пізніше, коли корогва 
розмістилася на постій в м. Луцьк.

Травня 7. -  Свідчення возного Яна Боняковича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибу
налу Павлові Ґавловському щодо захоплення ним 27 бочок солі з числа 
30 в м. Луцьк “в замьку кгродсюш пєрєдь козаками запорозькими под 
чась бєзькоролєвя в склєпє пєвьньш зложоних” і продажу їх по 15 зо
лотих за бочку.

Травня 7. -  Протестація від імені архімандрита Олександра Мокосія- 
Дениска та капітулу Жидичинського василіанського монастиря перед 
Луцьким ґродським урядом проти Станіслава Ґурського, ротмістра, Яна 
Шашевського, поручника, і всього товариства корогви, яка, прийшовши 
в жовтні 1649 р. на зимівлю в м. Луцьк, заподіяла кривди й збитки в мо
настирських селах Жидичин, Клепачів і Сапогів, насильницьки стягаючи 
обтяжливі стації на порушення загального права, а найбільше королів
ського універсалу, мордуючи підданих та примушуючи їх до виконання 
робіт на свою користь.

Травня 8. -  Реляція возного Миколая Бохновського перед Володимир
ським ґродським урядом про вручення позовів до Головного люблінсько
го трибуналу ротмістрові корогви Янові Кондрацькому, поручникові 
Олександрові Залеському та ін. з полків кн. Владислава-Домініка Заслав
ського за скаргою архімандрита Милецького монастиря Йосифа Чаплича 
[Шпановського] про збитки, заподіяні у монастирських селах Ниці, Під- 
синівка, Соловіїв, Комарів і Соколища.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 258 зв.
-  266, акт 20. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 266 зв.
-  269 зв., акт 21. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 278 -  
279, акт 28. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 280 зв.
-  281 зв., акт 30. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 286 і зв., 
акт 35. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 287 зв.
-  291, акт 37. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 446 -
448 зв., акт 354. Мова староукра
їнська.
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Травня 10. -  Реляція возного Міхала Козловича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позовів (мандатів) до королівського Задвір- 
ного суду кн. Григорію Святополку Четвертенському, луцьким міщанам 
Миколаю Лахновичу, Савицькому, Грицьку Беззубому та ін. і володи- 
мирському войському Філонові Єловицькому -  державцям рухомого й 
нерухомого майна Федора Липки і Василя Шильня, “яко здрайцахь Рєчи 
Посьполитоє, при рєбєльлии своволной козацькой вязачихсє и много 
шкод розьньш особомь чинячих”, за невідцання ними та членами Луць
кого [православного] братства цього майна, що перебувало під опікою 
братства, жовнірові Станіславові Мровинському, який одержав на нього 
королівський привілей за військові заслуги.
Запис мандатів від 5 квітня 1650 р. до королівського суду.

Травня 10. -  Реляція возного Міхала Козловича перед Луцьким ґрод
ським урядом про поведінку луцького міщанина Миколая Лахновича під 
час вручення йому позову до королівського Задвірного суду за скаргою 
Станіслава Мровинського (суть справи див. у попередньому акті 42): 
“помєнєньш пань Лахьнович, зразу принявьши тот позов албо маньдат, 
потом єго прочитавши ... за ворота вьїкинул и пост поновал”.

Травня 10. -  Протестація архімандрита Києво-Печерського монасти
ря Йосифа Тризни перед Володимирським ґродським урядом проти 
кн. Владислава-Домініка Заславського щодо неналежного витягання ста
цій жовнірами його волоської корогви у монастирських маєтках Городок 
і Обарів, підтверджена судовою присягою підданих.

Травня 11. -  Універсал київського воєводи і генерала Адама Киселя 
від 27 квітня 1650 р. до шляхти Київського воєводства про необхід
ність якнайшвидше сплатити подвійний подимний податок, ухвалений 
об’єднаним сеймиком Київського і Чернігівського воєводств 7 березня
1650 р. і призначений на виплату жалування жовнірам кількох корогов 
за похід під м. Зборів, оскільки вони, не одержавши утримання, не ро
зійдуться по домівках, а будуть обтяжувати постоями і стаціями шля
хетські маєтки.

Травня 11.- Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позовів до Головного люблінського трибуна
лу за скаргами чернігівського стольника, королівського ротмістра Романа 
Загоровського: Станіславові Лятальському, полковникові іноземних ко
ролівських найманців, капітанам Маєру і Соломону Шульцам ті ін. офі
церам і солдатам німецької піхоти -  за насильницьке стягнення стацій, 
захоплення коней й ін. у підданих скаржника з с. Загорів 1649 р. на по
рушення універсалу коронного гетьмана [Андрія] Фірлея; полковникові 
королівської іноземної гвардії Криштофові Приємському та його підле
глим за захоплення в підданих з сіл Охматків і Малів коней з возами до 
обозу під Пилявці; Станіславові Фалибовському -  товаришеві корогви, 
належної руському воєводі [Єремії Вишневецькому], та двом його челяд
никам за “вьзятє на дорозє з коньми поводовьіми сєдла акьсамитьного 
зєлєного з стримєналш срибрьньїми, плату такьжє аксамитного зєлєно- 
го з квєтами золотими” в одного з гайдуків Загоровського, який їхав до 
с. Загорів.

Травня 11. -  Реляція возного Войтеха Петровського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення позову до Головного люблінського три
буналу Янові Чечелю Новоселицькому за скаргою громади с. Волохи -

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 297 -
302, акт 42. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 302 -
303, акт 43. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 337 -  
340 зв., акт 289. Мова староукра
їнська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк.216-217, 
акт 169. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 308 -  
310, акт 47. Мова староукра
їнська.
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підданих Яна Замойського, “ю стациє прєтєкьстол* жолнирскимь року 
прошлого [1649] розьньїх мцєй и днєй в тьис подданьїх волами, коровами 
и швьцами, и разьньш бьідломь вьібєрано”.

Травня 11. -  Реляція возного Валентого Павловського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення позовів до Головного люблінського три
буналу товаришам корогви Станіслава Ґурського, розміщеної на постій 
в м. Луцьк, від луцького бурґрабія Геліяша Малюшицького за образу 
його честі, побиття і поранення на мосту перед “замкомь, Дєтиньцємь 
названьш, гдє Акта зостають, судьі и сусьцєпьтм звикли сє ©дправовати”, 
та про вручення такого самого позову Станіславові Ґурському і Яну Ша- 
шевському як ротмістрові і поручнику цієї корогви.

Травня 13. -  Маніфестація від імені Берната Вилежинського перед Жи
томирським ґродським урядом про спустошення його маєтку м. Красно- 
піль корогвами кн. Владислава-Домініка Заславського.
Реляція возного Яна Охрімовського і свідчення міщан: “жє в мєстє Крас- 
нополю пєрєд тоєю войною козацкою найдовалосє мєсчая и подьшя 
до килку co/w, а тєпер по той войнє не найдуєтсє вєнцєй подьшя над 
трьідцат\ а могло бьі ш  и болшєй знайдова/ясє над трьідцать, юж по 
той войнє козацкой, к є д ь і бьі не жолнирє яснєсосвєцоного кнєжати єго мл. 
пана воєводьі краковского с-под пєвньїх корогвєй, до того спустошєня не 
помогли”.

Травня 13. -  Реляція возного Міхаеля Чаєвича перед Луцьким ґродським 
урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуналу Мар- 
цинові Харевському, товаришеві корогви Криштофа Корицького, за скар
гою Якуба Руцького щодо захоплення в його челядника коня “з двома 
парми суконь” під час втечі позивача, який служив товаришем у корогві 
сандомирського каштеляна [Станіслава] Віт[ов]ського, з-під Пилявців -  
“зь погрому Пилявєі/кого”.

Травня 13. -  Судова присяга підданих кн. Катерини [Святополк] Четвер- 
тенської з містечка Острів Новий, перед Луцьким ґродським урядом на 
підтвердження минулорічної протестації своєї пані про заподіяння кривд 
і збитків на 400 золотих підданим з цього містечка корогвою волинсько
го підстолія Томаша Козики під час постою у ньому.

Травня 13. -  Судова присяга підданих кн. Катерини [Святополк] Четвер- 
тенської та її дітей з с. Борухів перед Луцьким ґродським урядом на під
твердження минулорічної протестації своїх панів про заподіяння кривд 
і збитків підданим з цього села на 130 золотих корогвою королівського 
ротмістра Романа Загоровського під час постою в ньому.

Травня 13. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуна
лу Міхалові Козубовському, колишньому жовнірові корогви кн. Дмитра 
Вишневецького, за скаргою Маріанни Суходольської щодо захоплення 
ним під час козацької облоги м. Збараж усього майна її покійного брата -  
королівського ротмістра Яна-Казимира Понятовського.

Травня 13. -  Реляція возного Яна Раціборовського перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуна
лу неосілим Реїні (Катерині) Лукашевій Кравцовій та її синові Миколаю 
Лукашевичу (Ходоровському), які проживали у передмісті Луцька, за

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 313 і зв.,
акт 50. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 316 — 
317 зв., акт 52. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 217 і зв., 
акт 170. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 323 зв.
-  324 зв., акт 57. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 324 зв.
-  325 зв., акт 58. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 325 зв.
-  326 зв., акт 59. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 326 зв.
-  327 зв., акт 60. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 328 -
329, акт 61. Мова староукра
їнська.
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скаргою Томаша Сосницького про крадіжку його грошей “вь камєницьі 
дєляторовом под чась рєбєльлии хлопьскоє и козацькоє ночьннмь спо
собом и на свой пожитокь собєрнєньє”.

Травня 13. -  Маніфестація Яна Мелешка Микулицького перед Володи- 
мирськнм ґродським урядом про втрату своїх речей, в т. ч. й документів, 
“под чась єкьс[п]єдиции Пилявєцькоє, ... кгдьі... прєз нєпрнятєля того 
собоз н табор вомска короньного знесеним”.

Травня 13. -  Протестація луцького й берестейського біскупа Андрія Ґем- 
бицького перед Володнмирськнм ґродським урядом проти жовнірів ко
рогви кн. Владислава-Домініка Заславського за протизаконне витягання 
стацій в м. Торчин та належних до нього селах.
Реєстр збитків, заподіяних підданим (їхні імена подано).

Травня 13. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
десятника угорської піхоти Міклоша Лапка на острозького міщанина Іва
на Скопировича про неповернення коня, якого позивач втратив [1648] р. 
поблизу м. Пилявці.

Травня 14. -  Свідчення возного Антона Трубельського перед Житомир
ським ґродським урядом про відмову підданих с. Городище “ажє би за 
паньсчьізну” виконувати повинності і сприяти державці Самуелю Подо- 
бинському, коли “юн в року прошлимь [1648] мца юня в нєдє/г килка по 
розгромєню вомска полского под Корсунем, под час великих трьівогь и 
нєбєзпєчєнства, такь сод козаковь, яко и сод татаровь и своеволное рєбє- 
лией холопской,... хотєчи збор свой домовим, бидло рогатоє, и иньшьіє 
дробязки, коториє мєл, на тоть час в ь ів є з т и  и угнати ... ку Полсчє”.

Травня 14. -  Протестація Марцина Трсцінського перед Житомирським 
ґродським урядом проти своїх слуг, які у вересні 1649 р. розікрали його 
майно в м. Корець.
При цьому Трсцінський свідчив про свої поневіряння у воєнний час. 
Реєстр вкраденого військового спорядження та ін. речей.

Травня 14. -  Лист луцького єврея Лахмана Мошковича від 4 квітня
1650 p., засвідчений старшими луцької рабинської громади Давидом 
Михалевичем, Мошком Абрамовичем, Абрамом Лейбовичем, Якубом 
Іцковичем та Ізаком Абрамовичем, щодо продажу ним пріорові Луцького 
монастиря добрих братів Григору Полицькому за 500 польських золотих 
свого незабудованого пляцу в м. Луцьк.

Травня 14. -  Протестація від імені номіната на Луцько-Острозьку єпис- 
копію Юзефа Чаплича [Шпановського] та Андрія Кашовського -  дер
жавці належних до єпископії сіл Тернки і Седмярки, перед Луцьким 
ґродським урядом проти поручника Яна Шашевського та все товариство 
корогви на чолі з ротмістром Станіславом Ґурським за неодноразові на
їзди в листопаді 1649 р. і квітні 1650 р. на названі села, що не підлягали 
військовим постоям і поборам, та, незважаючи на добровільне постачан
ня їм слугами Кашовського продовольства і дров, захоплення в підданих 
грошей, худоби, збіжжя та ін. майна.

Травня 14. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуналу 
ротмістрові Станіславові Ґурському, поручникові Яну Шашевському та 
всьому товариству їхньої корогви за скаргою Андрія Кашовського про 
заподіяння кривд і збитків в селах Тернки і Седмярки, належних до 
Луцької єпископії.

Ф. 28, on. 1, спр. 86, арк. 347 зв. -  
348 зв., акт 298. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 86, арк. 350 зв. -  
369, акт 301. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 168 зв. -
169, акт 500. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13,арк.218-219, 
акт 172. Мова староукраїнська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк.219-221, 
акт 173. Мова староукраїнська. 
О п у б л . :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 451. Анотація II.

Ф. 25, on. 1, спр. 264, арк. 643 -  
647 зв., акт 50. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 331 зв.
-  334 зв., акт 64. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 342 зв.
-  343 зв., акт 70. Мова старо
українська.
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Травня 14. -  Реляція возного Григора Молявки перед Луцьким ірод- 
ським урядом про вручення позовів до Головного люблінського трибу
налу луцьким міщанам Федору Липці, Романові Тропку, Федору Сухо
носу, Семену Крупецькому та багатьом іншим за скаргою ксьондза Вой- 
цеха Мировського та всієї братії Луцького єзуїтського колегіуму щодо 
заподіяння ними тяжких кривд і збитків в костелі, колегіумі та належних 
до нього фільварках і маєтках 1648 р. під час козацького повстання.

Травня 16. -  Маніфестація Щасного Тишкевича та його матері Барба- 
ри з Харлинських Тишкевич перед Житомирським гродським урядом 
про втрату майнових документів у 1648 -  1649 рр. під час воєнної не
безпеки

Травня 17. -  Маніфестація Вацлава Корчевського та його матері Агнеш- 
ки з Ґродиловських Корчевської перед Житомирським гродським урядом 
про втрату родинних майнових документів, у т. ч. заставного запису Вла- 
дислава Немирича на с. Путиловичі під час втечі батька маніфестанта 
(на час запису покійного) 1648 р. до м. Пінськ перед наступом козаків.

Травня 17. -  Маніфестація Романа Бересневича перед Луцьким ірод- 
ським урядом про готовність виконати умову приятельської угоди з то
варишем корогви королівського ротмістра Яна Кондрацького -  Ґабріелем 
Милевським, щодо ув’язнення у вежі замку м. Луцьк за поранення Ми- 
левського.

Травня 17. -  Протестація Вацлава Козики перед Володимирським ґрод
ським урядом про наїзд 13 травня 1650 р. німецької драгунської корогви 
кн. Єремії Вишневецького на його маєток с. Замличі, побиття й поранен
ня Козики, членів його родини і підданих.

Травня 17. -  Протестація Марцина Піонтковського перед Володимир
ським ґродським урядом проти драгунської корогви Єремії Корибута Ви
шневецького за публічну зневагу, побиття й поранення його при наїзді 
корогви 13 травня 1650 р. на с. Замличі.

Травня 18. -  Маніфе,стація Олександра Цеклінського перед Житомир
ським ґродським урядом про втрату ним 1648 р. у таборі поблизу м. Пи- 
лявці, “под чась розгромєня вомска короньного через воиско татарскоє и 
козаг/коє”, родинних майнових документів, у т. ч. королівських привілеїв 
на маєтки Яцковичі, Романів[ка] і Жадків[ка] в Овруцькому повіті.

Травня 18. -  Реляція возного Стефана Созанського перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибу
налу ротмістрові Петру Корицькому та його корогві за скаргою ректора 
Андрія Скибицького та всієї братії Ярославського єзуїтського колегіуму 
на незаконний (не маючи на те асигнацій від коронного гетьмана) збір 
стацій в с. П’ятигорщина та заподіяння інших кривд.

Травня 18. -  Реляція возного Стефана Созанського перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуналу 
ротмістрові кн. Дмитру-Юрію Корибуту Вишневецькому та товариству 
його надвірної корогви, розміщеної на постій в с. Княгинин, за скаргою 
ксьондза Яна-Казимира Даровського, ректора, та всієї братії Острозького 
єзуїтського колегіуму про незаконний збір стацій, побиття підданих та 
інші кривди, заподіяні в маєтках Княгининського і Суразького ключів.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 347 зв.
-  349 зв., акт 74. Мова ста
роукраїнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 222 зв., 
акт 175. Мова староукраїнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 222 зв. -  
223 зв., акт 176. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 355 зв.
-  356, акт 78. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 378 зв. -
380 зв., акт 310. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 380 зв. -  
381 зв., акт 311. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 225 зв. -  
227, акт 180. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 357 -  
358, акт 80. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 358 -
359, акт 81. Мова староукра
їнська.
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Травня 20. -  Протестація від імені Реміяна Єльця перед Житомирським 
ґродським урядом проти київського воєводи Адама Киселя щодо по
грабування 6 - 1 0  травня 1650 р. його підданих надвірною волоською 
корогвою воєводи у маєтках м. Городище, селах Малин, Пиріжки та Пи
нязевичі.
Реєстр захопленого майна.

Травня 20. -  Реляція возного Федора Григоровича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позовів до Головного люблінського трибу
налу за скаргами Павла Гулевича [Воютинського] різним особам, у тому 
числі ротмістрам Волинського воєводства Киліянові Вільгорському і 
Петру Фалибовському, [Самуелю]-Каролеві Корецькому, полковникові 
кн. Богуславу Радзивіллу та товариству їхніх корогов і полку щодо стяг
нення незаконних стацій та заподіяння кривд і збитків підданим Гулеви
ча з сіл Охлопів, Бородчичі і Білий Стік.

Травня 20. -  Повторна протестація, на додаток до поданої 14 липня
1649 р., від імені кн. Катерини [Святополк] Четвертенської та її дітей від 
першого шлюбу з Єронімом Харлинським -  Адама і Анни Харлинських 
перед Луцьким ґродським урядом на корогву ротмістра Томаша Козики 
за наїзд 2 липня 1649 р. на містечко Острів Новий та заподіяння тяжких 
кривд і збитків міщанам, шляхтичам і священикові під час насильниць
кого стягнення з них стацій.
Реєстр захопленого майна.

Травня 20. -  Протестація Яна Ґраєвського перед Володимирським ґрод
ським урядом проти корогви кн. Єремії-Міхала Вишневецького за нена
лежне вибирання стацій у с. Радовичі.
Реєстр заподіяних збитків.

Травня 21. -  Маніфестація від імені Реміяна і Федори Тушевських перед 
Житомирським ґродським урядом про спустошення під час козацької ві
йни [1648 р.] належної їм частини маєтку с. Бежів Великий.

Травня 21. -  Маніфестація від імені Реміяна і Федори Тушевських перед 
Житомирським ґродським урядом про знищення козаками 1648 р. родин
них документів, зокрема, на частину с. Бежів Великий і с. Минійки.

Травня 21. -  Маніфестація від імені Костантого Пузини перед Луцьким 
ґродським урядом про презентацію та виручення з уряду двох коней, по
кинутих у лісі поблизу с. Ярославичі якимось втікачем з волоської ко
рогви, що його зустрів в цьому лісі підданий Пузини.

Травня 23. -  Оповідання від імені Діонізія Балабана перед Луцьким ґрод
ським урядом про презентацію та виручення з уряду двох коней, захо
плених під час останнього наїзду Тимінського, який неодноразово за
вдавав шкоди належним Балабанові запустам поблизу с. Хорохорин під 
приводом потреб корогви, розквартированої в м. Торчин.

Травня 23. -  Протестація від імені кн. Катерини [Святополк] Четвер
тенської та її дітей від першого шлюбу Адама і Анни Харлинських перед 
Луцьким ґродським урядом про захоплення 16 травня 1650 р. Андрієм 
Павловським, жовніром розквартированої у м. Торчин корогви ротмістра 
Криштофа Корицького, у їхніх підданих з с. Богушівка, які приїхали на 
торчинський торг, чотирьох волів з возами.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 229 
зв. -  231 зв., акт 184. Мова 
староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 363 -
364 зв., акт 85. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 364 зв.
-  367, акт 87. Мова староукраїн
ська. Опубл.:  АЮЗР. -Ч . VI. -  
Т. 1.-С. 567-570.

Ф.28,оп. 1,спр. 86, арк. 384-386, 
акт 314. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 233 зв. -  
234, акт 187. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 234, 
акт 188. Мова староукраїнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 267, арк. 368 і зв., 
акт 88. Мова староукраїнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 267, арк. 372 і зв., 
акт 91. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 372 зв.
-  374, акт 92. Мова староукра
їнська.
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Травня 23. -  Реляція возного Томаша Суєти перед Луцьким ґродським 
урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуналу рот
містрові Криштофові Корицькому та товариству його корогви за скаргою 
кн. Катерини [Святополк] Четвертенської та її дітей від першого шлюбу 
Адама і Анни Харлинських щодо захоплення у їхніх підданих з с. Богу- 
шівка, які приїхали на торг до м. Торчин, чотирьох волів з возами.

Травня 24. -  Протестація Петра Омецинського перед Луцьким ґрод
ським урядом на Єнича, який “вьзгордивьши свєбодою, волностю и 
милостью ©тчизьньї а удавьши сє до рєбєлизаотовь козаі/ких нє жєбьі 
в войсках нєприятєльских, алє в купах зь гультайствол/ и хлопьствол/ 
побунтованьш, до сєбє вь колшанию прибраньш”, пустошив і руйнував 
шляхетські маєтки не тільки під час “тоєй завзятоє и пануючоє рєбєллии 
козаг/коє”, але й після укладення Зборівського миру 1649 р., і, зокрема, 
наїхав у вересні того року на с. Узносичі, що було у держанні Омецин
ського.

Травня 24. -  Протестація Казимира Станцевича перед Луцьким ґрод
ським урядом проти Єнича, який на чолі ватаги свавільних людей пусто
шив і руйнував шляхетські маєтки не тільки під час козацького повстан
ня [1648 -  1649 рр.], але й після укладення 1649 р. Зборівського миру, 
і, зокрема, того року, “хлопьскиє при собє водячи купьі пєвьньїх часов 
днєй и мцєй”, напав і розграбував належні Станцевичу села Яблонне і 
Тинне, побивши його челядників і вбивши кількох з них.

Травня 24. -  Протестація Марцина Радзицького перед Луцьким ґрод
ським урядом проти Єнича, який на чолі ватаги свавільних людей пусто
шив і руйнував шляхетські маєтки навіть після укладення Зборівсько
го миру 1649 р., і, зокрема, у вересні того року наїхав на с. Немовичі 
і, окрім іншого “тот то Єничь, у хлопа одного головьню роспалєную 
взявьши, двор и мєшьканьє протєстатись..., которьіє подь час тоє за- 
вєрухи и небєзьпєчєньства ©д нєприятєля цєльїє бьіли зостальїє..., вь 
килку местцах волюньтариє подпаливьши, спалили”.

Травня 24. -  Реляція возного Марцина Юрґи перед Луцьким ґродським 
урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуналу рот
містрові Криштофу Корицькому та товариству його корогви за скаргою 
капітулу луцької католицької кафедри про незаконне стягнення стацій з 
їхніх підданих в селах Садів і Смолигів з належними до них присілками 
під час перебування корогви в м. Торчин.

Травня 25. -  Реляція возного Яна Дворецького перед Луцьким ґродським 
урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуналу 
луцьким бурмістрам, лавникам і міщанам за скаргою володимирського 
земського судді Станіслава Корчминського щодо спустошення і роз
грабування маєтку в с. Двірець, захоплення речей в Луцькому замку, де 
мешкала його покійна дружина, та заподіяння ними інших шкод і збитків 
“под чась рєбєллии козацькоє”.

Травня 25. -  Маніфестація від імені Теодори Виґуранки, вдови Марцина 
Ронжевського, перед Луцьким ґродським урядом про втрату майна і май
нових документів й загибель самого Ронжевського під час нападу татар 
і козаків [у серпні 1649 р.] на обоз волинського посполитого рушення 
поблизу м. Зборів.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 374 -
375, акт 93. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 376 зв.
-  378, акт 95. Мова староукра
їнська. О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 451. Анотація III.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 378 -  
380, акт 96. Мова староукраїн
ська. О п у б лАЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 438-440.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 380 -
381 зв., акт 97. Мова староукраїн
ська. О п у б лАЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 451. Анотація IV.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 381 зв.
-  383, акт 98. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 383 і зв., 
акт 99. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 384 і зв.,
акт 100. Мова староукраїнська.
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Травня 26. -  Протестація Анни Запольської і Ядвіги Ціоснавської пе
ред Володимирським ґродським урядом проти жовнірів корогви кн. Вла- 
дислава-Домініка Заславського про неналежне витягання стацій у селах 
Шепель і Войсич, побиття і поранення підданих.
Реєстр заподіяних збитків.

Травня 27. -  Реляція возного Томаша Камінського перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуна
лу ротмістрові Адаму Стремеському та товариству його корогви за скар
гою Андрія Лещинського щодо заподіяння кривд і збитків його підданим 
з Собіщицької і Чорторийської волостей.

Травня ЗО. -  Маніфестація ігумена Тригірського монастиря Никифора 
Оношкевича перед Житомирським ґродським урядом про напад 1648 р. 
на монастир козаків та заподіяні ними насильства і шкоди.
Було захоплено й шляхетське майно, яке зберігалося в монастирі.

Травня ЗО. -  Свідчення Галшки Станішевської перед Луцьким ґродським 
урядом про припинення судової справи проти ротмістра Криштофа Ко- 
рицького і товариства його корогви за грабунки і насильства, заподіяні 
ними у її маєткові -  селах Омеляник і Вишків (побиття підданих і спа
лення двох з них разом з гумнами, виловлення сітями риби у ставку, за
хоплення баранів і потоптання збіжжя).
Причину припинення справи у акті не вказано.

Травня ЗО. -  Протестація Кристини Мисловської перед Луцьким ґрод
ським урядом проти полковника Яна Любишевського та жовнірів його 
полку, належного кн. Дмитру Вишневецькому, за незаконне стягнення 
обтяжливих стацій в лютому 1650 р. в її маєтку с. Новосілки Кременець
кого повіту, спустошеному перед цим козаками і татарами.

Травня 30. -  Заручний лист короля Яна-Казимира від 30 квітня 1650 р. до 
володимирського старости Даніеля Стемпковського та ґродського уряду 
у справі щодо охорони життя і здоров’я Іцка Беняшевича, Авуся Шмой- 
ловича, Лейба Менделевича, Мошка Воромковського та інших євреїв 
містечка Камінь -  підданих Адама-Олександра Санґушка, від небезпеки 
з боку володимирського войського Філона Єловицького, який чинив по
грози на їхню адресу.
Реляція возного Миколая Бохновського про обволання і публікацію цьо
го листа.

Травня 31. -  Маніфестація королівського ротмістра Боґуслава Гораїна 
перед Луцьким ґродським урядом “ю то, ижь карта пєвьная сод єє мл. 
панєє Даниєлєвоє Гулєвичовоє ... з шкатулою при инших справах и речах 
под Зборовомь в року прошлеш [1649] з возами прєзь нєприятєля Крижа 
Святого татаров и козаковь єсть взятая”.

Червня 1. -  Маніфестація Целестина Датковича, вікарія Соколівського 
домініканського монастиря, перед Житомирським ґродським урядом про 
руйнування, яких зазнав монастир упродовж 1648 -  1649 рр. під час ко
зацької війни.
В числі інших втрат вказано й знищення архіву.

Червня 1. -  Маніфестація Яна й Петра Проскурів Сущанських перед 
Житомирським ґродським урядом про втрату родинних майнових доку
ментів, знищених козаками у маєтках Корнин й Мартиновичі і татарами 
у таборі поблизу м. Зборів.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 399 зв. -  
403, акт 324. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 388 -  
389, акт 103. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 243 зв. -  
244, акт 202. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 713 — 
714, акт 91. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 397 зв.
-  398 зв., акт 111. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 1128 зв. 
-1130, акт 854. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 421 зв., 
акт 124. Мова староукраїнська.

Ф. 11, on. 1, спр. З, арк. 111, 
акт 84. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 258 і зв.,
акт 211. Мова староукраїнська.
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Червня 1. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуналу 
полковникові кн. Дмитра Вишневецького -  Янові Любишевському, за 
скаргою Кристини Мисловської про ґвалтовне і незаконне стягнення ста
цій з її власних підданих з с. Новосілки як з королівських [село належало 
до Кременецького війтівства].

Червня 2. -  Протестація від імені подружжя Костантого і Анни Гулеви- 
чів перед Луцьким ґродським урядом про незаконне стягнення стацій та 
заподіяння кривд їхнім підданим в містечку і селі Острожець 31 травня
1650 р. корогвою ротмістра Станіслава Ґурського.
Серед інших згадано острожецьких євреїв, з яких взяли “бочку пива 
за золотьіхь чотьірьі, на мясо золотьіх трьі, на горилку пулчварта [3 зо
лотих і 15 грошів]”.
Реєстр захопленого майна.

Червня 3. -  Реляція возного Івана Івашковського перед Житомирським 
ґродським урядом про вручення позову до Головного люблінського три
буналу ротмістрові київського воєводи [Адама Киселя] Царині за витя
гання непомірних стацій з підданих королівського секретаря і дворянина 
Томаша Казимирського в маєтку Андрієвичі.

Червня 4. -  Тестамент Станіслава Бедрицького, складений 31 травня
1649 р. в с. Давидки, про призначення Яна Длуголенцького опікуном 
своїх малолітніх дітей та про розподіл спадщини.
До Житомирського ґродського уряду тестамент подав Ян Длуголен- 
цький.

Червня 4. -  Маніфестація ксьондза Целестина Дудковича, вікарія Соко- 
ловського домініканського монастиря, перед Житомирським ґродським 
урядом про спустошення у 1648 -  1649 рр. цього монастиря козаками: 
“тоеж сваволєнство, нападшьі на кляшьторь и костєль Соколовский, в 
мєстє Соколовьскимь будучьіє, ©халдозтво костєлноє -  апарати, срєбь- 
ро, крьіжьі, кєлихи, ©рьнатьі будучьіє злупили, сольтарє, гдє сє ©фира 
Паяская ©дправовала, фуньдитусь знесли, ©бразьі Божиє попсовали и 
яко сє подобало паствили надь ними сово всє сод мала до веля, такь з кос- 
тєла, яко и з кляшьтора забрали, гдє и справьі вси, яко сє вьіжєй ©писало 
тому костєлови и кляшьторови Соколовьскому служачьіє и налєжачьіє, 
побрали и внивєч ©бєрнули”.

Червня 4. -  Маніфестація від імені Андрія Сокола, який повернувся до
дому після служби у корогві кн. [Самуеля-Кароля] Корецького, а перед 
тим служив у війську Речі Посполитої під час облоги козаками м. Збараж 
[літо 1649 р.], перед Луцьким ґродським урядом про знищення козаками 
документів, закопаних ним 1648 р. в маєтку с. Рудка.

Червня 4. -  Протестація Яна Верховського, від себе та від імені своїх 
родичів, перед Луцьким ґродським урядом про наїзд 5 травня 1650 р. ко
рогви Миколая Киселя на їхній маєток Козинщина, який вони мали в 
державі від Андрія Фірлея, та заподіяння їм та їхнім підданим кривд і 
збитків.

Червня 7. -  Протестація від імені ректора Острозького єзуїтського ко
легіуму Яна Даровського перед Луцьким ґродським урядом проти 
кн. Дмитра-Юрія Корибута Вишневецького та товариства його надвірної 
корогви за заподіяння кривд та стягнення надзвичайних стацій в містечку

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 422 зв.
-  423 зв., акт 2. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 424 зв.
-  427 зв., акт 4. Мова старо
українська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 
264 зв. -  265, акт 219. Мова 
староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 269 зв.- 
271, акт 225. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 272 зв.- 
273, акт 229. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 430 -  
431, акт 9. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 435 зв.
-  437 зв., акт 13. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 440 зв.
-  445, акт 16. Мова староукра
їнська.
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Сураж та належних до нього селах у жовтні 1649 р., “ничого нє помєтаючн 
на дєзоляцию ©плаканую мєстєчка Суража и сєл до нєго налєжачьис, на 
млодь шлях[є]цькую фуньдованьїє, которьіє сод нєприятєля короньного 
согнем знєсєньїє и внивєчь (обє/?нєньіє суть”.
Зазначається, що піддані, які не мали чим сплатити стадії, розійшлися; 
вказано їхню кількість у кожному населеному пункті.
Реєстр захопленого майна.

Червня 8. -  Судова присяга підданих Даніеля Стемпковського перед 
Володимирським ґродським урядом на засвідчення збитків, заподіяних 
жовнірами з підрозділу Криштофа Приємського “под чась єкьспєдиции 
Пилявєцькоє” [1648 р.] у селах Товпижин і Хрінники.

Червня 8. -  Реєстр збитків, заподіяних у серпні 1649 р. підданим Даніеля 
Стемпковського в селах Хрінники і Товпижин жовнірами кн. Владисла- 
ва-Домініка Заславського.

Червня 8. -  Реляція возного Романа Русовського перед Володимирським 
ґродським урядом про огляд торчинських міщан, підданих Луцько- 
Острозької єпископії, побитих і поранених жовнірами ротмістра Криш
тофа Корицького з надвірної корогви кн. Владислава-Домініка Заслав
ського, яка мала становисько у м. Торчин.

Червня 8. -  Судова присяга підданих Стефана Коленди, Лавріна Гуй- 
тина, війта Олешка та ін. перед Володимирським ґродським урядом про 
збитки, заподіяні корогвою кн. Дмитра Корибута Вишневецького в ма
єтках Луцько-Брестського біскупства -  селах Хотачів, Русів, Рогожани, 
Желинів та Верхнів.

Червня 9. -  Маніфестація ігумена Тригірського монастиря Никифора 
Оношкевича перед Житомирським ґродським урядом у відповідь на пре
тензії панів Радзимінських щодо повернення 150 овець, залишених ними 
в монастирі перед наступом козаків.
Ігумен свідчив, що овець та інше шляхетське майно захопили козаки 
“за наяздами розньїхь полковь козацькихь на тот монастьірь ихь Трьі- 
горский”.

Червня 9. -  Протестація Фрідеріка Шимковича Шклинського від імені 
своєї дружини та її матері перед Луцьким ґродським урядом про на
їзд 5 травня 1650 р. корогви Миколая Киселя на с. Козинщина поблизу 
м. Володимир та заподіяння Киселю та його родичам кривд і збитків.

Червня 9. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Луцького ґродського суду Стефа- 
нові Мерлеському за скаргою луцьких міщан -  кушніра Яроша з дружи
ною, щодо незаконності декрету, отриманого Мерлеським на березневих 
рочках цього суду у справі за обвинуваченням їх у привласненні срібла, 
грошей та ін. речей, “до схованя под час козаччьізньї соньш якобьі даноє”.

Червня 9. -  Протестація від імені коронного обозного Самуеля-Юрія 
Калиновського перед Володимирським ґродським урядом проти черні
гівських міщан за спротив у виконанні повинностей і привласнення при
бутків з маєтків у Чернігівському воєводстві, наданих Калиновському 
королем, та проти намісника Київського замку Євстафія Виґовського за 
відмову внести протестацію до київських ґродських книг.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 441 і зв., 
акт 352. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 441 зв. -  
446, акт 353. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 449-451, 
акт 356. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 1144 зв., 
акт 868. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 280 зв.- 
281, акт 238. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 454 зв.
-  457, акт 28. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 457 зв.
-  458, акт 30. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 453 зв. -  
455 зв., акт 359. Мова староукра
їнська. О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 440-442.

1 5 7 ^



и<Я  голови умелем облохдниє маючи ”

Червня 10. -  Протестація Петра Пузиревича, державці м. Водотиї та на
лежних до нього сіл Водотиї Старі й Соловіївка, перед Житомирським 
ґродським урядом про позбавлення його оренди дідичами маєтків Кате
риною та Юрієм Пузинами, “кгдьі по успокоєню сваволноноє рєбєлиєй 
хлопской покой достатєчньїй мєжьі Войскол# Козацкимь єго кор. мл. 
Рєчю Посполитою станоль, и кгдьі толе когиедьій ©бьіватєл воєводства 
тутошьного Києвского року тєпєрєшного [1650] сод дня и свята святого 
Василя Руского [1 січня] до має/иности и дєржавь своихь поврацали”. 
Реєстр збитків.

Червня 11. -  Маніфестація Марціяни Вишпольської перед Житомир
ським ґродським урядом про втрату 1648 р. всього свого майна, в т. ч. й 
документів, поблизу м. Костянтинів під час втечі перед наступом козаків, 
коли “манифєстуючая возьі своє зо веєю має/иностю и убозтвол* своил/ на 
дорозє под мєстол* Коньстантиновол* покину вьши, сама толко з душєю и 
дєтьками своими за помочю Божєю лєдво нє лєдво до мєста ушла”.

Червня 11.- Маніфестація Марцина Карвовського перед Житомирським 
ґродським урядом про втрату рухомого майна, а також документів 1648 р. 
“под час вечатоє своєволи козацькоє”.
Перелік втрачених документів.

Червня 11 .- Протестація Марцина Карвовського перед Житомирським 
ґродським урядом проти Оранського щодо привласнення речей зі скри
ні протестанта, залишеної йому на зберігання 1648 р., та неповернення 
іншої скрині.
Реєстри речей, переданих на зберігання.

Червня 11 .- Маніфестація житомирського підстарости Андрія Аслано- 
вича перед Житомирським ґродським урядом про втрату майнових доку
ментів, доручених ним 1648 р. на зберігання міщанинові м. Житомир 
Матвієві Юренку і захоплених у нього козаками.
Перелік втрачених документів.

Червня 11. -  Маніфестація перед Житомирським ґродським урядом 
Криштофа Виговського та його неповнолітніх братів Якуба, Яна і Ґабрі- 
еля, синів покійного Адама Виговського, які залишилися сиротами “по 
мильїх родичахь своихь, тьіранско прєзь руки козацкиє замордованьис”, 
про втрату у 1648 -  1649 рр. родинних майнових документів.

Червня 11.- Маніфестація Олександра Пашинського і Федора, Самуеля 
і Дем’яна Ларіоновичів Виговських та їхнього братанка Криштофа Ви
говського перед Житомирським ґродським урядом про втрату в 1648 -
1649 рр. майнових документів “прєзь инкурсьпо и своєволю козацькую 
и хлопскую”.

Червня 11.- Протестація Яна Гоголівського та його дружини Анни перед 
Житомирським ґродським урядом проти Миколая Кисловича-Маловича 
Новоселицького про неповернення шкатули з документами та фальшу
вання запису [вчинив “запис здрапаньїй”] тестя протестанта Івана Кис
лого, вбитого козаками, на маєток Новоселиця (Насташка).

Червня 11.- Протестація від імені кн. Миколая[-Юрія] Чорторийського 
перед Луцьким ґродським урядом на підтвердження і доповнення мину
лорічної протестації проти жовнірів повітової корогви Волинського воє
водства під керівництвом ротмістра Яна [Шимковича] Шклинського про 
збір стацій, влаштування постоїв і ночівель 1649 р., на порушення права

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 281 зв.-
285 зв., акт 240. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 286 і зв., 
акт 241. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 
286 зв. -  287, акт 242. Мова 
староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 287-288, 
акт 243. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 290 зв.- 
291 зв., акт 246. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 291 зв., 
акт 247. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 291 зв.- 
292, акт 248. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 294 і зв., 
акт 251. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 469 -
472 зв., акт 40. Мова староукра
їнська.
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<Року 1650

та спеціальної постанови сеймику Волинського воєводства, в маєтках -  
м. Клевань та належних до нього волостях, а зокрема в селах Зильжа 
[Жильжа] і Суськ (на яке було вчинено збройний напад і вбито підданих) 
всупереч охоронному універсалові реґіментаря королівського війська 
Андрія Фірлея, даного на маєтки Чорторийського за р. Горинь.
Реєстр заподіяних кривд і збитків.

Червня 11 .- Протестація від імені кн. Миколая Чорторийського перед 
Луцьким ґродським урядом на підтвердження і доповнення минулоріч
ної протестації проти жовнірів полку Київського воєводства під керів
ництвом полковника Юрія Немирича за влаштування тижневого постою 
в маєтках Клеванської волості -  містечку Білів, селі і містечку Жуків та 
ін., збір під час постою обтяжливих стацій і заподіяння підданим кривд
1649 р., під час походу коронного війська під Збараж.
Реєстр заподіяних кривд і збитків та судова присяга підданих з населе
них пунктів Білів, Жуків і Клевань про підтвердження протестації.

Червня 11. -  Протестація від імені кн. Ольбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом проти Криштофа Стапковського, рот
містра волоської і татарської корогви кн. Єремії-Міхала Корибута Ви
шневецького, за незаконний і насильницький збір стацій у травні 1650 р. 
в маєтках Радзивілла селах Посників і Новосілки.
Реєстр захопленого майна.

Червня 14. -  Маніфестація Яна Скірмонта перед Житомирським ґрод
ським урядом про втрату майнових документів 1648 р. при розгромі ко
ронного війська поблизу м. Пилявці.

Червня 14. -  Протестація від імені Даніеля Єла Малинського перед 
Луцьким ґродським урядом проти жовнірів корогви коронного хоружого 
Олександра Конецпольського, які в червні 1650 р. поблизу м. Буськ захо
пили підводи з пшеницею Єла Малинського, що прямували до м. Львів.

Червня 14. -  Реляція возного Миколая Бохновського перед Володимир- 
ським ґродським урядом про арешт і припоручення міщанина м. Лока- 
чі єврея Зельмана Лейзаровича державцеві Олександру Даньківському, 
міщанській та єврейській громадам міста та про вручення позовів до 
Головного люблінського трибуналу згаданим громадам і державцеві, а 
також дідичеві м. Локачі Владиславу-Домініку Заславському й самому 
Зельманові Лейзаровичу у справі щодо неповернення ним Миколаєві 
Витвинському шат або сплати за них 1000 польських золотих.

Червня 15. -  Декрет Кременецького ґродського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо стягнення 
орендарем з м. Корниця, євреєм Іллею незаконного мита з худоби, куп
леної для власної потреби Теодора Людвиського та образу при цьому 
честі Людвиського (Ілля кинув на землю його автентичний лист).
У акті згадано конституцію коронного сейму 1567 р., якою “без взгляду 
на жадньїє листьі ... мит, цель, жупь, корьчомь и вшєляких наммовь 
тримать вамь, жидомь, заборонено” під загрозою штрафу у 200 поль
ських гривень.

Червня 15. -  Свідчення каноніків Луцько-Брестської біскупської кафед
ри перед Луцьким ґродським урядом про припинення судової справи 
проти королівського ротмістра Андрія Кашовського і товариства його

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 472 зв.
-  482, акт 41. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 487 -
495 зв., акт 46. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 294 зв., 
акт 252. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 499 -  
500 зв., акт 52. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 459 зв. -  
461 зв., акт 364. Мова староукра
їнська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 145, арк. 38 і зв. 
Мова староукраїнська. Кінець 
акта не зберігся.
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корогви за взяття 1 квітня 1650 р. надмірної стації з кафедрального маєт
ку с. Садів з присілками.
Причину припинення справи у акті не вказано.

Червня 15. -  Привілей короля Яна-Казимира від 27 квітня 1650 р. про на
дання Олександру Винницькому кафедри Перемишльсько-Самбірської 
єпископії.

Червня 15. -  Реляція возного Миколая Гапоновського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення позовів до Головного люблінського три
буналу товариствам повітової корогви Волинського воєводства та всіх 
повітових корогов Київського воєводства за скаргами кн. Миколая Чор- 
торийського про незаконний збір стацій, заподіяння кривд і збитків (у 
тому числі вбивства й поранення підданих) 1649 р. в маєтках Клеван- 
ської волості селах Суськ, Зильжа, Дерев’яне, містечках Клевань, Білів 
та інших.

Червня 15. -  Реляція возного Ґриґора Молявки перед Луцьким ґродським 
урядом про вручення позовів до Головного люблінського трибуналу Пе
тру і Криштофу Корицьким та всьому товариству їхнього полку і корогви 
за скаргою громад підданих з сіл Ботин і Лище та братії Луцького єзуїт
ського колегіуму про заподіяння великих кривд і збитків і збір незакон
них стацій в маєтках колегіуму.

Червня 15. -  Протестація Сильвестра Ленкевича, ігумена Люблінської 
церкви св. Спаса, від себе та від імені київського, галицького та всієї Русі 
митрополита Сильвестра Косова, перед Луцьким ґродським урядом на 
кількох уніатських ченців-василіан, які 1650 р., всупереч королівському 
наказові не чинити опору переданню церкви Київській митрополії, вине
сли з неї все богослужбове майно і церковне оздоблення.
Реєстр захоплених речей.

Червня 15. -  Протестація від імені київського скарбника Даніеля-Юрія 
Воронича перед Володимирським ґродським урядом проти житомир
ських міщан за спустошення 15 липня 1648 р. замочку й слободи Крош- 
ня, захоплення різного майна, в т. ч. документів.

Червня 17. -  Запис квиту від 14 червня 1650 р. євреїв м. Вільськ Йосифа 
Якубовича і Нахима Абрамовича, родичів і спадкоємців убитих козаками 
вільських євреїв, наданий Абраму Стрибилю щодо припинення судової 
справи проти нього за пограбування їх та ув’язнення.
Справу припинено після одержання компенсації.

Червня 17. -  Маніфестація Самуеля Качинського про вбивство 1648 р. 
його двоюрідного брата Петра Качинського та захоплення його майна, 
у т. ч. майнових документів, козаками, які, “поднєсшьі руку протьівко 
Рєчьі Посьполитой, плоньдруючьі мєста короля 8ГО МИЛОСТИ, КНЯЖЬІЄ и 
ишяхщкш  маєтьностьі”, напали на маєток кн. Григорія [Святополка] 
Четвертенського с. Острів, заставлений на той час Петрові Качинському.

Червня 18. -  Маніфестація Янової Брожчиної перед Луцьким ґродським 
урядом про неможливість скласти звіт брацлавській каштелянці Зофії 
Стемпковській щодо її майна і худоби, яким за її дорученням Брожчи- 
на розпоряджалася в кількох її фільварках, оскільки це майно, а також 
облікові реєстри на нього, заховані перед наступом козаків і татар 1648 
і 1649 рр., було знайдено і розграбовано частково ними, а частково під
даними каштелянки.

“УС голови хмєлем обмщрниє маючи ”

Ф. 25, on. 1, спр. 264, арк. 777 -  
778, акт 31. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 505 і зв., 
акт 57. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 264, арк. 771 -
773, акт 28. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 506 -  
507, акт 58. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 512 —
513 зв., акт 63. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 461 зв. -  
463 зв., акт 365. Мова старо
українська. Опубл.: АЮЗР. -  
Ч. III. -Т. 4. -С . 443-445.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 300-301, 
акт 261. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 527 зв.
-  528 зв., акт 72. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 536 зв.
-  537 зв., акт 79. Мова старо
українська.
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Червня 18. -  Протестація Марцина Ґрабовського, слуги і економа кре
менецького підкоморія Даніеля Єловицького, від себе та від імені своєї 
дружини Анни, свого пана та його підданих, перед Луцьким ґродським 
урядом на надвірну корогву Яна Замойського, жовніри якої, незважаючи 
на дворазовий збір стацій та ночівлю в маєтку Єловицького с. Городище, 
в листопаді 1649 р. знову наїхали на маєток, вчинивши в ньому ексцеси: 
вбивства під даних, тортури, знущання (у тому числі над дружиною Ґра
бовського), розграбування двору і села.
Реєстр захопленого майна.

Червня 18. -  Реляція возного Стефана Малиновського перед Луцьким 
ґродським урядом про огляд наслідків наїзду надвірної корогви Яна За
мойського на маєток Даніеля Єловицького -  половину с. Городище, та 
про передання на поруки до початку розгляду судової справи урядника і 
підданих с. Житин, які брали участь у наїзді.

Червня 18. -  Реляція возного Войцеха Трушевича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибу
налу Криштофові Стапковському, ротмістрові, та всьому товариству во
лоської і татарської корогви кн. Єремії-Міхала Корибута Вишневецького 
за скаргою кн. Ольбрихта-Станіслава Радзивілла щодо насильницького 
стягнення незаконних і обтяжливих стацій в його селах Посників і Ново- 
сілки.

Червня 18. -  Свідчення хоружого і жовнірів надвірної корогви [Владис- 
лава-Домініка Заславського] перед дубнівським війтом Марцином Фе- 
невичем про ґвалтовне стягнення жовніром цієї корогви Боровицьким 
12 золотих з дубнівського єврея Леська [Гошієвича] 1648 р., коли корог
ва, тікаючи після погрому поблизу м. Пилявці, прибула до м. Дубно.

Червня 20. -  Маніфестація Яна Сташкевича перед Житомирським ґрод
ським урядом про те, що під час поїздки в поліські маєтки свого пана 
київського підчашого Самуеля Воронича і його брата Олександра, ки
ївського чашника, в панському с. Троянівка [Троянів] застав “подцаних; 
тамошьних, в бунтах: нєустаючих и на Украйну проч уходити готовьіх”. 
Познайомивши громаду з панським універсалом про послушенство і за
лишивши по собі Яна Зубрицького, зобов’язав його стримувати свавіль
них селян до повернення державці Якуба Воляновського.

Червня 21.- Протестація київського чашника, колишнього королівського 
ротмістра Яна Проскури Сущанського перед Житомирським ґродським 
урядом проти своєї корогви за вчинені грабунки і невиконання його на
казу -  розійтися по домівках.

Червня 21. -  Реляція возного Яна Долмацького перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибу
налу королівському ротмістрові Станіславові Ґурському та всьому то
вариству його корогви за скаргою підданих з сіл Тернки і Седмярки, 
дідицтва Луцько-Острозької єпископії, а держави Андрія Кашовського, 
про заподіяння їм кривд та збір надмірних стацій 1649 і 1650 рр., під час 
квартирування корогви в м. Луцьк.

Червня 25. -  Маніфестація Самуеля Мишки Холоневського, жовніра ко
рогви Киліяна Вільгорського, перед Луцьким ґродським урядом про за
гибель його документів разом з іншим майном 1648 р. під час розгрому 
польського війська поблизу м. Пилявці.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 537 зв.
-  542, акт 80. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 542 -  
543, акт 81. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 543 
і зв., акт 82. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 178 і зв., 
акт 518. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 318 і зв., 
акт 286. Мова староукраїнська. 
О п у б л .: АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .-  
С. 451. Анотація V.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 311 ізв., 
акт 277. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 552 -  
553, акт 91. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 564 зв.,
акт 104. Мова староукраїнська.
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Червня 25. -  Маніфестація від імені новгород-сіверського підстолія Кас- 
пера Ростопчі та його дружини Зофії перед Луцьким ґродським урядом 
про те, що їхні майнові документи на с. Міжин Новгород-Сіверського 
повіту Чернігівського воєводства, звідки вони втекли на Волинь 1648 р. 
перед наступом козаків і татар, загинули у цьому селі разом з іншим їх
нім майном, та про загибель (спалення) також новгород-сіверських ґрод
ських книг, з яких можна було б взяти виписи щодо права власності на 
це село.

Червня 25. -  Реєстр шкод і кривд, заподіяних ЗО квітня 1650 р. жовнірами 
корогви кн. Дмитра Вишневецького в с. Шельвів і Шельвівська Волька.

Червня 27. -  Протестація Мацея Косицького перед Житомирським ґрод
ським урядом проти Івана Гречаниченка й Данила Хвещенка про їхній 
наїзд 25 червня 1650 р. разом з 30 корецькими татарами “способом 
своєволньїх козаков” на маєток Тишкевичів м. Пулини, зневагу й побиття 
Косицького і його дружини та захоплення різного майна.

Червня 27. -  Протестація від імені Станіслава-Казимира Беневського пе
ред Луцьким ґродським урядом проти корогви королівського ротмістра 
Криштофа Корицького, що перебувала на постої в містечку Торчин, за 
наїзди упродовж січня -  березня 1650 р. на с. Полонне Велике Луцького 
повіту та збір в ньому незаконних обтяжливих стацій.
Реєстр захопленого майна.

Червня 27. -  Протестація від імені Станіслава-Казимира Беневського 
перед Луцьким ґродським урядом проти бояр з с. Городині, підданих 
Луцько-Брестського біскупства, які, “зоставуючи в купє нємалой людєй 
служальїх, маючи собє за вожа албо дирєкьтора нємьца якогос..., жоль- 
нирьским трьібомь року ... [1649], мца авьгусьта двадцєт юсьмого дня” 
під виглядом стацій пограбували підданих в с. Полонне Велике.
Реєстр захопленого майна.

Червня 28. -  Реляція возного Антонія Трубельського перед Житомир
ським ґродським урядом про арешт підданих кн. Анни-Алоїзії Ходкевич 
з с. Цвіля Мала (прізвища подано), які “по угодє и трансакцьієй мєжьі 
Рєчю Посполитою а Войском Козацькимь [йдеться про Зборівський мир
1649 р.], способомь нєпристойньш ... в способь здобьічьі” розграбували 
фільварок кн. Миколая [Святополка] Четвертенського у с. Цвіля Велика.

Червня 28. -  Судова присяга перед Луцьким ґродським урядом дідичних 
підданих кн. Владислава-Домініка Заславського -  Івана Ломаки, Андрія 
Ковбаси та Івана Німця з сіл Степанської волості Янковичі, Любаша та 
Рокитна на підтвердження протестації свого пана щодо заподіяння в 
квітні і травні 1650 р. шкод у цих селах козацькою корогвою київського 
воєводи Адама Киселя.

Червня 28. -  Реляція возного Марка Плетенецького перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуна
лу київському воєводі Адамові Киселю, ротмістрові та товариству його 
козацької корогви за скаргою кн. Владислава-Домініка Заславського 
щодо заподіяння шкод громадам його підданих з сіл Янковичі, Любаша 
та Рокитна Степанської волості.

Червня 28. -  Протестація від імені кн. Катерини [Святополк] Четвер- 
тенської перед Луцьким ґродським урядом проти ротмістра Юрія Не- 
мирича та товариства його корогви за заподіяння збитків підданим її

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 572 зв.
-  573 зв., акт 115. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 504-507, 
акт 399. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 320 і зв., 
акт 290. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 451. Анотація VI.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 576 зв.
-  578 зв., акт 119. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 578 зв.
-  580 зв., акт 120. Мова старо
українська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 323 зв.- 
324, акт 295. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 582 -
583, акт 122. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 583 -
584, акт 123. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 584 -
586 зв., акт 124. Мова староукра
їнська.



(Року 1650

с. Липа під час постоїв у ньому в серпні 1649 р. по дорозі на Зборів та у 
вересні того самого року -  на зворотньому шляху.
Реєстр захопленого майна.

Червня 28. -  Реляція возного Міхала Козловича перед Луцьким ґрод- 
ським урядом про вручення позовів до Головного люблінського трибу
налу за скаргами Станіслава-Казимира Беневського щодо заподіяння
28 серпня 1649 р. шкод підданим з його с. Полонне [Велике] жовнірами 
корогви ротмістра Криштофа Корицького та боярами з с. Городині, під
даним Луцько-Брестського біскупства, “трнбомь жольнирьсюш”.

Червня 28. -  Протестація Олександра Ольшамовського, уповноваженого 
і суколектора поборці Волинського воєводства Стефана Хрінницького, 
перед Луцьким ґродським урядом проти урядовців Кременецького ґрод- 
ського суду за незаконні дії й рішення на шкоду скарбові Речі Посполитої, 
вчинені в ході судового процесу проти неплатників подвійного подим
ного податку, затвердженого 7 лютого 1650 р. реляційним сеймиком Во
линського воєводства.

Червня 28. -  Протестація від імені кн. Вацлава [Святополка] Четвертен- 
ського перед Луцьким ґродським урядом проти Михайла Загоровського, 
поручника корогви Романа Загоровського і свого сусіда, за наслання 
15 травня 1650 р. на м. Четвертня “под прєтєксьтом жольнирскнм” кіль
канадцятьох своїх челядників з с. Луків, які захопили у четвертнянських 
міщан гроші, горілку й мед і примушували ремісників до роботи на свою 
користь.

Червня 28. -  Реляція возного Йозефа Пчолки перед Луцьким ґродським 
урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуналу Яно- 
ві Головинському за скаргою луцького бурґрабія Геліяша Малюшицького 
у справі щодо накладення на нього баніції за невиконання жовнірських 
обов’язків і відсутності у війську під час боїв поблизу міст Корсунь, Пи- 
лявці, Збараж і Зборів.

Червня 30. -  Маніфестація брацлавського ловчого Петра Сулимирського 
перед Житомирським ґродським урядом про втрату 1648 p., під час втечі 
до Польщі перед наступом козаків, майнових документів, у т. ч. королів
ського привілею на с. Сулимирка (Хом’яківка).

Червня 30. -  Протестація Тетяни Тиші Биковської перед Житомирським 
ґродським урядом проти Яна Тиші Биковського, який збройно наїхав
29 березня 1650 р. на її с. Болячів, навернув у своє підданство понад 
50 найбагатших підданих маєтку, а потім, “за нєдєл двє албо далєи по 
пєршимь наєздє ... казаль всіш хлопам, што колвєкь бьіло мєжьі ними 
протєстуючом рєчєм розобранихь ... под час козачсчнзньї тоєм, на сєбє 
поюдбира/и”.

Червня 30. -  Протестація Остафія Трипольського перед Житомирським 
ґродським урядом проти Стефана Кобилянського, поручника розміщеної 
в м. Овруч корогви овруцького старости Владислава Немирича, про на
пад 26 червня 1650 р. на слуг Трипольського, посланих ним до фільварку 
с. Лукішки, поранення їх та пограбування.

Червня 30. -  Протестація від імені подружжя Романа й Олександри 
Родкевичів перед Житомирським ґродським урядом проти Олексан
дра Лесевича, його слуг і підданих та Миколая Тучаницького про наїзд

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 588 зв.
-  590, акт 126. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 590 -  
592 зв., акт 127. Мова староукра
їнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 267, арк. 593 і зв., 
акт 128. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 596 -  
597 зв., акт 131. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 328, 
акт 299. Мова староукраїнська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк.328-330, 
акт 300. Мова староукраїнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 333 і зв., 
акт 304. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 333 зв.- 
334 зв., акт 305. Мова староукра
їнська. О п у б л .: АЮЗР. -Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 451. Анотація VII.
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21 червня 1650 р. на частину м. Ходорків, зневагу, побиття слуги й по
грабування протестанта та захоплення маєтку.
У наїзді брали участь кільканадцять реєстрових козаків.

Липня 1. -  Запис в луцьких ґродських книгах реляції возного Романа 
Русовського до Люблінського ґродського уряду про вручення ротмістрові 
Киліянові Вільгорському і товариству його корогви позову до Головного 
люблінського трибуналу у справі щодо захоплення ними коней, худоби 
та іншого майна у маєткові Марка Гулевича с. Дуліби.

Липня 1. -  Запис в луцьких ґродських книгах реляції возного Романа Ру
совського до Люблінського ґродського уряду про вручення ротмістрові 
Янові Линевському і товариству його корогви позову до Головного люб
лінського трибуналу у справі щодо захоплення ними коней, худоби та 
іншого майна у маєткові Марка Гулевича с. Симонів.

Липня 1. -  Запис в луцьких ґродських книгах реляції возного Романа 
Русовського до Люблінського ґродського уряду про вручення київському 
воєводі Адамові Киселю позову до Головного люблінського трибуналу 
у справі щодо стягнення його німецькими і волоськими жовнірами над
мірних грошових і натуральних стацій у маєткові Марка Гулевича селах 
Дуліби і Симонів.

Липня 1. -  Протестація від імені вдови новгород-сіверського ловчого Ге- 
лени Львової перед Луцьким ґродським урядом проти кн. Єремії-Міхала 
Корибута Вишневецького за недопущення її до продовження оренди 
м. Борщагівка з присілками в Брацлавському воєводстві, розграбованому 
міщанами за час її втечі 1648 р. від козаків і покозачених селян.

Липня 1. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського три
буналу ротмістрові кварцяного війська Станіславові Ґурському та това
риству його корогви у справі щодо заподіяння ними шкод 31 травня
1650 р. в містечку Острожець і с. Острожець, дідицтві Костантого і Анни 
Гулевичів.

Липня 1. -  Протестація від імені Вацлава Калусовського, опікуна ді
тей покійного Семена Гулевича Дрозденського, перед Володимирським 
ґродським урядом проти підданих з сіл Гудчий Брід і Дроздні, які 1648 р. 
“под чась рєбєлии козацкоє козаковь покрєвьньїх своих при сєбє маючи и 
з ними пєргставаючи”, захопили майно опікуваних Калусовським дітей, 
в т. ч. скриню з документами, і спалили панські двори в селах Дроздні і 
Семеринки.
Реєстр заподіяних збитків.

Липня 4. -  Протестація Агнешки Соколовської, вдови Войцеха Соко- 
ловського, “под час рєбєллиєм козаі/ком. сокру/инє и тнранско забитого” 
козаками, перед Житомирським ґродським урядом проти Андрія Со- 
коловського, брата покійного, щодо привласнення ним скрині з доку
ментами і грішми, дорученої 1648 р. на зберігання священикові в с. Хо- 
лосне.
Повідомлено про знищення козаками житомирських ґродських книг.

Липня 4. -  Маніфестація від імені корогви ротмістра Стефана Немирича 
перед Житомирським ґродським урядом про невиплату належного їм за 
одну чверть року жолду.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 903 зв.
-  905, акт 5. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 905 -
906 зв., акт 6. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 907 -  
908, акт 7. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 601 зв.
-  604, акт 4. Мова староукраїн
ська. О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 452-453.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 604 зв.
-  605 зв., акт 6. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 529 -  
530 зв., акт 419. Мова староукра
їнська. О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 483. Анотація І.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 342 і зв., 
акт 312. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 343 і зв.,
акт 313. Мова староукраїнська.



(Року 1650

Липня 4. -  Реляція возного Міхала Козловича перед Луцьким гродським 
урядом про вручення позовів до Головного люблінського трибуналу рот
містрам Станіславу Ґурському і Самуелові Калусовському, товариству 
їхніх корогов, а також слугам, челяді і підданим Ґурського за скаргою 
кн. Федора Святополка Четвертенського та його підданих з с. Сіянці 
щодо захоплення у травні 1649 р. худоби та заподіяння інших шкод.

Липня 4. -  Свідчення Костантого Сошинськош перед Луцьким ґрод
ським урядом на підтвердження реляції возного Петра Ленського про 
подання позову від нього, Сошинського, подружжю Реміяна і Анни Ґор- 
чинських у справі щодо скасування баніції, незаконно накладеної на 
нього тоді, коли він перебував на військовій службі і, керуючи полком 
кн. Самуеля-Кароля Корецького, об’їзжав волості і маєтки князя, “абьі сє 
на якую мєжьі тьімю/с пожданими нє заносило своєволю”.

Липня 5. -  Маніфестація Андрія Визґерда Олишвянського перед Луць
ким ґродським урядом про загибель його майнових документів, яка ста
лася 1648 р., коли повсталі козаки разом з навколишніми підданими уві
йшли до його с. Олишва в Луцькому повіті, спалили двір, а також майно, 
роздане на зберігання олишвянським підданим, а скриньку з документа
ми, що її зберігав один з підданих, вкрав і невідомо де подів інший під
даний, який поїхав з козаками.

Липня 6. -  Квит від 14 червня 1650 р. єврейки Яхими Сфраїмової, ко
лишньої горбулівської орендаревої, сестри колишнього шафаря й орен
даря с. Кам’яний Брід (вбитого козаками), підданої Міхала і Ґабріеля Ти- 
шів Биковських, наданий Абрамові Стрибилю про одержання від нього 
відшкодування за напад на неї та її родичів, пограбування і ув’язнення, 
і на відкликання у зв’язку з цим декрету Головного люблінського трибу
налу про баніцію, накладену на Стрибиля за цей злочин.

Липня 6. -  Реляція возного Станіслава Лазовського перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позовів до Головного люблінського три
буналу урядовцям Кременецького ґродського суду за скаргами поборці 
Волинського воєводства Стефана Хрінницького щодо порушень, до
пущених ними під час розгляду справи проти шляхтичів Волинського 
воєводства, які не сплатили подвійного подимного податку, затвердже
ного 7 лютого 1650 р. реляційним сеймиком воєводства.

Липня 6. -  Реляція возного Григорія Блонського перед Володимирським 
земським судом про вручення позовів до Головного люблінського три
буналу жовнірам корогви кн. Дмитра Корибута Вишневецького у справі 
щодо вибирання ними неналежних стацій і спустошення маєтків Петра 
Загоровського -  Острівець, Колмівщина і Василівщина, внаслідок чого 
розбіглися піддані з 12 селянських дворів.

Липня 7. -  Судова присяга Олександра Манцевича, слуги Міхала Тиші 
Биковського, перед Житомирським ґродським урядом про випроваджен
ня ним на продаж до м. Ярослав 160 волів, не куплених, а власних пан
ських, частково зібраних з підданих ходорківських і горбулівських ма- 
єтностей як поволовщина, а частково з власної панської обори раніше 
захоплених, а тепер відшуканих і відібраних у тих самих підданих.

Липня 7. -  Протестація Яна Соліборського перед Житомирським ґрод
ським урядом проти підданих Юрія Немирича з с. Топорища (прізви
ща подано) про збройний напад на нього “способом своєволних козаков,

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 612 зв. 
-613  зв., акт 11. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 613 зв. 
- 6 1 4  зв., акт 12. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 619 — 
620 зв., акт 17. Мова староукра
їнська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 344-345, 
акт 315. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 629 зв.
-  630 зв., акт 26. Мова старо
українська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 24 зв. -  
26, акт 20. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 349 зв.,
акт 321. Мова польська.
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которьіх козаков єшьчє в тьіх тут краях не бьшо”, під час втечі перед на
ступом козаків 1648 р., “кгдн с краєв тутошньк воєводства Києвского яко 
небезпечних пєрєд пожарол* рєбєлиєм козаі/ком, юбьіватєли воєводства 
Києвского з домов своих ку Полсчи з нєкоторьіми речами рухомьши и 
юхєндоствам своил* уходили”, побиття протестанта і захоплення його 
майна.
Реєстр захопленого майна.

Липня 7. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуналу 
“яко пулковника и директора войска воєводства Волнньского” Ґабріелю 
Стемпковському, а також ротмістрам Генрікові та Андрію Кашовськцм, 
Яну Ярмолинському, Томашеві Козиці, поручникам, хоружим і всьому 
товариству корогов Волинського воєводства за скаргою Адама Киселя у 
справі щодо заподіяння кривд і збитків його підданим з Гощанської во
лості, а також йому самому, розграбування й спустошення міста і замку 
Гоща, належних до нього сіл і панських фільварків в цих селах та насиль
ства над підданими, вчинені 1649 р. під час постоїв і наїздів війська.

Липня 7. -  Протестація перед Луцьким ґродським урядом ченця Гощан- 
ського монастиря Петронія Ласка Черчицького від імені свого брата 
Марцина, двір якого в с. Гоща він доглядав під час перебування брата в 
1648 -  1649 рр. у війську Речі Посполитої, про розграбування цього дво
ру та захоплення худоби з міської череди жовнірами, слугами і челяддю 
ротмістра Волинського воєводства Яна Ярмолинського 1649 р., під час 
перебування його корогви в обозі поблизу с. Мнишин.
Реєстр захопленого майна.

Липня 9. -  Протестація перед Луцьким ґродським урядом Якуба Кобиль- 
ницького, жовніра з корогви Романа Загоровського, від себе та від імені 
свого челядника, про захоплення трьох волів і яловиці та побиття че
лядника державцею с. Радохівка Остафіяном Пясецьким під час проїзду 
протестуючого разом з іншими жовнірами 7 липня 1650 р. по дорозі з 
України через село.

Липня 9. -  Протестація Семена Городиського перед Луцьким ґродським 
урядом проти судді Андрія Линевського та писаря Луцького земського 
суду Марка Гулевича, які, не зважаючи ні на його тяжкі обставини -  
втрату 1649 р. під час втечі від татар та повсталих козаків і селян май
на і документів й захоплення в татарський полон дітей, ні на настійливі 
прохання, не відкривали 1650 р. святотроїцької судової сесії та земських 
книг для взяття необхідних йому виписів в його справі з Даніелем Сло
в а ц ь к и м .

Липня 9. -  Декрет Володимирського земського суду в справі за скаргою 
Юхима Скойтина і Федора Гусовиника, дідичних підданих кн. Адама- 
Олександра Санґушка, про побиття їх і покалічення на ринку в м. Во
лодимир, де вони продавали куплене в м. Камінь полотно, слугами Ґра- 
євських.
Потерпілих запідозрили у причетності до козаків.

Липня 11. -  Протестація Прокопа Кернозицького перед Житомирським 
ґродським урядом про знищення козаками 1648 р. родинних майнових 
документів, захованих ним у с. Осники.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 351
і зв., акт 324. Мова староукраїн
ська. О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 483. Анотація II.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 637 -  
639, акт 31. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 639 зв.
-  641, акт 33. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 648 зв.
-  650 зв., акт 38. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 650 зв. 
-651, акт 39. Мова староукра
їнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 55 -  
58 зв., акт 39. Мова староукраїн
ська. О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4 . -С.  463-467.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 356 зв.-
357, акт 330. Мова староукра
їнська.
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Липня 11. -  Реляція возного Антона Багриновського перед Житомир
ським ґродським урядом про вручення позовів до Головного люблінсько
го трибуналу ротмістру Войцеху Качинському і жовнірам татарської і 
волоської корогви Юрія Немирича та самому Юрію Немиричу, а також 
ротмістру Доброшицькому і жовнірам волоської корогви Адама Киселя 
та самому Адаму Киселю за скаргами Реміяна Єльця у справах щодо ви
тягання стацій в його маєтках та пограбування підданих.

Липня 12. -  Реляція возного Яна Долмацького перед Луцьким ґродським 
урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуналу по
ручникові корогви Романа Загоровського -  Михайлу Загоровському, за 
скаргою кн. Вацлава Святополка Четвертенського у справі щодо стяг
нення з його підданих міщан м. Четвертая челяддю Загоровського неза
конної стації, побиття їх та ін. кривди.

Липня 12. -  Протестація перед Луцьким ґродським урядом від імені Да- 
ніеля Єла Малинського та його підданих з с. Івачків проти Войцеха Лен- 
пінського, який в травні 1650 р. разом з жовнірами корогви кн. Дмитра 
Корибута Вишневецького та ін. спільниками наїхав на це село і захопив 
у підданих хліб, масло, сири, крупи та ін., побивши при цьому одного 
з них.

Липня 14. -  Судова присяга Войцеха Стралковського, слуги київської 
підсудкової Анни з Микулинських Лукашової Вітовської, перед Жито
мирським ґродським урядом про випровадження ним на продаж до м. Лу
ків 110 волів, не куплених, а власних панських, частково доморощених, з 
маєтностей Ставки [Ставок Великий і Ставочок], Рижани та інших філь
варків його пані, відшуканих у панських підданих, які їх раніше захопи
ли, а частково зібраних з тих підданих як поволовщина.

Липня 14. -  Пленіпотенція товариства корогви королівського ротмістра 
Станіслава Вадовського товаришам корогви Якубу Суласу, Станісла
ву Кузьминському і Войцеху Милевському на ведення справ корогви у 
всіх судах Київського, Волинського, Брацлавського і Чернігівського воє
водств та у Головному люблінському трибуналі.

Липня 14. -  Протестація перед Луцьким ґродським урядом Миколая Уні- 
чевського, слуги кн. Яна Масальського, який їхав до м. Люблін у справах 
свого пана, про розбійницький напад 13 липня 1650 р. на дорозі між се
лами Борухів і Ківерці на нього трубача і офіцера з німецької драгунської 
корогви та захоплення ними шкатули з документами і грошима Масаль
ського, з яких згодом було повернуто лише невелику частину.

Липня 14. -  Реляція возного Стефана Малиновського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення позовів до Головного люблінського три
буналу Самуелові Колодинському та іншим товаришам корогви Яна За- 
мойського за скаргою Даніеля Єловицького у справі щодо наїзду, погра
бування та ексцесів, вчинених в його маєткові -  половині с. Городище, та 
за скаргою слуги й економа Єловицького -  Марцина Ґрабовського і його 
дружини, у справі щодо кривд і збитків, заподіяних їм особисто (побит
тя, зневаження, пограбування тощо).

Липня 14. -  Реляція возного Матіяша Садильського перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибу
налу ротмістрові Юрію Немиричу та товариству його корогви за скар
гою громади підданих княжни Катерини [Святополк] Четвертенської з 
с. Липа щодо стягнення стацій та заподіяння різних шкод.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 359 -  
360 зв., акт 334. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 667 -  
668, акт 55. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 670 зв. 
-671, акт 59. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 364 зв.-
365 зв., акт 340. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 971 -  
972 зв., акт 38. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 675 -  
677, акт 63. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 682 -  
683, акт 67. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 687 зв.
-  688 зв., акт 71. Мова старо
українська.
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Липня 14. -  Декрет Володимирського земського суду у справі за скаргою 
Бенедикта Мокосія Баковецького про спустошення 1648 р. його маєтку 
с. Біличі покозаченими міщанами м. Литовеж і селянами с. Грибовиця 
та ін. литовезьких присілків, дідицтва кн. Владислава-Домініка Заслав
ського, а держави Станіслава Корчминського.

Липня 15. -  Судова присяга Яна Погоновського і Андрія Вербицького, 
слуг Андрія Бонковського, перед Житомирським ґродським урядом про 
випровадження ними на продаж до м. Кобилин 300 волів, не куплених, 
а власних панських, частково доморощених, з с. Куїлівка та інших укра- 
їнних фільварків їхнього пана, відшуканих у панських підданих, які їх 
раніше захопили, а частково зібраних з тих під даних як поволовщина.

Липня 15. -  Маніфестація ротмістра Киліяна Вільгорського перед Луць
ким ґродським урядом проти Олександра Блендовського, одного з дер
жавців сіл Деречин і Завидів, належних луцькому капітулові, за неви
конання умов угоди, укладеної у справі щодо стягнення у березні 1649 р. 
корогвою Вільгорського стацій з деречинських і завидівських підданих. 
Згідно з цією угодою, підтвердженою декретом Головного люблінського 
трибуналу, Вільгорський мав сплатити і справді сплатив Блендовському 
в призначений строк відшкодування за збитки, однак луцький канонік 
Олександр Моґильницький від імені всього капітулу наклав арешт на цю 
суму, через що Блендовський не підтвердив квитом її одержання.

Липня 15. -  Протестація Олександра Блендовського перед Луцьким 
ґродським урядом проти Киліяна Вільгорського за порушення угоди та 
декрету Головного люблінського трибуналу у справі щодо заподіяння 
збитків корогвою Вільгорського в селах Завидів і Деречин через сплату 
ним визначеної для компенсації цих збитків суми знеціненими талярами, 
а потім через дозвіл луцькому капітулу, який не мав відношення до спра
ви, накласти на цю суму арешт.

Липня 16. -  Універсал троцького воєводи, медзельського старости, ге
нерала артилерії Великого князівства Литовського, оберштера коро
лівського пішого реґіменту Миколая Абрамовича на Ворнянах та його 
дружини Гельжбети Горностаївни, від 2 червня 1650 р. з м. Вільно до 
своїх підданих міщан з міст Горностайпіль, Самуельпіль, Козаровичі, 
Бородянка та селян належних до них сіл, про призначення управителем 
їхніх волостей Даніеля-Юрія Воронича, якому надавалося право віднов
лювати панську адміністрацію (призначати урядників і дозорців) і зби
рати платежі з підданих.

Липня 16. -  Глейт королівської канцелярії від 8 липня 1650 р. про на
дання королівському ротмістру Криштофу Корицькому шестимісячної 
відстрочки у приведенні в дію інфамії, накладеної на нього Головним 
люблінським трибуналом за грабунки і насильства, заподіяні його ко
рогвою у с. Людчин, маєткові Острозької йлебанії; пробощ -  Миколай- 
Олександр Рамулт.

Липня 16. -  Реляція возного Валентого Павловського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення позову до Головного люблінського три
буналу Киліянові Вільгорському за скаргою Олександра Блендовського, 
державця сіл Завидів і Деречин, у справі щодо невиконання угоди й де
крету трибуналу про відшкодування збитків, заподіяних його корогвою 
стягненням надмірних стацій з під даних у цих селах.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 230, 
акт 125. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .- 
С. 467-471.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 365 зв. -  
366, акт 341. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 689 зв.
-  692, акт 73. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 692 -  
693 зв., акт 74. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 368 і зв., 
акт 344. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 982 -  
984, акт 43. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 697 зв.
-  698 зв., акт 78. Мова старо
українська.
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Липня 16. -  Реляція возного Валентого Павловського перед Луцьким 
ґродським урядом про накладення арешту від імені луцького капітулу на 
грошову суму, сплачену згідно з декретом Головного люблінського три
буналу для відшкодування збитків, заподіяних корогвою ротмістра Килі- 
яна Вільгорського в селах Деречин і Завидів, належних капітулові, та про 
недопущення державця цих сіл Олександра Блендовського до одержання 
цієї суми, аж поки справу не буде остаточно вирішено.

Липня 16. -  Декрет Володимирського земського суду про передан- 
ня на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці 
Волинського воєводства Стефана Хрінницького з посесором с. Білий 
Стік Юрієм Посавцем щодо несплати подвійного подимного податку 
за 1650 р.: “© то, ижь еони праву посполитому и коньституцьієй сєйму 
близко прошлого спротивляючисє, подьшного двомга на сєймє шєст- 
нєдєлном Варшавьскол/ близко пропілом на заплату войску ухвалено
го, а на сєймику рєлляцийномь Луг/комь дня еємого фєвраля инь аньно 
прєзєньти дєклярованого, з добр своихь вьіжєй вьіражоньїхь части в 
еєлє Бєлом Стоку, котормє в диспозиции и посєссии своєй мають, то ест 
золотьис дванадцати скарбови Рєчи Посполитеє прєз руки дєлятора яко 
поборци приходячого и належачого, нє толко на час конституциєю по- 
мєнєною и ухвалою сєймиковою юзначоньш нє заплатили, алє и до того 
часу платити и соддатьі нє хочуть”.

Липня 16. -  Декрет Володимирського земського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Во
линського воєводства Стефана Хрінницького з посесором с. Буремель 
Олександром Хрінницьким щодо несплати подвійного подимного по
датку за 1650 рік.

Липня 16. -  Декрет Володимирського земського суду у справі поборці 
Волинського воєводства Стефана Хрінницького з посесором частини 
сіл Дроздні і Гудчий Брід Андрієм [Гулевичем] Дрезденським щодо не
сплати подвійного подимного податку за 1650 рік.

Липня 16. -  Декрет Володимирського земського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Во
линського воєводства Стефана Хрінницького з татарами м. Острог щодо 
відмови сплатити подвійний подимний податок за 1650 рік.

Липня 16. -  Декрет Володимирського земського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Волин
ського воєводства Стефана Хрінницького з дідичем і посесором частин 
с. Колпитів [Яном] Колпитовським щодо несплати подвійного подимно
го податку за 1650 рік.

Липня 16. -  Декрет Володимирського земського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Волин
ського воєводства Стефана Хрінницького з посесорами с. Сердятичі (їх 
не названо) щодо несплати подвійного подимного податку за 1650 рік.

Липня 16. -  Декрет Володимирського земського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Во
линського воєводства Стефана Хрінницького з посесорами с. Шубків (їх 
не названо) щодо несплати подвійного подимного податку за 1650 рік.

Ф.25,оп. 1, спр. 267, арк. 701 ізв., 
акт 81. Мова староукраїнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 424 -  
425 зв., акт 213. Мова староукра
їнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 425 зв. -  
427, акт 214. Мова староукра
їнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 427 -  
428 зв., акт 215. Мова староукра
їнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 428 зв. -  
430, акт 216. Мова староукра
їнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 430 -  
431 зв., акт 217. Мова староукра
їнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 431 зв. -  
433, акт 218. Мова староукра
їнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 433 -
434 зв., акт 219. Мова староукра
їнська.
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Липня 16. -  Декрет Володимирського земського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Во
линського воєводства Стефана Хрінницького з дідичем с. Шпанів (його 
не названо) щодо несплати подвійного подимного податку за 1650 рік.

Липня 16. -  Декрет Володимирського земського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Волин
ського воєводства Стефана Хрінницького з посесорами сіл Коритне і 
Біла Криниця (їх не названо) щодо несплати подвійного подимного по
датку за 1650 рік.

Липня 16. -  Декрет Володимирського земського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Волин
ського воєводства Стефана Хрінницького з Генриком Кашовським, ді
дичем містечка Мельниця, с. Млинів з належними до них присілками, 
щодо несплати подвійного подимного податку за 1650 рік.

Липня 16. -  Декрет Володимирського земського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Волин
ського воєводства Стефана Хрінницького з кн. Владиславом-Домініком 
Заславським щодо несплати подвійного подимного податку з м. Межиріч 
за 1650 рік.

Липня 16. -  Декрет Володимирського земського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Волин
ського воєводства Стефана Хрінницького з Северином Марковським 
щодо несплати подвійного подимного податку з частини с. Марковичі 
за 1650 рік.

Липня 16. -  Протестація ковельського старости Криштофа Опалинсько- 
го перед Володимирським ґродським урядом щодо спустошення м. Ко
вель і волості корогвою ротмістра [Яна] Кондрацького з полку кн. Ко- 
рецького.
Реєстр заподіяних збитків.

Липня 16. -  Протестація Станіслава й Зофії Ґощинських перед Воло
димирським ґродським урядом щодо вбивства їхньої дочки селянами з 
біскупських маєтків Желинів й Рогізне та захоплення ними її рухомого 
майна.

Липня 18. -  Протестація Яна Олтаревського перед Луцьким ґродським 
урядом проти підданого Костантого Чаплича [Шпановського] -  Савки 
Тихненяти, який “дьіхаючи буньтомь козацькимь своєволи”, 20 червня
1650 р. напав на нього на дорозі в с. Плоска і жорстоко побив києм.

Липня 18. -  Протестація від імені кн. Гелени з Четвертенських Вилежин- 
ської перед Луцьким ґродським урядом проти Олександра Ольшамов- 
ського, суколектора волинського поборці Стефана Хрінницького, за взят
тя, всупереч судовій присязі, згідно з яким у селах Перемиль, Смолява й 
Гумнище залишилося 34 дими, надмірного податку.
Запис квиту Олександра Ольшамовського від 22 квітня 1650 р. на 44 поль
ські золоті [тобо, з 44 димів].

Липня 18. -  Запис про публікацію Володимирським земським судом ба- 
ніції різним особам, які ухилилися від сплати подвійного подимного по
датку на утримання війська, затвердженого сеймиком Волинського воє
водства 7 лютого 1650 року.
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Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 434 зв. -
436, акт 220. Мова староукра
їнська.

Ф.27,оп. 1, спр. 42, арк. 436-437, 
акт 221. Мова староукраїнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 437 зв. -  
438, акт 222. Мова староукра
їнська.

Ф.27,оп. 1, спр. 42, арк. 439-441, 
акт 223. Мова староукраїнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 441 -  
444 зв., акт 224. Мова староукра
їнська.

Ф.28,оп. 1,спр.86,арк.558-562, 
акт 439. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 562-564, 
акт 440. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 703 зв.
-  704 зв., акт 83. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 705 і зв., 
акт 84. Мова староукраїнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 463 зв. -
472, акт 237. Мова староукра
їнська.
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Липня 18. -  Декрет Володимирського земського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Во
линського воєводства Стефана Хрінницького з посесорами (їх не назва
но) сіл Тр[о]стянець, Лички, Острів, половини сіл Миків, Миківська 
Воля, Домашів й Пулганів щодо несплати подвійного подимного податку 
за 1650 рік.

Липня 18. -  Декрет Володимирського земського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Волин
ського воєводства Стефана Хрінницького з Адамом Клюнським щодо не
сплати подвійного подимного податку за 1650 р. з маєтку Печихвости.

Липня 18. -  Декрет Володимирського земського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Волин
ського воєводства Стефана Хрінницького з Яном Марковським щодо не
сплати подвійного подимного податку за 1650 р. з частини с. Марковичі.

Липня 18. -  Декрет Володимирського земського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Во
линського воєводства Стефана Хрінницького з Олександром Чапличем 
[Шпановським] щодо несплати подвійного подимного податку за 1650 р. 
з належного йому містечка Кисилин.

Липня 18. -  Декрет Володимирського земського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Во
линського воєводства Стефана Хрінницького з Адамом Киселем щодо 
несплати подвійного подимного податку за 1650 р. з маєтків у різних 
повітах (назви їх не вказано).

Липня 18. -  Декрет Володимирського земського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Во
линського воєводства Стефана Хрінницького з Филипом Бокієм щодо 
несплати подвійного подимного податку за 1650 р. з маєтків Печихвости, 
Бодачів і Навколиски.

Липня 18. -  Декрет Володимирського земського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Во
линського воєводства Стефана Хрінницького з посесорами (їх не назва
но) с. Губин, належного до Луцької єпископії, щодо несплати подвійного 
подимного податку за 1650 рік.

Липня 18. -  Декрет Володимирського земського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Во
линського воєводства Стефана Хрінницького з дідичем і посесором (їх 
не названо) маєтку с. Жорнищі щодо несплати подвійного подимного по
датку за 1650 рік.

Липня 18. -  Декрет Володимирського земського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Во
линського воєводства Стефана Хрінницького з дідичами і посесорами 
(їх не названо) маєтку Красів, належного до с. Звиняча, щодо несплати 
подвійного подимного податку за 1650 рік.

Липня 18. -  Декрет Володимирського земського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Во
линського воєводства Стефана Хрінницького з канцлером Великого кня
зівства Литовського кн. [Ольбрихтом]-Станіславом Радзивіллом щодо 
несплати подвійного подимного податку за 1650 р. з маєтків Яблонської 
волості.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 472-473, 
акт 238. Мова староукраїнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 473 -  
474 зв., акт 239. Мова староукра
їнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 474 зв. -  
475, акт 240. Мова староукра
їнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 475 зв. -  
476 зв., акт 240а. Мова старо
українська.

Ф. 27, on. 1, спр. 42, арк. 477 і зв., 
акт 241. Мова староукраїнська.

Ф.27,оп. 1,спр. 42,арк. 478-479, 
акт 242. Мова староукраїнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 479 -
480 зв., акт 243. Мова староукра
їнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 480 зв. -
481 зв., акт 244. Мова староукра
їнська.

Ф.27,оп. 1,спр. 42,арк. 482-483, 
акт 245. Мова староукраїнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 483 зв. -
484 зв., акт 246. Мова староукра
їнська.
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Липня 18. -  Декрет Володимирського земського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи поборці Волин
ського воєводства Стефана Хрінницького з посесорами маєтку Рома
на Гулевича с. Ощів щодо несплати подвійного подимного податку за
1650 рік.

Липня 18. -  Реляція возного Григорія Блонського перед Володимирським 
ґродським урядом на засвідчення збитків, заподіяних у маєтку Бенедикта 
Баковецького с. Біличі повсталими підданими кн. Владислава-Домініка 
Заславського з с. Грибовиця 11 лютого 1649 р., “скоро єдно иньку/?сиє 
нєприятєльскиє козаг/киє и сордьі кримьскиє успокоили сє и нєприятєль 
з Паньствь Коронньїх в Украйну и на свои кочовиска повє/?нуль сє, за
разом по звє/шєню сє становь шляхєцьких до маєАиностєй и сосєдлостий 
свою;”.

Липня 19. -  Маніфестація Криштофа Вишпольського перед Житомир
ським ґродським урядом про втрату 1648 р. родинних майнових до
кументів, доручених на зберігання Андрієві Ві[д]зґі, зокрема, заставного 
запису Ієроніма Зборовського на частину м. Івниця.

Липня 19. -  Протестація Івана Кевлича перед Житомирським ґродським 
урядом проти повсталих черняхівських міщан, підданих Стефана Неми- 
рича (прізвища подано) про збройні наїзди в 1648 -  1649 рр. на належну 
Кевличу частину с. Корчів під назвою Сліпчиці і побиття челяді.
Реєстр захопленого майна.

Липня 19. -  Протестація Івана Кевлича перед Житомирським ґродським 
урядом проти повсталих підданих Адама Корчевського з с. Корчів й під
даних Катерини Ярмолинської з с. Кам’яний Брід (прізвища подано) про 
збройні наїзди на належну Кевличу частину с. Корчів під назвою Сліпчи
ці, побиття челяді та захоплення різного рухомого майна.
Реєстр захопленого майна.

Липня 19. -  Протестація Івана Кевлича перед Житомирським ґродським 
урядом проти міщан м. Горошки і селян с. Горошечки, підданих Юрія 
Немирича, щодо захоплення майна Кевлича, складеного в цейхгаузі Го- 
рошківського замку 1648 р., під час безкоролів’я і козацької війни. 
Свідчення возного Антонія Трубельськош про відмову Юрія Немирича 
відшкодувати збитки, заподіяні його підданими.

Липня 19. -  Маніфестація від імені Настазії Машовської перед Жи
томирським ґродським урядом про втрату родинних майнових докумен
тів, знищених козаками: “иж в року прошльш [1648] под час рєбєллиєй 
хлопской а за наступєнєм своєволньїх козаковь и юрдьі татарской при 
розньш соханьдозьтвє и рєчєй рухомьіхь, в вьзахь и вь скринях будучьіх а 
чєрєзь своєволньїх; хлоповь порозьбияньїх вси мунимєота и справьі, што 
(одно колвєкь и на якиє коль сумьі у мєнованой панєй Машовской слав- 
ноє памєти нєбо^счика урожоного пана. Яна Машовского и у приятель 
повєроньїє зоставали, тьіє вси досчє/лгу погинули и прєзь нєприятєля 
суть знєсєньїє”.

Липня 19. -  Протестація перед Житомирським ґродським урядом Гри
горія Ліплянського, призначеного королем опікуном дітей Миколая Пре- 
жовського, про наїзд 1648 р., під час козацької війни, корпилівських і 
прежівських підданих Северина Потоцького (прізвища подано) на має
ток Ліплянського с. Городище [Трибіси] і захоплення різного майна. 
Реєстр захопленого майна.

Ф. 27, оп. 1, спр. 42, арк. 484 зв. -
485 зв., акт 247. Мова староукра
їнська.

Ф.28,оп. 1,спр. 86, арк. 564-566, 
акт 441. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 378 зв. -  
379, акт 358. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 381 -
382 зв., акт 361. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 383 -  
385 зв., акт 362. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 483. Анотація III.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 386 -  
387 зв., акт 363. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 . -С. 471 -474.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 387 зв.- 
388, акт 364. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 388 зв. -  
389 зв., акт 366. Мова старо
українська. Опубл.: АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 483. Анотація IV.
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Липня 19. -  Протестація від імені Реміяна Ґавловського перед Володи- 
мирським ґродським урядом проти литовезьких священиків: п’ятниць- 
кого -  Стефана, і миколинського -  Тимоша, за напади зі своєю челяддю 
на його сільце поблизу м. Литовеж під час “рєбелии козацькоє” 1648 р., 
захоплення збіжжя, збройні напади на підданих та ін. кривди і збитки. 
При цьому нападники заявили: “Нехай вашь бисовь пань нє до польского 
права, алє до пана Хмельницького нась позьіваєть, бо мьі сє права 
лядзького не боимо”.

Липня 20. -  Реєстр збитків, заподіяних 26 -  28 червня 1650 р. підданим 
державці Криштофа Рисинського в слободі Лісноґрод жовнірами інозем
ного полку мальборського воєводи [Якуба] Ваєра.
Судова присяга підданих у цій справі.

Липня 20. -  Глейт з королівської канцелярії від 8 липня 1650 р. про на
дання міщанам м. Луцьк Василю Сильню [Шильневичу], Костантові 
Слизню, Федору Липці та їхнім спільникам шестимісячної відстрочки 
у приведенні в дію інфамії, накладеної на них Головним люблінським 
трибуналом за розграбування і спалення 1648 р. маєтку Станіслава Корч- 
минського.

Липня 20. -  Глейт з королівської канцелярії від 8 липня 1650 р. про на
дання міщанам м. Луцьк, причетним до розграбування 1648 р. маєтку 
Богуслава Гораїна с. Яровиця, шестимісячної відстрочки у приведенні в 
дію інфамії, накладеної на них Головним люблінським трибуналом.

Липня 20. -  Глейт з королівської канцелярії від 8 липня 1650 р. про на
дання ландвійту, магістратові та всім міщанам м. Луцьк, причетним до 
розорення 1648 р. Луцького єзуїтського колегіуму, шестимісячної від
строчки у приведенні в дію вироку Головного люблінського трибуналу.

Липня 20. -  Протестація Петра Попеля перед Володимирським ґрод
ським урядом проти Миколая Мишковського та його підданих з 
с. Бутятичі про неодноразові напади 1648 р. “под чась рєбєлии козацькоє 
и инькурсиє тих жє з ордою Кримскою злучєньїх” на с. Русовичі, захо
плення майна та за відмову відшкодувати збитки.

Липня 21. -  Маніфестація Павла- [Казимира] Конопки перед Луцьким 
ґродським урядом про загибель 1648 р. його майнових документів, за
копаних у дворі с. Харалуг, яке він тримав у заставі від кн. [Самуеля- 
Кароля] Корецького, під час “бунтовь и завзятоє своєволи козацькоє, 
кгдьі.;. помєнєноє козацтво на своєволю вшєлякую вмузьдавьшьісє, до 
котормхь и хлопи з розьньїхь.сєль и влости побуньтованнє лучьшисє, 
в томь часе дворьі, маєтьности юдбєжальїє, розьмаитє пустошили, 
дєвастовали и вьнивєчь соборочали и достатьки забєрали”.

Липня 21. -  Квит Жиґмунта Мисловського архімандритові Дерманського 
монастиря, складений у замку м. Острог, про одержання згідно з наказом 
кн. [Владислава-Домініка Заславського] з монастирських сіл Дермань, 
Коршів і Кунин 130 польських золотих подимного податку.

Липня 23. -  Маніфестація від імені Абрама Стрибиля перед Житомир
ським ґродським урядом про неможливість сплатити потрійний подим
ний податок до королівського скарбу, оскільки повсталі піддані спільно з 
козаками не тільки спустошили його маєтки і тримали його в ув’язненні, 
але й самі “на Украйну зо всим своїш достаткомь проч поуходили”.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 566 зв. -  
570, акт 442. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 474 -  478 зв.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 391 зв.- 
393 зв., акт 370. Мови старо
українська і польська.

Ф.25,оп. 1,спр.264,арк. ІОІбзв.
-  1018 зв., акт 61. Мови старо
українська і польська. Опубл. : 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 457-459.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 1023 -  
1025, акт 64. Мови староукра
їнська і латинська. Опубл. : 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 461-463.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 1025 -  
1026 зв., акт 65. Мови староукра
їнська і латинська. Опубл. : 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 459 -  461.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 575 зв. -  
578, акт 447. Мова староукраїн
ська. Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 483. Анотація V.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 707 зв.
-  709, акт 87. Мова староукра
їнська.

Ф. 2072, оп. 1, спр. 72, арк. 4. 
Мова польська. Печатка, частко
во збереглася.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 399 зв. -
400, акт 379. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 479 -  480.
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[Про додаткове (третє) подимне у Київському воєводстві див. запис від 
7 березня 1650 р. ухвали об’єднаного реляційного сеймику Київського і 
Чернігівського воєводств].

Липня 23. -  Протестація Самуеля Подобинського перед Житомирським 
іродським урядом проти корнилівських підданих Северина Потоцького 
(прізвища подано) про напад 1648 р. на його маєток с. Городище “спо- 
собомь своєволньис козаковь” і захоплення майна, зокрема “вєпровь 
бутаньских сємь, кождьш вєпрь кошьтуючьш по золотьіх двадцат”.

Липня 23. -  Реляція возного Антонія Трубельського перед Житомир
ським ґродським урядом про арешт підданого Самуеля Подобинсько
го -  Оноприка, який втік з усім майном з маєтку с. Городище до маєтку. 
Станіслава Козицького м. Ліщин.

Липня 23. -  Реляція возного Мартина Чернявського перед Житомир
ським ґродським урядом про арешт підданого Реміяна Тушевського -  
двірника Івана Кучкевича, який 1648 p., “nod чась рєбєлиєй козацько« 
зоставшьі козакомь”, захопив доручене йому панське майно і, спустошив
ши панське господарство, втік з с. Бежів Великий до с. Сколобів, маєтку 
Яна Крентовського.

Липня 23. -  Маніфестація Адама Щеніївського перед Житомирським 
ґродським урядом про втрату 1648 р. при втечі з табору поблизу м. Пи- 
лявці свого майна, в т. ч. документів.

Липня 23. -  Акт Монетної комісії від 16 травня 1650 р. з Варшави про 
регулювання грошового обігу в Речі Посполитій. Зокрема, встановлено 
курс таляра у 1,5, а червінця -  у 3 польські золоті.
Автограф і печатка коронного підскарбія.

Липня 23. -  Маніфестація чернігівського мечника Стефана Іваницького 
перед Володимирським ґродським урядом про втрату майнових доку
ментів під час втечі його [1648 p.] з табору поблизу м. Пилявці після 
розгрому польського війська.

Липня 27. -  Тестамент Маґдалени з Бутовичів, у першому шлюбі Пав- 
лової Стрибилевої, у другому -  Юрієвої Голубової, складений 3 липня 
1648 р. в м. Брусилів, “котор[ая] вмшьрєчоная єе мл. пани Голубовая, 
уходєчн с тих краюв по знєсєнью вокска єго кор. мл. и Рєчьі Посполитоє 
прєз козаков под Корсунємь справивьши, под датою в Брусиловє дня трє- 
тєго юля року [1648] и подписами рукь людєм зацньїх.. дала до вєрньїхь 
рукь и схованя ввлєбному в Богу єго мл. ксєндзу Икгнацєму Ельцови, 
законникови социєтатис Езу колєнумь Ксавировского.. Лєч жє єго мл. 
ксєндзь Елєі/, уносєчьі здорове своє пєрєд своєволєю козацкою, в Коро
ну Литовьскую уєхал бьіль, а єе мл. пани Голубовая по розньїх мєсцах 
туляючьісє, в дорозє умєрла, єго мл. зас ксєньдзьі Елєць, аж допюро 
с краєвь Литовькихь приєхавьши, урожоному єго мл. пану Стєфанови 
Стрьібьілови тоть тестамент соддаль, а такь помєнєньш єго мл. пань 
Стрнбьіль, яко скоро юдшукавши помєнєньїм тєстамєн/и, до актмкованя 
до акть нинєшних” подав.
Маґдалена Голуб заповідала поховати її у Києво-Печерському монас
тирі.
До Житомирського ґродського уряду тестамент подано від імені Стефана 
Стрибиля, сина Маґдалени Голуб від першого шлюбу.

“J f голови хмелем облождньїє лшючьі ”

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 400, 
акт 380. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 484. Анотація VI.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 400 зв., 
акт 381. Мова староукраїнська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13, арк. 400 зв.-
401, акт 382. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 467 і зв., 
акт 460. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 1041 -  
1046 зв., акт 73. Мови староукра
їнська і польська. Друкарський 
текст.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 582 зв. -  
583 зв., акт 453. Мова староукра
їнська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 404-406, 
акт 388. Мови староукраїнська і 
польська.
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Липня 27. -  Субмісія (зобов’язання) перед Житомирським ґродським 
урядом Миколая Данецького, урядника Катерини Потоцької в селах Хме- 
лище і Скаківка, на покарання її підданих з цих сіл і [надвірних] козаків 
з м. Білилівка якщо вони виявляться винними у побитті й пограбуванні 
Криштофа Земблицького 25 липня 1650 р. на ґрунті с. Половецьке.

Липня 27. - Протестація Криштофа Земблицького перед Житомирським 
ґродським урядом проти урядника Миколая Данецького за напад на ньо
го підданих з керованих ним сіл Хмелище і Скаківка та “козачкове бєли- 
ловскиє и народискиє з оружєєм и стрельбою согнистою”.

Липня 27. -  Реляція возного Миколая Поневиського перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позову до Головного люблінського трибу
налу Войцехові Лемпінському за скаргою Даніеля Єла Малинського та 
його підданих щодо наїзду Лемпінського зі спільниками на с. Івачків, 
стягнення незаконної стації та поранення одного з підданих.

Липня 27. -  Реляція возного Олександра Козлиницького перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення позовів до Головного люблінського три
буналу ротмістрові Лукашеві Гулевичу Воютинському та товариству 
його корогви за скаргою громади с. Нужель -  підданих державці Яна 
Кашовського, а власності Жидичинського монастиря св. Миколи, щодо 
стягнення з них 27 січня 1649 р. “нєзвьічаиннхь стацьш”.

Липня 27. -  Протестація від імені ротмістра кварцяного війська [Авгус- 
тина]-Домініка Єла Малинського перед Луцьким ґродським урядом 
проти Юрія Козики, виконуючого обов’язки поручника корогви кн. Са- 
муеля-Кароля Корецького, та товариша цієї корогви Маскевича за те, 
що, знаючи про спустошення маєтків протестуючого через часті постої 
і нічліги війська, вони, однак, в липні 1650 р. зупинилися з корогвою на 
постій в селах Малин, Уїздці і Ставища, заподіявши підданим Єла Ма
линського і йому самому кривди й збитки.

Липня 27. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
підданого з с. Мощаниця Велика Тимоша Козака на своїх односельців 
Васька Щербаня і Андрія Малика, які під час “сваволі козацької”, по- 
козачившись, вбили двох синів позивача -  Оксента і Андрія, мучили дру
жину і дочку, а також захопили його майно.
Суд засудив до смерті Андрія Малика і звільнив Васька Щербаня від 
ув’язнення і тортур згідно з волею позивача.

Липня 28. -  Реляція возного Валентого Павловського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення позовів до Головного люблінського три
буналу, за скаргами Олександра Блендовського та громад сіл Завидів і 
Деречин, королівському ротмістрові Киліянові Вільгорському і жовні
рам його корогви для накладення баніції у справі щодо стягнення стацій 
в названих селах і несплату відшкодування за це, а також луцькому кано
нікові Олександру Моґильницькому за втручання в цю справу.

Липня 29. -  Протестація від імені Андрія Вітонізького перед Луцьким 
ґродським урядом щодо заподіяння йому та його слугам і підданим з 
с. Вітоніж шкод і збитків “подь прєтєкстомь стану жолнєрского” Яном 
Кондрацьким, ротмістром, й Олександром Залеським, поручником во
лоської корогви кн. [Владислава]-Домініка [Заславського], та їх челяддю 
і слугами під час неодноразового кількаденного постою 1650 р. в будин
кові Прокопа Венцковського у цьому селі, а найбільше в липні того року.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 407 і 
зв., акт 390. Мова польська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 484. Анотація VII.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 410 і зв., 
акт 396. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 725 -  
726, акт 99. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 726 -  
728, акт 100. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 730 -  
731 зв., акт 102. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 184 зв. -  
185 зв., акт 537. Мова польська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С.  480-483.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 734 -  
735, акт 105. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 750 зв.
-  752, акт 118. Мова староукра
їнська.
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Липня ЗО. -  Реляція возного Миколая Гапоновського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення позовів до Головного люблінського 
трибуналу командирам посполитого рушення Київського воєводства -  
полковникові Юрію Немиричу, ротмістрові Стефану Немиричу та під
полковникові і ротмістрові [Яну]-Олександру Хребтовичу, за скаргою 
міщанських громад міст [Білів, Жуків і Клевань] і підданих з належних 
до них волостей, а також їхнього дідича кн. Миколая[-Юрія] Чорто- 
рийського про незаконний тижневий постій у цих володіннях, стягнення 
обтяжливих стацій та заподіяння тяжких кривд і збитків, у тому числі 
вбивство двох підданих.

Липня ЗО. -  Протестація від імені Войцеха Мировського, ректора, і всієї 
братії Луцького єзуїтського колегіуму перед Луцьким ґродським урядом 
проти компанії мальборського воєводи Якуба Ваєра на чолі з капітаном 
[його ім’я не вказано], яка у липні 1650 р. заподіяла кривди й збитки в 
маєтку колегіуму с. Ботин під час добового постою в ньому.
Реєстр захопленого майна.

Липня 30. -  Протестація від імені Войцеха Мировського, ректора, і 
всієї братії Луцького єзуїтського колегіуму перед Луцьким ґродським 
урядом проти капітана і всієї компанії Якуба Ваєра, яка у липні 1650 р. 
заподіяла кривди й збитки в маєтку колегіуму с. Лище під час добового 
постою в ньому.
Реєстр захопленого майна.

Липня 30. -  Протестація від імені Войцеха Мировського, ректора, і всієї 
братії Луцького єзуїтського колегіуму перед Луцьким ґродським урядом 
проти Лукаша Лапковського, капітана, і всієї корогви кн. Дмитра Вишне- 
вецького, яка у липні 1650 р. заподіяла кривди й збитки в маєтку колегі
уму с. Ботин під час добового постою в ньому.
Реєстр захопленого майна.

Липня 30. -  Протестація від імені Войцеха Мировського, ректора, і всієї 
братії Луцького єзуїтського колегіуму перед Луцьким ґродським урядом 
проти Криштофа Корицького, полковника або ротмістра [так в акті], і 
всієї компанії його корогви за заподіяння кривд і збитків в маєтку колегі
уму с. Ботин у липні 1650 р. під час добового постою в ньому.
Реєстр захопленого майна.

Липня 30. -  Протестація від імені ректора Войцеха Мировського і всієї 
братії Луцького єзуїтського колегіуму перед Луцьким ґродським урядом 
проти корогви руського воєводи кн. Михайла-Єреміяша Вишневецького 
під керівництвом ротмістра Криштофа Слабковського (Стемпковського) 
за заподіяння кривд і збитків в маєтку колегіуму с. Ботин у травні 1650 р. 
під час постою в ньому впродовж двох діб.
Реєстр захопленого майна.

Серпня 2. -  Протестація Костантого Крижанівського, тучинського пробо
ща, проти Миколая Погойського, Ґабріеля Рокицького та їхніх спільників, 
які 1 6 4 9  р., під час “рєбєльлиєй козацькоє, к гд ь і хорогвє наши воєводства 
В о л ь ін ь с к о г о  на Погорьш, для заслоньї краєвь тьіхь жє вольїньскихь 
(од козаковь по Полєсю на сонь чась вєшаючьіхсє, стягатис мєли”, на
їхали “арьма/ино з стрєлбою огнистою, баньдолєтами, пистолєтами и 
луками” на с. Малятин, належне по праву держання тучинському про- 
боству, та “под прєтєксьтомь зась жолнирьскимь и якобьі то за козаками 
подьєздомь идучи” захопили з підданих худобу, птицю та продовольчі 
припаси.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 754 -
756, акт 121. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 758 зв.
-  760, акт 125. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 760 -  
761 зв., акт 126. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 763 -  
765, акт 128. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 765 -  
767, акт 129. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 767 зв.
-  769 зв., акт 131. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 777 зв.
-  780, акт 5. Мова староукра
їнська.
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Реляція возного Стефана Малиновського про арешт і припоручення По- 
гойському Войтка, Мартинового сина -  втікача з с. Малятин, який навів 
нападників.

Серпня 2. -  Реляція возного Івана Теляковича перед Луцьким ґродським 
урядом про вручення позову до Головного люблінського трибуналу Вац- 
лаву Тележинському за скаргою Костантого, Юрія і Яна Сасиновських 
щодо невідбуття Тележинським ув’язнення у вежі Луцького замку за 
вбивство з бандолета їхнього брата Даніеля в м. Іновлодзь, де розміщу
валася корогва Романа Загоровського.

Серпня 2. -  Реляція возного Корнилія Хлодзинського перед Володи- 
мирським ґродським урядом про вручення позову до Головного люб
лінського трибуналу Петрові Корицькому, ротмістрові волоської корогви 
кн. Владислава-Домініка Заславського, за скаргою архімандрита Києво- 
Печерського монастиря Йосифа Тризни про збитки, заподіяні підданим 
монастирських сіл Городок і Обарів.

Серпня 4. -  Протестація Марцина Щепковського перед Луцьким ґрод
ським урядом проти Вацлава Бронницького, який, служачи разом із 
Щепковським у повітовій корогві Волинського воєводства під керівни
цтвом ротмістра Романа Загоровського, під час повернення корогви з Ки
ївського воєводства на Волинь у липні 1650 р. під час ночівлі в містечку 
Стрибіж напав і поранив протестуючого.

Серпня 5. -  Декрет Головного люблінського трибуналу від 16 червня
1650 р. про засудження до інфамії і смертної кари луцького ландвійта 
Федора Липку та його спільників -  міщан м. Луцьк, причетних до ро
зорення 1648 р. Луцького єзуїтського колегіуму.

Серпня 5. -  Декрет Головного люблінського трибуналу від 1 липня
1650 р. про засудження до інфамії міщан м. Луцьк (у т. ч. Федора Липку, 
Костантого Слизня та ін.), причетних до розорення 1648 р. Луцького бер
нардинського монастиря.

Серпня 5. -  Протестація ігумена Зимненського монастиря Якима Мал- 
ковського перед Володимирським ґродським урядом про збройний напад 
Ґабріеля Лісовича, боярина Семена Данилика і мельника Кирила 30 лип
ня 1650 р. на його монастирську келію і захоплення “в способь лупу” 
різних речей, зокрема, “книг самьіх руских за пультораста золотьіх”.

Серпня 9. -  Протестація перед Житомирським ґродським урядом Св- 
стафія-Станіслава Славецького .з корогви Яна Пісочинського, делего
ваного до королівського скарбу для одержання платні для корогви, проти 
Яна Чудовського за привласнення 500 польських золотих.
Славецький свідчив, що віддав гроші Чудовському на зберігання [у серп
ні 1649 р.] під час битви поблизу м. Зборів, а той стверджував, що вони 
пропали.

Серпня 9. -  Протестація різника Івана Полонського, міщанина з м. Полон
не Велике, підданого білоцерківського старости Костантого Любомир- 
ського, від себе та від імені свого товариша різника Адама Панченяти, теж 
полонського міщанина, перед Житомирським ґродським урядом проти 
[Євстафія]-Станіслава Славецького, який 7 серпня 1650р., коли вони йшли 
з м. Котельня на ярмарок у м. Бердичів і заночували у його с. Половецьке,

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 780 -  
781 зв., акт 6. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 601 зв. -  
602 зв., акт 473. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 791 -  
793 зв., акт 13. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 1091 — 
1095, акт 6. Мови староукра
їнська і польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 446 -  450.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 1149 -  
1151 зв., акт 31. Мови старо
українська і польська. Опубл. : 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 454-457.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 614 і зв., 
акт 483. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 93 і зв., 
акт 68. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 94, 
акт 69. Мова польська. Опубл. : 
АЮЗР. -  Ч. VI. -  Т. 1. -  
С. 571 -572.
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ув’язнив їх і, об’явивши шпигунами і свавільними козаками, хотів тієї 
ж ночі стратити, але їм вдалося втекти. При ув’язненні у них забрали 
110 польських золотих різною монетою, шапку, пояс і срібний перстень.

Серпня 9. -  Протестація Євстафія-Станіслава Славецького перед Жито
мирським гродським урядом проти Яна Чудовського щодо привласнення 
ним 500 польських золотих одержаної платні для своєї корогви. 
Чудовський свідчив, що гроші пропали [у серпні 1649 р.] під час бою з 
татарами поблизу м. Зборів.

Серпня 9. -  Маніфестація Євстафія-Станіслава Славецького перед Жито
мирським ґродським урядом про втрату 1648 р. майнових документів, 
доручених ним для вивезення перед козацькою небезпекою родичеві 
Войцеху Славецькому, який загинув поблизу м. Костянтинів.

Серпня 9. -  Маніфестація Романа Бересневича перед Луцьким ґрод
ським урядом про виконання ним умови приятельської угоди з Ґабріелем 
Милевським, товаришем корогви ротмістра [Яна] Кондрацького, щодо 
12-тижневого ув’язнення його у вежі Луцького замку за поранення Ми- 
левського.

Серпня 12. -  Протестація Яна Щеніївського перед Житомирським ґрод
ським урядом про втрату різного майна, в т. ч. майнових документів, під 
час втечі 1648 р. від козаків і повсталих підданих з с. Щеніїв Малий, коли 
“бунтьі и рєбєлизанти козаки запороскиє и вся Украйна и Заднєпрьє, яко 
и подданьїє тутошьньїє вси воєводства Києвского и и н ш и х  воєводствь, 
поднєши руку противко єго кор. мл. пана нашого милостивого и проти
рко паном своим”.

Серпня 12. -  Маніфестація від імені Самуеля і Анни Меленевських пе
ред Житомирським ґродським урядом про втрату влітку 1648 р., “зараз 
под час Святокь Зєлєньїхь вєдлє калєндара руского”, різного рухомого 
майна, зокрема майнових документів.

Серпня 12. -  Маніфестація Станіслава Камінського перед Луцьким ґрод
ським урядом проти Станіслава Мирського за порушення жовнірського 
і шляхетського слова та відмову відшкодувати збитки, заподіяні тим, що 
кінь, переданий йому Мирським в обмін на його коня і проданий згодом 
Адамові Кобилинському, упізнав і забрав у Кобилинського Каспер Бази- 
лицький (товариш корогви Станіслава Ґурського), який стверджував, що 
втратив його під час втечі від козаків 1648 р.] з табору після розгрому 
польського війська поблизу м. Пилявці.

Серпня 12. -  Оповідання Яна Лук’янського перед урядом Дубнівського 
магістрату про те, що він упізнав у острозького міщанина Юська Левух- 
неняти свою золоту монету португал, яка зникла разом з іншими монета
ми і перснями його скарбу.
Повідомляється, що схований скарб залишився неушкодженим після ко
зацького наступу на м. Острог і зник після Пилявецької битви [вересень 
1648 р.]; у тому скарбі було: 6 оздоблених камінням перснів, 90 поль
ських золотих і 4 португали.

Серпня 16. -  Протестація від імені ректора Войцеха Мировського і всієї 
братії Луцького єзуїтського колегіуму перед Луцьким ґродським урядом 
проти міщан м. Луцьк, засуджених Головним люблінським трибуна
лом до інфамії за спустошення колегіуму під час козацького повстання 
1648 р., за незаконне одержання з королівської канцелярії охоронної гра
моти -  ґлейту.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 426 зв. -
427 зв., акт 416. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 429 і зв., 
акт 419. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 803 -  
804, акт 22. Мова староукра
їнська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 438-439, 
акт 427. Мова староукраїнська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 440-441, 
акт 429. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 820 зв.
-  822, акт 34. Мова староукра
їнська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 186 зв. -  
187, акт 539. Мова польська. 
Закінчення акта не збереглося.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 833 зв.
-  834 зв., акт 42. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4.-С. 484-485.
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Серпня 17. -  Маніфестація від імені Доміц[ели] Радлінської перед Жи
томирським ґродським урядом про втрату майнових документів, зокре
ма на рухоме майно у с. Середниця, доручених 1648 р. під час козаць
кої небезпеки її братові, Олександрові Іллінському і “погинєних за тою 
сваволею хлопскою”.

Серпня 17. -  Маніфестація від імені Маруші Некрашевич перед Жито
мирським ґродським урядом про втрату 1648 р. під час козацької війни 
документів на маєтки у Київському, Чернігівському і Смоленському воє
водствах.

Серпня 17. -  Протестація від імені Яна Ярмолинського перед Житомир
ським ґродським урядом проти київського воєводи Адама Киселя за роз
міщення його волоської корогви на лежу в маєтках Ярмолинського міс
течках Ворсівка і Янівка та селах Березовиця, Ходорів, Ґута й Минійки, 
витяганні неналежних стацій і пограбуванні під даних.

Серпня 17. -  Протестація від імені Андрія Филипецького перед Жито
мирським ґродським урядом проти міщан і передміщан м. Любартів, 
підданих білоцерківського старости Костантого-Гіацинта Любомир- 
ського (прізвища подано), які “в року прошлимь [1648] мсца юктобра 
и вь немь днем рознихь кгвалтовьнє инь тумультно, под час рєбєлийє и 
бунтовь на тоть час козачки* звишь даной своєволи, и здавьна противько 
протєстаотови завьзятого ранкору, сотнями [з] асаулами, сотниками, 
сотаманами, з розними соружьємь до вомни належачим, такжє з возами на 
двор, фолварокь, гумьно и пасєку нагждаючи” в орендованому маєтку в 
с. “Коживи” частково захопили, частково знищили панське майно.

Серпня 19. -  Протестація Андрія Бонковського перед Житомирським 
ґродським урядом проти котельнянських міщан, підданих калуського 
старости Яна Замойського (прізвища подано), які, покозачившись, на
пали на костел в м. Котельня й розграбували рухоме майно, сховане там 
протестантом.
Протестація того самого Бонковського проти Івана Кучевича, війта м. Па- 
волоч, за привласнення шляхетського майна.
Реєстр заподіяних збитків.

Серпня 19. -  Протестація Андрія Бонковського перед Житомирським 
ґродським урядом проти лучинецьких підданих [Олександра]-Ігнатія 
Єльця, ксьондза Ксаверівського єзуїтського колегіуму (прізвища подано), 
які 1648 p., після поразки коронного війська поблизу м. Корсунь, напали на 
маєток Бонковського с. Куїлівка й розграбували майно.

Серпня 25. -  Протестація Михайла й Ґабріеля Тишів Биковських перед 
Житомирським ґродським урядом про спустошення їхнього двору в Ки
єві 1648 -  1649 pp. сусідом -  київським війтом Андрієм Ходикою.

Серпня 25. -  Маніфестація від імені Костантого, Юрія і Яна Сасинов- 
ських перед Луцьким ґродським урядом проти Вацлава Тележинського 
за невиконання декрету Головного люблінського трибуналу щодо ув’яз
нення його на 2 роки і 12 тижнів у вежі Луцького замку за вбивство їх
нього брата Даніеля Сасиновського в м. Іновлодзь під час постою там 
корогви Романа Загоровського.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 448 зв.- 
449, акт 437. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 450 і зв., 
акт 440. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 452 зв.- 
454, акт 442. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 454 -  
455 зв., акт 443. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 .-С.  486-488.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 460 -  
461, акт 450. Мова польська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 489-492.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 462, акт 
452. Мова польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 501, 
примітка.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 470 зв.
-  472 зв., акт 464. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 .-С.  492-495.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 872 зв.
-  873 зв., акт 170. Мова старо
українська.
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*J{ голови хмелем обмщрньїє маючи ”

Вересня 1. -  Маніфестація Вацлава Любавицького, Яна Голянського, 
Адама Петриковського та Людвіка Вільчинського перед Житомирським 
ґродським урядом про неможливість сплатити потрійний подимний по
даток з маєтків Шахворостівка, Кулішівка, Лукашівка і Здвиж “через 
непослушенство подданьїхь и штодеиньїє бунтьі их”.

Вересня 1. -  Маніфестація від імені Олександра Замойського та опіку
ваних ним Яна, Михайла і Станіслава Олізарів Волчковичів перед Жито
мирським ґродським урядом про неможливість сплатити подимний по
даток з орендованих маєтків (назви не вказано) через козацьку сваволю 
та непослушенство підданих.

Вересня 1. -  Протестація Андрія Заленського та його дружини Анни 
Пузинянки перед Володимирським ґродським урядом проти Йосифа 
Чаплича Шпановського, луцького і острозького єпископа, архімандрита 
Милецького монастиря, який, повертаючись з Києва після посвячення в 
сан єпископа і маючи при собі кілька сотень збройного почту, захопив 
15 серпня 1650 р. орендований ними церковний маєток Фалимичі, забрав 
їхнє майно й вигнав з Фалимицького замку їхнього малолітнього сина 
Казимира з мамкою і слугами.
Реєстр захопленого майна.

Вересня 2. -  Тестамент Зузанни Верцинської від 24 грудня 1648 р. на 
користь Унівського монастиря, де вона з дочкою і онуками знайшла при
хисток від козаків і татар.

Вересня 3 і 6. -  Маніфестація від імені Сабіни Суходольської перед Жи
томирським ґродським урядом про неможливість сплатити потрійний 
подимний податок з її маєтків (були у держанні) містечок Карабчиїв, 
Трубіївка, Крилівка та Романівка і сіл Романівка та Харліївка у призначе
ний строк через непослушенство підданих.

Вересня 3. -  Маніфестація від імені Самуеля Мережки перед Жито
мирським ґродським урядом про неможливість сплатити потрійний по
димний податок з с. Харитонівка через непослушенство підданих.

Вересня 3. -  Протестація від імені Олександра і Євфрузини Замой- 
ських перед Житомирським ґродським урядом проти Яна Родкевича, 
який, “под час непокою и своєволєнства козаг/кого, в нєбм/иности тогож 
протестуючого в року прошьлол* [1648] мца юля ажь до року [1650] мца 
марца, розньїх дней прибираючи собе купу немалую людей розньїх 
лкхзнмх своеволньїх, ему самому з имєи и прозвискь лепєй ведомьіх, под 
претекьстол* козаков Войска єго кор. мл. Запорозкого” спустошив і захо
пив їхні маєтки Сквира, Жидівці, Ставище і Віллє.

Вересня 4. -  Протокол опитування свідків у суді Дубнівського магістрату 
у справі про вбивство міщанина м. Дубно єврея Шапсая Чорного, його 
дружини й дитини та захоплення їхнього майна покозаченими селянами 
с. Дитиничі.
Слухання селян-свідків відбулося на прохання двох зятів Шапсая. 
Подробиці злочину.

Вересня 6. -  Реляція возного Івана Болгара перед Кременецьким ґрод
ським урядом про передання кременецьким міщанином євреєм Шмой- 
лом Хаїмовичем, опікуном дітей його покійного брата Іцка Хаїмовича, 
у посесію Андрієві Болбасу Ростоцькому двох садів і двору в передмісті 
м. Кременець, та про ув’язання посесора у передану йому маєтність.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 478,
акт 471. Мова староукраїнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 478 зв., 
акт 472. Мова староукраїнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 86, арк. 
682 -  683 зв., акт 530. Мова 
староукраїнська. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 516. 
Анотація І.

Ф.28,оп. 1,спр.86,арк.684-6с j, 
акт 531. Мови староукраїнська і 
польська. Опубл.:  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4.-С.  519-523.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 74 і зв., 
акт 53 (запис від 3 вересня). Мова 
польська; спр. 13, арк. 484 і зв., 
акт 480 (запис від 6 вересня). 
Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 478 зв. -  
479, акт 473. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 479-480, 
акт 474. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III.-T.4.- 
С. 517. Анотація IX.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 192 зв., 
акт 550. Мова польська.

Ф.21,оп. 1,спр. 141,арк. 186 зв.-
187. Мова староукраїнська.



(Року 1650

Вересня 7. -  Універсал київського воєводи Адама Киселя від 2 вересня
1650 р. до шляхти Київського воєводства про похід Запорозького Війська 
і татар до Молдавії і з порадою не залишати своїх маєтків.

Вересня 7. -  Протестація луцького каноніка і плебана костелу св. Якуба 
Мацея Поплавського перед Луцьким ґродським урядом проти Костанто- 
го Пузини, його спільника Миколая Лахновича та його челяді за. обстріл 
з луків костелу св. Якуба та виявлену цим зневагу до храму.
Реляція возних Валентого Павловського і Міхала Козловича про огляд 
місця подій.

Вересня 12. -  Протестація Марини Кулачковської перед Житомирським 
іродським урядом проти підданих села Михайлів[ка] (Буда Рожнятів- 
ська), орендованого у покійних Людвіга Олізара Волчковича та його 
дружини Францішки, які 1648 р., “коли бунтівники й ребелізанти козаки 
запорозькі і вся Україна, як і піддані тутешні, підняли руку на короля 
його милість та своїх панів”, покозачилися і розграбували все її майно.

Вересня 12. -  Протестація від імені Марини Серховецької перед Жито
мирським ґродським урядом про розграбування повсталими підданими 
с. Жарів всього її рухомого майна, в т. ч. майнових документів, та спа
лення будинку.

Вересня 12. -  Протестація від імені Маруші [Мірош] перед Житомир
ським ґродським урядом про втрату листів-записів її першого чоловіка 
Павла Визґерда Посника -  на 1 тисячу польських золотих, і Станісла
ва Тишкевича -  на 2,5 тисячі польських золотих, забезпечених маєтком 
с. Кучківці в Житомирському повіті Київського воєводства, який знищи
ли повсталі селяни.
Повідомлено також про знищення житомирських ґродських і земських 
актових книг.

Вересня 12. -  Маніфестація від імені Маруші Мірош перед Житомир
ським ґродським урядом про втрату під час козацької війни 1648 р. ро
динних майнових документів, зокрема на маєток с. Андріїв.

Вересня 12. -  Маніфестація від імені Марини Серховецької перед Жито
мирським ґродським урядом щодо розграбування рухомого майна, в т. ч. 
документів, 1648 р. при спустошенні і спаленні її двору в с. Жарів Олек
сандром Жаровським.

Вересня 12. -  Запис про обрання сеймиком Київського воєводства від 
12 вересня 1650 р. в м. Житомир житомирського і нехворощанського 
старости Криштофа Тишкевича і черкаського старости Миколая Киселя 
депутатами до Пйотрковського і Люблінського трибуналів.
До Житомирського ґродського уряду елекцію подав маршалок сеймику 
Криштоф Тишкевич.

Вересня 12. -  Ухвала сеймику Київського воєводства від 12 вересня
1650 р. в м. Житомир про обов’язкову участь у посполитому рушенні в 
разі небезпеки від козаків і виступ у призначене місце на перший заклик 
воєводи, під загрозою інфамії та конфіскації майна.
До Житомирського ґродського уряду елекцію подав маршалок сеймику 
Криштоф Тишкевич.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 484 зв., 
акт 481. Мови староукраїнська
і польська. О публ.: АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 502; Пам’ят
ники. .. -  Т.2. -  Отд. III. -  С. 36 -  
39. -Док. IV.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 919 — 
922, акт 14. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 68, 
акт 47. Мова польська. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 516. 
Анотація II.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 68 зв., 
акт 47а. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 69 і зв., 
акт 48. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 488 і зв., 
акт 485. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 489 і зв., 
акт 487. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 498 і зв., 
акт 490. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 499 і зв., 
акт 492. Мови староукраїнська і 
польська. О публ.: АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 503 -  504; 
Пам’ятники... -  Т. 2. -  Отд. III. -  
С. 4 0 - 4 8 .- Док. V.
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“УСголови хмелем оіїлаждниє маючи ’

Вересня 12. -  Запис про обрання сеймиком Чернігівського воєводства 
[від 12 вересня 1650 р.] в м. Житомир чернігівського чашника Адама 
Буркацького і чернігівського мечника Стефана Іваницького депутатами 
до Пйотрковського і Люблінського трибуналів.
До Житомирського гродського уряду елекцію подав маршалок сеймику 
Миколай Кисіль.

Вересня 12. -  Ухвала сеймику Чернігівського воєводства [від 12 верес
ня 1650 р.] в м. Житомир про участь у посполитому рушенні спільно зі 
шляхтою Київського воєводства.
До Житомирського гродського уряду елекцію подав маршалок сеймику 
Миколай Кисіль.

Вересня 12. -  Маніфестація Єроніма і Яна Овсієвських перед Жито
мирським ґродським урядом про знищення козаками 1648 р. родинних 
майнових документів, закопаних в їхньому будинкові в м. Радомисль, 
серед яких -  консенс (дозвіл) київського митрополита Петра Могили на 
продаж двору, а також кілька боргових записів радомисльських євреїв.

Вересня 12. -  Маніфестація Романа і Богдани Колодинських перед Жи
томирським ґродським урядом про знищення під час козацької війни
1648 р. належних їм майнових документів.

Вересня 13. -  Маніфестація Захаріяша Яблоновського перед Житомир
ським ґродським урядом про втрату під час взяття козаками 1648 р. 
м. Махнівка боргового запису на 2 тисячі польських золотих. 
Повідомляється про штурм Махнівки та про знищення козаками жи
томирських ґродських книг.

Вересня 13. -  Маніфестація Василя Вишпольського та його матері Єви 
Стралковської перед Житомирським ґродським урядом про втрату ро
динних майнових документів в числі іншого майна 1648 р. поблизу 
м. Звягель під час втечі до Польщі через наступ козаків.

Вересня 13. -  Маніфестація Даніеля-Юрія Воронича перед Житомир
ським ґродським урядом про втрату родинних майнових документів, 
схованих ним 1648 р. в Денешівському монастирі при втечі маніфестан
та до Польщі через наступ козаків.

Вересня 13. -  Протестація Івана Кевлича [Бражинського] перед Жито
мирським ґродським урядом проти повсталих підданих с. Термахівка 
Велика, належного Олександру Конецпольському, та м. Красятичі, на
лежного Олександрові й Міхалу Олізарам Волчковичам, щодо збройного 
нападу на його с. Левковичі та цілковите спустошення маєтку.

Вересня 13. -  Протестація від імені Криштофа та Анни Третяків перед 
Житомирським ґродським урядом проти жовнірів корогви Владислава 
Немирича (прізвища подано) щодо пограбування підданих під час по
стою в їхньому маєтку с. Шоломки.

Вересня 13. -  Протестація від імені Зофії-Серафини Ярмолинської, ігу
мені Корецького монастиря, перед Житомирським ґродським урядом 
проти жовнірів корогви Владислава Немирича (прізвища подано) щодо 
вимагання неналежних стацій, побиття, поранення і пограбування під
даних у монастирських маєтках м. Клинець, селах Жолонь, Куряни, Ада- 
мівка, Оришки, Піївщина, Пашути, Павловичі, Зеневичі, Шишоли.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 498 зв.,
акт 491. Мова староукраїнська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13, арк. 499 зв.- 
500 зв., акт 493. Мови старо
українська і польська. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 505 -  
506; Пам’ятники... -  Т. 2. -  Отд. 
III.-С . 4 9 -5 6 .-Док. VI.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 501 зв,- 
502, акт 495. Мова староукра
їнська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 502-503, 
акт 496. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 55 і зв., 
акт 38. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 57 і зв., 
акт 40. Мова польська; спр. 13, 
арк. 520 і зв., акт 512. Мова 
староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 58, 
акт 41. Мова польська; спр. 13, 
арк. 506 зв. -  507, акт 500. Мова 
староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 61 -  
62 зв., акт 43. Мова польська.
О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4.- 
С. 517. Анотація V.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13, арк. 503-504, 
акт 497. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 504 -
505 зв., акт 498. Мова староукра
їнська.
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Вересня 13. -  Маніфестація від імені Катерини Подорецької перед Жито
мирським ґродським урядом про втрату 1648 р. під час козацької небез
пеки майнових документів.

Вересня 13. -  Тестамент Миколая Вілямовського, складений 16 липня
1649 р. в м. Дубно, зокрема, про поховання його у Дубнівському костелі.

Вересня 13. -  Калькуляція київського скарбника і поборці Даніеля- 
Юрія Воронича, надана призначеним сеймиком Київського воєводства 
(об’єднаний з Чернігівським воєводством) від 7 березня 1650 р. в м. Жи
томир ревізорам на зібрані ним суми подимного податку.
В рахунок загальнодержавного подвійного подимного податку зібрано 
4781 польський золотий, а в рахунок однократного подимного, визна
ченого на потреби воєводства, -  659 золотих.

Вересня 13. -  Маніфестація Захаріяша Яблоновського перед Житомир
ським ґродським урядом про втрату майнових документів, зокрема, на 
заставу підданих у с. Вовчинчик, під час захоплення 1648 р. козаками 
м. Махнівка.
Згадка про знищення житомирських ґродських книг.

Вересня 13. -  Протестація Настазії Орепи перед Житомирським ґрод
ським урядом про напад на неї повсталих підданих з м. Пулини спільно з 
міщанами з м. Корнин під час втечі перед козацькою небезпекою 1648 р., 
вбивство її малолітніх дітей і захоплення майна, в т. ч. документів.
Саму протестантку було піддано тортурам, і вона “с того тєдьі зби/яя 
и змучєня прєз цальїє двє лєтє вь шпигали Пулиньсюш и по розньїх 
мєс/ицахь жєбрєчи час травила, сод голоду вься бьіла сопухла, и тєпер 
лєдво трохи до сєбє почєла приходи/я”.

Вересня 13. -  Запис угоди Самуеля Подобинського з Григорієм Ліплян- 
ським від 12 червня 1650 р. щодо продовження терміну оренди ґрунтів і 
підданих у с. Городище.
Трирічну оренду 1648 р. перервала “ребелія хлопська на Корону Поль
ську і стан шляхетський”, що змусило Подобинського тікати з орендова
ного села.

Вересня 13. -  Запис маніфестації Яна Лисака Зґлобицького перед Белзь- 
ким ґродським урядом про втрату 1648 р. майна і загибель юридичних та 
майнових документів.

Вересня 13. -  Універсал короля Яна-Казимира від 11 липня 1650 р. щодо 
призначення королівського ковдорника Мацея Щепковського для збору з 
уцілілих міст держави підводних грошей на утримання пошти.
До Луцького ґродського уряду універсал подав луцький бурмістр Ґабрі- 
ель Вирозубович.

Вересня 14. -  Протестація Лукаша Виговського перед Житомирським 
ґродським урядом про напад на нього і заподіяння побоїв Іваном Ви- 
говським в с. Давидки 11 серпня 1649 р. та повторний -  14 серпня того 
року, збройний напад спільно з козаками Овруцького полку сотні Василя 
Желізка, які йшли до м. Звягель проти польського війська.
Напавши на двір протестанта в с. Давидки, козаки зв’язали його й мор
дували, питаючи про іншу шляхту.
Реєстр захопленого майна.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 506, акт 
499. Мова староукраїнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 510 -  
512 зв., акт 503. Мова польська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 520 зв., 
акт 513. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 520 зв.- 
521, акт 514. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 53 і зв., 
акт 36. Мова польська; спр. 13, 
арк. 522 і зв., акт 516. Мо
ва староукраїнська. О п у б л .: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 516. 
Анотація IV.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 524 зв. -  
526 зв., акт 520. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 1242 -  
1244, акт 14. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 1244 -  
1246 зв., акт 15. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 45 -  46, 
акт 29. Мова польська; спр. 13, 
арк. 529 -  530, акт 525. Мова 
староукраїнська. О п у б л . (із 
спр. 3): АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 507-510.

24* « А  Ш Л ©



“УС голови хмелем облолфньїє маючи ”

Вересня 16. -  Протестація київського війта Андрія Ходики перед Жито
мирським ґродським урядом проти міщан, які, при спробі покарати їх за 
причетність до “завєрухи”, під загрозою смерті позбавили його влади і 
примусили підписати скрипт на 6 тисяч польських золотих.

Вересня 16. -  Протестація Юрія-Ґабріеля Ференсбаха перед Луцьким 
ґродським урядом проти Петра Ґавловича, який відмовився повернути 
срібний кубок, що якимось чином потрапив до нього із скрині, схованої в 
замковій церкві м. Луцьк разом з речами інших втікачів до Польщі 1648 р. 
“под час рєбєллии козацкоє, а по роспрушєню войска короньного”.

Вересня 16. -  Маніфестація Катерини Ленчицької перед Луцьким ґрод
ським урядом про втрату 1648 р. всіх належних їй та чоловікові доку
ментів в обозі поблизу м. Пилявці, де під час розгрому польського вій
ська загинув і сам її чоловік.

Вересня 17. -  Протестація писаря Ковельського замку Стефана Цеп- 
лінського перед Володимирським ґродським урядом про спустошення 
містечка Миляновичі, сіл Поридуби і Ольшанка німецькою корогвою 
кн. Єремії Вишневецького.
Реєстр заподіяних збитків.

Вересня 19. -  Протестація від імені Григорія Ліплянського перед Жи
томирським ґродським урядом проти Юрія Лисицького за наїзд 16 ве
ресня 1650 p., “а звлашча под тот час тєпєрєшний, кедьі свояволя 
хлопьска в краю тутєйшимь торам далшєй украинских рєбєлизантовь 
яко знову взнєцансє и виника/w почєла, и хлопьі, видєчи Хмєлницького, 
гетьмана свого, з войски ку собозови нашому помикаючисє, бунти всю
ди всчали”, на дідичну маєтність протестанта с. Городище, підбурення 
проти нього підданих, образу і побиття його самого та заподіяння різних 
шкод і збитків.

Вересня 19. -  Маніфестація перед Луцьким ґродським урядом ігуме
ні “монастьіра прєз яснєвєлмо.жного єго мл. пана Адама з Брусилова 
Кисєля, на сонь час кашьтєляна, а тєпєрєшнєго воєводьі києвьского, 
носовьского староста, в маєтьности єго мл. на урочисчу Поповом Мльїнє 
заложєнє святого Миколая фуньдованого” Серафини Яковицької та чер
ниці Олександри Гулевич Дрозденської про розграбування монастиря 
козаками 1648 р. та пошкодження при цьому оригіналу фундуша на мо
настир від київського каштеляна Адама Киселя: “фуньдушь на паркга- 
минє писаний тому ж: монастарови Кгноєньскому на урочисчу Поповою 
Мльїнє сод єго мл. пана києвьского служачий. Самьій оориинал пошарпа
ли и пєчатєй завєсистьіх пять при нєм будучих, такьжє подписовь при- 
ятелских килка содьризавьши, зь собою взяли и иньшихь шкод нємало 
начинили”.

Вересня 20. -  Маніфестація Марини Кулачковської перед Житомир
ським ґродським урядом про втрату під час козацької війни 1648 р. свого 
майна, в т. ч. документів, зокрема на маєток с. Михайлів[ка].

Вересня 20. -  Протестація перед Луцьким ґродським урядом від імені 
Петра Беша, капітана німецької корогви Яна Замойського, його челяд
ника й жовнірів корогви проти Костантого Пузини і його челядників за 
збройний напад на передмістя м. Луцьк.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 534 і зв., 
акт 529. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .- 
С. 510-512.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 936 зв.
-  938, акт 24. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 941 зв.
-  942, акт 27. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 86, арк. 720 зв. -  
722 зв., акт 553. Мова староукра
їнська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 539-540, 
акт 532. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. ІІІ.-Т .4.- 
С. 517. Анотація VII.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 947 -  
948, акт 31. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 488 зв.- 
489, акт 486. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 957 -
958 зв., акт 39. Мова староукра
їнська.
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Вересня 22. -  Маніфестація від імені Яна, Ґабріеля і Павла Тишів Би- 
ковських перед Житомирським ґродським урядом про втрату майнових 
документів, разом з іншим майном, під час втечі 1648 р. перед козацькою 
небезпекою.

Вересня 22. -  Екстракт універсалу гетьмана Богдана Хмельницького 
від 28 серпня 1650 р. до Війська Запорозького про заборону чинити на
сильства і збитки шляхті Київського й Чернігівського воєводств та Жи
томирського староства й зобов’язання підданих і нереєстрових козаків 
коритися своїм панам та з наказом київському і чернігівському полков
никам карати на смерть, не відсилаючи до гетьмана, всіх порушників 
цього універсалу.

Вересня 23. -  Протестація Яна Орловського перед Луцьким ґродським 
урядом проти новгород-сіверського підсудка Петра Харевського за те, 
що він не тільки звільнив свого підданого -  міщанина м. Глухів Юрка Го- 
дуна від смертної кари, призначеної йому київським воєводою [Адамом 
Киселем] і сотниками гетьмана Богдана Хмельницького за розбійниць
кий напад у червні 1650 р. на господу Орловського в с. Клин Новгород- 
Сіверського повіту, де він “не устаючи вь своєй воли своюй козацкой, 
прибравьшьі собє чоловєка килкадєсять арматьно зь стрєлбою (огнистою, 
на мєнованую господу єго мл. протестуючого нападьшьі”, вбив одного та 
поранив двох челядників і захопив майно, але й сам він, Харевський, 
у вересні того самого року напав на господу протестуючого в с. Більче 
Річицького повіту на р. Березині, де той разом з іншими шляхтичами 
Новгород-Сіверського повіту зупинився по дорозі на Волинь, рятуючись 
від небезпеки татарського нападу.

Вересня 24. -  Маніфестація Яна Сеньковського перед Луцьким ґрод
ським урядом про загибель його майнових документів 15 серпня 1649 р. 
поблизу м. Зборів, коли татари, напавши на передні вози королівського 
війська, захопили серед інших і його віз з майном.

Вересня 24. -  Протестація чернігівського граничного коморника, коро
лівського секретаря Прокопа Верещаки перед Луцьким ґродським уря
дом про захоплення намісником Києво-Печерського монастиря Ата- 
назієм Файлуковичем, з наказу києво-печерського архімандрита Юзе- 
фа Тризни, документів, довірених Верещаці краківським воєводою 
кн. Владиславом-Домініком Заславським, київським воєводою Адамом 
Киселем та іншими особами для ведення їх судових справ у Головному 
люблінському трибуналі.

Вересня 27. -  Універсал житомирського старости Криштофа Тишкевича 
від 27 вересня 1650 р. до шляхти Житомирського повіту з розпоряджен
ням з’явитися на сеймик, який мав розпочатися 1 жовтня у м. Житомир.

Вересня 28. -  Реляція возного Яна Кунашевського перед Володимир- 
ським ґродським урядом про вручення позовів до Головного люблін
ського трибуналу володимирському орендареві євреєві Маєру та воло- 
димирському бурґрабію Андрієві Бурчакові за скаргою кількох купців з 
м. Острог Новий щодо заподіяння їм збитків на 4 тис. польських золотих 
через закриття і опечатання їхніх комор з товаром і заборону торгувати 
після відмови сплатити надто високе мито.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 541 зв.
-  542 зв., акт 534. Мова старо
українська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 542 зв.- 
543, акт 535. Мова староукраїн
ська. Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 512 -  514; Докумен
ти... -  С. 185 -  186. -  Док. 
115; Пам’ятники... -  2-е вид. -  
Т. 2. -  Отд. III. -  С. 573 -  575. -  
Док. IV; Універсали Богдана 
Хмельницького... -С . 112- 113.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 963 зв.
-  965, акт 43. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 969 зв. 
-971,  акт 47. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 971 -  
973 зв., акт 48. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 517. Анота
ція VIII.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 544 зв., 
акт 538. Мова польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 86, арк. 737 зв. -
739, акт 565. Мова староукра
їнська.
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Вересня ЗО. -  Протестація перед Житомирським ґродським урядом Яна 
Слежинського, державці м. Норинськ, проти овруцького старости Вла- 
дислава Немирича та міського уряду м. Овруч за відмову покарати но- 
ринських міщан (прізвища подано), які 25 квітня 1648 р. вбили двох слуг 
протестанта і захопили в них 5470 золотих.

Вересня 30. -  Свідчення підданих з різних сіл перед підстаростою і місь
ким урядом м. Рівне від 25 вересня 1650 р. про збройний опір, вчинений 
міщанами м. Мильськ і селянами Тайкурської волості на чолі з ксьон
дзом Яном Чолганським жовнірам [Яна Замойського], які проходили че
рез села волості на становисько у м. Рівне.

Жовтня 3. -  Універсал гетьмана Богдана Хмельницького від 20 вересня
1650 р. з м. Ямпіль до товариства Війська Запорозького та підданих з 
Київського воєводства, які, скориставшись походом Війська Запорозько
го в Молдавію, повстали проти своїх панів, з наказом білоцерківському 
і київському полковникам придушити, разом з панами, це повстання і 
покарати на смерть його учасників.

Жовтня 3. -  Маніфестація від імені подружжя Якуба і Гелени Кашов- 
ських перед Луцьким ґродським урядом про знищення козаками 1648 р. 
частини їхніх майнових документів, залишених на схов у підданих з 
с. Любриковичі Пінського повіту.

Жовтня 7. -  Свідчення возного Миколая Ястрембського перед Жито
мирським ґродським урядом про арешт двох родин підданих Олександра 
та Евфрузини Замойських, які втекли з їхнього маєтку (назву не вказано) 
до с. Озеряни, належного Андрієві Соколовському, “которьіє то подданьїє 
йод час тоє прошьлоє рєбєлиєй хлопьской вєликиє шкоди ПОЧИНИвШИ ... 
и зашкодивши”, били й мучили слуг.

Жовтня 8. -  Протестація Яна Дахновича Гатиського перед Луцьким ґрод
ським урядом про захоплення покозаченими селянами с. Ватинець у ве
ресні 1648 р. його збіжжя і волів, а в березні 1649 р. мідного та олов’яного 
посуду і теслярського інструменту, затоплених ним у ставку.

Жовтня 12. -  Декрет Головного люблінського трибуналу від 7 травня
1647 р. у справі за скаргою київського підкоморія Юрія Немирича та його 
дружини Гельжбети на спадкоємців комісара Речі Посполитої до Війська 
Запорозького Станіслава Потоцького про позбавлення Немирича права 
власності на м. Кременчук з належними до нього селами Максимівка, 
Новий Потік, Городище, Пиви, Броваркй, Уласівка, Бонча і Будейки. 
Декретом передбачалася компенсація збитків на суму 20 тисяч поль
ських золотих.

Жовтня 12. -  Маніфестація від імені Якуба і Ядвіги Воляновських пе
ред Житомирським ґродським урядом про втрату майнових докумен
тів, зокрема на половину м. Троянів та села Коща і Рудня, під час втечі
1648 р., коли перед наступом козаків “вьсихь субьстанцьієй, збєровь и 
доста/иковь своихь оодбєшьі, здорове тилко своє уноеєчи”.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 546 зв.-
547 зв., акт 541. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 1301 -  
1302 зв., акт 43. Мови старо
українська і польська. О п у б л .: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 514-516.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 550 зв.- 
551, акт 546. Мова староукраїн
ська. О п у б л .: Пам’ятники... -  
Т. 2. -  Отд. III. -  С. 57 -  63. -  
Док. VII; АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 517 -  518; Ч. VI. -  Т. 1. -  
С. 573 -  574; Документи Бог
дана Хмельницького... -  С. 189 -  
190. -  Док. 118; Універсали 
Богдана Хмельницького... -  
С. 113-114.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 400 зв.
-  401, акт 330. Мова староукраїн
ська. О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 519. Анотація І.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 555 і зв., 
акт 550. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 990 зв.
-  991 зв., акт 26. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 519. Анотація 
II (з неточностями).

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 556 -  
559 зв., акт 552. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 562 і зв.,
акт 554. Мова староукраїнська.
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Жовтня 14. -  Маніфестація перед Луцьким ґродським урядом луцьких 
каноніків -  Миколая-Олександра Рамулта, номіната, суфрагана і офі
ціала та королівського секретаря Олександра Могильницького від імені 
всього луцького капітулу у справі щодо заподіяння кривд у належних 
капітулу селах Завидів і Деречин корогвою ротмістра Киліяна Віль- 
горського. Скаргу вже розглянув Головний люблінський трибунал, засу
дивши ротмістра до сплати певної суми на відшкодування збитків.

Жовтня 14. -  Маніфестація від імені ротмістра Киліяна Вільгорського 
перед Луцьким ґродським урядом про спротив Олександра Блендовсько- 
го [державці сіл Деречин і Завидів] декретові Головного люблінського 
трибуналу в справі між ним, його підданими з цих сіл та ротмістром 
щодо [незаконного стягнення стацій].

Жовтня 14. -  Свідчення перед судом Дубнівського магістрату міщан 
м. Дубно Марцина Ґандзля і теслі Яна про те, що під час “других коза
ків” міщанин Стефан Воротилко розбирав пекарню єврея Шапсая.
На той час, коли впала стіна й завалився дах, у пекарні були єврейські 
діти.
Свідків поставив єврей Гірш Шапсаєвич згідно з урядовим припозовом.

Жовтня 15. -  Маніфестація вдови Павла Муховицького -  Катерини, від 
себе та від імені своїх дітей, перед Луцьким ґродським урядом про заги
бель 1648 р. під час козацького наступу родинних майнових документів.

Жовтня 17. -  Протестація Марцина Недзялковського перед Житомир
ським ґродським урядом проти свого слуги -  шляхетного Івана Яцьков- 
ського, який, “будучи слугою рукодайньїмь в року пропгьльш [1648] под 
час замєшаня в Коронє Полском и за вторьгнєм з войскомь козацюш, 
кєдн протестуючим пєрєд таковьімь нєбєзпєчєньствол/ з воєводства 
Брацлавьского, з дєрьжавьі своєм мєста Кублича уносєчи здорове своє, 
зоставивши в дому своим вси достатки и спряти домовьіє, з ьіншими 
обивателями ку Полсчє уходиль, ... на зрадє пану свомму нє едучи за 
паномь своим и нє пилнуючи росказаня пана свого, до рєбєллизантовь 
зрадєцько прєдавшисє, вси рєчи и домовство, што одно колвєкь вєдворє 
бьіли позоставованьїє, наєхавшьі з ь ін ш ь ім и  козаками, позабирал”.

Жовтня 17. -  Маніфестація Олександра Камінського перед Луцьким 
ґродським урядом про загибель 1648 р. його майна і майнових докумен
тів, “кгдм тьієжь рєбєлизантм, збунтованая бурда козацькая, впрод на 
Погорьіню сє всчала, шляхту, юбьіватєліов тамошнихь, наєжьджаючьі, 
забивальї и ... тьіранско мордовали”.

Жовтня 18. -  Протестація від імені Миколая Витвинського перед Воло- 
димирським ґродським урядом проти Яна Скипора про грабунки в 
с. Твориничі ніби за невідшкодування збитків, заподіяних під даними Ви
твинського 1648 р., коли “нєсчасноє рєбелии хлопьскоє козацкоє паную
чий, хлопи паньскиє по селах, будучи тоє надєи, жє уже панове по своих 
коньдициях и над ними нє будуть пановати, собє такиє жь, а мал єсчє нє 
горшиє бурдн подносячи, своволю чинили”.

Жовтня 20. -  Протестація Андрія Вільковского, Марціяна і Станіслава 
Цетнерів проти Владислава Харлинського перед Житомирським ґрод
ським урядом про захоплення містечка Квасова 7 жовтня 1650 р., побит
тя, поранення й ув’язнення Цетнерів.
Вказано, що до збройного наїзду було залучено козаків з м. Макарів, не
зважаючи на укладений 1649 р. Зборівський мирний договір.

Ф. 25, on. 1, спр. 267, арк. 985 -  
986 зв., акт 43. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 986 зв., 
акт 45. Мова староукраїнська. 
Зберігся тільки початок доку
мента.

Ф. 33, on. 1, спр. 6, арк. 198 зв., 
акт 560. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 432 зв.
-  433, акт 355. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 565 зв. -  
566, акт 560. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 247, арк. 349 -  
350, акт 284. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 86, арк. 744 зв.
-  746, акт 571; арк. 762 -  763 зв., 
акт 582 (протестацію записано 
двічі). Мова староукраїнська. 
Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 519. Анотація IV.

Ф. 11, on. 1, спр. З, арк. 79 і зв.,
акт 58. Мова польська.
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Жовтня 21. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
міщанина м. Дубно єврея Пейсаха на шевця Мойсея про відмову спла
тити в повному обсязі вартість майна* залишеного ним у Мойсея при 
від’їзді перед наступом козаків.

Жовтня 21. -  Декрет суду Дубнівського магістрату у справі за скаргою 
Якуба Ґлембоцького на міщанина м. Дубно Лейбу, Аронового зятя, про 
неповернення речей, переданих на зберігання Лейбі перед наступом ко
заків.
Лейб свідчив, що залишені речі відібрала мати Глембоцького.

Жовтня 25. -  Декрет Кременецького ґродського суду про перенесення 
на наступні судові рочки розгляду справи щодо захоплення подружжям 
Олександром і Зофією Лащами 20 серпня 1648 р. 6 корів з телятами, 
ціною по 15 польських золотих за корову, 1400 кварт простої горілки, по
6 польських грошів за кварту, та 450 кварт оковитої горілки, по 12 грошів 
за кварту, у кременецького міщанина єврея Нахима Міхелевича, оренда
ря корчми у їхньому с. Ледухів.

Жовтня 25. -  Декрет Кременецького ґродського суду у справі щодо за
хоплення ледухівськими державцями подружжям Олександром і Зофією 
Лащами 2 січня 1649 р., при поверненні до с. Ледухів після втечі 1648 р. в 
Польщу, в ледухівського орендаря, кременецького міщанина єврея Нахи
ма Міхелевича коня ціною 40 польських золотих, корови ціною 15 поль
ських золотих і трьох срібних ложок ціною 20 польських золотих.

Жовтня 26. -  Маніфестація перед Луцьким ґродським урядом від імені 
пріора Київського домініканского монастиря, ксьондза Петра Сераков- 
ського про розгроми козаками 1648 і 1649 рр. монастиря і втрату ченця
ми майна, святинь і документів.

Жовтня 27. -  Маніфестація від імені братів Абрама й Михайла Стриби- 
лів та Анни Михайлової Стрибилевої перед Житомирським ґродським 
урядом про знищення козаками 1648 р. їхніх родинних майнових доку
ментів, у т. ч. “мапьпу, прєзь уряд подкоморьский такжє и суд зємским 
Києвский вьіданую и вьімалованую водлуг дєкрєту трьібуналского ко
ронного Любєлского и руками суду зємского подписаную мєжм добрами 
кгрунту Ловковского а добрами мєста Котєяни”.
Скриню з документами було залишено на зберігання в церкві Ловків- 
ського замку.

Жовтня 29. -  Протестація від імені київського каштеляна Максимілі- 
ана Брозовського перед Житомирським ґродським урядом проти кіль
кох слуг Стефана Стрибиля щодо їхньої відмови покарати підданих з 
с. Котівка за напад 22 вересня 1650 р. на підводу вепринського шафаря 
київського воєводи [Адама Киселя], єврея (його прізвище не вказано), 
який їхав до м. Гоща, а також згвалтування жінок та захоплення різного 
майна.

Жовтня 29 і 31. -  Універсал короля Яна-Казимира від 20 вересня 1650 р. 
до шляхти Київського і Волинського воєводств з повідомленням про скли
кання 5 грудня екстраординарного двотижневого сейму в м. Варшава, а
7 жовтня -  воєводських, земських і повітових партикулярних сеймиків і 
22 жовтня, згідно з давнім звичаєм, -  генерального сеймику в м. Корчин 
для вирішення питань щодо оборони держави і оплати війська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 200 і зв.,
акт 564. Мова польська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 6, арк. 200 зв. -  
201, акт 565. Мова польська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 147, арк. 121 -  
122. Мова староукраїнська. 
Середина акта не збереглася.

Ф. 21, оп. 1, спр. 147, арк. 46 і зв. 
Мова староукраїнська. Початок 
і кінець акта не збереглися.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 369 -  
371, акт 303. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 519. Анотація V.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 584 зв. -  
585 зв., акт 581. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 39 -  
40 зв., акт 26. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 589 зв., 
акт 585 (запис від 29 жовт
ня); ф. 25, оп. 1, спр. 264, 
арк. 1400 -  1401 зв., акт 73 (за
пис від 31 жовтня). Мови ста
роукраїнська і польська.
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Жовтня 29. -  Протестація олицького декана, ксьондза Іоанна-Георгія Дре- 
винського перед Луцьким ґродським урядом про розграбування 1648 р. 
покозаченою громадою с. Золочівка його фільварку у с. Пашова.

Листопада 3. -  Протекційний лист короля Яна-Казимира від ЗО січня
1649 р. королівському секретареві, чернігівському граничному комор- 
нику Прокопу Верещаці для захисту його життя і майна від небезпеки з 
боку ченців Києво-Печерського монастиря.

Листопада 5. -  Маніфестація перед Луцьким ґродським урядом удови 
Юрія Злоби Чернчицького -  Олександри, про загибель 1648 р. родинних 
майнових документів.
Є згадка про знищення повстанцями овруцьких ґродських книг.

Листопада 7. -  Інструкція елекційного сеймику Київського воєводства 
від 7 листопада 1650 р. у м. Житомир послам від воєводства на вальний 
екстраординарний двотижневий сейм у м. Варшава, зокрема, про: 
ф обрання послами на сейм київського підкоморія Юрія Немирича, ко
ронного стражника Олександра Замойського і белзького хоружого Мико- 
лая Скашевського;
ф вимогу вивести козаків з належних шляхті маєтків в маєтки короля і 
Речі Посполитої;
ф вимогу створити при королі раду з представників воєводств, по одно
му від кожного, які мали діяти до наступного сейму; 
ф вимогу припинити зниження курсу монети; 
ф пропозицію обдумати способи оплати війська; 
ф вимогу більш доцільно розмістити зимові квартири війська; 
ф вимогу зрівняти воєводства у сплаті податків;
ф заборону королівській канцелярії видавати кілька привілеїв на один 
маєток чи уряд, та скасувати дії тих з них, які видані пізніше; 
ф призначення до київського воєводи [Адама Киселя] принаймні трьох 
комісарів для розгляду справ між шляхтою і козаками; 
ф вимогу оплатити з коронного скарбу ті 5 військових корогов, оплату 
яких Люблінська комісія асигнувала з Київського воєводства, і які ро
зорене воєводство оплатити не може; -  заборону дозволяти будь-які по
датки з воєводства доти, доки шляхта не повернеться у свої маєтки за 
рр. Тетерів і Дніпро;
ф вимогу, щоб спадкоємці коронного підскарбія склали звіт про його 
борги перед Річчю Посполитою;
ф вимогу створити у Київському воєводстві, за прикладом Волинського 
воєводства, земські суди у кожному повіті;
ф клопотання щодо заспокоєння православної церкви і повернення їй, а 
також католицькій, захоплених маєтків;
ф вимогу провести люстрацію розорених королівських маєтків і міст для 
зменшення належної з них податкової кварти;
ф вимогу якнайшвидше закінчити переговори зі Швецією, надіслати по
сольство в Москву, обміркувати зв’язки з англійським королем і не запе
речувати проти індіґенату кого-небудь з сусідніх монархів [йдеться про 
трансільванського князя Юрія II Ракоці];
ф клопотання щодо залишення за київським воєводою [Адамом Киселем] 
Богуславського староства, надання заслужених винагород краківському 
воєводі [кн. Владиславу-Домініку Заславському], кн. Вишневецьким, 
київському каштеляну [Максимиліану Брозовському], київському під
коморію Юрію Немиричу, житомирському старості Криштофу Тишке- 
вичу, овруцькому старості Владиславу Немиричу, київському хоружому

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 474 і зв., 
акт 385. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .-  
С. 519. Анотація VI.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 592 -  
593, акт 588. Мова польська. 
Опубл. : АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .-  
С. 538 -  539. Анотація II.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 530 -  
531, акт 425. Мова староукраїн
ська.

Ф. 11, on. 1, спр. З, арк. 142 і зв., 
акт 111 (без закінчення); спр. 13, 
арк. 596 зв. -  599 зв., акт 593. Мо
ва польська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. ІІІ .-Т.4.-С.  523-530.
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Реміяну Єльцю, Абраму Стрибилю, Потоцькому, Аксакам, та залишен
ня Остерського староства за київською земською судцевою [Катериною] 
Аксак;
ф клопотання щодо скасування сеймової інфамії з Олександра Хребто- 
вича і виплату йому жалування за дві чверті року служби у війську; 
ф клопотання щодо зняття баніції та відкладення судових процесів з 
осіб, які служать у війську або потрапили у полон; 
ф клопотання щодо повернення Київському домініканському монасти
реві захоплених козаками маєтків;
ф клопотання щодо звільнення від податків і повинностей розорених 
війною міст Костянтинів, Збараж, Пилявці Старі та Пилявці Нові; 
ф згоду нобілітувати осіб, зазначених у королівській інструкції; 
ф клопотання щодо підтвердження чотирирічного звільнення міщан- 
м. Київ від сплати старих і нових мит у Короні, а також у Великому кня
зівстві Литовському, щодо видання їм глейту до наступного шеститиж
невого сейму та щодо звільнення їх від нових податків.
До Житомирського гродського уряду інструкцію подав маршалок сейми
ку Владислав Немирич.

Листопада 7. -  Протестація подружжя Марцина і Настазії Броневських 
перед Житомирським ґродським урядом проти священика Замкової церк
ви в м. Черняхів Богдана та міщан -  підданих Стефана Немирича (пріз
вища подано), які, незважаючи на королівську амністію згідно зі Зборів- 
ським миром 1649 р., наїхали збройно на маєток Мокренщина, розібрали 
дворові будівлі, знищили пасіку, захопили худобу та ін. майно.

Листопада 7. -  Протестація перед Луцьким ґродським урядом від імені 
Петра Беша (Беса), капітана німецької корогви калуського старости Яна 
Замойського, про обстріл ксьондзом Андрієм Старшевським з міщанами 
і підданими м. Мильськ його корогви і вбивство одного з жовнірів, коли 
вони проходили через міські фільварки.
Свідчення возного Войцеха Покровського про огляд покійного і обво- 
лання його вбивць.

Листопада 8. -  Маніфестація подружжя Андрія й Гелени Служевських 
перед Житомирським ґродським урядом про знищення козаками й тата
рами орендованих ними сіл Строк[ів], Буки, Бакоша й Чубинці, -  “добрь 
єго кор. мл. и Рєчи Посполито#”.
При цьому частину підданих забрали в полон татари, а частину було впи
сано до козацького реєстру.

Листопада 10. -  Маніфестація перед Луцьким ґродським урядом від 
імені подружжя Миколая і Марини Окорських про загибель 1648 р. пер
шого чоловіка Марини Окорської -  Войцеха Поплавського, та захоплен
ня майна і майнових документів, коли козаки наздогнали їх у с. Ганськ 
Холмської землі Руського воєводства, де вони зупинилися, тікаючи від 
повстанців до Польщі.

Листопада 10. -  Інструкція елекційного сеймику Волинського воєвод
ства від 7 листопада 1650 р. у м. Луцьк послам воєводства на двотижне
вий сейм у м. Варшава, зокрема, про:
ф обрання послами кн. Григорія Святополка Четвертенського, володи- 
мирського старости Даніеля Стемпковського, луцького підсудка Вацлава 
Гулевича [Воютинського], луцького ґродського писаря [Станіслава]- 
Казимира Беневського, Яна Линевського і Костантого Чернівського;

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 599 зв.- 
601 зв., акт 594. Мова старо
українська. Опубл.: АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 539. Анотація III.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 544 -  
545 зв., акт 442. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 609 і зв., 
акт 600а. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 541 -  
542, акт 438. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 1430 — 
1436, акт 10. Мова польська. 
Опубл.:  АЮЗР. - Ч.И. - Т.1. -  
С. 378 -  390.
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ф надання повноважень на ухвалення заходів, необхідних для захисту 
Речі Посполитої і передбачених давніми звичаями і правом; 
ф вказівку щодо впливу на стан Речі Посполитої Зборівської угоди
1649 р. з Військом Запорозьким;
<$> заборону погоджуватися на нові податкові обтяження воєводства, ро
зореного війною і постоями власних жовнірів;
<$> вимогу зрівняти Волинське воєводство у видатках з іншими воєвод
ствами;
<$> надання на сейм поборових квитів і здійснення розрахунку зі скарбом; 
ф прохання до короля успішно завершити мирні переговори зі Швецією; 
ф виплату жовнірам належного утримання;
ф стягнення відшкодувань за розорення шляхетських маєтків становись- 
ками приватних почтів і корогов; 
ф заборону знижувати вартість монети;
ф оплату видатків особам, які виставляли військо за власний кошт; 
ф скасування баніції, накладеної на поборців Шимона Козику і Адама 
Гулевича і виплату відшкодування брацлавському каштеляну [Ґабріелю 
Стемпковському];
<§> покарання за злочини, вчинені під час безкоролів’я;
<$> відшкодування всім ротмістрам майнових втрат у Пилявецькій битві; 
ф звільнення поборці Василя Масальського від відповідальності за суму 
податку, визначеного для євреїв, оскільки в його поборство їх було звіль
нено від сплати цього податку; 
ф подальшу організацію збору ланових жовнірів; 
ф надання заслуженим особам належних винагород і відзнак; 
ф зняття інфамії з Яна Чечеля Новоселицького;
ф повернення маєтків архімандриту Жидичинського монастиря [Олек
сандру Мокосію-Дениску] і збереження за ним Овруцької архімандрії; 
ф звільнення розореного неприятелем і власними жовнірами м. Луцьк 
від будь-яких поборів і жовнірських становиськ на час, необхідний для 
його відновлення.
До Луцького ґродського уряду інструкцію подав маршалок сеймику 
луцький підсудок Вацлав Гулевич.

Листопада 12. -  Протестація Яна Добринського перед Володимирським 
ґродським урядом проти рокитнянського священика Яхима, війта Васька 
та ін. підданих Иосифа Мокосія Баковецького щодо побиття й поранення 
його та челядника при поверненні з м. Ковель до с. Радовичі.
Нападники прийняли їх за поляків і перед нападом “крикнули: сон лях 
єдєть, биймо єго, погалского енна”.
Реляція возного Миколая Бохновського про огляд потерпілих і засвідчен
ня заподіяних їм ран і побоїв.

Листопада 14. -  Протестація перед Луцьким ґродським урядом від імені 
подружжя Олександра-Андрія і Потенції Закревських про розграбування 
і спалення 1648 р. їхнього двору підданими з с. Пожарки, вбивство їхніх 
слуг і челядників та про залишення підданими села: “содни вь Украй
ну зь козаками, а другиє до розньїх має/иносьтєм, до єпископии Луг/коє 
належачих, яко до Рожисчь, до Тополного, до Жолобова, и иньшьис 
маєотностєй, прочь попгьли и поуходили”.

Листопада 15. -  Протестація перед Луцьким ґродським урядом від імені 
Генрика Кашовського про кривди і збитки, заподіяні у березні 1650 р. 
надвірною козацькою корогвою Адама Киселя у маєткові Кашовського 
селах Андрусіїв і Бранів.
Реєстр заподіяних збитків.

Ф.28,оп. 1,спр. 86,арк. 797-799, 
акт 610. Мова староукраїнська. 
Опубл . : АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 ,-  
С. 530-532.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 559 зв.
-  562 зв., акт 456. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -
Ч.ІІІ . -Т.4.-С. 533-536.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 448 -
450, акт 368. Мова староукра
їнська.
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Листопада 15. -  Судова присяга перед Луцьким ґродським урядом під
даних Генрика Кашовського про збитки і кривди, заподіяні у березні
1650 р. надвірною козацькою корогвою Адама Киселя у маєткові їхнього 
пана селах Андрусіїв і Бранів.

Листопада 18. -  Маніфестація Анни Янчевської перед Житомирським 
ґродським урядом про втрату родинних майнових документів, зокрема, 
на села Болотня й Макарівка у Приборському ключі Київського воєвод
ства, залишених 1648 р. в с. Баворів під час втечі через наступ козаків.

Листопада 19. -  Маніфестація Олександра Рупновського перед Жито
мирським ґродським урядом про втрату майнових документів, залише
них 1648 р. в замку м. Горошки.

Листопада 22. -  Маніфестація Юрія Жджарського перед Житомирським 
ґродським урядом про втрату майнових документів разом з іншим май
ном під час втечі 1648 р. з табору поблизу м. Пилявці.

Листопада 24. -  Маніфестація Яна Дубровського перед Житомирським 
ґродським урядом про втрату майнових документів, залишених 1648 р. 
на зберігання вільському протопопові Іоаннові Єзерському під час втечі 
до Польщі через наступ козаків.
У числі втрачених були листи-записи кількох паволоцьких євреїв-орен- 
дарів та белзького різника Абрама на 700 польських золотих.

Листопада 24. -  Маніфестація Марцина Дідковського перед Луцьким 
ґродським урядом про втрату майна і майнових документів, закопаних 
ним 1648 р. перед відходом до корогви Яна Аксака у дворі свого маєтку 
с. Дідківці, “кгдьі... вьіузьдавьшьісє на вьшєлякие збродни ребеллизанци 
козаки и хлопи, а руки противько панол* своил* и Рєчьі Посполито# 
поднєсшьі, нєбезпєчєнствол/ такь здоровю, яко и субьстанции кожьдому 
грозили”.

Листопада 26. -  Маніфестація Олександри Карказанової перед Жито
мирським ґродським урядом про втрату майнових документів разом 
з іншим майном 1648 p. “под чась рєбєлиєй козацько#, при зьбурєню 
мєста Полонного прєзь тьгс жє рєбєлизаньтовь”.

Листопада 28. -  Маніфестація Галшки Тишкевич перед Житомирським 
ґродським урядом про загибель її чоловіка Самуеля-Огія Тишкевича та 
втрату майна і майнових документів під час втечі 1648 р. польського вій
ська з табору поблизу м. Пилявці.

Листопада 29. -  Маніфестація Катерини Білецької перед Луцьким ґрод
ським урядом про загибель у с. Перекали її майна і майнових докумен
тів: 1648 р. -  через козаків, а 1649 р. -  через татар.

Листопад. -  Протестація від імені брата Лукаша Ольшанського перед 
Луцьким ґродським урядом про побиття і пограбування його на початку 
травня 1648 р. міщанами м. Олександрія.

Грудня 10. -  Реляція возного Івана Ваневського перед Житомирським 
ґродським урядом про припоруку підданих Катерини Флоріанової По- 
тоцької з сіл Хмелище і Скаківка (прізвища підданих вказано), причет
них до нападу на [Криштофа] Земблицького під час його подорожі до 
м. Гоща, поранення та пограбування.
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Ф. 25, on. 1, спр. 247, арк. 451 зв.
-  452 зв., акт 370. Мова старо
українська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 618 і зв., 
акт 610. Мова староукраїнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 644 зв., 
акт 628. Мова староукраїнська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 13,арк. 647зв.-
648, акт 634. Мова староукра
їнська

Ф. 11, оп. 1,спр. 13, арк. 648 зв.-
649, акт 637. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 247, арк. 505 -  
506, акт 411. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 13, арк. 650 зв., 
акт 640. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 119, 
акт 93. Мова польська; спр. 13, 
арк. 652 зв. -  653 зв., акт 643. 
Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 516 зв. 
-517, акт 418. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 247, арк. 499 
і зв., 501, акт 404. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 537 -  538. По
чаток акта не зберігся.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 112,
акт 85. Мова польська.
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Грудня 19. -  Протестація Андрія Бонковського перед Житомирським 
ґродським урядом проти міщан м. Котельня, підданих Яна Замойського 
(прізвища подано), які під час походу гетьмана Богдана Хмельницького в 
Молдавію, сподіваючись нового селянського повстання, напали на Бон
ковського, який їхав до Польщі, й захопили різне майно і худобу.

Грудня 20. -  Протестація Миколая Мишковського перед Володимир
ським ґродським урядом проти Зофії Малащинської та її синів Анд
рія і Миколая Малащинських за спустошення і спалення 1648 р. їхніми 
покозаченими підданими на чолі зі священиком і дячком двору Миш
ковського в с. Бутятичі під час його втечі перед козацькою тривогою та 
відмову Малащинських відшкодувати збитки.

Грудня 28. -  Універсал київського воєводи і генерала Адама Киселя від
22 грудня 1650 р. до шляхти Київського воєводства про намір короля за
тримати на місці військо до укладення остаточного миру з гетьманом 
[Богданом Хмельницьким], про своє (Киселя) посольство в м. Чигирин і 
готовність до ведення подальших переговорів з гетьманом.

* * *

1715 р., березня 15. -  Привілей короля Яна-Казимира від 10 січня 1650 р. 
про підтвердження права власності Кобилинських на ґрунт Кобилин- 
ський і острів Круковський в Овруцькому повіті Київського воєводства 
та про підтвердження їх належності до шляхетського стану.
Юридичні і майнові документи роду Кобилинських, окрім випису з 
книг Київського ґродського суду від 13 жовтня 1573 р. з листом короля 
Сигізмунда-Августа, було знищено під час козацької війни.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 666 зв. -  
667, акт 659. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 86, арк. 848 зв. -  
850, акт 646. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 542, примітка.

Ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 669 
і зв., акт 674. Мова польська. 
Опубл. :  АЮЗР.-Ч. III.-Т. 4 .-  
С. 539 -  540; Пам’ятники... -  
Т. 2. -  Отд. III. -  С. 73 -  79. -  
Док. X.

Ф. З, оп. 1, спр. 1, арк. 679 зв. -
681 зв., акт 101а. Мова польська. 
Опубл. :  АЮЗР.-Ч. ІУ.-Т. 1.- 
С. 99-101.
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ічня 2. -  Маніфестація перед Луцьким ґродським урядом від імені 
Абрама Ґрабовецького про втрату ним шкатули з юридичними і 
майновими документами під час розгрому козаками литовського 
війська поблизу м. Кобрин [11 листопада] 1648 р., в день рим
ського свята св. Мартина.

Січня 2. -  Маніфестація перед Володимирським ґродським урядом від 
імені Максиміліана Брозовського, про втрату в липні 1648 р. його май
на і майнових документів, коли “козаци свовольньїє з в е л и к о ю  купою 
гултайства под мєсто Полоньнє притягнувши, гдє наперед двох месьть 
Нового и Старого, а потомь за кгвалтовньїми и навалньїми штурьмами и 
трєтего, самое форьтєци, яко и замьку Полоньского, добьівши, дєпозита 
ясьнє ввлможньїх ихь мл. пановь грабєвь на Вишьничу Любомирскихь, 
воеводьі и воєводьічовь краковских, яко и велю шляхьти зацноє, приятєлєв 
и слугь аго мл. пана воєводьі краковского тамь згромажоньїх, зо всими 
ихь достатками пожаковали; гдг и его мл. пана києвского, при велю єго 
мл. коштовньїх рєчахь диспопозиции и риньшьтуиках вогньньїх, справьі, 
права, привилєя, барзо потребньїє в скринях будучиє ..., за квалтовньїмь 
наступлєньємь и добитьемь неприятєльскимь тоє фортєци, тамь зостали 
и пропасти мусило”.

Січня 2. -  Маніфестація перед Володимирським ґродським урядом від 
імені Максиміліана Брозовського про спалення 1648 р. його замку у 
с. Деревичі і заподіяння інших збитків повсталими селянами Полонської 
волості, станом на 1651 р. підданими сондецького і білоцерківського 
старости Костантого Любомирського, про відмову Любомирського від
шкодувати ці збитки та про позбавлення його Любомирським у березні
1650 р. доживотного держання с. Деревичі всупереч наданню його по
кійного батька -  краківського воєводи [Станіслава] Любомирського.

Січня 2. -  Маніфестація перед Володимирським ґродським урядом від 
імені Максиміліана Брозовського про втрату при штурмі у липні 1648 р. 
козаками і повсталими селянами фортеці і замку м. Полонне його май
нових документів, зокрема щодо надання йому краківським воєводою 
[Станіславом] Любомирським у доживотне держання с. Деревичі, зобо
в’язання воєводи відшкодувати витрати Брозовського на спорудження 
замку в Деревичах (3 тис. польських золотих) та про позику в нього 
сином воєводи -  сондецьким і білоцерківським старостою Костантим 
Любомирським, 1 тис. [польських] золотих.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 1 -  2, 
акт 1. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 1 -  2, 
акт 1. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 2 -  4 зв., 
акт 2. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 4 зв. -
6, акт 3. Мова староукраїнська.
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Січня 3. -  Запис квиту Стефана Миколаєвського, наданого 2 січня 
1651 р. Стефанові Стрибилю на 2300 польських золотих, заборгованих 
його батькові Янові Миколаєвському (вбитому козаками) і забезпечених
23 родинами підданих з с. Глинища.
В акті відмічено, що оригінал заставного запису Стрибиля Янові Мико
лаєвському та екстракт з житомирських ґродських книг пропали під час 
воєнних дій, а самі книги пошкоджено.

Січня 7. -  Протестація Яна Ґраєвського перед Володимирським ґрод- 
ським урядом проти жовнірів німецької корогви Якуба Зейда, розміще
ної у м. Володимир, про стягнення незвичайної грошової стації з маєтків 
протестанта сіл Зимне і Горичів.

Січня 13. -  Ухвала реляційного сеймику Волинського воєводства від
12 січня 1651 р. у м. Луцьк, зокрема, про:
ф затвердження ухвали екстраординарного сейму (листопад -  грудень
1650 р.) щодо збору з воєводства для оплати війська 30 тисяч польських 
золотих шляхом сплати подвійного подимного податку; 
ф звільнення підданих від платежу за складання судової присяги й змен
шення до 7 грошів їхніх платежів за одержання екстракту з актових книг 
щодо складання цієї присяги;
<$> збір подвійного подимного податку і сплату ротмістрам належних гро
шей до 15 лютого;
ф обрання поборцею подвійного подимного податку Филипа Бокія; 
ф скасування попередніх винагород поборці і його суколекторам (по гро
шу за сплачений золотий та за видання квиту) і встановлення плати за 
видання квиту в 3 гроші;
ф покриття з суми подвійного подимного податку заборгованості війську 
згідно з атестаціями попередніх поборців Криштофа Линевського і Кос- 
тантого Броницького;
ф передання залишків суми подвійного подимного податку (секвестр) до 
Луцького земського суду;
ф сплату ротмістрові Яну Гулевичу з суми подвійного подимного подат
ку 1200 [польських] золотих, які він витратив на утримання своєї корог
ви у Зборівському поході;
ф зобов’язання депутата від воєводства до Радомського трибуналу Ста- 
ніслава-Казимира Беневського домогтися від трибуналу скасування бані- 
ції, накладеної на попередніх поборців Адама Гулевича і Шимона Кози- 
ку, оскільки вони передали 10 тис. [польських] золотих брацлавському 
каштеляну Ґабріелю Стемпковському;
ф зобов’язання волинського скарбника Марцина Домбровського цілком 
розрахуватися з ротмістрами, відправленими воєводством у Пилявець- 
кий похід;
ф зобов’язання поборці Филипа Бокія збирати подвійний подимний по
даток згідно з оголошеним на сеймі курсом польської валюти;
<$> припинення збору з євреїв воєводства чотирикратного подимного по
датку, ухваленого 1648 р., і зобов’язання поборці Андрія Єловицького 
передати воєводству зібрані 2,5 тис. польських золотих.
До Луцького іродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику Юрій- 
Олександр Остророг.

Січня 14. -  Тестамент Адама Потриковського від 28 грудня 1650 р., зокре
ма, про його бажання “у вірі святій католицькій Римській вмерти”, про 
поховання його у разі швидкої смерті -  у Соколівському домініканському 
костелі, а якщо пізніше -  в Коростишівському костелі.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 4 зв. -
5 зв. Мови староукраїнська і
польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 23 зв. -  
24, акт 15. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 28 -
30 зв., акт 26. Мови старо
українська і польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 543 -  546.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 15 -
17 зв. Мова польська.
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Січня 16. -  Свідчення возного Миколая Опанасовича перед Луцьким 
земським судом про вручення Владиславу Немиричу позову до Луцького 
земського суду за скаргою від імені Єфрозинії Хребтовичової з приводу 
наїзду його корогви на маєток Олевськ Житомирського повіту, вбивство 
її батька Владислава Хребтовича та захоплення речей, коней і грошей.

Січня 17. -  Протестація від імені фундатора Ксаверівського єзуїтсько
го колегіуму Олександра-Ігнатія Єльця перед Житомирським ґродським 
урядом проти овруцького войського Юрія Проскури Сущанського, київ
ського граничного коморника Андрія Говажевського і підданих з містеч
ка й села Татаринівка та ін. щодо нападу на шляхетські двори, фільварки, 
церкви й каплиці у містах Базар і Калинівка, селах Белти, Мар’ятин і 
Савлуки, слободах Зерев, Любарка, Ксаверів Новий та ін. маєтках, про 
грабунки й підпали.
Реєстр захопленого майна.

Січня 17. -  Протестація Василя Ходаковського перед Житомирським 
ґродським урядом проти Каспера й Марини Ореховських та їхніх слуг 
щодо збройного наїзду 1650 р. на маєток Ксаверівського єзуїтського ко
легіуму м. Базар, розграбування і спалення міста та вбивство підданих. 
Серед захопленого -  документи, доручені Ходаковським на зберігання у 
замковій церкві.

Січня 17. -  Протестація Даніеля Довята, слуги Ксаверівського єзуїтсько
го колегіуму, перед Житомирським ґродським урядом проти Каспера 
й Марини Ореховських щодо збройних наїздів їхніх слуг і підданих 
на маєтки колегіуму -  міста Базар і Калинівка, села Белти, Мар’ятин і 
мар’ятинський двір та Савлуки, слободи Зерев, Любарка та ін. маєтки, 
знищення їх і спалення, вбивство підданих, поранення протестанта і 
його дружини Зофії.

Січня 17. -  Протестація від імені фундатора Ксаверівського єзуїтського 
колегіуму ксьондза [Олександра-Ігнатія] Єльця та його слуг перед Жи
томирським ґродським урядом проти Каспера й Марини Ореховських 
щодо наїздів на маєтки колегіуму (див. попередні анотації).

Січня 17. -  Запис про презентацію на Житомирському ґродському уряді 
тіл підданих з сіл, належних Ксаверівському єзуїтському колегіуму (пріз
вища подано), вбитих під час наїздів Каспера й Марини Ореховських на 
міста Базар і Калинівка, села Белти, Мар’ятин і Савлуки, слободи Зерев, 
Любарка, Ксаверів Новий та ін. маєтки.

Січня 17. -  Протестація від імені фундатора Ксаверівського єзуїтсько
го колегіуму Олександра-Ігнатія Єльця перед Житомирським ґродським 
урядом проти овруцького войського Юрія Проскури Сущанського та ки
ївського граничного коморника Андрія Говажевського, які разом з Кас- 
пером Ореховським брали участь у наїздах на належні колегіуму села. 
Список слуг і підданих Проскури Сущанського, учасників наїздів та роз
поділу захопленого майна.

Січня 17. -  Протестація від імені Альбрихта-Станіслава Радзивілла пе
ред Луцьким ґродським урядом про незаконність ухвали реляційного 
сеймику Волинського воєводства від 12 січня 1651 р. щодо збору з воє
водства подвійного подимного податку, оскільки сейм призначив зібрати 
з воєводства лише 30 тисяч польських золотих.

Ф. 26, оп. 1, спр. 48, арк. 1395 -  
1397, акт 54. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 163 і зв., 
акт 128. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 20-21. 
Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 21 -  
22 зв. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 23 і зв. 
Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 23 зв. -
24. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 24 зв. -
25. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 67 і зв.,
акт 55. Мова староукраїнська.
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Січня 17. -  Свідчення возного Миколая Опанасовича перед Луцьким 
земським судом про вручення кн. Самуелю-Каролю Корецькому двох по
зовів до Луцького земського суду за скаргами подружжя Миколая і Кате
рини Малинських з приводу наїзду на с. Устя татарської корогви Корець- 
кого та розігнання місцевих підданих, а також з приводу недопущення до 
засіву волок у маєтку Кобилля.

Січня 17. -  Декрет Луцького земського суду про хід розгляду спра
ви щодо наїзду 25 листопада 1649 р. за наказом овруцького старости і 
ротмістра Київського воєводства Владислава Немирича на м. Олевськ 
та вчинення там грабунків і насильств, зокрема поранення київського 
стольника Владислава Хребтовича, який 13 лютого 1650 р. помер від за
подіяних ран.

Січня 18. -  Протестація Вацлава Лонцького та його дружини Євдоксії 
перед Житомирським ґродським урядом проти Андрія й Меланії Бесмя- 
нів про те, що, сподіваючись нової небезпеки під час походу гетьмана 
[Богдана Хмельницького, восени 1650 р.] у Молдавію, протестанти 
від’їхали з с. Насташка, залишивши Бесмянам свої майнові документи, 
а, повернувшись, одержали їх у меншій кількості.

Січня 18. -  Маніфестація Андрія Суходольського перед Луцьким ґрод
ським урядом про втрату ним 1648 р. під час втечі з табору поблизу 
м. Пилявці майна і майнових документів “за наступєнєм нєпрьіятєлсюш 
и роспрошєнєм вомска коронного”.

Січня 18. -  Реєстр на виплату грошей з королівського скарбу жовнірам 
корогви королівського ротмістра Яна Аксака.
Квит Яна Аксака від 12 жовтня 1650 р. з обозу поблизу м. Кам’янець про 
одержання грошей.

Січня 19. -  Оповідання і судова присяга підданих Станіслава і Яроша 
[Болбасів] Ростоцьких з с. Коростова, перед Луцьким ґродським урядом 
про грабунки і насильства, заподіяні 3 - 6  січня 1651 р. в їхньому селі 
жовнірами корогви кн. Дмитра Вишневецького.

Січня 19. -  Реляція возного Тимофія Вробеля перед Луцьким земським 
судом у справі про відшкодування державцею м. Олександрія Миколаєм 
Боґдашевським збитків, заподіяних Андрієві Жджарському під час на
паду олександрійських міщан на його с. Кустин: розграбування майна і 
підпалення найбільшого будинку.
У документі є повідомлення, що повсталі міщани оголосили Олексан
дрію козацьким містечком: “тєдьі под чась рєбєлии козагукоє в року про
пілом [1648] при таковом погодном соказии бєзьправя и бєзьпаньствя, 
вьзявьши на сєбє форьмамь юстилитатис а купу свовольную з собою 
зобравьши, мєнячи сє бьіти мєсьтєчькомь козацьким, за рєкою Горннью 
лежачую”.

Січня 19. -  Реляція возного Тимофія Вробеля перед Луцьким земським 
судом у справі про відшкодування державцею м. Олександрія Миколаєм 
Боґдашевським збитків Маркові Кропиві та арешту винуватців -  міщан, за 
напади упродовж 1648 -1649 рр. на його фільварок і гумно поблизу с. Кус
тин, захоплення худоби і збіжжя, а також за спроби замаху на його життя. 
У документі є повідомлення, що серед повсталих міщан були Тарас На
ливайко з двома синами, Довбиш, Теліга, Чортопадик і ще вісім їхніх то
варишів, які “вьзявьши на сєбє форму и имя козаковь”, оголосили Олек
сандрію козацьким містечком.

Ф. 26, оп. 1, спр. 48, арк. 1416 -
1417, акт 70. Мова староукра
їнська.

Ф. 26, оп. 1, спр. 48, арк. 83 -  
93 зв., акт 30. Мова староукра
їнська. О п у б л .  (фрагмента
ми): АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 547 -  553.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 25 зв. -
26. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 70 зв. -  
71, акт 59. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 49 -  
51 зв., акт 40. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 80 зв. -  
82, акт 66. Мова староукра
їнська.

Ф. 26, оп. 1, спр. 48, арк. 1465 -  
1466 зв., акт 110. Мова старо
українська.

Ф. 26, оп. 1, спр. 48, арк. 1471 -
1472, акт 116. Мова староукра
їнська.
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Фоку 1651

Січня 19. -  Свідчення возного Тимофія Вробеля перед Луцьким зем
ським судом про вручення дідичеві м. Олександрія Яну Замойському та 
державці Миколаю Боґдашевському позовів до Луцького земського суду 
в справі щодо відшкодування збитків Андрієві Жджарському та покаран
ня їхніх олександрійських підданих, які пограбували підданих Жджар- 
ського з с. Кустин.

Січня 20. -  Протестація від імені Войцеха Ґощицького перед Луцьким 
ґродським урядом проти селян з с. Клепачі, які “року прошлого [1648] 
под час рєбєлии козаг/коє и побунтованого хлопьства, затягнувїпн з со
бою хлапотинских, бєрєздовских, глинницких, блосчєнских и инних, так 
вєлє прмятєл своих а подданьїх єє мл. панєє воєводьіноє вилєнскоє, там 
жє под нєбьшность протестанта, гдє з инпшлш (обивателями воєводства 
Вольїнского в Полсчє, яко и друтиє, зоставал, маючи час по тому и на 
вшєлякую роспусту и своєволю роспасавшьісє, а козаками почьінившн”, 
напали на його фільварок у с. Крилів, вбили урядника і захопили майна 
на 15 тис. польських золотих.

Січня 20. -  Приповідний лист короля Яна-Казимира від 2 січня 1651 р. 
королівському ротмістрові волинському ловчому Андрієві Кашовському 
на формування козацької корогви у 150 коней.

Січня 20. -  Запис про асигнацію військовим суддею Стефаном Чарнець- 
ким від 3 січня 1651 р. з Варшави козацькій корогві волинського ловчого 
Андрія Кашовського становиська у м. Кунів і Кунівському ключі.

Січня 20. -  Запис про асигнацію військовим суддею Стефаном Чарнець- 
ким від 2 січня 1651 р. з Варшави піхоті (200 чол.) волинського ловчого 
Андрія Кашовського становиська у Чорштинському старостві.

Січня 20. -  Запис про асигнацію військовим суддею Стефаном Чарнець- 
ким від 2 січня 1651 р. з Варшави волинському ловчому Андрієві Кашов
ському становиська на 150 коней у селах Перемиль і Лани.

Січня 23. -  Протестація Федора Трипольського перед Житомирським 
ґродським урядом проти овруцького старости Владислава Немири- 
ча щодо розміщення корогви Немирича у заставленому протестантові 
с. Красноволока, вимагання жовнірами неналежних стацій і пограбуван
ня підданих.

Січня 23. -  Протестація від імені Івана Свідерського перед Житомир
ським ґродським урядом про передання ним “під час своєволі і хлопських 
бунтів” на зберігання Іванові Недашківському оригіналів своїх майнових 
документів, а також майна і 1150 польських золотих, про втрату цих до
кументів та попсування “через ту своєволю” житомирських і овруцьких 
книг, в яких ці документи було записано, про привласнення Іваном Не- 
дашківським довіреного йому майна та про захоплення Яцьком Гаврило
вичем й Іваном і Андрієм Мишковичами Недашківськими після миру з 
козацьким військом його полів, сіножатей і бортних дерев в с. Недашків 
і поблизу нього, чим йому було заподіяно збитків на 800 польських зо
лотих.

Січня 23. -  Протестація братів Яна і Ґабріеля Аксаків, спадкоємців по
кійного київського земського судді Стефана Аксака, перед Житомир
ським ґродським урядом проти їхньої мачухи Катерини Аксакової, яка
1650 р., випросивши у гетьмана [Богдана Хмельницького] універсал і за
гін козаків, захопила належні протестантам маєтки з обох сторін Дніпра: 
за козацьким кордоном -  міста Гоголів і Світильнів, містечко Рожівка і

Ф. 26, on. 1, спр. 48, арк. 1476 -  
1477, акт 121. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 117 зв.
-  119, акт 96. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -
Ч.ІІІ . -Т.4.-С.  553-555.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 56 -  
57 зв., акт 44. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 57 зв. -
58, акт 45. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 58 -
59, акт 46. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 59 і зв., 
акт 47. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 29 і зв. 
Мова польська.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 30 зв. -
31 зв. Мова польська. О п у б л .: 
АЮЗР. -  Ч. IV. -  Т. 1. -  
С. 102-103.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 32 -  
33. Мова польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. VI. -  Т. 1. -  
С. 574 -  576.
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належні до них села -  Димерка, Стариче, Богданівка, Красилівка, Бобри- 
ця, Рудня, Плоска, Русанів, а з правої сторони -  місто Княжичі, містечко 
Солтанівка і належні до них села -  Забір’я, Данилівка, Солтанівка, Ли- 
сівка, привласнила прибутки й пограбувала їх слуг.

Січня 23 і 24. -  Конституція і ухвала двотижневого сейму від 5 грудня
1650 р. у м. Варшава, зокрема, про:
ф затвердження актів і декретів Люблінської податкової комісії; 
ф призначення комісії для розгляду нових прохань Війська Запорозь
кого;
ф підтвердження амністії шляхті, яка перебувала у Війську Запорозько
му, та про скасування привілеїв, виданих різним особам на її конфіско
вані маєтки;
ф скликання посполитого рушення Корони та Великого князівства Ли
товського;
ф призначення піхоті гарнізону м. Кам’янець-Подільський такого самого 
жалування, яке одержувала піхота кварцяного війська; 
ф заходи щодо дотримання жовнірами військової дисципліни; 
ф накладення на купців Корони 120 тис. польських золотих податку -  до- 
нативи, яку за асигнаціями коронного підскарбія треба сплатити до Ра- 
домського трибуналу;
ф накладення на євреїв Корони 70 тис. польських золотих поголовного 
податку, який треба сплатити призначеним поборцям за 4 рази, і після 
сплати якого (а також ретент за минулі роки) бути вільними на весь рік 
від інших податків, окрім державних мит;
ф надання субсидії англійському королеві для боротьби проти Англій
ської республіки;
ф надання м. Львів для впорядкування міських укріплень надходжень 
від чопового податку: з самого міста -  упродовж 5 років, з навколишніх 
містечок -  за 4 роки;
ф нобілітацію трьох запорозьких козаків -  Дмитра Мароґевича, Войцеха 
Горського і Дорошенка, які залишилися вірними Речі Посполитій; 
ф заяву шляхти Київського воєводства про неможливість сплатити по
двійний подимний податок. Рішення з цього питання перенесено на ре- 
ляційний сеймик, призначений на 19 січня 1651 р. у м. Житомир; 
ф заяву шляхти Волинського воєводства про згоду сплатити 30 тис. поль
ських золотих подимного податку. Реляційний воєводський сеймик при
значено на 12 січня 1651 р. [у м. Луцьк];
ф заяву шляхти Брацлавського воєводства про призначення реляційного 
сеймику на 16 січня 1651 р. [місце проведення не вказано] і перенесення 
його через тиждень у м. Володимир в разі небезпеки; 
ф заяву шляхти Чернігівського воєводства про проведення свого реля
ційного сеймику разом з шляхтою Київського воєводства цього разу й 
надалі, доки триватиме небезпека;
ф зобов’язання воєводських поборців внести на 24 січня 1651 р. зібрані 
гроші в скарб.

Січня 25. -  Скрипт реляційного сеймику Київського воєводства від
24 січня 1651 р. ум . Житомир про виплату воєводським скарбником і 
поборцею Юрієм Вороничем белзькому хоружому Миколаєві Скашев- 
ському 1000 польських золотих з подвійного подимного податку [ухва
леному 7 березня 1650 р. на об’єднаному реляційному сеймикові Ки
ївського і Чернігівського воєводств] як нагороду за послуги воєводству 
під час депутатства на сеймі.
До Житомирського гродського уряду скрипт подав маршалок сеймику 
Ян Проскура Сущанський.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 72 -  
90 зв., акт 56 (запис від 23 січня); 
ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 460 зв. -  
477 зв., акт. 342 (запис від 
24 січня). Мова польська. Текст 
друкований, на арк. 477 зв. 
слід великої коронної печатки. 
Опубл. :  Volumina Legum. -  
C. 152-165.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 35 зв. -
36. Мова польська.
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Січня 25. -  Привілей короля Яна-Казимира від 19 грудня 1650 р. про на
дання Самуелю Голубу за воєнні заслуги слобідок Багачка та Білоцерківка 
над рікою Псел у Миргородському ключі Київського воєводства.

Січня 25. -  Універсал поборці Волинського воєводства Филипа Бокія 
Печихвостського від 14 січня 1651 р. про початок вибирання ним по
двійного подимного податку, ухваленого на реляційному сеймику Во
линського воєводства від 12 січня 1651 р. в м. Луцьк.

Січня 26. -  Маніфестація Адама Недзвецького перед Луцьким ґродським 
урядом про втрату 1649 р. сімейних майнових документів під час облоги 
козаками м. Збараж та під час захоплення ними поблизу м. Зборів возів 
посполитого рушення Волинського воєводства.

Січня 26. -  Універсал короля Яна-Казимира від 5 січня 1651 р. до шляхти 
Волинського воєводства про оголошення першого і другого віці на збір 
генерального посполитого рушення та з розпорядженням приєднатися 
до королівського війська після третього віці.

Січня 28. -  Маніфестація від імені Яна Ушака Куликовського перед 
Луцьким ґродським урядом про розграбування козаками, покозаченими 
селянами і татарами у 1648 -  1649 рр. його маєтку і втрату при цьому 
майнових документів.

Січня 28. -  Запис про лімітацію (відкладення) Луцьким земським судом 
на шість тижнів усіх призначених на цей час судових засідань у зв’язку 
з оголошенням генерального посполитого рушення та небезпеками, “а>т 
нєприятєля домового наступаючиє”.

Січня 28. -  Маніфестація перед Луцьким земським судом возного Вой- 
теха Петровського від імені шляхтичів Юрія Шорнеля, Яна Дорицького, 
Андрія Петровського та інших осіб про те, що вони не могли прибути до 
Луцького земського суду самі або направити туди свідків у справі щодо 
обвинувачення їх ченцями Києво-Печерського монастиря у наїздах на 
монастирські ґрунти і угіддя (у різних воєводствах Речі Посполитої) у 
зв’язку з оголошенням генерального посполитого рушення.

Січня 28. -  Реляція возного Міхала Козловича перед Луцьким земським 
судом про вручення позовів до Луцького земського суду Янові та Кате
рині Ґноїнським та їхньому факторові євреєві Абраму -  орендареві міст 
Корець і Маринин, за скаргами Яна-Августина Щепковського щодо ви
пасу збіжжя і трав та вилову риби і псування сажавок в с. Гуляники.

Січня 31. -  Тестамент Анни з Козик, у першому шлюбі Андрієвої Тара- 
новської, у другому -  Войцехової Вольської, від 20 січня 1651 р., скла
дений у м. Володимир, зокрема* про поховання її “в костелі тутешнім 
Володимирськім отців домініканів у фамільному гробі панів Козик”.

Лютого 1. -  Протестація від імені луцького і острозького єпископа, ми- 
лецького архімандрита Юзефа Чаплича Шпановського перед Луцьким 
ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 21 січня 1651 р. 
корогвою ротмістра Костантого Чернівського у маєткові Милецького мо
настиря с. Пісочне.

Лютого 1. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про огляд 6 жовтня 1649 р. ґрунтів у селах Цепцевичі та 
Кидри й засвідчення озимого засіву 3 мац жита замість 30 мац, як бувало 
раніше, та про огляд ґрунтів тих самих сіл 20 серпня 1650 р. і засвідчення 
збору тільки 15 кіп врожаю.

<•»£. 203^т>

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 37 зв. -  
38 зв. Мова польська. О п у б л .: 
АЮЗР -  Ч. VII. -  Т. 1. -  К., 
1886.-С . 464 -  466.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 478 і зв., 
акт 348. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 124 зв.
-  125 зв., акт 102. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 101 — 
102 зв., акт 61. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 138 зв.
-  139 зв., акт 116. Мова старо
українська.

Ф.26,оп. 1, спр. 48, арк. 639-640, 
акт 250. Мова староукраїнська.

Ф.26,оп. 1, спр. 48, арк. 1534 і зв., 
акт 172. Мова староукраїнська.

Ф.26, оп.1, спр.48, арк. 1536 і зв., 
акт 175. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 488 -489, 
акт 356. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 174 зв. 
- 1 7 6  зв., акт 6. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 188 зв.
-  190, акт 18. Мова староукра
їнська.



Лютого 1. -  Приповідний лист короля Яна-Казимира від 2 січня 1651 р. 
чернігівському стольникові Роману Загоровському на формування ко
зацької корогви у 100 коней.

Лютого 3. -  Протестація від імені Андрія Суходольського, державці сло
боди Буки, перед Житомирським ґродським урядом про збройний наїзд 
жовнірів татарської корогви руського воєводи кн. [Єремії]-Міхала Кори- 
бута Вишневецького під керівництвом поручника Яна Дубровського на 
його двір у сл. Буки.

Лютого 3. -  Запис про презентацію слугою Андрія Суходольського перед 
Житомирським ґродським урядом тіла його підданого Івана Решотника, 
вбитого під час збройного наїзду жовнірів татарської корогви кн. [Єре- 
мії]-Міхала Корибута Вишневецького на слободу Буки Житомирського 
повіту Київського воєводства, та про обволання возним його вбивць.

Лютого 3. -  Судова присяга підданих Юрія Гораїна з с. Яровиця перед 
Луцьким ґродським урядом про засвідчення грабунків і насильств, запо
діяних у їхньому селі жовнірами надвірної волоської корогви овруцького 
старости [Владислава Немирича].

Лютого 3. -  Видеркафний лист київського воєводи Адама Киселя від 
1 грудня 1650 р. про сплату ним ігуменові Київського Богоявленського 
братського монастиря, ректорові Київського братського колегіуму Ла
зареві Барановичу процентів за позичені йому Братським монастирем 
66 тис. польських золотих шляхом передання монастиреві у заставне 
держання свого маєтку містечка Новосілки на р. Ірпінь з замком і сіл 
Богушівка, Дзвінки, Замостичі і Лобачів з фільварками.
Випис з ґродських книг Київського воєводства.
Випис подав до Луцького ґродського суду ректор колегіуму Гощанського 
братського монастиря Леонтій Шашкевич.

Лютого 4. -  Лист короля Яна-Казимира від 30 липня 1650 р. до луцького 
старости кн. Владислава-Домініка Заславського про звільнення міщан 
м. Луцьк від судових переслідувань за участь 1648 р. у розоренні шля
хетських маєтків.

Лютого 4. -  Лист з королівської канцелярії від 30 грудня 1650 р. про звіль
нення Федора Липки, Костантого Слизня, Василя Шильня та всіх інших 
райців, бурмістрів, лавників і міщан м. Луцьк від інфамії, накладеної на 
них Головним люблінським трибуналом за участь 1648 р. в розоренні 
Луцького бернардинського монастиря.

Лютого 4. -  Маніфестація від імені Шимона Клюського перед Воло- 
димирським ґродським урядом про втрату майна і майнових документів, 
які “року прошлого [1648] под час инкурсии козаі/коє пань протєстуючой 
з маєтности своєє сєла Лозовикь, на Украини будучоє, сохраняючи 
здоровья своєю, содєхаль; и розньїє рєчи и спрятьі домовьіє з скринями, 
яко теж сособно скрьшку з справами и розньїми мунимєнтами, ...в той 
маєтьности Лозовиках на пєвьньїмь мєсцу позакопьівавши, зоставил”.

Лютого 4. -  Свідчення возного Антона Скрипецького перед Володи- 
мирським ґродським урядом про арешт і припоручення Павлові та Анні 
Гулевичам Дрезденським їхніх підданих з с. Клюськ і Клюська Волиця, 
“которьіє под чась козачизньї в року [1648] пасєку єго мл. пана Клюского, 
в Клюску будучую, улєвь з пчолами сто и три на голову вьібили и ульє 
побрали”.

“УС голови хмелем облох&ньїе маючи ”

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 161 ізв., 
акт 126; спр. 14, арк. 54 зв. -  55. 
Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 132 -
134, акт 4. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. З, арк. 162 і зв., 
акт 127; спр. 14, арк. 55 -  56. 
Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 201 -
202 зв., акт 30. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 137 -  
140 зв., акт 8. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 148 і 
зв., акт 13. Мови староукраїнська 
і польська. О п у б лАЮЗР.  -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 564. Анотація II.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 149 -  
150 зв., акт 14. Мови старо
українська і польська. О п у б л .: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 564. 
Анотація III.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 49 зв. -  
50 зв., акт 34. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 50 зв. -  
52, акт 35. Мова староукраїн
ська. О п у б лАЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 564. Анотація І.
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Лютого 7. -  Тестамент Реїни з Могильницьких Шимонової Олізаров- 
ської від 27 січня 1651 р., складений у с. Малів, зокрема, про поховання 
її “в церкві у м. Русиновім Берестечку, де лежать мої родичі”.

Лютого 9. -  Маніфестація Єроніма Коховського від імені своєї матері 
Зофії Коховської перед Житомирським ґродським урядом про несплату 
Каспером Боґуцьким, на час запису покійним, решти заставної суми за 
маєток с. Олішки і втрату боргового запису 1648 р. разом з іншими акта
ми Житомирського ґродського суду.

Лютого 9. -  Маніфестація Андрія Чарноцького, який щойно повернувся 
з татарського полону, перед Житомирським ґродським урядом про втрату
1648 р. при наступі орди різного майна і документів, у т. ч. на Синявський 
хутір над р. Раставиця в Таборівському ключі та заставних документів 
паволоцьких євреїв Хонона, Айзика Ароновича і школьника Ядида.

Лютого 9. -  Тестамент володимирського войського Філона Єловицького 
від 3 січня 1651 р., складений у с. Крилів, зокрема, про те, що він, буду
чи “у вірі святій старожитній Грецькій народжений і вихований, в обря
дах святої Церкви літа свої провадив”, заповідав поховати його “в церкві 
міській при монастирку, мною заснованим у м. Філонові, в каплиці по 
лівому боці від входу до церкви, заснованої в ім’я патрона мого св. Фі
лона”.

Лютого 11.- Свідчення возного Івана Ваневського перед Житомирським 
ґродським урядом про ув’язання Самуеля Голуба у слободки Багачка й 
Білоцерківка, надані йому згідно з королівським привілеєм за військові 
заслуги.

Лютого 13. -  Універсал короля Яна-Казимира від 14 січня 1651 р. про 
дотримання курсу польської монети, встановленого 16 травня 1650 р. ак
том створеної сеймом 1649 р. Монетної комісії.

Лютого 14. -  Протестація від імені Яна Кашовського перед Луцьким ґрод
ським судом про грабунки і насильства, заподіяні 1 2 -1 4  січня 1651 р. 
жовнірами надвірної німецької корогви (але сформованої з шляхтичів, 
включаючи інфаміса Островського) руського воєводи кн. Єремія-Міхала 
Вишневецького у його маєткові м. Кашовгрод, хоч вони у жовтні 1650 р. 
і взяли з містечка 175 польських золотих належної їм стації.

Лютого 16. -  Маніфестація волинського поборці Филипа Бокія перед 
Луцьким ґродським урядом про несплату частиною шляхти Волинського 
воєводства до визначеного терміну -  15 лютого, подвійного подимного 
податку, ухваленого сеймиком Волинського воєводства 12 січня 1651 р., 
та про свій намір притягти неплатників податку до судової відпові
дальності.

Лютого 16. -  Приповідний лист короля Яна-Казимира від 2 січня 1651 р. 
ротмістрові Стефану Янджулі на формування козацької корогви у 100 ко
ней.

Лютого 17. -  Квит поборці Волинського воєводства Филипа Бокія ар
хімандриту Дерманського монастиря [Іоанну] Дубовичу, складений 
у м. Луцьк, про одержання з монастирських маєтностей -  с. Дермань 
(60 димів), с. Кунин (30 димів), с. Коршів (10 димів), с. Мізочок (6 ди
мів) -  106 польських золотих подвійного подимного податку в рахунок

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 158 — 
160, акт 19. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 66. 
Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 66 зв. 
Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 502 -  
508 зв., акт 368. Мови старо
українська і польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 70 і зв. 
Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 
200 -  201 зв., акт 47. Мови 
староукраїнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 450 -  
452 зв., акт 270. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 504 зв.
-  505 зв., акт 313. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 518 зв. -  
519 зв., акт 376. Мови старо
українська і польська.

Ф. 2072, оп. 1, спр. 72, арк. 5.
Мова польська. Печатка.
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ЗО тис. польських золотих, накладених на Волинське воєводство для 
оплати жовнірів конституцією двотижневого сейму 1650 р. і ухвалених 
волинським реляційним сеймиком 12 січня 1651 р. у м. Луцьк.

Лютого 20. -  Тестамент Захаріяша Калусовського від 9 березня 1648 р., 
складений у с. Михаль, зокрема, про поховання його в Михальській церк
ві священиком релігії Грецької Шимоном Скибицьким.

Лютого 21. -  Маніфестація поборці Волинського воєводства Фили- 
па Бокія перед Луцьким ґродським урядом про несплату шляхтою Во
линського воєводства 16 тис. польських золотих подвійного подимного 
податку з числа загальної суми 30 тис. польських золотих, ухвалених 
волинським сеймиком 12 січня 1651 р., та про свій намір притягти не
платників податку до судової відповідальності.

Лютого 25. -  Протестація від імені дідича -  Андрія Чаплича [Шпанов- 
ського], та державців двох частин сіл Милостів і Плоска -  подружжя Сте- 
фана і Кристини Ростків, перед Луцьким ґродським урядом “противько 
роботьному Калюхови Кайчєняти альбо Кайцє, ... явьному здрайцьі, 
рєбєлизаньтови козацькому, и вь рєбєлиєй субь тємьпус иньтєррєкгни 
єть имьпунє кграссаньтис своєволи хлопьскоє козацькоє в року [1648] 
будучому, а потомь тоєю жь своєволєю рєбєлиєю засмакованому и юною 
надутому такь в лєтєх свижо проминульїь [1649, 1650] яко и вь тєпє- 
рєшьномь [1651] явьному збойци и злодєєви приличьному”, який не 
тільки постійно розорював зі своїми спільниками панські маєтності і 
підданих, але й “подь тоть жє час рєбєлиєй жольнєровь Рєчи Посполи
теє, снать сподь Пилявєць уходячьіхь, з своими адьгєрєнтамм, таковьіми 
жь збойцами, яко самь и рєбєлизаньтами, на дорозє гдєсь задьібавьшьі, 
тьіраньско позабиявьшьі, тєла в рьїцє потопиль”, а зброю і їхнє майно 
привласнив.

Лютого 25. -  Протестація від імені Стефана Ростка перед Луцьким ґрод
ським урядом проти міщан м. Білів, підданих державці Олександра Жа- 
бокрицького, які “в року пропілом [1648] субь тампусь иньтєррєкгьни 
гт ішпунє кграссаньтис своєволи вьіузьданоє хлолскоє козацькоє, на 
державу протєстантис вьночи по злодєйску наєхавьши, и в дворь до 
замочьку вь Милостовє будучого впадши”, захопили всю його вели
ку рогату худобу, а “по усмєрєню сє тєдьі трохи рєбаллии, уступєню ку 
Украинє за Случь гултайства козацького, єго мл. пань Жабокриг/кий до 
поссєсии тьіх добрь Бєлсова в року [1649] пришовши, и част позосталого 
бьідла власного протєстантис у пожданих вьіжєй мєнованьїх заставши, 
до сєбє все позабєраль, и до маєтностьій своидс дєдичьних: ... содпуди/и 
казаль;... нє вєдати якоє причини, в способь грабєжьій помєнєноє бьідло 
тримаючи, протєстаньтови нє соддає/я”.

Березня 1. -  Протестація від імені Яна Масальського перед Кременець
ким ґродським урядом про спустошення 1648 р. панського двору в с. Мо- 
лодьків, заставленого скаржникові кн. Корецьким, повсталими дідич- 
ними підданими кн. Самуеля-Кароля Корецького з м. Ярунь та сіл Фи- 
липовичі, Молодьків Великий, Молодьків Другий (Підгайці), Багате і 
Молодьків при Тозирці.

Березня 1. -  Протестація Яна Гораїна Полонського перед Луцьким ґрод
ським урядом про захоплення селянином с. Линів Іваном Кирдейком зі 
спільниками у жовтні 1648 р. його майна у Линівському лісі, коли він 
з родиною і майном ховався від козаків, та про небажання линівського 
державці Адама Жабокрицькош повернути це майно.

“Зїголови хмелем обмщрниє лшючи ”

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 559 
і зв., акт 366. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 530 зв.
-  531 зв., акт 384. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 598 зв.
-  601 зв., акт 405. Мова старо
українська. О п у б л .: АЮЗР. -  
Ч. І ІІ .-Т.4.-С. 555-559.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 615 -  
617, акт 411. Мова староукраїн
ська. О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 565. Анотація XIV.

Ф. 21, оп. 1, спр. 148, арк. 117 -  
118 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 569-571.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 646 зв.
-  648, акт 2. Мова староукраїн
ська. Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 573 -  575.
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Березня 1. -  Протестація ректора Вінницького [єзуїтського] колегіуму, 
ксьондза Яна Жуховича перед Луцьким ґродським урядом про заподіян
ня корогвою овруцького старости Владислава Немирича збитків на 200 
польських золотих під час її незаконної стоянки 18 вересня 1650 р. у 
маєткові колегіуму с. Замисловичі.

Березня 1. -  Маніфестація Олександри Стемпковської перед Володи- 
мирським ґродським урядом про втрату майнових документів, переда
них на зберігання її племіннику Тобіяшеві Іваницькому до його замоч
ку в с. Іваничі “гдє, кгдьі за допусьчєнгмь Паньсюш в року прошьломь
[1648] рєбєлия козацькая наступила, дворьі и субьстаньции шляхєцькиє 
согьнємь и мєчємь зносила, а помєнєньїй пань Иваницький коньсулєндо 
витє сує лєдьвє з мальжонькою и з дєтьками своими зь здоровємь 
ушоль..., тєдьі тоть нєпрьіятєл наступивьшьі и вьірабовавьшьі, што 
колвєкь (одно бьіло рєчьій в томь замочьку Иваницькомь, и скрьіню 
тую зь справами знашєдшьі и содкопавьшьі, соньїє справи и мунимєньта 
вси, содьньїє пошарьпаль [и] попсоваль, другиє попалиль и внивєчь 
юбєрнуль”.

Березня 1. -  Лист київського воєводи Адама Киселя до свого швагра Ан
дрія Суходольського від 24 липня 1650 р. про незадовільний результат 
його переговорів з козаками в м. Черкаси, намір ще раз повернутися до 
цих переговорів через три тижні, а також про небезпеки і труднощі во
єнного часу.

Березня 2. -  Запис про квитування Яном Зимницьким володимирсько- 
го міщанина, єврея Шломи Якубовича у зв’язку з сплатою ним боргу -  
100 золотих (“рекокгниция под час козаччизньї мєжьі иньшьіми справа- 
ми зознаваючого зьгинула”).

Березня 3. -  Маніфестація поборці Волинського воєводства Стефана 
Хрінницького перед Луцьким ґродським урядом про смерть його су- 
колектора Олександра Ольшамовського, у якого залишилися фінансові 
документи та кілька тисяч польських золотих зібраного подимного по
датку.

Березня 3. -  Маніфестація поборці Волинського воєводства Филипа Бо
кія перед Луцьким ґродським урядом про відправлення зібраного ним у 
воєводстві подимного податку “до скарбу єго кор. мл., тоєст на трибунал 
Радомский”, оскільки ротмістри з відповідними скарбовими асигнація
ми до нього за грішми так і не з’явилися.

Березня 3. -  Привілей короля Яна-Казимира від 20 грудня 1650 р. про 
підтвердження надання королем Владиславом IV Рафалові Чаплинсько- 
му, жовнірові корогви кн. [Самуеля]-Кароля Корецького, і його дружині 
Кристині права доживотного володіння містечком Таборівка Київського 
воєводства.

Березня 8. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про допит обвинуваченого у грабунку жовніра Владислава 
Нещевського і засвідчення належності його не до полку Яна Яснобор- 
ського, а до полку Семена Забузького.

Березня 8. -  Маніфестація королівського полковника Яна Ясноборського 
перед Луцьким ґродським урядом про дотримання у його полку суво
рої дисципліни та про несправедливість обвинувачень у грабунках його 
жовнірів, оскільки їх чинять жовніри інших полків.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 648 -  
649 зв., акт 3. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 107 -  
108 зв., акт 67. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 546 і зв., 
акт 396. Мови староукраїнська і 
польська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. ІИ.-Т.4.-С.  571 -573.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 559 зв. -  
560, акт 400. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 664 зв.
-  665 зв., акт 17. Мова старо
українська.

Ф.25,оп. 1, спр. 268, арк. 672 і зв., 
акт 26. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 292 зв.
-  294, акт 14. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 756 
і зв., акт 66. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 575. Анотація III.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 
760 зв. -  761 зв., акт 69. Мова 
староукраїнська. Опубл. :  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 575. 
Анотація IV.



*М голови хмелем обло^оньїе маючи ”

Березня 8. -  Маніфестація Стефана Древинського перед Луцьким ґрод
ським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 26 лютого 1651 р. 
Криштофом Вигнанським, поручником корогви Яна Ясноборського, у 
його с. Пулганів.

Березня 8. -  Маніфестація луцьких бурмістрів Стефана Нестеровича і 
Яна Мазурковича від імені громади міщан м. Луцьк перед Луцьким ґрод
ським урядом про збір, незважаючи на розорення міста і утиски від жов
нірів, 200 польських золотих донативи, визначеної конституцією сейму 
і універсалом великого коронного підскарбія Богуслава Лещинського, та 
про затримку з відсилкою її до Радомського трибуналу внаслідок ненад- 
ходження грошей, зібраних з міст Володимир, Кременець і Ковель. 
Реляція возного Миколая Опанасовича, який “бьіл в мгсте Луї/ку, [в]ь 
улицах и пєрєдмєстю до него налєжачьіх, гдє в домах, рєдко для знєсєня 
согнем зостаючьіх, людей нє заставал, але пустками позабиваньїє; лєдво 
гдє в которол* дому якого чєловика зналєзшьі вид ель и урядовнє зь 
мєнованою шляхтою ©глядаль”.

Березня 8 і 11. -  Екстракт з книг Головного люблінського трибуналу “з 
уписанєм апьпробати баниции сод урожоного єго мл. пана Василя Масал- 
ского, поборцьі воєводства Вольїньского” на євреїв рабинської та кара
їмської громад Волинського воєводства за несплату ухваленого 1647 р. 
подимного податку.

Березня 8. -  Універсал короля Яна-Казимира від 1 березня 1651 р. до 
шляхти Волинського воєводства з нагадуванням, “аби готови бьіли за ви- 
цялш трєтими на посьполитоє рушєньє противько” козаків, які спільно з 
татарським військом виступили проти Речі Посполитої.

Березня 9. -  Приповідний лист короля Яна-Казимира від 30 грудня
1650 р. про надання Семену Забузькому [якого перед воєнною кампанією
1649 р. король, на противагу Богдану Хмельницькому, призначив гетьма
ном Війська Запорозького], права на формування корогви добровольців 
для війська Речі Посполитої.
Корогва не мала права на жовнірське жалування і на участь у військових 
конфедераціях, їй суворо заборонялося утискувати підданих з королів
ських і шляхетських маєтків, з яких вона мала збирати тільки визначені 
законом продовольство і фураж. Розпуск корогви повинен був відбутися 
на першу вимогу короля.

Березня 10. -  Приповідний лист короля Яна-Казимира від 30 грудня
1650 р. Янові Ясноборському на формування корогви добровольців для 
безоплатної служби під командою коронного великого гетьмана.

Березня 13. -  Протестація від імені Миколая Малинського, колишнього 
товариша корогви ротмістра Реміяна Єльця, перед Луцьким ґродським 
урядом про затримку Єльцем виплати грошей за чотири четверті року 
служби у його корогві, в тому числі й під час походу до м. Зборів, хоча 
сам Єлець вже одержав зі скарбу необхідну суму.

Березня 13. -  Декрет Луцького земського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Марка 
Кропиви на дідича м. Олександрія Яна Замойського і державця Мико
лая Богдашевського щодо їхньої відмови сплатити 1,5 тис. польських

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 761 
зв. -  762 зв., акт 70. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. - 
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 575. Анотація V.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 765 
зв. -  767 зв., акт 75. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 575. Анотація VI.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 304 -  
307, акт 20 (запис від 8 бе
резня); ф. 26, оп. 1, спр. 48, 
арк. 1354 -  1357 зв., акт 22 (за
пис від 11 березня). Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 307 -  
309 зв., акт 21. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 269, арк. 310 — 
311, акт 22. Мови староукра
їнська і польська. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 541 -542.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 314 — 
315, акт 24. Мови староукра
їнська і польська. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 575. 
Анотація II.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 
802 зв. -  803, акт 101. Мова 
староукраїнська.

Ф. 26, оп. 1, спр. 48, арк. 679 зв. -  
682, акт 268. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 575. Анотація VII.
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золотих за розграбування упродовж 1648 -  1649 pp. олександрійськими 
міщанами його фільварку і гумна у містечку Кустин.
Повідомляється, що “мєнованьїє мєшчанє и пєрєдмєсчанє алєксаньд- 
рийскиє вєспол з иньньїми сусєди своими, взявьши на сєбє форму и имя 
козаковь, и козацьким мєстєчьком, яко за рєкою Горинью сєдячи, бьіти 
сє мєнуючи, такь пєрєд тьш в року [1648] штодєннє на сєло Кусьтинь 
поблизкоє собє наєзджаючи, яко тєжь и в року [1649], южь по уступєню 
за Днипрь Войска Запорозкого, в засмакованой рєбєллии нє устаючи, и 
з чужоє праци жити хотячи, з форварьку и гумна вьіжєй мєнованого” за
хопили збіжжя і худобу скаржника і мали намір його вбити.

Березня 13. -  Декрет Луцького земського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою міщан 
м. Мосор, підданих Андрія Фірлея, на Прокопа-Міхала Венцковського і 
його дружину Барбару Венцковську щодо захоплення у міщан в серпні
1649 р. скошеного жита.

Березня 13. -  Декрет Луцького земського суду про передання на апеляцію 
до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою луцького війта 
Андрія Загоровського на міщан м. Торчин, підданих Луцько-Брестського 
біскупства, щодо захоплення у нього 24 грудня 1648 р. поблизу с. Бора- 
тин 418 овець і 38 кіз.

Березня 13. -  Декрет Луцького земського суду про передання на апеляцію 
до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Марцина Янев- 
ського на дідича маєтків сіл Кидри і Цепцевичі кн. Владислава-Домініка 
Заславського та на державця -  Щасного-Збожного Лайщевського, щодо 
їх відмови компенсувати скаржникові збитки й покарати селян зі згада
них маєтків за розграбування 1648 р. майна, спалення дворів і корчми, 
“и лєдво повода самого з мальжонкою и дєтьками (кгдьі всюда ш  шука
ли) нє забили”.

Березня 14. -  Протестація Бальтазара Поломського перед Луцьким ґрод
ським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 4 березня 1651 р. пі
хотною корогвою ротмістра Яна Оринського з полку Яна Ясноборського 
у с. Романів.

Березня 15. -  Реєстр шкод, заподіяних піхотною корогвою ротмістра Яна 
Оринського з полку Яна Ясноборського в маєткові Андрія Фірлея с. Ро
манів.

Березня 15. -  Декрет Луцького земського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Олексан
дра Радзимінського та його дружини Ядвіги на кн. Олександра Санґушка 
щодо неповернення 1400 польських золотих, наданих йому на зберігання 
“в року прошьломь [1648] мца авькгусьта двадцат второго дня под чась 
нгбезпечеиства рєбельлии козаг/ког”.

Березня 15. -  Декрет Луцького земського суду про подання на апеляцію 
до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Олександра 
Струтинського і його дружини Олександри на кн. Іоанна Друцького Лю- 
бецького і його дружину Настазію з приводу неповернення грошей, сук
на та речей.
Повідомлено, що через наступ 1648 р. козаків і татарської орди князь з 
дружиною втекли до білоруського с. Відинич, де й перебували цілий рік.

Ф. 26, оп. 1, спр. 48, арк. 682 -  
684 зв., акт 269. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 576. Анота
ція VIII.

Ф. 26, on. 1, спр. 48, арк. 765 -  
768, акт 302. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 576. Анотація IX.

Ф. 26, on. 1, спр. 48, арк. 802 -  
806 зв., акт 316. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 576. Анотація X.

Ф. 25, on. 1, спр. 268, арк. 810 зв.
-  813, акт 113. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 338 -  
342 зв., акт 34. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 26, оп. 1, спр. 48, арк. 988 -  
989 зв., акт 357. Мова староукра
їнська.

Ф. 26, on. 1, спр. 48, арк. 1053 -
1061 зв., акт 381. Мова старо
українська.
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“Жголови хмелем обмщрние маючи "

Березня 16. -  Маніфестація від імені Яна-Олександра Хребтовича про 
нез’явлення до Луцького земського суду Владислава Немирича, позва
ного у справі про замордування товаришами його корогви Владислава 
Хребтовича -  батька малолітньої Єфрузини Хребтовичової.

Березня 17. -  Протестація від імені Самуеля Лещинського перед Луць
ким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 9 березня 
1651 р. надвірною волоською корогвою Владислава Немирича у містечку 
Торговиця та належних до нього селах.

Березня 17. -  Протестація перед Луцьким ґродським урядом від імені 
Станіслава Корчминського, посесора сіл Красне, Ставрів і Кальнятичі, 
та від імені громад підданих цих сіл про вбивства, насильства і грабунки, 
заподіяні 1651 р. надвірною волоською корогвою Владислава Немирича.

Березня 17. -  Тестамент Станіслава Підгородинського від 25 лютого 
1651 р., складений у с. Твердині, зокрема, про його поховання “в костелі 
Залужецькому отців августинців його милістю паном Ґабріелем Підгоро- 
динським”.

Березня 22. -  Протестація перед Луцьким ґродським урядом від імені 
Діонізія Балабана про насильства і грабунки, заподіяні з 10 лютого по 8 
березня 1651 р. кварцяною корогвою королівського ротмістра Яна Ли- 
невського у дідичному маєткові Балабана с. Хорохорин.

Березня 23. -  Оповідання від імені Яна Вилежинського перед Луцьким 
ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 2 - 3  березня 
1651 р. надвірною волоською корогвою Владислава Немирича у його ма
єткові с. Перемиль.

Березня 23. -  Протестація ксьондзів і каноніків Луцької біскупської ка
федри перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, за
подіяні 18 березня 1651 р. королівським ротмістром Костантим Чернів- 
ським і його драгунами у кафедральному маєткові у м. Луцьк, а також у 
кам’яниці луцького міщанина костельної юридики Войцеха Лензи.

Березня 27. -  Протестація від імені Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 
7 березня 1651 р. корогвою ротмістра Романа Загоровського у с. Дов
гошиї.

Березня 27. -  Протестація від імені Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом про самовільний збір 13 листопада
1650 р. корогвою брацлавського воєводи [Станіслава] Лянцкоронського 
незаконної стації в селах Оличка, Корпилівка, Грем’яче та Кобле його 
Олицької волості.

Березня 28. -  Протестація від імені Владислава-Домініка Заславського 
та архімандрита Дерманського монастиря Іоанна Дубовича перед Луць
ким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 4 - 1 1  січня
1651 р. корогвою Дмитра Корибута Вишневецького у монастирському 
посесійному маєткові селах Дермань, Кунин, Коршів та половині сіл Мі- 
зочик Малий і Білашів.

Березня 29. -  Протестація Вацлава Козинського, від себе та від імені 
свого шваґра Войцеха Янишевського, перед Луцьким іродським урядом 
про побиття, поранення і пограбування їх 21 березня 1651 р. на вулиці в 
м. Луцьк жовнірами корогви Костантого Чернівського.

Ф. 26, оп. 1, спр. 48, арк. 1555 зв.
-1557, акт 190. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 
830 -  834 зв., акт 128. Мова 
староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 838 -  
842, акт 133. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 370 і 
зв., акт 46. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 268, арк. 875 зв.
-  877, акт 155. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 887 зв.
-  888, акт 164. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 891 -  
893, акт 168. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 908 зв. 
-911, акт 177. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 911 -  
913 зв., акт 178. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 917 -  
929, акт 183. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 933 -
936 зв., акт 186. Мова староукра
їнська.
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(Року 1651

Березня 29. -  Протестація від імені Яна Ярмолинського перед Луцьким 
ґродським урядом про несплату поборцею Волинського воєводства Фи- 
липом Бокієм належної платні його корогві, внаслідок чого жовніри розі
йшлися, не повернувши одержаних від нього завдатків.

Березня 31. -  Протестація від імені спадкоємців Яна Раковського і гро
мади с. Божів перед Луцьким ґродським урядом про грабунки, заподіяні
7 березня 1651 р. в селі корогвою повітового ротмістра Волинського воє
водства Киліяна Вільгорського.

Березня 31. -  Протестація Юрія Гораїна перед Луцьким ґродським уря
дом про насильства і грабунки, заподіяні 18 березня 1651 р. у с. Яро- 
виця поблизу м. Луцьк надвірною волоською корогвою Владислава 
Немирича, коли “хлопомь тамошьньїмь єго мл. протєсьтуючого вєликиє 
и нєзьносьньїє кривьдьі, битьємь и мордє/?ствомь ихь траплєчьі, ... по- 
чьінили”.

Березня 31. -  Протестація Юрія Гораїна перед Луцьким ґродським уря
дом про образи і насильства, заподіяні 21 березня 1651 р. у с. Яровиця 
Змієвським, поручником надвірної волоської корогви Владислава Неми
рича, який “єго мл. протєсьтуючого потькаль: “чьі рад єсьі гостюмь?, бо 
єслись нє рад, я самь рад соби буду” -  и кгдьі єго пьіталь: “нєх пє/?вєй 
вєдаю, кто бьіти хочєть в дому моимь госьподарємь?” -  повєдиль жє: “я 
Змиєвьский! кланяй ми сє, єсли хочєшь бьіти цєльїмь, бо я маю роськазанє 
сод єго милосьтьі пана старосьтьі, жє нє только у хлопа твоєго, алє и у 
тєбє самого, што маєшь вь коморє, буду брати”, а потім “содєзьджаючьі з 
дому єго мл. протестуючого, хлопа подданого єго мл. протестуючого на 
имя Павла Тєрєсчьїка с тоєю жь дружьіною своєю на дорозє по/якавьшьі, 
обухами п о л о ж ь ів ь ш ь і на зємли, такь збити казаль, жє потомь всодвє 
нєдєли умєрл”.

Квітня 1. -  Протестація Вавринця Борковського перед Луцьким ґрод
ським урядом про пограбування його міщанами м. Острог Новий 
26 вересня 1648 р., “кгдьі протєстаньсь под чась наступуючого нє- 
бєзьпєчєньства для трьвог сод нєприятєля Крьіжа Святого татарина и 
рєбеллизаньтовь козаковь ку Полсчи уєжджал и дорогу на Новоє мєсто 
СОстрогь припадаючую мєл”.
Реєстр захопленого майна.

Квітня 4. -  Маніфестація луцького каноніка і плебана, ксьондза Мацея 
Поплавського перед Луцьким ґродським урядом про загибель докумен
тів Луцької католицької консисторії, “которнє акьта коньсисторскиє 
року прошлого [1648] под час рєбєллии козацькоє и побуньтованого 
хлопства вь катєдрє Луцьком сод тих жє козаков зьнєсєниє, пошарпаниє 
и вьнивєчь собєрнєньїє суть”, серед яких загинули і документи про по
жертви 450 польських золотих на костел у м. Торчин.

Квітня 4. -  Протестація від імені подружжя Казимира і Марети Нару- 
шевичів перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, 
заподіяні 3 і 29 березня 1651 р. козацькою надвірною корогвою Адама 
Киселя у їхніх дідичних маєтках селах Сенів і Тудорів.

Квітня 4. -  Судова присяга дідичних підданих Діонізія Балабана з с. Хо- 
рохорин перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, 
заподіяні у лютому 1651 р. корогвою ротмістра Яна Линевського в цьому 
селі.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 936 зв.
-  938, акт 187. Мови старо
українська і латинська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 952 -  
953, акт 195. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 963 -  
964 зв., акт 202. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 268, арк. 964 зв.
-  966 зв., акт 203. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. З -  
4, акт 3. Мова староукраїнська. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 580. Анотація І.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 10 зв. 
-11,  акт 10. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 13 -  
16 зв., акт 12. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 16 зв. -
18, акт 13. Мова староукраїн
ська.
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Реляція возного Міхала Чаєвича про подання ротмістрові Яну Линев- 
ському позову до Головного люблінського трибуналу у справі щодо роз
слідування дій корогви Линевського в с. Хорохорин.

Квітня 6. -  Протестація від імені Самуеля Лещинського перед Луцьким 
ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 1 7 - 2 0  березня 
1651 р. волонтерськими корогвами Стефана Яндж[у]ли і Радлінського у 
його Колківській і Чорторийській волостях.

Квітня 6. -  Протестація від імені Самуеля Лещинського перед Луцьким 
ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 1 - 3  березня 
1651 р. волонтерською корогвою новонобілітованого ротмістра Яська 
Ясноборського в його маєткові -  м. Торговиця і належних до нього селах.

Квітня 6. -  Протестація від імені Самуеля Лещинського перед Луць
ким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 22 березня 
1651 р. надвірною корогвою Владислава Немирича у його с. Ситниця 
Колківської волості.

Квітня 7. -  Маніфестація генерального луцького офіціала, ксьондза Ми- 
колая-Олександра Рамулта перед Луцьким ґродським урядом про заги
бель 1648 р. архіву Луцької біскупської кафедри.

Квітня 12. -  Реляція возного Федора Григоровича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення Даніелю Чаплинському, ротмістру надвір
ної корогви Олександра Конецпольського, позову до Головного люблін
ського трибуналу у справі щодо розслідування насильств і грабунків, 
заподіяних його корогвою 27 липня 1649 р. у маєткові Павла Гулевича 
[Воютинського] с. Бородчичі.

Квітня 18. -  Тестамент Берната Косцинського від 15 квітня 1651 р., скла
дений у м. Клевань, зокрема, про поховання його у Клеванському косте
лі.
До Луцького ґродського уряду тестамент подано за дорученням дружини 
покійного Анни з Покривницьких.

Квітня 19. -  Маніфестація від імені подружжя Станіслава і Барбари Ви- 
сокинських з дітьми перед Луцьким ґродським урядом про загибель їх
ніх майнових документів “под чась рєбєллии козацкоє и сваєволи хлопь- 
скоє ..., кгдм з Вольїня зьдоровє своє и субьстаньции час/гаь гдє такжє 
тьіє права и диспозициє, записи, к в и т ь і, цьірокграфьі зоставали в року 
[1648 і 9] зь Корєччнзнм до Полски уносили”.

Квітня 20. -  Протестація від імені Андрія Чаплича [Шпановського] пе
ред Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 
10-11 квітня 1651 р. корогвою Костантого Чернівського у його маєткові 
с. Зденіж.

Квітня 21. -  Протестація подружжя Катерини і Юрія Гораїнів та підда
них Гораїнів з половини с. Бабин перед Луцьким ґродським урядом про 
насильства і грабунки, заподіяні 1 квітня 1651 р. в цій частині села на
двірною корогвою Владислава Немирича.

Квітня 21. -  Протестація від імені Андрія Чаплича Шпановського перед 
Луцьким ґродським урядом про збитки, заподіяні його підданим в м. Бе- 
реськ жовнірами корогви обозного Великого князівства Литовського То- 
маша Сапеги.

“Ж голови хмелем облажднш маючи ”

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 20 -
21 зв., акт 16. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 23 -  24, 
акт 18. Мова староукраїнська.

Ф.25,оп. 1,спр. 270, арк. 24-25, 
акт 19. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 29 і зв., 
акт 24. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 33-34, 
акт 28. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 492 -  
494, акт 33. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 61 і зв., 
акт 46. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 67 -  70, 
акт 50. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 77 -  
82 зв., акт 56. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк.
155 зв. -  156, акт 105. Мова
староукраїнська.
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Квітня 27. -  Юрамент перед Луцьким ґродським урядом поборці Во
линського воєводства Филипа Бокія про передання ним до скарбу ЗО тис. 
польських золотих подимного податку, зібраних ним з воєводства згідно 
з конституцією двотижневого сейму від 5 грудня 1650 р., і лише моне
тою, передбаченою королівським універсалом.

Квітня 29 -  травня 1. -  Універсал короля Яна-Казимира від 20 квітня 
1651 р. з оголошенням третіх і останніх віці та з розпорядженням зібрати 
9 травня у м. Луцьк воєводський сеймик і прибути 5 червня на збір по
сполитого рушення до м. Костянтинів Старий.

Квітня 29. -  Протестація від імені державці с. Гольче Андрія Жолкев- 
ського та громади підданих перед Луцьким ґродським урядом про на
сильства і грабунки, заподіяні 23 квітня 1651 р. у цьому селі охотниць- 
кою корогвою ротмістра Симона Забузького.

Травня 5. -  Універсал короля Яна-Казимира від 24 квітня 1651 р. до 
любачівського і ратненського старост про надання становиськ і про
довольства, а також виплату по 12 польських золотих з кожної волоки 
родинам тих шляхтичів Київського воєводства, які добровільно служили 
у війську Речі Посполитої (це воєводство було звільнено від посполитого 
рушення).

Травня 9. -  Тестамент Анни Журковської від 2 червня 1650 р., скла
дений у с. Пирятин, яка, зокрема, заповідала, аби тіло її “в монастирі 
Милецькому при церкві Різдва Богородиці поховане було ченцями того 
монастиря релігії Грецької, в православ’ю будучими, згідно з порядком 
Церкви Східної’”.
До Луцького ґродського уряду тестамент подано від імені луцького і 
острозького єпископа, милецького архімандрита Йосифа Чаплича [Шпа- 
новського].

Травня 9. -  Універсал краківського каштеляна, коронного великого геть
мана Миколая Потоцького від 8 травня 1651 р. з обозу під Сокалем до 
шляхти Волинського воєводства про одержані від шпигунів, язиків і ко
респондентів відомості щодо розпочатого Богданом Хмельницьким на
ступу козацького і татарського військ та із закликом приєднуватися до 
королівської армії.

Травня 9. -  Ухвала сеймику Волинського воєводства від 9 травня 1651 р. 
у м. Луцьк, скликаного згідно з королівським універсалом від 20 квітня 
1651 р., про обрання полковником воєводського посполитого рушення 
кременецького старости кн. Міхала-[Юрія] Чорторийського та про збір 
рушення 24 травня поблизу м. Радомисль.
До Луцького ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику Вацлав 
Гулевич [Воютинський].

Травня 11. -  Тестамент Гелени Черниківни Янової-Явгелової Марци- 
шевської від 10 травня 1651 р., складений у м. Луцьк, зокрема, про по
ховання її в “маєтності домовій або там, де буде можливість і час, при 
церкві святій християнським обрядом священиками православними по
слушенства Східного”, та про розподіл її спадщини, зокрема виплату 
Луцькому православному братству 500 польських золотих.
До Луцького ґродського уряду тестамент подала сама Гелена Марци- 
шевська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 95 зв. -  
96 зв., акт 67. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 535 -  
537, акт 59 (запис від 29 квітня); 
ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 631 зв. -  
632 зв., акт 459 (запис від 
1 травня). Мови староукраїнська 
і польська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 .-С.  576-579.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 105 зв. 
-110,  акт 75. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 544 -  
545, акт 4. Мови староукраїнська
і польська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 . -С .  578-580.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 561 -  
563, акт 14. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 568 зв.
-  569 зв., акт 17. Мови старо
українська і польська. Опубл. :  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 580-581.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 570 -  
571 зв., акт 18. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 595 зв.
-  596 зв., акт 30. Мови старо
українська і польська.
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Травня 9. -  Протестація від імені Ґабріеля Тиші Биковського перед Луць
ким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 11 березня 
1651 р. у його с. Горбулів татарською корогвою ротмістра Стефана Неми- 
рича, “з рознмх людей и наций зобраною”, а також боярами і міщанами 
м. Черняхів.

Травня 9. -  Протестація Вівді Захарчихи з с. Омеляник, підданої Галшки 
Станішевської, перед Луцьким ґродським урядом про насильства і гра
бунки, заподіяні 5 травня 1651 р. корогвою Адама Киселя у цьому селі, і 
вбивство, зокрема, її сина Корнія челядником поручника цієї корогви.

Травня 9. -  Протестація управителя Кременецької уніатської діоцезієї 
Флавіяна Дубницького перед Луцьким ґродським урядом про захоп
лення жидичинським і овруцьким архімандритом Олександром Моко- 
сієм-Дениском у жовтні 1648 р. уніатських церков м. Кременець, навер
нення їх у православ’я і заподіяння Дениском різних утисків уніатам.

Травня 9. -  Маніфестація від імені Катерини Шмоневської перед Во- 
лодимирським ґродським урядом про втрату її майнових документів в 
с. Теребетич, коли “в року прошлол* [1648] рєбєлля нєсчасная козаг/кая, з 
(ордами татарскилш злучившисє, в тутошниє крає Вольшскиє наступила 
бьіла”.

Травня 11. -  Тестамент Яна Марцишевського Явгеля від 10 травня 
1651 р., складений у м. Луцьк в час, коли він “разом з їх милостями пана
ми обивателями воєводства нашого Волинського на посполите теперіш
нє рушення з дому свого виїжджав”, зокрема, про поховання його у разі 
загибелі “в костелі Межиріцькому поблизу Острога”.
До Луцького ґродського уряду тестамент подав сам Ян Марцишевський 
Явгель.

Травня 12. -  Тестамент Стефана Стрибиля від 2 березня 1651 р., складе
ний у м. Корець, зокрема, про його бажання, аби тіло його “там, де була б 
воля їх милостей панів приятелів і дітей моїх, порядком християнським 
поховано було; для того костелу заповідаю 3 тис. золотих польських”.
До Луцького ґродського уряду тестамент подано від імені Яна Ярмо- 
линського.

Травня 12. -  Тестамент Луції з Кашовських Олександрової Кобецької від
16 березня 1651 р., складений у с. Ківерці, зокрема, про поховання її в 
костелі, визначеному екзекуторами її останньої волі.

Травня 12. -  Тестамент Агнешки з Ясликовських Андрієвої Ястрембської 
від 30 січня 1651 р., складений у м. Корець, зокрема, про поховання її 
“їх милостями францисканами корецькими у своєму Корецькому костелі 
згідно з обрядом нашим католицьким” та про розподіл решток її спад
щини, “бо покійний пан чоловік мій, будучи на експедиції посполитого 
рушення під Зборовом з королем його милістю паном нашим милости
вим, половину майна убогого нашого з собою забрав, де й загинув разом 
з майном, яке з собою взяв”.
До Луцького ґродського уряду тестамент подав гвардіан Корецького 
францисканського монастиря Томаш Хойнацький.

Травня 12. -  Маніфестація від імені Яна Білецького і вдови кременець
кого підстарости Олександра Білецького -  Гельжбети, посесорів королів
ського маєтку с. Немиринці Кременецького повіту, перед Луцьким ґрод
ським урядом про неможливість сплатити кварту внаслідок розорення 
їхнього маєтку козаками.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 125 зв.
-  127, акт 12. Мова староукраїн
ська. О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 587. Анотація І.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 127 -  
128, акт 13. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 131 — 
133, акт 17. Мова староукраїн
ська. О п у б лАЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 581 -584.

Ф. 28, оп. 1,спр. 87, арк. 168 і зв., 
акт 117. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 269, арк. 597 зв.
-  599 зв., акт 31. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 269, арк. 600 -  
605, акт 32. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 605 -  
613 зв., акт 33. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 614 зв. 
-616, акт 35. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 141,
акт 28. Мова староукраїнська.
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Травня 12. -  Маніфестація гвардіана Корецького францисканського мо
настиря ксьондза Томаша Хойнацького перед Луцьким ґродським уря
дом про те, що “в тьіє завєрухи козацькоє инькурсии з ордою нєпрнятєля 
Крьіжа Святого в паньства єго кор. мл. згинул” оригінал документа про 
пожертви, зроблені монастиреві кн. Самуелем-Каролем Корецьким, Яку- 
бом Ґарбовським і Яном Петровським.

Травня 17. -  Протестація від імені вдови і сина державці с. Лідава Яцька 
Ленцького перед Луцьким ґродським урядом про напад на нього 25 квіт
ня 1651 р. у с. Мізоч жовнірів з полку [Яна] Ясноборського та про смерть 
Ленцького 13 травня від заподіяних ран.
Реляція возного Миколая Опанасовича про огляд тіла покійного і про
кламацію його вбивць.

Травня 18. -  Протестація корецького єврея Іцка Шмойловича перед су
дом Дубнівського магістрату про напад у с. Ужинець кравця з м. Корець 
Новий Андрія Хувицького та його спільників на євреїв-біженців, розгра
бування майна і захоплення коней, внаслідок чого 46 євреїв мусило за
лишитися у селі.

Травня 20. -  Маніфестація від імені Анни Радовицької перед Володи- 
мирським ґродським урядом про втрату її майнових документів вночі 
проти 13 лютого 1651 р. під час пожежі в с. Овадне.

Травня 22. -  Маніфестація від імені Олександри Тимінської перед Во- 
лодимирським ґродським урядом про втрату її родових майнових до
кументів, коли “в року [1648] под Пилявьцами на юбоз польский нє- 
приятєль козацький з сордою татарскою злучоньїй нападшьі, возьі пора- 
боваль”.

Травня 22 -  червня 6. -  Універсал володимирського старости Даніеля 
Стемпковського від 22 травня 1651 р. до міщан м. Володимир з вимо
гою про убезпечення міста від сваволі “злих людей” і “людей без певної 
служби” та про надання допомоги замковому гарнізону.

Травня 23. -  Протестація від імені Криштофа Чаплича Шпановського 
перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні
13 травня 1651 р. у с. Понебель татарами і козаками надвірної корогви 
[Яна] Замойського.

Травня 23. -  Протестація від імені Криштофа Чаплича Шпановського 
перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 
9 травня 1651 р. у с. Понебель повітовою корогвою ротмістра Київського 
воєводства [Яна] Бруяки.

Травня 23. -  Свідчення возного Миколая Бохновського перед Володи- 
мирським ґродським урядом про огляд 23 лютого 1651 р. ксьондза Павла 
Ґроновського, побитого угринівськими міщанами, підданими державці 
м. Угринів Белзького воєводства Яна Олтаревського.

Травня 24. -  Тестамент Криштофа Чаплича Шпановського від 23 травня 
1651 р., складений у м. Луцьк, яким він, зокрема, “зарівно з їх милостями 
панами обивателями воєводства Волинського на теперішнє посполите 
рушення з дому мого виїжджаючи”, заповідав у разі загибелі поховати 
його у костелі м. Клевань.
До Луцького ґродського уряду тестамент подав сам Чаплич Шпанов- 
ський.

Ф.25,оп. 1,спр.270,арк. 145 і зв., 
акт 32. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 169 зв.
-  170 зв., акт 48. Мова старо
українська.

Ф. 33, оп. 1, спр. 1, арк. 1 зв. -
2 зв., акт 2. Мова польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 178 зв. -  
180, акт 129. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 183 зв. -  
184 зв., акт 131. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 717-718, 
акт 512. Мова староукраїнська 
і польська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 . -С. 586-587.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 176 — 
177, акт 55. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 177 -  
178 зв., акт 56. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 188 і 
зв., акт 133. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 587. Анотація II.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 654 -
657 зв., акт 55. Мови старо
українська і польська.
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Травня 26. -  Універсал полковника посполитого рушення Волинського 
воєводства, кременецького старости кн. Міхала-Юрія Чорторийського 
від 25 травня 1651 р. до шляхти Волинського воєводства про прискорен
ня збору посполитого рушення воєводства в його обозі поблизу с. Радо
мишль.

Травня 27. -  Лист коронного великого гетьмана, краківського каштеля
на Миколая Потоцького від 23 травня 1651 р. з обозу під Сокалем до 
Костантого Сошинського, полковника надвірного війська кн. Самуеля- 
Кароля Корецького, з наказом не йти на місце збору посполитого рушен
ня Волинського воєводства, а залишатися для оборони м. Корець.

Травня 27. -  Протестація Андрія Гораїна, від себе та від імені своєї дру
жини і пасинків, перед Луцьким ґродським урядом про насильства і гра
бунки, заподіяні 15 жовтня 1650 р. та 16 і 23 лютого 1651 р. надвірною 
корогвою Владислава Немирича та корогвою його ротмістра Яна Ост- 
ровського у с. Яблунівка та м. Іскорость Овруцького повіту Київського 
воєводства.

Травня 27. -  Універсал полковника посполитого рушення Волинського 
воєводства кн. Міхала-Юрія Чорторийського від 21 травня 1651 р. з обо
зу поблизу с. Радомишль до волинської шляхти з оголошенням посполи
того рушення і закликом збиратися до його обозу.

Червня 6. -  Маніфестація володимирського войського Яна Гулевича і во- 
лодимирського ґродського судді, луцького городничого Петра Жиковича 
Князького перед Володимирським ґродським урядом з розпоряджен
ням: “ижь ихь милость, под час посьполитого рушєнья тєпєрєшьнєго 
противко рєбє/шизаньтомь -  козакомь з шрьдами татарскилш злучонмх 
оодправуючого сє, кгдн уже тота нобилитас воєводства Волмньского а 
повєту Володимєрского з домовь своихь до обозу до боку єго кор. мл., 
пана нашого милостивого, под Сокал вьієхали и ужє єксьпєдицисонє 
бєльлика зостають, праву посполитому и повиньности своєй ... чиня
чи досить, до мєста и кгроду тутошнєго Володимє/?ского на рєзидєнцию 
зєхавшисє ... уряд мєским и цєхи вси мєста тутошьнєго Володимєрского 
co том ообвєстили, и абьі порядньїє бьши, и готовость вшєлякую маючи 
до даня вшєлякоє помочи замкови, кгдьі того потреба укажє/м и росказанє 
пановь рєзидєнтовь наступить, бьіли престо, гултаєв жадньїх бєзь 
слулсбьі будучихь в мєстє не тєрпили, и (овшємь соньїх хватали и урядо- 
ви (оддавали для учьінєня з них єкзєкуции, в праве сописаноє; которую 
юрисдицию свою фундованую и безпєчєньсто публичноє, такь в мєстє 
тутошнєл* Володимєрскомь, яко и мєсотцах до нєго прилєгльїх, возному 
урядовому шляхєтьному Миколаєви Бохновьскому собволати и публико- 
вати росказали”.

Червня 7. -  Протестація від імені ротмістра Криштофа Третяка і всієї 
корогви Овруцького повіту, створеної для втихомирення і покарання по
всталих селян, перед Володимирським ґродським урядом про збройний 
напад селян і козаків Кам’янецької волості (була у держанні Віденського 
капітулу) 2 травня 1651 р. поблизу с. Городок на двох шляхтичів корогви, 
поранення й пограбування їх, та про відмову підстарости, війта та іншої 
адміністрації Кам’янецької волості війта покарати винних.

Червня 7. -  Протестація від імені ротмістра Криштофа Третяка і всієї 
корогви Овруцького повіту, створеної для втихомирення й покарання 
повсталих селян, перед Володимирським ґродським урядом про зброй-

Ф. 25, on. 1, спр. 269, арк. 668 -
669 зв., акт 61. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 269, арк. 671 -  
672, акт 64. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 182 зв.
-  185 зв., акт 61. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 708 зв.
-  709 зв., акт 506. Мови старо
українська і польська. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 587. 
Анотація III.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 196 зв. -  
197, акт 141. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 593. Анотація І.

Ф. 28, on. 1, спр. 87, арк. 197 -  
199, акт 142. Мова староукраїн
ська. Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. - 
Т. 4. -  С. 587 -  590.

Ф. 28, on. 1, спр. 87, арк. 199 -  
200 зв., акт 143. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. - 
Ч. III.-Т. 4.-С.  591 -593.
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(Pony 1651

ний напад 23 травня 1651 р. на неї міщан м. Колки при переправі через 
р. Стир та про відмову колківського старости, економа і війта покарати 
винних.

Червня 13. -  Протестація від імені Галшки Станішевської перед Воло- 
димирським ґродським урядом про збитки, заподіяні жовнірами полку 
кн. Владислава-Домініка Заславського в її маєтку с. Омеляник. 
Протестацію внесено до володимирських ґродських книг, “понєваз/с 
акьта кгродскиє Луг/киє суть завартьіє для наступуючих трьівогь, и уря
ду буркграбьского нє машь”.

Червня 14. -  Маніфестація від імені Самуеля й Марини Калусовських 
перед Володимирським ґродським урядом про втрату рухомого май
на, в т. ч. документів, під час пожежі в маєтку Козиків с. Мокрець Во- 
лодимирського повіту, “кгдьі в року теперешнєє [1651] мца июня сємого 
дня уходячи перед нєприятєлєл* коронньш козаками рєбєлизантами, з 
сордами татарскими злучоньїми, здорове уносячи рувьно з другими их 
ш. паньї обивателями воєводства Києвьского, пришло им стати туть ... 
для вьідхнєня конюмь, собє самому и чєляди своєй”.

Червня 20. -  Протестація від імені Яна Ґраєвського перед Володимир
ським ґродським урядом про витягання неналежних стацій жовнірами 
ротмістра Стефана Яндзули у його маєтках с. Зимне й Горичів, під
тверджена судовою присягою підданих.

Червня 30. -  Протестація перед Володимирським ґродським урядом єв
реїв Ізраїля Марковича, сина володимирського орендаря, та Ілляша, ша- 
фаря несвіцького орендаря [Габріеля Стемпковського], які прямували з 
сіл Тирятин і Городло до м. Володимир для купівлі харчів, про побиття 
їх, захоплення золотого персня, коней і 80 золотих ксьондзом [Луцького 
домініканського монастиря Раймундом Лайком].
Ізраїль Маркович з матір’ю у с. Тирятин, а Ілляш в с. Городло перебу
вали “в забєгу там на тот чась перед трьівогами ©д козаковь и татаровь 
будучоє”.

Липня 14. -  Приповідний лист короля Яна-Казимира від 26 червня 1651 р. 
Янові Бруяці на формування корогви “на пультораста конєй сохо/яника”.

Липня 15. -  Протестація урядника с. Новосілки Северина Чорного пе
ред Володимирським ґродським урядом проти “Иванка Сололоя, хлопа 
простоє кондиции, которого... повєдил бьіти ВОЗНИЦЄЮ ЯСНЄВЄЛЬМОЖЬНОГО 
и прєвєлєбнєго єго мл. ксєндза бискупа луцького и бєрєстєйского,... со то, 
иж ... року тєпєрєшнєго [1651] мца июля десятого дня под час посполито
го рушєня тєпєрєшнєго противько нєприятєлєви Крьіжа Святого козакомь 
и татаромь, кгд ь і вьшієй помєнєньїй пань Сєвєрин Чорний скарьжачийся, 
яко урядникь ... помєнєного Иванька Сололоя, принципала, трхом на 
коню ворономь сєдячого, жидовь, которьіє з утєчьки назад поворочали, 
которьіє бьіли для нєбєзпєчєньсть нєприятєлских уєхали, шарпаючого 
и галасуючого, в том жє сєлє Новосюлках надєхавьши”, спробував вти
хомирити, то Сололой “костуролг в руках своих маючим рану, ©дну в руг 
голови з правоє стороньї, другую и третюю посеред голови, крьівавьіє, 
шкодливьіє, дольгиє, глубокиє и шєрокиє, позадававши, уєзджати почал” 
і втік від погоні.

Ф. 28, on. 1, спр. 87, арк. 202 зв. -  
204, акт 147. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 87, арк. 204 зв. -  
205 зв., акт 149. Мова старо
українська.

Ф. 28, on. 1, спр. 87, арк. 206 зв. -  
208, акт 151. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 87, арк. 
218 -  219 зв., акт 163. Мова 
староукраїнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 87, арк. 727-728, 
акт 519. Мови староукраїнська 
і польська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 595. Анотація І.

Ф. 28, on. 1, спр. 87, арк. 222 зв. -  
224, акт 169. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 593. Анотація II.
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uJ f голови хмелем облсщрниє маючи ”

Липня 15. -  Протестація Андрія Сенюти перед Володимирським ґрод
ським урядом проти підданих Петра Загоровського з с. Кремеш про те, 
що “кгдн протєстансь в року теперешнєє [1651] в день Квитьноє нєдєли, 
тоєсть дня второго мца априля, єхаль з Бєрєсьтєчька ку Локачом,... там 
же помєнєньїє хлопьі кримєскиє, подданьїє єго мл. пана подсудковьі, 
... которьіх бьіло подвод до пятьнадцати, потькалисє з про[тє]стантом на 
дорозє, гдє протестанта ... же им только з дороги не уступил, рєбєльлиєю 
хлопьскою, под тоть час уже гору беручую, на зневагу сособьі шляхєг/коє 
подушчоньїми будучи, и хмелем головьі ©бложоньїє маючьі, вперед 
воланам и криком своимь зневажили, мовячи: «ляше, утєкай з дороги» -  
и кгдьі им з дороги не уступил, там же еони до києв до нєго се порвали ... 
били яко хотили киями, дєсьпєкьтовали и зневажали, шаблею ero ж влас- 
ною, которую ему з рукь вьідє/лли, в руку правую ооного сокаличили,... и 
тоєго збитого, зраненого и сокаличоного, праве уже за умерлого на дорози 
покинувьши, содєхали ... тьіеж помєнєньїє собвинєньїє в способь лупу 
шаблю, стрєлбу, и и н ш и х  рєчий немало,... и готових пинязєй з мишкою с 
кишєни золотьіх триста, взяли”.

Липня 17. -  Маніфестація від імені подружжя Марціяна і Гельжбети Ґде- 
шинських перед Луцьким ґродським урядом про неможливість сплатити 
до скарбу 160 польських золотих кварти з с. Карчинці Барського старо
ства та 45 польських золотих з сіл Івонинці і Межичаплі (“Мєдзючапли”) 
Летичівського повіту, оскільки ці села захопили козаки.

Липня 17. -  Протестація перед Володимирським ґродським урядом воло- 
димирського орендаря єврея Марка Ізраїлевича проти ксьондза Луцького 
домініканського монастиря Раймунда Лайка, який покалічив його сина 
Ізраїля Марковича та Ілляша, шафаря орендаря с. Несвіч, належного [Га- 
бріелю Стемпковському], захопив у них коней, перстень і 80 золотих. 
Зокрема, повідомляється про відібрання Марком Ізраїлевичем з допомо
гою німців з корогви познанського воєводи [Криштофа Опалинського] 
коней у ксьондза, а також взяття його воза з солодом і хмелем за заподі
яні збитки.

Липня 18. -  Маніфестація від імені Петра Хоревського перед Луцьким 
ґродським урядом про відсутність у м. Луцьк депутованої сеймиком осо
би, якій можна було б сплатити доставлений за маєток с. Ромейки над
звичайний подвійний подимний податок, ухвалений волинською шлях
тою 14 липня 1651 р. у таборі поблизу м. Берестечко.

Липня 18. -  Маніфестація від імені Яна Зайця перед Луцьким ґродським 
урядом про відсутність у м. Луцьк депутованої сеймиком особи, якій 
можна було б сплатити доставлений за маєтність його вірителя -  села 
Півче і Деревянче, надзвичайний подвійний подимний податок, ухвале
ний волинською шляхтою 14 липня 1651 р. у таборі поблизу м. Берес
течко.

Липня 18. -  Маніфестація від імені Адама Вільги перед Луцьким ґрод
ським урядом про відсутність у м. Луцьк депутованої сеймиком особи, 
якій можна було б сплатити доставлений за дідичну маєтність Сенюти, 
а в держанні Вільги -  с. Камінь Човганський, надзвичайний подвійний 
подимний податок, ухвалений волинською шляхтою 14 липня 1651 р. у 
таборі поблизу м. Берестечко.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 225 -  
226, акт 171. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 593. Анотація III.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 194 зв.
-  195 зв., акт 4. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 87, арк. 227 -
228 зв., акт 173. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 195 зв.
-  196, акт 5. Мова староукра
їнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 270, арк. 197ізв., 
акт 7. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 197 зв.
-  198, акт 8. Мова староукра
їнська.
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<Ропу 1651

Липня 18. -  Маніфестація від імені Адріяна Вещицького перед Луць
ким ґродським урядом про відсутність у м. Луцьк депутованої сеймиком 
особи, якій можна було б сплатити доставлений за дими, які лишилися 
у маєткові Вещицького с. Вольбарів після сплюндрування його 1651 р. 
козаками і татарами, надзвичайний подвійний подимний податок, ухва
лений волинською шляхтою 14 липня 1651 р. у таборі поблизу м. Берес
течко.
Юрамент двох підданих Вещицького з с. Вольбарів про неможливість 
сплатити податок згідно з квитом поборці Филипа Бокія, “иж в мєнова- 
нол< сєлє Волбаровє по сотрьіманьш квитє сод єго мл. пана Бокия, побор- 
ци прошьлого вольїньского, прєз спалєнє козаковь с татарами нє зоста- 
ло болшєй, толко липянокь шєсть, вь которьіх нас ДВОХ и вдовь чотьірьі 
мешкаємо, а состатокь села нєпрьіятєл спалил и фуньдитусь знєсль, 
подданьїх содньїх вьістинал, а других в неволю побрал”.

Липня 18. -  Маніфестація від імені Андрія Новицького перед Луцьким 
ґродським урядом про відсутність у м. Луцьк депутованої сеймиком осо
би, якій можна було б сплатити доставлений за маєтність, що була у дер
жанні його Новицького -  села Топори Великі і Закривич, надзвичайний 
подвійний подимний податок, ухвалений волинською шляхтою 14 липня 
1651 р. у таборі поблизу м. Берестечко.

Липня 19. -  Маніфестація володимирського ґродського судді, луцького 
городничого Петра Жиковича Князького перед Володимирським ґрод
ським урядом про припинення ним охорони м. Володимир, “усльшіавьши 
со счасливьш прокгрєссє, жє за ласкою Божою и счастєм єго кор. мл., тоє 
вомньї з нєприятєлємь коронньш, и роспусчєнья посполитого рушєня сод 
боку єго кор. МЛ. ДО домовь своих”.

Липня 19. -  Реєстр особового складу роти познанського воєводи, ко
вельського старости Криштофа Опалинського.

Липня 21. -  Реєстр особового складу повітової корогви ротмістра Во
линського воєводства, луцького ґродського писаря, королівського секре
таря Станіслава-Казимира Беневського.

Липня 21. -  Ухвала екстраординарного сеймику Волинського воєводства 
від 14 липня 1651 р., скликаного воєводським посполитим рушенням у 
генеральному обозі коронного війська поблизу м. Берестечко, зокрема, 
про:
ф розпуск після перемоги над козаками воєводського посполитого ру
шення;
ф вирядження замість розпущеного посполитого рушення в похід на 
козацьку Україну двох найманих корогв у 200 коней з ротмістрами [Ав- 
густином]-Домініком Єлом Малинським і Ярославом Потієм, надав
ши ротмістам трактаменту по 2 тис. золотих, а жолду по 60 золотих на 
коня;
ф сплату кожним учасником посполитого рушення для утримання цих 
найманців надзвичайного подвійного подимного податку за квитами 
Филипа Бокія, поборці подвійного подимного податку, встановленого 
12 січня 1651 р.;
ф обрання Яна Борейка поборцею надзвичайного податку, що збирався 
з тих, хто не заплатив його у таборі. Поборця мав провадити цей збір у 
м. Луцьк строком до 1 серпня;

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 198 -  
199, акт 9. Мова староукра
їнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 270, арк. 199ізв., 
акт 10. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 229 
і зв., акт 175. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III.
-  Т. 4. -  С. 593. Анотація IV.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 732 і зв., 
акт 523. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 679 -
682 зв., акт 2. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 682 зв.
-  685, акт 3. Мови старо
українська і польська. Опубл. : 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 595. 
Анотація II.
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ф використання залишку грошей для сплати винагороди особам, визна
ченим в ухвалі попереднього сеймику;
ф зобов’язання Яна Борейка скласти фінансовий звіт наступному сейми
кові, який мав відбутися у м. Кременець;
ф зобов’язання ротмістрів повітових корогв скласти реєстри особового 
складу і передати ці реєстри полковникові посполитого рушення Во
линського воєводства, кременецькому старості кн. Міхалу-Юрію Чорто- 
рийському, який повинен був передати їх до запису в актові книги Луць
кого ґродського суду.
До Луцького ґродського суду ухвалу подав маршалок сеймику Станіслав- 
Казимир Беневський.

Липня 21. -  Реєстр особового складу повітової корогви ротмістра Во-. 
линського воєводства, мінського каштеляна кн. Миколая Святополка 
Четвертенського.

Липня 21. -  Реєстр особового складу повітової корогви ротмістра Во
линського воєводства, венденського каштеляна Генрика Кашовського.

Липня 21. -  Реєстр особового складу повітової корогви ротмістра Во
линського воєводства кн. Яна-Кароля Чорторийського.

Липня 21. -  Реєстр особового складу повітової корогви полковника Во
линського воєводства, кременецького старости кн. Міхала-Юрія Чор
торийського.

Липня 21. -  Оповідання Ґабріеля Ґротовського, дозорці маєтностей 
кн. Адама-Олександра Санґушка, перед Луцьким ґродським урядом про 
напад на нього 19 липня 1651 р. поблизу с. Семидуби, який вчинила 
“компания кгвардии, нє вєдати чьієє, гу/ггайско бавячаясє ... зь крикам и 
галасом, зь стрєлбьі согьнистоє з баньдолєтовь и пистолєтовь”.
Реєстр захопленого майна.

Липня 24. -  Квит ротмістра Волинського воєводства Ярослава Потія від
14 липня 1651 р. з табору поблизу м. Берестечко про одержання від Ан
дрія Внучка Передільського і Костантого Сенюти, “поборцомь на тоть 
час хоругвє повєтовоє воєводства В о л ь ін ь с к о г о ” , 2112 польських золотих 
і 19 польських грошів, зібраних на утримання його корогви під час її по
ходу на козацьку Україну після Берестецької битви.

Липня 27. -  Протестація від імені Марцина Більського перед Луцьким 
ґродським урядом про захоплення селянами с. Рогачів 11 липня 1651 р. 
його худоби, яку він переховував у м. Олика і яку його пастухи повертали 
після відступу з-під Олики козаків.
Всього захоплено 5 волів, 1 яловицю, 10 овець і 4 корови з телятами.

Липня 29. -  Маніфестація від імені Войцеха Козловського перед Луць
ким ґродським урядом про спустошення у 1648 -  1649 рр. козаками і тата
рами, а 1651 р. королівським військом його заставного маєтку с. Верхів.

Липня 31 . -  Протестація київського стольника Яна-Олександра Хребто- 
вича перед Луцьким ґродським урядом проти міщан м. Тайкури, які за
мість допомоги його підданим з с. Богурин, що діяли на переправі че
рез р. Горинь проти козаків після їхньої поразки поблизу м. Берестечко, 
упродовж 1 4 -1 6  липня 1651 р. “до сєла Богурьіна прьієздзаючи, мєсто

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 686 і 
зв., акт 6. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 687 -  
688, акт 7. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 688 -  
689 зв., акт 8. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 699 -  
702, акт 16. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 200 -
203 зв., акт 12. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 595. Анотація III.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 704 і 
зв., акт 18. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 216 зв. 
-217, акт 20. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 223 і зв., 
акт 27. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 225 -  
226, акт 29. Мова староукраїн
ська. Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 594-595.
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(року 1651

громєня козаковь и браня ад них коней, бьідєл розньїх, у подданьїх єго 
мл. тамошьньїх богурьіньских кони их власниє, воли и иньшиє бидла..., 
кгвалтовьнє и бєзправьнє побрали, пограбили, и ... на пожнтокь свом 
(обернули”.

Липня 31. -  Протестація Яна-Олександра Хребтовича перед Луцьким 
ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 1 0 - 1 6  травня
1651 р. волоською корогвою овруцького старости [Владислава Немири- 
ча] у його маєткові с. Богурин під час участі його самого у посполитому 
рушенні.

Липня 31. -  Протестація Яна-Олександра Хребтовича перед Луцьким 
ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні у першій поло
вині 1651 р. корогвою Яна Бруяки у його маєтках на Погоринні -  с. Бо
гурин, с. Жолудськ та ін., а також у маєткові його дружини селах Жуки, 
Сіянці та Морозівка.

Серпня 1. -  Маніфестація від імені кн. Стефана Святополка Четвертен- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про спустошення, заподіяні ко
заками і татарами у травні -  червні 1651 р. у його дідичному маєткові 
м. Володимирець з належними до нього селами Воронки, Новаки, Грані, 
Березна Воля, Голузії, у його заставних селах Омельне і Бужани, та про 
загибель при цьому його юридичних і майнових документів.

Серпня 1. -  Маніфестація Яна Ґноїнського перед Луцьким ґродським 
урядом про загибель його рухомого майна і майнових документів під час 
пожежі 27 травня 1651 р. у м. Кисилин, в якому переховувалася родина 
Ґноїнського під час його участі у посполитому рушенні.

Серпня 3. -  Протестація від імені луцького біскупа Андрія Ґембицько- 
го та капітулу перед Луцьким ґродським урядом проти Федора Липки, 
Василя Шильня, Костантого Болтутовича Слизня, Максима і Семе
на Сокольників, Дениса Кашубського і його дружини Гапки, “такьжє 
всіш (обивателем мєста Луї/ка рєлии кгрєг/коє, рєбєлии и своволи ко- 
заг/коє помагаючьш, ... нж вьіжєм помєнєниє райцьі, бурмистровє, 
лавници и инньїє шсєлиє и люзниє мєсчанє луцькиє спецификованьїє, 
а нєкоторьіє спєваки, завьзявши нєпрьіятєлский афєкть а правє врожо- 
ную буньтовничую нєнавис/и и нєху/и противко вєрє свєтой католиі/- 
кой рьшской, взбужєниє и поваблєниє рєбєлиєю козаг/кою, братьи сво- 
єє, в року [1648] почавши а примис диєбусь семтємбис аж до Божого 
Нарожєня розньїх днем, такь купою громаднє, яко теж и поєдинькомь 
нкждвдг з нихь, козаковь, на костел катедралньш луї/кий наводили, из 
ньіми вєспол вєликиє шкоди, кгвальтьі, морди, боє, розлянє крьвє НЄВИН- 
ноє людий католиг/ких починили, ... в костєлє самьш вє внутрь якобьі 
инспєлюнька лятронумь гултамскихь поступьковь, гранья карть, пшия, 
вьікрьїкиваня и спєванья карчємьного козаком допомагали; сйлтари Богу 
и свєтьш Єго содданьїє и консєсєрованьїє, напрод: великий Тромцє Свє- 
тоє, другим Цибориул<, трєтим свєтого Мацєя и панни Марин -  в велю 
мєс/ицах порубали; еособьі ритиє и малованьїє у крьіжованого Христуса 
на дєспєкьть нєвинноє и юку/иноє муки Єго тьіранско сєкьли, ламали; 
таюкє и инньїє юбразьі свєтьіх посєкьли и попсовали внивєчь; ... би- 
блиотєку костелную, в котором бьшо книг розньїх авторов под пятсоть, 
(одни зошльш єго мл. ооць владика луг/кий привєрнуль, а другиє чєрньци 
луг/киє, а другиє посполство, межи сєбє порозбєрали; якож юдєн з об- 
винєньїхь Констаньтий Слизєнь Болтутович лицємь вєрнуль карть

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 228 і зв., 
акт 31. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк.
229 зв. -  230 зв., акт 33. Мова 
староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 233 -  
234, акт 1. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 236 зв.
-  237, акт 4. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 247 зв.
-  251 зв., акт 13. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 605. Анотація І.
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пє/инадцєть паркгаминовьіх з кградалу друкованого, за которьш треба бьі 
тепер дати пульторьі тисечьі золотьіх, которьіє то урядови нинепгьному 
прєз капьлановь презеньтованьїє карта лицем вєрнєньїє и шбдукованьїє 
возньш зостали; ©статок книг подартьш зоставьіли в костеле”.

Серпня 7. -  Запис атестації полковника Волинського воєводства кн. Мі- 
хала-Юрія Чорторийського від 15 червня 1651 р. з табору поблизу м. Бе
рестечко про службу Павла Гулевича Воютинського у посполитому ру
шенні воєводства.

Серпня 7. -  Маніфестація від імені кн. Федора Святополка Четвертен- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про спустошення, заподіяні ко
заками в травні -  липні 1651 р. у його маєтках -  дідичних селах Сіянці 
і Садки, та заставних -  Боротин Великий і Малий і Княгинин, і про За
гибель при цьому його юридичних і майнових документів.

Серпня 9. -  Маніфестація подружжя Яна і Настазії Боговичів перед 
Луцьким ґродським урядом про загибель його майнових і юридичних 
документів при нападі козаків 6 липня 1648 р. на м. Корець.

Серпня 9. -  Судова присяга підданого Богдана Братковського перед Луць
ким ґродським урядом про наявність димів у панському маєткові під час 
збору подвійного подимного податку, ухваленого 14 липня 1651 р. во
линською шляхтою у таборі поблизу м. Берестечко.
У належній Богданові Братковському частині с. Свищів під час попе
реднього збору подимного податку димів не було, а на час складання 
присяги оселився один підданий.

Серпня 11.-  Маніфестація луцького міщанина, єврея Мошка Абрамо- 
вича перед Луцьким ґродським урядом про загибель 10 возів рухомого 
майна, належного йому та його синові Лейбу, а також майнових доку
ментів під час пожежі 5 червня 1651 р. у господі в м. Городло Белзько- 
го воєводства. Тут він зупинився на ночівлю під час втечі з Луцька до 
Польщі у зв’язку з наступом козаків.

Серпня 12. -  Протестація від імені Альбрихта-Станіслава Радзивілла пе
ред Луцьким ґродським урядом про свою незгоду з ухвалою сеймику в 
таборі поблизу м. Берестечко від 14 липня 1651 р. щодо збору подвійного 
подимного податку для оплати добровольців і звільнення решти шлях
ти воєводства від посполитого рушення: “котороє лявдумь иж противко 
праву посполитому стануло”.

Серпня 12. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про огляд ґрунтів орендованого маєтку подружжя Павла і 
Дороти Зюлковських с. Правотин і засвідчення великого неврожаю ози
мини.

Серпня 12. -  Маніфестація від імені адміністратора Кременецької діоце- 
зії Флавіяна Дубницького перед Луцьким ґродським урядом про загибель 
людей католицької віри, а також костельного майна і документів при взят
ті у вересні 1648 р. козаками м. Кременець: “гдє тьіхь часовь людей вєлю 
в вєрє святой католиі/кой знайдуючьіхеє тьіраиско позабиявши, мєжьі 
которьіми и вєлєбного оояща Тєсодора Туранского-Турского прєз лет пєт- 
дєсят и ввесь час жьі/яя вєку своєго и на ©ста/иньш муки ero пляцу в 
Униєй Свєтой будучого, и статочного в лєтєх сєдивьіх и барзо подєшльїхь, 
в шпиталю еєдячого, антєцєссора манифєстанта єго мл. со/яца Дубниі/кого,

Ф. 25, on. 1, спр. 269, арк. 718 і
зв., акт 4. Мови староукраїнська
і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 265 зв.
-  266 зв., акт 23. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 271 зв.
-  272 зв., акт 26. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 276 зв.
-  277, акт 29. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 282 зв.
-  286 зв., акт 33. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 289 зв.
-  290, акт 36. Мова староукраїн
ська. Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 605. Анотація II.

Ф.25,оп. 1, спр. 270, арк. 290 і зв., 
акт 37. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 293 -
295, акт 40. Мова староукра
їнська.

222А*>



<Pony 1651

при которьш розньїє справи такь цє/жвий мєнованьїх, яко и шпиталньїє 
з розньлми (особами бьіли, помєнєная вьіузданая сваволя рєбєлизаяти 
(о которих рєбєлизаятах имєнах волная номинация за вьзя/иємь вєдо- 
мости манифєстантови зоставуєтсє) пє/?вєй сє насмєваючьі из жьі/яя єго 
в Єдности Свєтой, уругаючьі, за бороду торгаючи, биючи, мордуючи 
барзо юж хорого, шаблею тиранско стяли, тєло на пожарте бєстиаш 
викинули”. А документи протопопії повстанці: “одни до себе побрали, 
з других справ ладунки собє поробили, а ©статок спалили. Нєкоториє, з 
зємьного сховання поодкопивавши, посєкли, поисовали, и вси внивєч 
обернули, и в болото вдоптали, и под тот же час вси тне мунимєнта ... 
згинули. На ©статок, часу нєдавного цє/жовь з Мє/ттвьіх Встаня Панско- 
го [Воскресіння Господня] и шпиталє ... фундитус огнем, з образами, 
звонами и зо всимь, такжє двори манифєстантис тамєчниє, на Сичовцє 
и в мєстє будучнє, зо всіш спрятол* и розними депозитами спалили и 
внивєч ©бє/?нули”.

Серпня 14. -  Протестація добринського скарбника, королівського рот
містра Стефана Ґембарта перед Володимирським ґродським урядом про 
закриття міщанами м. Ґлогов Сандомирського воєводства воріт міста та 
обстріл з мурів жовнірів його корогви, посланої з-під м. Берестечко для 
боротьби проти повсталих селян Краківського воєводства.

Серпня 16. -  Тестамент мозирської маршалкової Кристини з Харлежа 
Янової Бабинської від 1651 р., складений у м. Люблін, зокрема, про похо
вання її “в костелі католицькому Скорецькому у вітчизні моїй у [с.] Скор- 
чі поряд з предками моїми”.

Серпня 16. -  Реєстр особового складу повітової корогви ротмістра Во
линського воєводства Яна Шимковича Шклинського.

Серпня 16. -  Реєстр сплати шляхтою повітової корогви ротмістра Во
линського воєводства Яна Шимковича Шклинського надзвичайного по
двійного подимного податку, ухваленого сеймиком Волинського воєвод
ства 14 липня 1651 р. у таборі поблизу м. Берестечко для фінансування 
найманців, які звільняли воєводське посполите рушення від обов’язку 
особистого походу в козацьку Україну.

Серпня 16. -  Реєстр особового складу повітової корогви ротмістра Во
линського воєводства Вацлава Гулевича [Воютинського].

Серпня 17. -  Реєстр сплати шляхтою повітової корогви ротмістра Во
линського воєводства кн. Миколая Святополка Четвертенського надзви
чайного податку, ухваленого сеймиком Волинського воєводства 14 липня
1651 р. у таборі поблизу м. Берестечко для фінансування найманців, які 
звільняли воєводське посполите рушення від обов’язку особистого по
ходу в козацьку Україну.
Квит ротмістра Волинського воєводства [Августина]-Домініка Сла Ма- 
линського від 14 липня 1651 р. з табору поблизу м. Берестечко про одер
жання ним від Святополка Четвертенського 2014 польських золотих.

Серпня 17. -  Протестація від імені Василя Масальського перед Луць
ким ґродським урядом про захоплення селянами с. Чорниж під прово
дом синів і зятя чорнизького священика у червні 1651 р., коли він пере
бував у посполитому рушенні, його майна у заставленій йому половині 
цього села.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 251 — 
253 зв., акт 200. Мова старо
українська. Опубл. : АЮЗР. -  
Ч. III. -Т. 4. -С . 596-599.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 754 -  
755 зв., акт 25. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 756 -  
757 зв., акт 26. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 757 зв.
-  759 зв., акт 27. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 762 -  
763 зв., акт 30. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 779 -  
780, акт 43. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 320 зв.
-  323, акт 52. Мова староукраїн
ська. Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 605. Анотація III.
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Серпня 17. -  Протестація Адама-Конона Лазовського перед Луцьким 
ґродським урядом про побиття його 5 серпня 1651 р. на ринку в м. Ост
рог Андрієм Косинським та іншими жовнірами суплементової корогви 
плоцького воєводича Красинського.
Реляція возного Яна Кунашевського про огляд потерпілого і засвідчення 
заподіяних йому побоїв.

Серпня 18. -  Універсал короля Яна-Казимира від 20 лютого 1650 р. про 
надання міщанину і райці м. Луцьк Федору Липці звання королівського 
слуги та всіх належних цьому званню привілеїв.

Серпня 18. -  Маніфестація Миколая Кміти Суткевича перед Луцьким 
ґродським урядом про втрату під час взяття козаками 4 липня 1651 р. 
м. Степань сімейного майна і спалення майнових документів, схованих 
його матір’ю у троїцького священика.

Серпня 20. -  Протестація від імені князів Ієремії-Міхала, Дмитра-Юрія 
та Костантого-Криштофа Корибутів Вишневецьких перед Кременець
ким ґродським урядом проти сеймикової постанови волинської шлях
ти від 14 липня 1651 р. у таборі поблизу м. Берестечко щодо розпуску 
воєводського посполитого рушення і сплати надзвичайного податку для 
оплати двох найманих корогов.

Серпня 21. -  Маніфестація від імені Юрія Немирича перед Житомир
ським ґродським урядом про спустошення під час війни заставлених 
йому Владиславом Немиричем маєтків: м. Лугини, сіл Теснівка, Глухів, 
Лугинки, Терехів і Дивлин, з яких відійшло 270 родин підданих; врахо
вуючи новопоселених, 190 дворів залишилося порожніми.
Іменний реєстр підданих, а також євреїв.

Серпня 22. -  Протестація від імені подружжя Марини і Прендоти Пчо- 
лок Вільчопольських перед Луцьким ґродським урядом про грабунки, 
заподіяні у 1648 -  1649 рр. селянами частини с. Більче, належної спад
коємцям Юрія Сасиновського, у належній подружжю частині цього села 
та спалення їхнього двору

Серпня 22. -  Протестація від імені Самуеля Лещинського та його опіку
нів перед Луцьким ґродським урядом про розграбування “трибам козац- 
кимь” 22 червня 1651 р., під час посполитого рушення, покозаченими 
селянами с. Стидень Великий і с. Стидень Малий Степанської волості, 
підданими Стефана Лесневського, належного Лещинському с. Заріччя 
Велике Чорторийської волості, про небажання Лесневського їх покарати 
та про припоручення їх його урядникові під заклад у 2 тис. кіп литов
ських грошів.

Серпня 23. -  Маніфестація Януша Бохенського, десятника корогви рот
містра Руцького, перед Житомирським ґродським урядом про втечу хо- 
ружого з усією корогвою з-під м. Чуднів та захоплення при втечі воєнних 
риштунків, продуктів і здобичі.
При цьому Бохенський представив покинутий прапор корогви (з черво
ної китайки з білим хрестом), передавши його до секвестру Житомир
ського замку.

Серпня 23. -  Запис квиту Станіслава Мровинського від 3 серпня про при
пинення судової справи проти луцького райці Федора Липки за розграбу
вання його майна 1648 р. під час захоплення козаками м. Луцьк.
Справу припинено після порозуміння сторін.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 330 -
334 зв., акт 56. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 793 зв.
-  794 зв., акт 54. Мови старо
українська і польська. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 599-601.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 336 -  
339, акт 58. Мова староукра
їнська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 148, арк. 214 -  
215 зв. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 605. Анотація IV.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 72 -  
73 зв. Мова польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. VI. -  Т. 1. -  С. 576 -  
579; Ч. VII. -  Т. 1. -  С. 466 -  470.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 362 зв.
-  364, акт 75. Мова старо
українська. Опубл.:  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 605. Анотація V.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 365 -  
367, акт 77. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4.-С. 601 -603.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 75. 
Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 806 зв.
-  809 зв., акт 60. Мови старо
українська і польська. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 605. 
Анотація VII.
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Серпня 23. -  Реляція возного Миколая Опанасовича перед Луцьким ґрод
ським урядом про введення луцького міщанина Федора Липки у право 
власності будинком в м. Луцьк поблизу Покровської церкви.

Серпня 23. -  Протестація від імені Ґабріеля Стемпковського перед Луць
ким ґродським урядом про захоплення 19 червня 1651 р. шляхтою полку 
посполитого рушення Сандомирського воєводства худоби і свиней, схо
ваних від коронного війська у замку його м. Несвіч.
Реєстр захопленого майна.

Серпня 23. -  Протестація від імені Ґабріеля Стемпковського перед Луць
ким ґродським урядом про розграбування 17 червня 1651 р. його маєтку -  
сіл Лаврів та Рикани, жовнірами надвірної піхотної корогви коронного 
маршалка Юрія Любомирського під командою ротмістра Браницького. 
Реєстр захопленого майна.

Серпня 23. -  Протестація від імені Ґабріеля Стемпковського перед Луць
ким ґродським урядом про розграбування 20 червня 1651 р. його маєтку -  
с. Рикани з фільварком Лучиці жовнірами надвірного полку підканцлера 
Великого князівства Литовського Казимира-Лева Сапеги під командою 
полковника Паца.
Реєстр захопленого майна.

Серпня 23. -  Маніфестація від імені спадкоємців Станіслава Соколов- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про спустошення і грабежі, за
подіяні 1648, 1649 і 1651 рр. козаками, татарами та коронним військом у 
маєткові покійного Соколовського -  селах Шепель і Войсич.

Серпня 25. -  Протестація від імені Миколая Вилежинського та громад 
сіл Брани і Бранська Волька перед Луцьким ґродським урядом про на
сильства і грабунки, заподіяні 6 червня 1651 р. у цих селах корогвою 
ротмістра Стефана Немирича.

Серпня 25. -  Протестація від імені подружжя Олександра і Терези Жабо- 
крицьких перед Луцьким ґродським урядом про розграбування селянами 
с. Малів під проводом малівського урядника Василя (Вацлава) Формуза 
їхнього с. Пашова, “упатривьшьі час способньш, кгдьі вси их мл. пановє 
собьіватєлє и єго мл. пань Жабокрицкий на оборону со/ячизньі до собозу 
на посполитеє рушєнє, а сама єє мл. пани Жабокрицкая до маєтьности 
дєржавьі своєє под Люблинь вьіяхали року тєпєрєшнєго [1651] мца июля 
зюдня второго на дєнь трєтий внучи”.

Серпня 26. -  Тестамент Олександри з Загоровських Миколаєвої Ла- 
синської від 18 серпня 1651 р., складений у с. Березолуки, зокрема, про 
поховання її в костелі Луцького домініканського монастиря “в склепі, де 
й святої пам’яті чоловік мій Миколай Ласинський лежить”.

Серпня 29. -  Маніфестація та юрамент дідичного підданого Яна Замой- 
ського з с. Тютковичі, що було у держанні рівненського ксьондза-плебана 
[Шимона Бриського], перед Луцьким ґродським урядом про спалення 
19 червня 1651 р. козаками понад 10 димів, в тому числі і його власного, 
в якому зберігалися податкові документи.

Вересня 2. -  Протестація Остафіяна Пясецькош перед Луцьким ґрод
ським урядом про захоплення 27 травня 1651 р. селянами сіл Переми- 
лівка і Мошків його майна у с. Лукарівка і с. Іванківці під час його по
їздки на прощу до м. Дубно.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 370 зв. 
-371  зв., акт 81. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 605. Анотація VI.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 371 зв.
-  373 зв., акт 82. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 373 зв.
-  376, акт 83. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 376 -
378, акт 84. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 378 -
379, акт 85. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 379 -
380, акт 86. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 383 зв.
-  386 зв., акт 89. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 605. Анота
ція VIII.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 814 — 
818 зв., акт 64. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 406 -  
407 зв., акт 104. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 415 — 
417 зв., акт 1. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 622. Анотація І.
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Вересня 4. -  Протестація від імені Олександра на Галичанах Чапли- 
ча [Шпановського] перед Луцьким ґродським урядом про насильства і 
грабунки, заподіяні 1651 р. корогвою овруцького старости Владислава 
Немирича у його селах Галичани, Зборошів та інших.

Вересня 4. -  Протестація від імені Анни-Алоїзії Ходкевич перед Луць
ким ґродським урядом про неможливість сплатити діючому волинському 
поборці Янові Борейку Кнерутському за квитами попереднього поборці 
Филипа Бокія [Печихвостського] подвійний подимний податок, ухвале
ний сеймиком Волинського воєводства у таборі поблизу м. Берестечко
14 липня 1651 р., оскільки після сплати попереднього подимного її ма
єтки було спустошено козаками. Внаслідок цього в Острозькому ключі 
залишилося 152 дими, а у Звягельському -  51 дим.

Вересня 5. -  Протестація від імені Яна Вилежинського перед Луцьким 
ґродським урядом про підпали, насильства і грабунки, заподіяні 12 -
17 червня 1651 р. полком посполитого рушення Сандомирського воєвод
ства у його с. Смолява.

Вересня 5. -  Протестація від імені Яна Вилежинського перед Луцьким 
ґродським урядом про спустошення млина в його с. Перемиль (збитки 
оцінено в 3 тис. польських золотих) загоном посполитого рушення біль- 
ського земського писаря (його прізвище в акті не вказано) 19 червня та
15 липня 1651 р., під час його переходів через село.

Вересня 5. -  Протестація від імені Яна Вилежинського перед Луцьким 
ґродським урядом про заподіяння йому у червні -  липні 1651 р. вій
ськовою челяддю коронного підскарбія, великопольського генерала Бо- 
гуслава Лещинськош збитків на 1,5 тис. польських золотих шляхом ви- 
кошення на обшарах його с. Перемиль 200 кіп ячменю і 600 кіп вівса та 
захоплення у його перемильських підданих 30 голів худоби.

Вересня 5. -  Протестація від імені Яна Вилежинського перед Луцьким 
ґродським урядом про спаші, вчинені полком посполитого рушення Во
линського воєводства в червні 1651 р. під час тижневої стоянки у його 
с. Перемиль.

Вересня 6. -  Протестація від імені Яна Вилежинського перед Луцьким 
ґродським урядом про знищення збіжжя на ґрунтах його маєтків -  сіл 
Смолява, Перемиль і Гумнище в Луцькому повіті, полком краківського 
воєводи і полковника краківського воєводського посполитого рушення 
кн. Владислава-Домініка Заславського під час переходу з Краківського 
воєводства під м. Берестечко.
Реєстр заподіяних збитків.

Вересня 9. -  Універсал короля Яна-Казимира від 31 серпня 1651 р. про 
взяття, на клопотання київського митрополита [Сильвестра Косова], під 
свою королівську протекцію православного духівництва та його майна, 
маєтків, монастирів і церков.

Вересня 9. -  Маніфестація від імені Вацлава Загоровського перед 
Луцьким ґродським урядом про спустошення його держави -  частини 
с. Лаврів: “року тєпєрєшнєго [1651] такь людє з войска коронного на 
чатьі ходячьіє, яко теж и нєприятєл Крьіжа Святого татаровє добра ... 
внивєчь спустошили, подданьш бьідла и вшєлякиє дробязки забрали, 
так жє в тьіх добрахь ничого а ничого бьідьла и шєрстиньї нє зостало.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 422 і зв.,
акт 6. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 422 зв.
-  423 зв., акт 7. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 426 зв.
-  429 зв., акт 11. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 429 зв.
-  430 зв., акт 12. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 430 зв.
-  431 зв., акт 13. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 431 зв.
-  432 зв., акт 14. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 288 зв. -  
292 зв., акт 226. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 858 -  
859, акт 11. Мови староукра
їнська і польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 603 -  604.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 439 зв.
-  440, акт 21. Мова староукра
їнська.



(Року 1651

На состатокь людей нєкоторьіх татаровє постинали, а нєкоторьис до 
сордьі побрали. За которьш спустошєньємь тоє маєтьности єго мл. пань 
Вацлавь Загоровьский пожьітьку мети нє можєть и сорати чьімь поля на 
тєпєрєшьнюю парєнину нє має/и”.

Вересня 9. -  Протестація Марини, вдови Юрія Сасиновського, перед 
Луцьким ґродським урядом про спалення двору і грабунки, заподіяні 
їй та її підданим з належної їй частини с. Більче 1649 р., “прудко по 
єксьпєдициєй Зборовьской”, та в серпні 1650 р. під даними Марини з Са- 
синовських, дружини Прендоти Пчолки Вільчопольського, з її частини 
с. Більче.
Реєстр заподіяних збитків.

Вересня 11. -  Запис про елекцію сеймиком Чернігівського воєводства, 
що відбувся 11 вересня 1651 р. у м. Житомир, депутатів до Люблінсько
го і Пйотриковського трибуналів -  чернігівського підсудка Якуба Войну 
Оранського та чернігівського мечника Стефана Іваницького.
До Житомирського ґродського уряду запис подав маршалок сеймику 
Петро Харевський.

Вересня 11. -  Запис про елекцію сеймиком Київського воєводства, що 
відбувся 11 вересня 1651 р. у м. Житомир, депутатів до Люблінського і 
Пйотриковського трибуналів -  житомирського старости, королівського 
ротмістра Криштофа Тишкевича і Стефана Немирича.
До Житомирського ґродського уряду подано маршалком сеймику Олек
сандром Цеклінським.

Вересня 11. -  Протестація Себастяна Красовського перед Житомир
ським ґродським урядом проти ротмістра Олександра Цетнера та його 
корогви (прізвища подано) щодо наїзду на маєток протестанта с. Веро- 
ківщина і пограбування підданих.

Вересня 13. -  Протестація Олександра Стрільбицького, жовніра корог
ви [Реґіяна] Єльця, перед Житомирським ґродським урядом проти Да- 
ніеля Дашкевича щодо нападу на нього 7 серпня в с. Соснівка (поблизу 
м. П’ятка), коли коронне військо переслідувало козаків після битви по
близу м. Берестечко, побиття його, пограбування й ув’язнення.
Реєстр захопленого майна.

Вересня 13. -  Протестація Яцька Ясликовського перед Житомирським 
ґродським урядом проти Самуеля Калусовського щодо звільнення ним 
священика Тихона Лажка, який повернувся з України і був заарештова
ний Ясликовським за спалення 1649 р. спільно з козаками кількох дворів 
і збіжжя в його с. Колодяжне.

Вересня 13. -  Скарга Мацея Улятовського перед Володимирським ґрод
ським урядом про те, що селяни з сіл Липляни та Студинь (дідич -  
кн. Владислав-Домінік Заславський, державці -  Юрій Чаплич [Шпа- 
новський] і Стефан Лесневський), “нє коньтєнтуючисє першою козацкою 
рєбєлиєю и вьторгнєнємь в крає тутошньїє рєбєлизаньтов, по которой, за- 
смаковавши собє лупьі добрь шляхєі/кш:,... вьїконьїваючи над соньїмш/е 
заєдлую сво[ю] злость хлопьскую, року тєпєрєшного [1651] дня двадца/и 
трєтого ИЮНЯ, . .. привєрнувшисє ДО ПЄ/7ШОЄ своєє своєволи и буньтовь, 
козакомь допомагаючи а злуповь добр шляхєцких прагнучи, козаг/юш 
трибам” напали на с. Тельчі Чорторийської волості (було в держанні Уля
товського), розорили його, захопили майно скаржника та його селян, а в 
результаті застосованих ними тортур кілька його підданих померло.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 444 зв.
-  446, акт 25. Мова старо
українська. О п у б лА Ю ЗР.  -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 605. Анотація V.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 76 зв. -
77. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 77 зв. -
78. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 77 і зв. 
Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 81 -  
82. Мова польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 612-615.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 84 і 
зв. Мова польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 610-612.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 308 -  
311, акт 224. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 606-610.
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“J f голови хмелем обмщрньїе маючи ”

Вересня 14. -  Інтерциза Єремії-Міхала Корибута Вишневецького від 
1 листопада 1647 р. про передання в оренду Олександру Замойському 
і його дружині свого дідичного маєтку м. Лубни з належними до нього 
фільварками і сіножатями.
Маєток передано в оренду на 3 роки за 21 тис. польських золотих.

Вересня 14. -  Маніфестація Яна й Зузанни Хлопицьких перед Жито
мирським ґродським урядом про знищення козаками 1649 р. їхніх май
нових документів у м. Білий Камінь.

Вересня 14. -  Маніфестація від імені Олександра Замойського перед 
Житомирським ґродським урядом про знищення козаками 1651 р. його 
родинних майнових документів, залишених разом з іншими речами на 
зберігання у замку м. Коростишів під час втечі маніфестанта перед ко
зацьким наступом до коронного війська.
В їх числі -  заставний запис кн. Єремії-Міхала Корибута Вишневецького 
на м. Лукомль з належними до нього селами за позику в Замойського 5 
тис. польських золотих.

Вересня 15. -  Протестація Стефана Ростка перед Луцьким ґродським 
урядом про те, що селяни з с. Милостів “року тєпєрєшнєго [1651], под 
час тєпєрєшньїх тривогь ..., кгдьі рєбєллизаньци своволя вьіузданая 
хлопская козаци туть ку Вольїнєви втилсоньї з (ордою сє скопивши для 
знєсєня Кролєвьства Полского и Рєчьі Посполитеє пулками надходили, 
за мил чотири в ь іш є д ь ш ь і ,  пулки нєприятєлскиє розними гостьіньцами 
што прудьшєй, яко вєдомьіє будучи, прєзь Горинь пєрєправуючи наво
дили, и умнслнє до сєла Милостова килка тисєчєй з собою для снад- 
нєйшого и бєзьпєчьнєйшого зрабованя, аби нєкоториє сусєди тих жє 
подданих в той их завзятой сваволє гамовали, привє[л]и”, і разом з ними 
розграбували все майно Ростка у цьому селі.

Вересня 19. -  Тестамент Олександри з Вороницьких Миколаєвої Коло- 
сович від 7 липня 1651 p., складений у Луцькому братському монастирі, 
зокрема, про поховання її “в костелі Луцькому в їх милостей отців до- 
мініканов”, та про розподіл її спадщини, зокрема, про надання 50 поль
ських золотих ігуменові Луцького братського монастиря.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Олександри Колосо- 
вич подав її чоловік Миколай Колосович.

Вересня 19. -  Маніфестація подружжя Матіяша і Овдотії Грушвицьких 
перед Луцьким ґродським урядом про втрату їхнього сімейного майна і 
майнових документів, “кгди Найвнзший за провидєньциєю своєю Боз- 
кою и вироком своим свєтьшь напустивши на Корону Полскую заєдльїх 
рєбєллизаньтовь козаковь, а при них вєликост злучоноє сорди, року 
прошьлого [1648] инь сєньтєбрє, коториє согнємь и мєчємь нєкоториє 
край зносєчи и в далшиє запустивьшис, манифєстаньта под Кобринємь 
а сєлом Саморовичами, которий пєрєдь тимю/с нєприятєли здоровьє 
своє уносил, нападьши, вси а вси рєчьги супєлєктилия манифєстаньтис 
пожаковавьши ... побрали, пошарпали и внивєчь обернули”.

Вересня 20. -  Запис про звільнення (релаксацію) королем Яном-Кази- 
миром від 3 січня 1651 р. Абрама Стрибиля від двох баніцій, присудже
них Головним люблінським трибуналом у справі за скаргою вільських 
орендарів, євреїв Юзефа Якубовича, Нахима і Мошка Абрамовича -  
спадкоємців убитих козаками кантора Мошка Сапсаєвича і школьника 
Абрама Сапсаєвича, щодо пограбування та ув’язнення їх Стрибилем. 
Баніції скасовано після примирення Стрибиля з потерпілими євреями.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 86 -
87 зв. Мова польська.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 87 зв. 
Мова польська.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 88 і зв. 
Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 452 -  
454 зв., акт 30. Мова староукра
їнська. Опубл. :  АЮЗР. -
Ч. III. -  Т. 4. -С . 616 -619.

Ф. 25, on. 1, спр. 269, арк. 872 -  
873 зв., акт 20. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 463 -  
464, акт 35. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 90 -
91 зв. Мова польська.
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(Potęy 1651

Вересня 20. -  Тестамент Олександра Рупновського від 12 червня 1648 р., 
складений тоді, коли він “поніс груди свої разом з усією братією за ці
лість Вітчизни проти того неприятеля коронного, де може його Пан Бог 
будь-яким способом взяти з цього світу”.
До Житомирського ґродського уряду тестамент подала Зузанна з Мерз- 
вина Рупновська, знайшовши його серед документів покійного чоловіка.

Вересня 20. -  Протестація від імені Богуслава Гораїна перед Житомир
ським ґродським урядом проти Самуеля Назаровича Виговського та ін. 
Виговських, а також Івашковських, які вчинили 15 вересня 1651 р. наїзд 
на його маєток с. Карабачин, пограбували підданих і вбили його слугу 
Яна Тура.

Вересня 20. -  Протестація Олександра на Галичанах Чаплича перед 
Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 19 трав
ня 1651 р. у його с. Галичани волоською корогвою овруцького старости 
Владислава Немирича та міщанами з м. Вигнанка.

Вересня 23. -  Протестація від імені Катерини Потоцької та її синів Яна, 
Кароля і Костантого Потоцьких перед Житомирським ґродським урядом 
проти овруцького старости Владислава Немирича; ротмістра і жовнірів 
його кінної і пішої корогов; ротмістра і жовнірів корогви ксьондза, єзуї
та Олександра-Ігнатія Єльця та волохів, які приєдналися до цієї корогви 
після розгрому їхньої; полковника Шимона Павші та ротмістра і жовнірів 
його полку з війська Великого князівства Литовського; овруцьких бояр, 
базарських козаків та інших невідомих протестантам осіб, які 16 червня
1651 р. вчинили наїзд на маєток протестантів м. Народичі, грабували, 
катували і вбивали (близько 50 чол.) міщан, а під кінець спалили замок 
і міські фільварки.

Вересня 23. -  Протестація від імені Катерини Потоцької та її синів Яна, 
Кароля й Костантого Потоцьких перед Житомирським ґродським уря
дом проти Базилія Бачинського, колишнього жовніра волоської корог
ви, а після її розгрому -  жовніра корогви Яна Островського й учасника 
погрому м. Народичі, який після розпуску корогви, зібравши 20 червня
1651 р. загін і розпустивши його чати у маєтностях протестантів, вбив у 
с. Ноздрище двох селян, у с. Ставок катував селянина, здираючи з нього 
шкіру, а у м. Народичі тяжко поранив міщанина.

Вересня 23. -  Протестація від імені Катерини Потоцької та її синів Яна, 
Кароля і Костантого Потоцьких перед Житомирським ґродським урядом 
проти ксьондза, єзуїта Ігнатія-Олександра Єльця, його рукодайних слуг 
та ротмістрів і жовнірів його корогви (прізвища подано), які самовільно 
влаштували у першій половині березня 1651 р. двотижневе становисько 
у маєткові Потоцьких м. Народичі Старі і стягали незаконні стації з мі
щан та з підданих у навколишніх селах: Сільце, Болотниця, Ноздрище, 
Язберин, Дорогинь й Давидки.

Вересня 23. -  Протестація від імені Катерини Потоцької та її синів Яна, 
Кароля і Костантого Потоцьких перед Житомирським ґродським урядом 
проти овруцького старости Владислава Немирича та ротмістра і жовнірів 
його волоської корогви, які самовільно влаштували у першій половині 
березня 1651 р. двотижневе становисько у маєткові Потоцьких м. Наро
дичі Нові і стягали незаконні стації з міщан та з підданих у навколишніх 
селах: Сільце, Болотниця, Шарків, Ноздрище, Язберин, Дорогинь й Да
видки.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 92 -  94. 
Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 94 -
95. Мова польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. IV. -  Т. 1. -  С. 104 -  
106.

Ф.25,оп. 1, спр. 270, арк. 471 ізв., 
акт 41. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 95 -
96. Мова польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 622. 
Анотація II.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 96 зв. -
97. Мова польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 622. 
Анотація III; Ч. IV. -  Т. 1. -  
С. 579 -  580.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 97 і зв. 
Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 97 зв. -
98. Мова польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 622. 
Анотація IV.
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“Жголови умелем обшщньїє маючи ”

Вересня 23. -  Протестація від імені Катерини Потоцької та її синів Яна, 
Кароля і Костантого Потоцьких перед Житомирським ґродським урядом 
проти овруцького старости Владислава Немирича та ротмістра його ко
рогов Яна Островського, який 13 квітня 1651 р. влаштував становись- 
ко своєї піхотної корогви у маєткові протестантів с. Сільце, а кінної -  у 
с. Ставок, де жовніри розграбували майна підданих на 2 тис. польських 
золотих, а також відрядив до маєтку Потоцьких м. Народичі свого пи
саря, який стягнув з міщан 200 польських золотих стації і пообіцяв, що 
корогви залишать маєтки, однак жовніри тричі ночували у селах Язбе- 
рин, Ноздрище, Дорогинь й Давидки, де заподіяли збитків на 3 тис. поль
ських золотих, а також били і мордували підданих.

Вересня 23. -  Реєстр збитків, заподіяних жовнірами волоської корогви 
овруцького старости Владислава Немирича упродовж 2 тижнів березня
1651 р. у маєтку Катерини Потоцької м. Народичі Нові, засвідчений при
сягою перед Житомирським ґродським урядом війта Матвія Островича.

Вересня 23. -  Реєстр збитків, заподіяних жовнірами корогви ксьондза, 
єзуїта Олександра-Ігнатія Єльця упродовж 2 тижнів березня 1651 р. у ма
єтку Катерини Потоцької м. Народичі Старі, засвідчений присягою перед 
Житомирським ґродським урядом війта Василя Кринця.

Вересня 28. -  Запис про атестацію полковника посполитого рушення 
Пінського повіту, пінського підкоморія Миколая Кунцевича від 16 лип
ня 1651 р. щодо військової служби Юзефа Немирича й Феліціяна Ро- 
даковського.

Вересня 28. -  Протестація Вацлава Загоровського перед Луцьким ґрод
ським урядом про захоплення у вересні -  листопаді 1648 р. селянами 
с. Лаврів і с. Митищі на чолі з лаврівським протопопом його майна в на
лежній йому частині с. Лаврів.

Жовтня 2. -  Протестація Яна Виговського, від себе та від імені всіх 
родичів, перед Луцьким ґродським урядом про підступне вбивство їх
нього родича Яна Виговського Бартоломеєм Яронтовським 29 червня
1651 р. під час Берестецької битви, “кгдм скочьіли противько нєпрьія- 
тєлєви Крьіжа Святого и Рєчьі Посполитоє жадєн епод тоє хорогьвє зь 
стрєлбьі нє стрєлил, толко шаблями старьшисє, а давьшьі вь стрєньгь 
нєпрьіятєлєви южь на одворот умьісьлнє до єго мл. пана Вьіговьского, 
пань Яроньтовьским с письтолєту прєзь рамьє своє в лобь вьімєрьіл и, 
стрєливьшьі, забил”.

Жовтня 3. -  Протестація Григорія Ліплянського перед Житомирським 
ґродським урядом проти Юрія Кевлича [Бражинського] і Миколая Ост
ровського, які організували збройний загін і, видаючи себе за жовнірів ко
ронного війська, що стояло поблизу м. Біла Церква, напали 5 серпня 1651 р. 
на маєток протестанта с. Рудка, грабували, били й мучили підданих.

Жовтня 5. -  Протестація від імені Олександра на Кисилині Чаплича 
Шпановського перед Володимирським ґродським урядом проти Яна Ґно- 
їнського з дружиною та корецького орендаря єврея Абрама (Аврася), які, 
“року тєпєрєшного [ 1651 ] уежджаючи перед тривогами нєприятєльскими 
до Полски”, зупинилися 27 травня на нічліг у м. Кисилин, де внаслі
док недбалого поводження з вогнем влаштували пожежу, в якій згоріло
14 дворів кисилинських міщан.
Реляція возного Криштофа Метельського про огляд пожарища і засвід
чення заподіяних збитків.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 98 зв.
Мова польська.

•Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 99 -  
100 зв. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 100 зв.- 
102. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 898 -  
899, акт 36. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 493 -  
494 зв., акт 58. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 622. Анотація V.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 511 — 
512, акт 6. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 106 -  
107 зв. Мова польська.

Ф. 28, спр. 87, арк. 326 зв. -  328,
акт 247. Мова староукраїнська.



(Року 1651

Жовтня 6. -  Декрет Луцького земського суду про зобов’язання Раїни 
Матчинської повернути Вавринцю Борковському його клумок з речами, 
переданий на зберігання її першому чоловікові Якубові Самчевському 
в серпні 1648 р. у с. Полонне Велике Луцького повіту під час наступу 
козацького війська.

Жовтня 6. -  Декрет Луцького земського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Вавринця 
Борковського на міщан окольного замку м. Острог та бурмістра Яроша 
Савченяту -  під даних віленської воєводини Анни-[Алоїзії] Ходкевич, які 
у вересні 1648 р. пограбували Борковського.
Повідомлено, що Вавринець Борковський тікав перед наступом козаць
кого війська, а острозькі міщани захопили у нього двох коней, зброю, 
одяг та інші речі.

Жовтня 6. -  Декрет Луцького земського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Костантого 
Чернівського і його дружини Анни про наїзд 1 серпня 1651 р. на орен
дований ними маєток с. Теремне Луцького повіту 150 піхотинців -  під
даних луцького і острозького єпископа Юзефа Чаплича Шпановського, 
захоплення речей, коней і збіжжя та вигнання з маєтку Анни Чернівської 
разом з дітьми.
Повідомлено, що позивачі отримали 1649 р. маєток Теремне на правах 
трирічної оренди від колишнього луцького і острозького єпископа Ата- 
назія Пузини (помер 1649 р.).

Жовтня 6. -  Реляція возного Домініка Обоцького перед Луцьким зем
ським судом про вручення 6 листопада 1650 р. кн. Самуелеві-Каролю 
Корецькому (на той час ще живому) листа від Яна Масальського і його 
дружини Гелени з Цебровських про неможливість сплатити орендну пла
ту за села Пищів, Дідовичі, Багате і Молодьків Луцького повіту, оскільки 
“в Писчовє подданьїх нє зостало вєнцєй, толко три, а в Дидовичах нє зо
стало вєнцєй, толко подданьїх ©см[ь], а вь Богатол* и Молоткове жадно
го нимашь, толко гольш груньть, котороє спустошене мєновали их мл. 
панове Масалскиє бьіти стальїє частю юд кнєжаяш єго мл., а частю сод 
нєпрьіятєля Крьіжа Святого козаковь с татарами”.

Жовтня 7. -  Декрет Луцького земського суду про передання на апеляцію 
до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Яна Масаль
ського і його дружини Гелени на дербтського воєводича Самуеля Ле- 
щинського, спадкоємця кн. Самуеля-Кароля Корецького, з приводу ро
зорення постоями князівської корогви селян з сіл Пищів, Дідовичі і Багате 
Луцького повіту, “за которьілш таковьіми нєслушьньїми вкьсьакьциами 
подданьїх роспудиль, а за жнвота єсчє кнєжати єго мл. мало што их зо
стало. А по зостю с того свєта кнєжати єго мл. и юстатокь подданьїх для 
голоду великого розошлос, жє в сєлє Писчовє нє зостало, вєнцєй трьі, а в 
сєлє Дидовичах толко сосмь, а в сєлє з ас Богатьш жадного нимаєшь”.

Жовтня 7. -  Декрет Луцького земського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Даніеля 
Єловицького на кн. Владислава-Домініка Заславського за відмову від
шкодувати збитки в сумі 10 тис. польських золотих й заарештувати ко
мандирів двох князівських надвірних татарських корогов, які у травні -  
червні 1651 р. пограбували його підданих з маєтку с. Плоска (скрині з 
речами, збіжжя, худобу) і вивезли награбоване до маєтку Заславського 
м. Дубно.

Ф. 26, оп. 1, спр. 49, арк. 131 — 
132 зв., акт 56. Мова староукра
їнська.

Ф. 26, оп. 1, спр. 49, арк. 134 зв. 
- 1 3 6  зв., акт 58. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 630. Анотація І.

Ф. 26, оп. 1, спр. 49, арк. 157 -  
160 зв., акт 63. Мова староукра
їнська.

Ф.26,оп. 1, спр. 49, арк. 624-626, 
акт 18. Мова староукраїнська.

Ф. 26, оп. 1, спр. 49, арк. 228 -  
234 зв., акт 81. Мова староукра
їнська.

Ф. 26, оп. 1, спр. 49, арк. 244 -
246 зв., акт 87. Мова староукра
їнська.
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Повідомлено, що жовніри цих двох татарських корогов кн. Заславського 
були з міст Острог і Костянтинів; вони перед небезпекою козацького на
ступу втікали до м. Дубно разом зі своїми дружинами і дітьми.

Жовтня 9. -  Декрет Луцького земського суду про хід розгляду справи 
за скаргою Вацлава Козинського і його дружини Марини на інфаміса 
Войтеха Станішевського і його дружину Теодору з причини вибиття їх з 
оренди с. Красна Воля та захоплення речей тоді, коли позивач виїхав до 
посполитого рушення.

Жовтня 9. -  Декрет Луцького земського суду про передання на апеляцію 
до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Яна Фалибов- 
ського на Киліяна Вільгорського про примушення його підданих з 
с. Звиняча до оранки ґрунтів у маєткові Вільгорського м. Горохів з ви
користанням волів (належних підданим і позивачеві), що їх було відігна
но до Горохова перед загрозою наступу козаків і татар.
Повідомлено, що звиняцькі піддані, а також воли позивача викорис
товувалися Киліяном Вільгорським на оранці горохівських ґрунтів 
м. Горохів у період 19 червня -  26 серпня 1651 р., і тільки коли почався 
“поморокь на бьідло”, то підданих із зараженою худобою відпустили, 
стягнувши, однак, за неї і за овець викуп, причому після повернення до 
с. Звиняча від пошесті здохло 40 волів і корів позивача.

Жовтня 10. -  Протестація Криштофа Виговського перед Житомирським 
ґродським урядом проти Олександра, Самуеля, Яроша, Дмитра та ін. Ви- 
говських, які, видаючи себе за жовнірів, але не будучи на час наступу ко
заків у коронному війську, вчинили 28 і 29 серпня 1651 р. наїзд на маєток 
протестанта с. Копище, захопили майно у нього і в підданих (є перелік); 
катували підданого, вимагаючи у нього гроші; били жінок, також дітей, 
від чого двоє з них померли.

Жовтня 10. -  Протестація Криштофа Виговського перед Житомирським 
ґродським урядом проти Дурановського, який, дізнавшись про поразку 
козаків поблизу м. Берестечко і відсутність протестанта (а сам не будучи 
на службі ані в коронному, ані в литовському війську), вчинив 2 серпня
1651 р. наїзд на маєток протестанта с. Копище, де, катуючи підданих, 
дізнався про його закопане майно (є перелік), яке і вивіз до свого с. Кор
чівка.

Жовтня 10. -  Протестація Яна Іскоростенського перед Житомирським 
ґродським урядом проти Олександра, Самуеля, Яроша, Дмитра та ін. Ви- 
говських, які 25 вересня 1651 р., коли протестант їхав з с. Давидки до 
своїх підданих у с. Дорошичі, напали на нього, поранили і пограбували.

Жовтня 10. -  Декрет Луцького земського суду про стягнення з маєтків Ки
ліяна Вільгорського 5880 польських золотих закладу за порушення умови 
орендного контракту і несплату подружжю Адаму і Маріанні Будзишев- 
ським, орендарям його с. Холонів, відшкодування за 321 копу пшениці 
(по 1,5 золотих за копу), які орендарі 1648 р. недобрали до гарантованого 
інвентарем рівня внаслідок знищення посівів сараною, про стягнення з 
тих самих маєтків відшкодування за цю втрату та про призначення екзе
куції для виконання цих стягнень.

Жовтня 10. -  Декрет Луцького земського суду про передання на апеляцію 
до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою підданих Яна 
Фалибовського з с. Звиняча на Киліяна Вільгорського за примушення їх

“УС голови хмєлем обмщониє маючи "

Ф. 26, оп. 1, спр. 49, арк. 268 зв. -
275 зв., акт 99. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 26, on. 1, спр. 49, арк. 299 зв. -  
301, акт 111. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 111 зв. 
Мова польська. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 630. 
Анотація III.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 112. 
Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 112 і 
зв. Мова польська. Опубл. : 
АЮЗР. -  Ч. IV. -  Т. 1. -  
С. 106-107.

Ф. 26, оп. 1, спр. 49, арк. 342 зв. -  
345, акт 127. Мова староукра
їнська.

Ф. 26, оп. 1, спр. 49, арк. 421 -  
423, акт 158. Мова староукраїн
ська. Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 630. Анотація II.
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<Року 1651

до оранки ґрунтів у його м. Горохів, використання при цьому їхніх та 
панських волів та за відмову відшкодувати їм збитки.
Повідомлено, що воли скаржників було відігнано до м. Горохів перед 
загрозою наступу козаків і татар, а також про те, що після цих робіт (з 
19 червня до 26 серпня 1651 р.) воли почали здихати від пошесті, а зі 
скаржників при відпуску з Горохова було стягнуто викуп за худобу і вівці.

Жовтня 10. -  Декрет Луцького земського суду про передання на апеляцію 
до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою підданих Яна 
Фалибовського з с. Звиняча на Киліяна Вільгорського за примушення їх 
до оранки ґрунтів у його маєтку м. Горохів та за стягнення з них не
правомірного викупу.
Повідомлено, що позваний стягнув по 1 золотому за кожного вола та по
15 грошів за кожну вівцю, відігнаних у червні 1651 р. до м. Горохів перед 
загрозою наступу козаків і татар.

Жовтня 10. -  Декрет Луцького земського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Олексан
дра Жабокрицького, його дружини Терези і двох їхніх підданих на Рома
на Загоровського щодо відмови покарати винних і відшкодувати збитки 
(1000 кіп литовських грошів), заподіяних його підданими з с. Малів під 
час наїзду 2 липня 1651 р. на їхнє с. Пашова, коли Жабокрицький був у 
посполитому рушенні, а дружина виїхала до м. Люблін.

Жовтня 11.- Декрет Луцького земського суду про передання на апеляцію 
до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Стефана, Ан
дрія та Олександра Балабанів на Яна Гулевича щодо наїзду його підда
них з маєтку с. Радошин на ґрунти їхнього маєтку с. Битень і захоплення 
у підданих коней, возів, плугів і речей.
У документі зазначено, що згадані наїзди відбувалися, “почавши юд року
[1649] по уступєню нєприятєл Короньї Полскоє епод Замостя ажь до 
тьіхь час розньїхь мцєй и днєй”.

Жовтня 12. -  Декрет Луцького земського суду про передання на апеляцію 
до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Веспасіяна Бе- 
невського на Ґабріеля Стемпковського за вибиття його 10 червня 1651 р., 
під час перебування Беневського у королівському війську, з оренди с. Ку- 
кли і захоплення документів і рухомого майна.

Жовтня 12. -  Декрет Луцького земського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою кн. Вац- 
лава Святополка Четвертенського на Марину Масальську про намов
лення 1648 р. її підданими козаків до пограбування монастиря у м. Чет
вертая, де зберігалися речі позивача, та відмову позваної повернути 
захоплене її підданими майно.

Жовтня 13. -  Маніфестація ігумена Тригірського монастиря Никифора 
Оношкевича перед Житомирським ґродським урядом про наїзди у липні
1651 р. різних свавільних людей та німецьких загонів на монастир, захо
плення ними майна і знищення документів, зокрема, на с. Щеніїв Вели
кий та фільварок у с. Щеніїв Малий.

Жовтня 13. -  Маніфестація від імені Мацея Козинського перед Жито
мирським ґродським урядом про втрату ним майна і документів під час 
нападу 28 червня 1651 р. татар на його двір у с. Митищі, тоді, коли він 
сам брав участь у битві поблизу м. Берестечко.

Ф. 26, оп. 1, спр. 49, арк. 423 зв. -  
425 зв., акт 159. Мова старо
українська.

Ф.26,оп. 1, спр. 49, арк. 439-442, 
акт 164. Мова староукраїнська.

Ф. 26, оп. 1, спр. 49, арк. 479-482, 
акт 181. Мова староукраїнська.

Ф.26,оп. 1, спр. 49, арк. 562-567, 
акт 207. Мова староукраїнська.

Ф. 26, оп. 1, спр. 49, арк. 584 -  
585 зв., акт 215. Мова староукра
їнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 112 зв. — 
113. Мова польська.

Ф.25,оп. 1, спр. 270, арк. 538 і зв.,
акт 31. Мова староукраїнська.



"Уґ голови хмєлш обмщрньи ліаючи ”

Жовтня 14. -  Протестація від імені Самуеля Посоховського перед Жито
мирським ґродським урядом проти ясноґродського підстарости Криш
тофа Лазаревича, його брата і швагра за збройний напад насланих ними 
жовнірів і їхньої козацької челяді (прізвища подано) 1 вересня 1651 р. на 
господу протестанта у с. Мотузин при поверненні його з Києва, з табору 
литовського війська, до табору коронного війська, зневагу його, пограбу
вання та ув’язнення.
Реєстр захопленого майна.

Жовтня 14. -  Протестація Миколая Трушковського, щойно звільненого 
з татарської неволі, перед Житомирським ґродським урядом проти Ва
силя Березецького, який, назвавшись козацьким сотником і залучивши 
підданих з сіл Осова і Курчиця (були у його держанні), 28 травня 1648 р. 
вбив брата Трушковського -  Марцина, а також його дружину, які втікали 
з орендованого ними с. Стовпи до Польщі перед козацькою небезпекою, 
і захопив їхнє майно разом з документами.
Реєстр захопленого майна.

Жовтня 16. -  Протестація Стефана Ласка перед Житомирським ґрод
ським урядом проти Криштофа Виговського, який під час козацької вій
ни 1648 р., оголосивши себе у м. Овруч козацьким сотником, викрав се
стру протестанта і насильно, “козацьким правом”, одружився з нею.

Жовтня 18. -  Протестація Яна Коженевського перед Житомирським 
ґродським урядом проти котельнянського намісника Зіґмунда Чарнець- 
кого і Бальцера Доманевського, які 17 жовтня 1651 р. напали на нього з 
челяддю і міщанами під час вибирання ним хліба для корогви калуського 
старости Яна Замойського в м. Котельня, побили й заарештували їх.

Жовтня 19. -  Протестація від імені Прокопа Верещаки перед Жито
мирським ґродським урядом проти Андрія Маґнушовського, жовніра з 
корогви Станіслава Ґурського, та його спільників, жовнірів з корогви Ан
дрія Русиновського, і помічників -  новопольських, іванівських та колоді- 
ївських бояр і підданих, за наїзд 20 вересня 1651 р. на маєток протестан
та с. Грушки, доживотно наданий йому за військові заслуги, захоплення 
700 кіп збіжжя й вибиття з маєтку.

Жовтня 21. -  Протестація Настазії Затиркевич Плотницької перед Жи
томирським ґродським урядом проти київського митрополита Силь- 
вестра Косова і капітулу Софійського монастиря щодо позбавлення її 
1648 р., під час козацької війни, оренди сіл Буки і Потіївка (через втрату 
документів).
Повідомлено, що чоловіка протестантки страчено 1648 р. повсталими 
підданими і козаками. Згодом ченці остаточно присвоїли названі маєтки. 
Реєстр захопленого майна.

Жовтня 21. -  Реляція возного Марцина Камінського перед Житомир
ським ґродським урядом про арешт підданих Київського Софійського 
монастиря в с. Потіївка, які 1648 р. замордували свого державцю Вацла- 
ва Затиркевича Плотницького.

Жовтня 23. -  Тестамент Олександри з Путошинських Макарської від
14 жовтня 1651 р., складений у с. Оздів, зокрема, про поховання її “в 
церкві Полонській, де тіло небіжчика чоловіка мого лежить”.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 113 -
114 зв. Мова польська.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 115 -  
117. Мова польська. Опубл. : 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 630. 
Анотація IV.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 117 і 
зв. Мова польська. Опубл. : 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 630. 
Анотація V; повний текст -  
АЮЗР. -  Ч. IV. -  Т. 1. -  
С. 107-108.

Ф. 11,оп. 1,спр. 14,арк. 119 зв. — 
120. Мова польська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 14,арк. 120 зв.- 
122. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 122 -  
125 зв. Мова польська. Опубл. : 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 630 -  
631. Анотація VI.

Ф. 11,оп. 1,спр. 14,арк. 127зв.- 
128 зв. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 946 -
947 зв., акт 20. Мови староукра
їнська і польська.

в й  234А®



(Року 1651

Жовтня 25. -  Маніфестація Самуеля Мережки перед Житомирським 
ґродським урядом про втрату 1648 р. родинних майнових документів, у 
т. ч. на будинок і фільварок у м. Коростишів та на грошові суми, забез
печені маєтком с. Харитонівка.
В акті є згадка про знищення житомирських ґродських книг.

Жовтня 26. -  Протестація Гликерії Прокопової Верещакової перед Жи
томирським ґродським урядом проти Андрія Маґнушовського за за
хоплення маєтку с. Грушки, доживотно наданого за військові заслуги її 
чоловікові -  Прокопу Верещаці, ув’язнення її та дітей, погрози спалити 
двір та вбити самого Прокопа Верещаку.

Жовтня 26. -  Тестамент Настазії з Ґонсинських Янової Бродовської від 
5 травня 1651 р., складений у м. Клевань, зокрема, про поховання її у 
“костелі Клеванському згідно з обрядом християнським”.

Жовтня 26. -  Декрет Володимирського земського суду про передання до 
Головного люблінського трибуналу “на собяснєнє и публикованьє” сво
го вироку про засудження Івана Салолоя до інфамії і смертної кари за 
побиття новоселицького урядника Северина Чорного, який спробував 
захистити від Салолоя євреїв, що поверталися додому після втечі від ко
зацької небезпеки.

Жовтня ЗО. -  Реляція возного Івана Ваневського перед Житомирським 
ґродським урядом про збитки, заподіяні покозаченими підданими дер
жавців Самуеля і Анни Подобинських в маєтку с. Городище.
Реєстр збіжжя, дрібної худоби, птиці та господарського реманенту, роз
даних упродовж 1650 -  1651 рр. зубожілим підданим, які залишилися в 
маєтку.

Жовтня 30. -  Реляція возного Івана Ваневського перед Житомирським 
ґродським урядом про ув’язання Самуеля Голуба у містечка Багачка і 
Білоцерківка та належні до них села і слободи, надані йому за військові 
заслуги, згідно з королівським універсалом.

Жовтня 30. -  Декрет Володимирського земського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою під
даних Зофії Линевської з с. Чесний Хрест на підданих володимирського 
і брестського єпископа Йосифа Мокосія Баковецького та капітулу кафе
дральної церкви з сіл Біскупичі й Грошовиця (всі імена подано) щодо по
биття й пограбування їх “часу нєдавного, удаючис за жолнєров, тривоги 
чинечи, же южь татаровє сут в-Кисєлинє”.

Жовтня 31. -  Маніфестація Павла Лоскуцького перед Луцьким ґрод
ським урядом про загибель його власних і доручених йому документів 
краківського воєводи кн. Владислава-Домініка Заславського “подь чась 
замєшанья тєпєрєшьнєго в Рєчм Посьполитом, кгдьі нєпрьіятєль ко- 
роньньш, рєбєлизованоє козацьтво з ордами татарьскими злучоньїє, крає 
воєводства Вольїньского недавно втаргнувьшьі”.

Листопада 3. -  Декрет Володимирського земського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Пав
ла Гулевича Дрезденського на підцаних Анастазії Клюської, які 1648 р. 
“под чась рєбєльлии хлопьское” захопили майно в належній йому час
тині с. Клюськ.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 131 -
133. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 133 -
134. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 965 -  
967, акт 28. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 43, арк. 79-81, 
акт 36. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 631. Анотація VII.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 135 -  
13 7 зв. Мова польська. Опубл. :  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 631. 
Анотація IX.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 137 зв.- 
138. Мова польська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 43, арк. 
180 -  182 зв., акт 88. Мова 
староукраїнська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 631. 
Анотація VIII.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 582 -  
583, акт 60. Мова староукра
їнська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 43, арк. 343 зв. -  
345, акт 156. Мова староукра
їнська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  С. 631. Анотація X.
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“УС голови хмелем облояфньїе маючи ”

Листопада 4. -  Декрет Володимирського земського суду про хід розгляду 
справи за скаргою возного Парфена Скрипецького та його свідків-шлях- 
тичів щодо нападу на них 24 червня 1650 р. підданих Адама Киселя, які, 
при спробі скаржників заарештувати в слободі втікачів з с. Туличів, побили 
їх, пограбували, мало не втопили і, врешті, вигнали голими з слободи.

Листопада 6. -  Протестація міщан м. Котельня, підданих Яна Замой- 
ського, перед Житомирським ґродським урядом проти Андрія Бон- 
ковського, який у вересні 1651 р. затримав їх у своєму с. Куїлівка (була 
у його держанні), коли вони після Білоцерківського миру з Військом За
порозьким поверталися до м. Котельня. Бонковський, страхаючи міщан 
небезпекою від чат німецьких найманців, забрав у них кілька десятків 
золотих і захопив 60 корів і волів.

Листопада 6. -  Протестація Людвіка Ворошила перед Житомирським 
ґродським урядом проти Станіслава Дитинецького, ротмістра волоської 
корогви руського воєводи кн. Яреми Вишневецького, за напад 2 серпня
1651 р. на м. Городок Халаїмів (був у держанні Ворошила) при марші 
коронного війська з-під м. Берестечко на Україну, побиття й поранення 
міщан та урядника Олександра Рокицького, захоплення коштовностей та 
ін. рухомого майна.

Листопада 6. -  Протестація міщан м. Котельня, підданих Яна Замой- 
ського, перед Житомирським ґродським урядом проти Яна, Міхала і Ґа- 
бріеля Тишів Биковських, які у серпні 1651 р. напали на протестантів, 
коли ті, рятуючись від наступу війська, доїхали до їхнього м. Ходорків, і 
захопили у цих міщан 50 возів з майном, 157 голів худоби і 200 овець.

Листопада 6. -  Лист Войцеха Скаржевського до Станіслава Яницького з 
проханням позичити гроші для викупу з татарської неволі його швагра 
Подорецького.

Листопада 6. -  Реєстр майна, що залишилося після померлого в м. Паво- 
лоч Миколая Тиського, поручника з корогви Станіслава Яницького, в т. ч. 
грошей, асигнованих для поїздки до Богдана Хмельницького.

Листопада 6. -  Протестація міщан і духівництва міст Котельні Стара й 
Нова перед Житомирським ґродським урядом проти ротмістра Яна По
дорецького про збройний наїзд 30 липня 1651 р. на ці міста його корогви, 
пограбування і вбивство багатьох міщан.
Реєстр захоплених церковних речей та ін. майна.

Листопада 7. -  Протестація від імені Яна Фалибовського перед Луцьким 
ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 1 2 - 1 6  липня
1651 р. полком посполитого рушення Плоцького повіту у замку і с. Зви- 
няча, що в трьох милях від м. Берестечко.

Листопада 7. -  Декрет Володимирського земського суду про засудження 
до інфамії Бенедикта Баковецького, який піддав тортурам Андрія Юхи
мовича, підданого кн. Домініка-Владислава Заславського, за підозрою у 
причетності до козаччини.

Листопада 9. -  Маніфестація від імені дітей покійного новгород-сі- 
верського мечника Яна Осинського перед Луцьким ґродським урядом 
про загибель батьківських майнових документів під час пограбування 
1648 р. їхнього двору і майна в с. Радичів Новгород-Сіверського повіту 
Чернігівського воєводства, яке вчинили “нєприятєлє короньньїє, зрє- 
бєллизованьїє козаки”.

Ф. 27, оп. 1, спр. 43, арк. 389 -  
392, акт 165. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 631. Анотація XI.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 139 і 
зв. Мова польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 631. 
Анотація XII.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 139 зв.- 
140 зв. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 140 зв.- 
141. Мова польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 631. 
Анотація XIII.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 143 зв.-
144. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 144 зв.-
145. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 145 -  
146 зв. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 604 -  
613, акт 15. Мова староукраїн
ська.

Ф. 27, оп. 1, спр. 43, арк. 445 -  
454, акт 186. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 631. Анотація XIV.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 615 зв.
-6 1 6  зв., акт 18. Мова старо
українська.
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Листопада 21. -  Маніфестація від імені возного Томаша Бурнака перед 
Луцьким ґродським урядом про загибель його автентика на вознівство 
під час взяття козаками 1648 р. м. Стародуб.

Листопада 21. -  Маніфестація від імені возного Яна Милевського перед 
Луцьким ґродським урядом про загибель його автентика на вознівство 
під час взяття козаками 1648 р. м. Стародуб.

Листопада 23. -  Супліка війта і бурмістрів м. Кальник (Старого і Ново
го) від 15 листопада 1651 р. своєму панові кн. Миколаю[-Юрію] Чорто- 
рийському з проханням зняти з міста постій 10 німецьких корнетів [взво
дів], бо через утиски з їхнього боку міщани вже почали розбігатися.

Листопада 24. -  Протестація міщан м. Котельня (прізвища подано) пе
ред Житомирським ґродським урядом проти Миколая Янчинського, дер
жавці частини с. Іванків, за наїзд 6 серпня 1651 р. зі слугами та челяддю 
на Котельнянські хутори і захоплення худоби.

Листопада 28. -  Універсал короля Яна-Казимира від 9 листопада 1651 р. 
про звільнення від військових постоїв маєтків Луцько-Брестської біс- 
купської кафедри.

Листопада 29. -  Тестамент Матфія Лісовського (“вірі святій католицькій 
добре навчений”), від 3 січня 1651 р., складений у с. Тараси зокрема, про 
поховання його “у Хабному в церкві Преображення Пана Бога і Спаса 
нашого Ісуса Христа, де дружина моя другого шлюбу Раїна з Триполь- 
ських лежить”.
До Житомирського ґродського уряду тестамент покійного Матфія Лі
совського від себе та від імені своєї дружини Зофії з Лісовських подав 
Стефан Дашковський.

Грудня 4. -  Протестація перед Житомирським ґродським урядом Сав- 
ки Остаповича, підданого Юрія Любомирського, від себе та від імені 
громади с. Межирічка, проти Ґабріеля Яхимовича, ротмістра татарської 
корогви Яна-Кароля Лещинського та проти його спільників, зокрема 
Василя Бережецького, які, йдучи після Берестецької битви походом на 
Україну, 24 липня 1651 р. розграбували їхнє село, а перейшовши того 
самого дня до с. Підлуби і не заставши там жодного підданого, спалили 
19 селянських дворів.

Грудня 4. -  Протестація двох підданих Юрія Любомирського з сіл Під
луби й Середи, від себе та від імеці громад обох сіл, перед Житомирським 
ґродським урядом проти Петра Непокойчицького, Яна Баранецького та 
їхніх спільників, які, вдаючи, що йдуть військовим походом проти ко
заків, розграбували 31 липня 1651 р. с. Середи, до якого піддані Бара- 
шівської волості звезли своє майно і зігнали худобу, та били і мучили 
підданих, від чого дві жінки померли, а інші захворіли.

Грудня 5. -  Універсал короля Яна-Казимира від 4 листопада 1651 р. про 
скликання 26 січня 1652 р. сейму у м. Варшава та 15 грудня 1651 р. -  пар
тикулярного сеймику Волинського воєводства у м. Луцьк.

Грудня 7. -  Протестація від імені Сабіни Суходольської перед Жито
мирським ґродським урядом проти поручника і жовнірів корогви брац- 
лавського воєводи Станіслава Лянцкоронського, які у листопаді 1651 р.,

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 653 і зв., 
акт 39. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 654 і зв., 
акт 40. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 1036- 
1037 зв., акт 25. Мови старо
українська і польська. Опубл. :  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 628 -  630.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 157 і 
зв. Мова польська. Опубл. :  
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 631. 
Анотація XV.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 1041 зв.
-  1043 зв., акт 27. Мови старо
українська і польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 158 зв.- 
160 зв. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 161 ізв. 
Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 161 зв.- 
162 зв. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 1048 і 
зв., акт 1. Мови староукраїнська
і польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 170 ізв.
Мова польська.
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вибравши перед тим належну їм законну стацію, напали на орендований 
маєток Суходольської с. Романівна і захопили всю хуцобу, внаслідок чого 
розійшлося 60 родин підданих, а залишилося ледве 10 родин.

Грудня 9. -  Універсал коронного великого гетьмана Марцина Калинов- 
ського від 6 грудня 1651 р. до шляхти Київського воєводства з розпо
рядженням не забороняти козакам виселятися згідно з умовами Біло
церківського миру 1651 р. зі шляхетських маєтків до королівщин, не від
бирати в них майна, не ув’язнювати їх і не страчувати.

Грудня 11.- Протестація від імені Федори Трипольської та її синів Олек
сандра, Павла і Андрія Трипольських перед Житомирським ґродським 
урядом проти овруцького старости Владислава Немирича за відмову по
карати міщан і бояр м. Овруч (їхні прізвища подано), які захопили збіж
жя на її полях.
Трипольські під час козаччини 1651 р. покинули своє господарство і вте
кли разом з іншою шляхтою Київського воєводства.

Грудня 11.- Тестамент Павла Русиновича від 19 листопада 1651 р., скла
дений у с. Бармаки, зокрема, про поховання його “в братстві Луцькому 
в церкві Воздвиження Хреста Святого без витрат, розкошів світських, у 
загальному склепі”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Павла Русиновича 
від імені Анни з Ольшаниці Павлової Русинович подав Криштоф Оль- 
шанський.

Грудня 12. -  Універсал житомирського старости Криштофа Тишкевича 
до шляхти Київського воєводства з повідомленням про відкриття 26 січня
1652 р. сейму в м. Варшава, а 15 грудня 1651 р. -  воєводського сеймику.

Грудня 13. -  Протестація від імені кн. Миколая Святополка Четвертен- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, за
подіяні в його м. Курчиці (Соколь) та селах Цвіля і Ходорки жовнірами 
“хоругьвє двох: содноє суплємєнтовоє, а другоє волоскоє и татарскоє, 
рукодамньи” овруцького старости Владислава Немирича у березні -  
квітні 1651 р. на загальну суму 8270 польських золотих.
Судова присяга підданих на підтвердження протестації.

Грудня 13. -  Протестація від імені кн. Миколая Святополка Четвертен- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, за
подіяні в його м. Курчиці (Соколь) та селах Покощеве, Ходорки і Цвіля 
жовнірами корогви ротмістра Яна-Флоріяна Потоцького 25 -  28 березня
1651 р. на загальну суму 9932 польських золотих.
Судова присяга підданих на підтвердження протестації.

Грудня 13. -  Протестація від імені кн. Миколая Святополка Четвертен- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, за
подіяні в його м. Курчиці (Соколь) та селах Цвіля і Ходорки корогвами 
київського хоружого ротмістра Реміяна Єльця 1 2 -1 9  квітня 1651 р. на 
загальну суму 7800 польських золотих.
Судова присяга під даних на підтвердження протестації.

Грудня 13. -  Протестація від імені Олександра на Кисилині Чаплича 
[Шпановського] перед Володимирським ґродським урядом проти Ми
хайла Лаґановського, який “дня трьінадцатого ноябра вь року тєпєрєш- 
нємь [1651] вєсполь з паномь Єрьімь Цєклинскимь в килку дєся/и

“Жголови умелем облолфние маючи ”

Ф. 11,оп. 1,спр. 14,арк. 170 зв.- 
171. Мова польська. Опубл. : 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 632 -  
633; Памятники.... -  Т. 2. -  
С. 606 -  608. -Док. XIX.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 171 -  
172 зв. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 1056 -  
1058, акт 6. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 11,оп. 1,спр. 14,арк. 172 зв.- 
173. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 740 зв.
-  745 зв., акт 25. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 745 зв.
-  750 зв., акт 26. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 270, арк. 750 зв.
-  757 зв., акт 27. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 408 -
409 зв., акт 310. Мова староукра
їнська.
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чоловика до мєста пана протесталтись прьієхавьшьі и господою у нєвєр- 
ного Пємсака, жьіда и мєсчанина кисєлинского, становиш, помєнєного 
жьіда и самую жьідовьку безьвиннє бити, тольчи, такжє лавьі и тє/ттици 
кухарумь рубати и согон розкладати для зьготованя собє ести казаль”, а 
потім образив і тяжко побив слугу протестанта Чаплнча - Яна Хамця, 
посланого для припинення бешкету.

Грудня 13. -  Протестація Яна Хамця, слуги Олександра на Кисилині Ча- 
плича [Шпановського], перед Володимирським гродським урядом про
ти Михайла Лаґановського за образу і тяжке побиття його, коли він 13 
листопада 1651 р. за наказом свого пана спробував припинити бешкет, 
влаштований Лагановським і його спільниками в м. Кисилин, у будинку 
кисилинського міщанина єврея Пейсаха.
Реляція возного Костантого Ярославича про огляд ран, заподіяних Янові 
Хамцю.

Грудня 15. -  Інструкція елекційного сеймику Київського воєводства від
15 грудня 1651 р. у м. Житомир послам від воєводства на шеститижне
вий сейм у м. Варшава, що мав початися 26 січня 1652 р., зокрема, про: 
ф обрання послами на сейм Звенигородського старосту Лукаша Гулевича 
[Воютинського], Андрія Бонковського і Людвіка Ворошила; 
ф притягнення до суду осіб, через яких Берестецька перемога польського 
війська не призвела до ліквідації козацької небезпеки; 
ф заборону жовнірських постоїв у шляхетських маєтках та про суворе 
покарання порушників такої заборони;
ф затримання на службі кварцяного війська та про сплату йому належ
ного утримання, враховуючи, однак, спустошення Київського, Брацлав- 
ського і Чернігівського воєводств;
ф нагороди чернігівського воєводи Марцина Калиновського;
<§> захист доброго імені київського воєводи Адама Киселя; 
ф відшкодування збитків, заподіяних козаками комісарам та їхнім поч- 
там;
<§> повернення католикам воєводства сплюндрованих козаками костелів; 
ф організацію, за прикладом Волинського воєводства, у кожному з трьох 
повітів Київського воєводства самостійних гродського і земського пові
тових судів;
ф звільнення від жовнірських постоїв міст, зокрема м. Житомир, у яких 
відбувалися сеймики та інші публічні акції;
ф спалені актові книги і знищені справи щодо майнових прав шляхти; 
ф повернення власникам підааних-втікачів;
ф позбавлення прикордонних старост їхніх урядів, якщо вони не перебу
вали у своїх староствах; 
ф ліквідацію волонтерської військової служби;
ф роботу Шведської комісії [вела переговори про ухвалення мирного до
говору між двома державами]; 
ф укріплення міст Кам’янець-Подільський і Краків; 
ф пропозицію щодо однократного подимного податку для сплати боргів 
воєводства перед корогвами київського воєводи Адама Киселя, київсько
го підкоморія Юрія Немирича і Войцеха Качинського, які перебували на 
воєводському утриманні, та про призначення поборцею цього податку 
Андрія Бонковського з правом позивати неплатників до Головного люб
лінського трибуналу, і з погрозою судового переслідування поборці за 
ухиляння від цього призначення. Місцем збору податку призначено 
м. Житомир;

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 409 зв. -  
412 зв., акт 311. Мова старо
українська.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 173 -  
177. Мова польська. Опубл. : 
АЮЗР. -  Ч. II. -  Т. 1. -  
С. 414 -  425.
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ф нагороди для коронного стражника Олександра Замойського, київ
ського підкоморія Юрія Немирича, бельського воєводича, брестського 
підкоморія [Владислава] Лещинського, житомирського і нехворощан- 
ського старости Криштофа Тишкевича, сина і спадкоємця київського ка
штеляна Олександра Пісочинського.
До Житомирського ґродського уряду інструкцію подав маршалок сейми
ку Криштоф Тишкевич.

Грудня 15. -  Запис про асекурацію сеймиком Київського воєводства, 
який відбувся 15 грудня 1651 р. у м. Житомир, Лукашу Гулевичу, Людві- 
ку Ворошилу й Андрієві Бонковському, обраним послами на сейм, випла
ти кожному з них по 1000 польських золотих з подимного податку.

Грудня 15. -  Інструкція елекційного сеймику Чернігівського воєводства 
від 15 грудня 1651 р. у м. Житомир послам від воєводства на шеститиж
невий сейм у м. Варшава що мав початися 26 січня 1652 р., зокрема, 
про:
ф обрання послами на сейм житомирського старости Криштофа Тишке
вича, чернігівського чашника Якуба Стрільбицького, Олександра Лозин- 
ського і Прокопа Татомира;
ф відмову погодитися з умовами Білоцерківського миру 1651 р., який 
не ліквідував козацьку небезпеку, внаслідок чого шляхта воєводства 
не могла повернутися до своїх маєтків, не мала можливості повернути 
католикам сплюндровані козаками костели, зокрема, повернути ченцям- 
домініканам їхній костел у м. Чернігів, який козаки обернули на церкву, 
не могла навіть провести у м. Чернігів свій сеймик; 
ф збільшення реальної чисельності війська до встановленого сеймом 
рівня та про розміщення у воєводстві його певної частини; 
ф надання належного відшкодування тим землевласникам воєводства, 
чиї землі відійшли до Московської держави під час розмежування дер
жавних кордонів;
ф захист сеймом майнових і юридичних прав шляхти воєводства, яка по
страждала через загибель актових книг;
ф надання урядів у воєводстві тільки місцевій шляхті та скасування при
вілеїв на уряди, наданих неосілим у воєводстві особам; 
ф надання київському воєводі Адаму Киселю Богуславського староства; 
ф нагородження чернігівського воєводи, коронного польного гетьмана 
Марцина Калиновського;
ф діяльність на сеймі спільно з послами Київського воєводства.
До Житомирського ґродського уряду інструкцію подав маршалок сейми
ку Прокіп Татомир.

Грудня 15. -  Маніфестація від імені Міхала Миньковського перед Луць
ким ґродським урядом про втрату сімейного майна та майнових докумен
тів під час нападу 8 червня 1651 р. татар у с. Скорч на вози його дружини, 
яка тікала до м. Сокаль, коли він перебував у посполитому рушенні в 
таборі коронного війська поблизу м. Берестечко.

Грудня 16. -  Інструкція елекційного сеймику Волинського воєводства від
16 грудня 1651 р. у м. Луцьк послам від воєводства на шеститижневий 
сейм у м. Варшава, що мав початися 26 січня 1652 р., зокрема, про: 
ф обрання послами на сейм кременецького старосту кн. Міхала-Юрія 
Чорторийського; городельського старосту Андрія Чаплича Шпановського; 
чернігівського стольника, королівського ротмістра Романа Загоровського;

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 181 ізв.
Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 179 -  
180 зв. Мова польська. 
Опубл. :  АЮ ЗР.-Ч. II.- Т. 1. 
-С . 426-433.

Ф. 25, on. 1, спр. 270, арк. 771 зв.
-  773, акт 32. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 269, арк. 1088 -  
1097 зв., акт 25. Мови старо
українська і польська. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. II. -  Т. 1. -  
С. 391 -414.
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волинського підчашого Киліяна Вільгорського; луцького підсудка Вацла- 
ва Гулевича і королівського ротмістра Яна Линевського; 
ф звільнення розорених війною Волинського, Белзького і Подільського 
воєводств від податків і військових постоїв; 
ф припинення служби волонтерських корогов;
ф роботу Шведської комісії [вела переговори про укладення мирного до
говору між двома державами];
ф створення у кожному воєводстві фортеці, подібної до фортець у м. Ка- 
м’янець-Подільський і Краків, а у Волинському воєводстві -  укріплення 
м. Луцьк;
ф заборону амністії за злочини, заподіяні жовнірами коронних і приват
них корогов у шляхетських маєтках;
ф додаткову до умов Білоцерківського миру 1651 р. вимогу щодо повер
нення католикам костелів у м. Київ;
ф збереження прав православної церкви і повернення православним за
хоплених у них маєтків і церков, зокрема, повернення їм церкви у м. Лю
блін, повернення єпископові [Діонізію] Балабану Холмської єпископії 
та збереження за Олександром Мокосієм Дениском Жидичинської й Ов
руцької архімандрій і належних до них маєтків;
ф визнання достатньою звітність перед реляційним сеймиком поборців 
Шимона Козики і Адама Гулевича Воютинського; 
ф визнання достатньою звітність перед маршалком сеймику поборці Ва
силя Масальського щодо 5270 польських золотих, стягнених з євреїв во
єводства;
ф визнання надзвичайного подвійного подимного податку, ухваленого
14 липня 1651 р. воєводським сеймиком у обозі поблизу м. Берестечко, 
не окремим воєводським, а державним податком;
ф ревізію і коректуру актових книг гродських і земських судів Луцького, 
Володимирського і Кременецького повітів воєводства; 
ф забезпечення стійкого курсу державної валюти; 
ф заборону шляхтичам під загрозою інфамії виїздити за кордон під час 
війни;
ф спрощення судових процесів для повернення власникам підданих-вті- 
качів;
ф покарання міщан королівських міст, які під час козаччини грабували 
шляхетські маєтки;
ф зобов’язання старост забезпечувати надійну охорону замків під час 
посполитого рушення;
ф віддання під сеймовий суд чорштинського старости, за чиїм недбаль
ством Чорштинський замок під час посполитого рушення 1651 р. захо
пили повстанці [Костки Наперського]; 
ф розмежування Київського і Чернігівського воєводств; 
ф повернення Кременецькому староству відмежованих територій; 
ф уславлення пам’яті покійного руського воєводи кн. Яреми Вишне- 
вецького та нагороди його сина і всіх інших осіб, які відзначилися або 
постраждали у війні проти козацтва;
ф відшкодування синові покійного київського каштеляна Олександра Пі- 
сочинського за землі батька у Чернігівському воєводстві, які під час при
кордонного розмежування відійшли до Московської держави; 
ф зняття інфамії з Яна Чечеля Новоселицького;
ф звільнення на кілька років міст Луцьк, Володимир і Кременець від по
датків та жовнірських становиськ і переходів.
До Луцького ґродського уряду інструкцію подав маршалок сеймику Ро
ман Загоровський.
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Грудня 16. -  Реєстр особового складу повітової корогви ротмістра Во
линського воєводства Томаша Козики.

Грудня 22. -  Протестація Стефана Миколаєвського та його дружини 
Зофії-Кунегунди Миколаєвської перед Житомирським ґродським урядом 
проти підданого Павла Бутовича за відмову повернути майно, доручене 
йому 1648 р., під час втечі Миколаєвських після розгрому коронного вій
ська поблизу м. Корсунь.
Перелік майна та майнових документів.

Грудня 22. -  Запис квиту володимирського ксьондза і плебана Станіс- 
лава-Яна Ґонсецького володимирським євреям Абрамові Лейзеровичу 
Длугачевнчу та Ізраїлю Длугачевичу у зв’язку з сплатою ними згідно, 
з вливковим записом боргу Вільгельмові Дулісу, капітану-лейтенанту 
полку Станіслава Конецпольського, -  160 польських золотих, забезпече
них 2 кам’яними й одним дерев’яним будинком у м. Володимир.

Грудня 29. -  Протестація Івана Кевлича [Бражинського] перед Жи
томирським ґродським урядом проти підданих Адама Корчевського з 
с. Корчів (їхні прізвища подано) про спалення двору в частині с. Корчів 
під назвою с. Сліпчиці.

Грудня 29. -  Запис квиту ченців Луцького домініканського монастиря 
про припинення судового процесу проти володимирського орендаря, 
єврея Марка [Ізраїлевича], його сина та німців-жовнірів з полку по
знанського воєводи [Криштофа Опалинського], які вчинили напад на 
ксьондза Раймунда [Лайка] на дорозі з м. Володимир до с. Устилуг. 
Процес припинено після порозуміння сторін.

Грудня 30. -  Маніфестація Петра і Настазії Муканських перед Володи
мирським ґродським урядом про спустошення через голод орендованого 
ними у Войцеха й Катерини Колачинських с. Бродки Володимирського 
повіту.
Свідчення про це возного Миколая Бохновського: “видал тоє сєлцє Брод
ки, внивєчь дощенту спустошалоє, в котором и жодного хлопа нє маєпгь; 
котороє спустошене тоть же ero мл. п. Муканский мєнил: же хлопи юдин 
з голоду, яко то под чась трудний, шдни мусили поумирати, а другиє, 
шукаючи собє жьівности, мусили прєчь пойти”.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 187 -  
188 зв. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 1120 —
1121 зв., акт 36. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 87, арк. 856 зв. -  
857 зв., акт 607. Мова старо
українська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 188зв.- 
189. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 269, арк. 1148 — 
1149 зв., акт 56. Мова староукра
їнська. Кінець акта не зберігся.

Ф.28,оп. 1,спр. 87,арк. 434-435, 
акт 322. Мова староукраїнська.
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] ічня 12. -  Тестамент Стефана на Филиповичах Стрибиля від
2 березня 1651 р., складений у м. Корець, зокрема, про те, що 
“яко костел римський віри святої католицької вірує, так і я ві
рую, і з тим помираю”.
До Житомирського ґродського уряду випис з луцьких ґродських 

книг від 12 травня 1651 р. з тестаментом покійного Стефана Стрибиля 
подав Ян Островецький.

Січня 13. -  Маніфестація Сабіни Суходольської перед Житомирським 
іродським урядом про втрату майнових документів під час наступу татар 
і козаків у минулі роки.

Січня 16. -  Мандат королівського інстиґатора від 1 лютого 1651 р. до ко
ронного великого гетьмана Миколая Потоцького про виклик його до суду 
найближчого сейму у справі щодо обвинувачення його послами Москов
ської держави в порушенні мирної угоди з нею від 1637 р. через недотри
мання у своїх листах точності у титулуванні московського царя.
Реляція возного Яна Вишомирського про подання мандата для запису в 
актові книги Вінницького ґродського суду та про вручення його Мико
лаєві Потоцькому 1 жовтня 1651 р., а також аналогічних мандатів -  ко
ронному польному гетьманові Марцину Калиновському (2 листопада
1651 р.) та королівському полковникові Станіславу Потоцькому (15 лис
топада 1651 р.).

Січня 16. -  Свідчення возного Яна Вишомирського перед Вінницьким 
ґродським урядом про надання Катерині з Комарова Струсівні Синин- 
ській слугами Марцина Калиновського в оренду згідно з контрактом з 
їхнім паном від 13 грудня 1651 р. містечок Клебань (Старгород), [Кир- 
на]сівка, Федорів[ка], Холодівка, Крищинці, Війтівці, Богданівка, Заха- 
ріяшівка та про інтромісію ним нової державці у орендований маєток. 
Зарука за порушення умов контракту становила 200 тис. польських зо
лотих, інші умови оренди у акті не вказано.

Січня 20. -  Тестамент ігумена Тригірського пустинного монастиря ієро
монаха Никифора Оношкевича від 7 січня 1652 р., складений у Тригір- 
ському монастирі, зокрема, з розпорядженнями щодо майнових справ 
монастиря.
До Житомирського ґродського уряду тестамент покійного ігумена подав 
чернець цього монастиря Ярофей.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 202 
205 зв., акт 6. Мова польська.

Ф.11,оп. 1,спр. 14, арк. 208 і зв., 
акт 9. Мова польська.

Подано за: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 701 -  703. Мова поль
ська. Актова книга (№ 4598), 
де вміщено цей документ, не 
збереглася; тематичний покаж
чик до неї див. ф. 44, оп. 1, 
спр. 15.

Подано за: АЮЗР. -  Ч. VII. -  
Т. 1. -  С. 470 -  471. Мова поль
ська. Актова книга Вінницького 
ґродського суду (старий № 4598) 
не збереглася.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 214 зв.-
215 зв., акт 17. Мова староукра
їнська.
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“Jf голови хмєлєлі облояфньїє маючи ”

Січня 20. -  Свідчення возного Яцька Куликовського перед Вінницьким 
ґродським урядом про передання львівському підстолію Здиславу За- 
мойському і його дружині Зофії м. Ладижин, надане їм у заставне дер
жання за 50 тис. польських золотих кн. Дмитром-Юрієм Корибутом 
Вишневецьким.

Січня 20. -  Свідчення возного Яцька Куликовського перед Вінницьким 
ґродським урядом про передання Григору Важинському м. Баланівка і 
сл. Б[и]рлівка, наданих йому у доживотне держання кн. Дмитром-Юрієм 
Корибутом Вишневецьким.

Січня 26. -  Маніфестація Захаріяша Андрушевича та його дружини Ма
рини перед Житомирським ґродським урядом про збитки, заподіяні пов
сталими підданими з с. Недбаївка в Пулинської волості Соколівського 
ключа, заставленого йому Станіславом Тишкевичем, та ін. сіл (спалення 
двору і корчми, розкопання греблі та спуст ставу). В селі залишилося 
тільки 3 родини підданих.

Лютого 1. -  Свідчення Яна Лозицького перед Житомирським ґродським 
урядом про одержання від житомирського священика Василя Кохновича 
речей, доручених йому на зберігання двоюрідним братом Андрієм Ло- 
зицьким, який служив у корогві Яна Бруяки і загинув 1651 р. поблизу 
м. Біла Церква в бою проти козаків.

Лютого 1. -  Протестація від імені Андрія Чаплича Шпановського пе
ред Володимирським ґродським урядом проти підданих з с. Устилуг: 
“ижь подданьїє устилузкиє, давьньїми буньтами и своєволєю будучи 
напєлнєньїг, а звласча под тую козачизну, гдє збожа шляхєцкиє рабовали, 
статьии розбирали сод шкуть, шкутьі для жєлиза и на злост спьсовали, 
палили, и тепер тое^е своєволи будучи полньїе, ч[ас]тьіє перегроа/еки 
чинять на шпихлирь вельможного єго мл. пана старости ..., юбецуючи 
єго согнємь знести”.

Лютого 2. -  Свідчення возного Яна Вишомирського перед Вінницьким 
ґродським урядом про ув’язання Самуеля Груї у містечка Сомівка і Ка
м’яниця, передані йому згідно з контрактом від 3 січня 1652 р. в чотири
річну оренду князем Дмитром-Юрієм Корибутом Вишневецьким.

Лютого 5. -  Протестація від імені Кристини Жаровської та її чоловіка 
Самуеля Жаровського перед Житомирським ґродським урядом проти 
Богдани Відзґи щодо неповернення речей, доручених їй на зберігання
1651 р. під час наступу козацького війська.
Під час взяття м. Черняхів козаки вбили власника речей Богдана Зміїів- 
ського, стрия скаржниці, а також чоловіка Богдани Відзґи.

Лютого 5. -  Протестація від імені Кристини Жаровської та її чоловіка 
Самуеля Жаровського перед Житомирським ґродським урядом проти 
черняхівського міщанина і орендаря, єврея Маєрка щодо несплати за
боргованих 120 польських золотих та неповернення речей, доручених 
йому на зберігання стриєм Жаровської -  Богданом Зміїівським 1651 р., 
під час наступу козацького війська.

Лютого 6. -  Маніфестація брацлавського підстолія Станіслава [Р]же- 
вуського перед Вінницьким ґродським урядом про збитки на 60 тис. 
польських золотих, яких він зазнав 1648 р. через “ребелію тамтешніх 
хлопів і козацьку сваволю” в орендованих ним у Яна Замойського містах

Подано за: АЮЗР. -  Ч. VII. -  
Т. 1. -  С. 472 -  473. Мова поль
ська. Актова книга Вінницького 
ґродського суду (старий № 4598) 
не збереглася.

Подано за: АЮЗР. -  Ч. VII. -  
Т. 1. -  С. 473 -  474. Мова поль
ська. Актова книга Вінницького 
ґродського суду (старий № 4598) 
не збереглася.

Ф.11,оп. 1,спр. 14, арк. 218 зв.- 
219, акт 21. Мова польська.

Ф.11,оп. 1,спр. 14, арк. 222 і зв., 
акт 25. Мова староукраїнська.

Ф.28, on. 1, спр. 88, арк. 44 і зв., 
акт 30. Мова староукраїнська.

Подано за: АЮЗР. -  Ч. VII. -  
Т. 1. -  С. 477 -  478. Мова поль
ська. Актова книга Вінницького 
ґродського суду (старий № 4598) 
не збереглася.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 222 зв. -  
223 зв., акт 26. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 223 зв.- 
224, акт 27. Мова польська.

Подано за: АЮЗР. -  Ч. VII. -  
Т. 1. -  С. 475 -  476. Мова поль
ська. Актова книга Вінницького 
ґродського суду (старий № 4598) 
не збереглася.



<Року 1652

Красне, Рогізна Стара, Рогізна Нова, містечках Шпиків, Кобилля і селах 
Турківка, Уліхи, Ска[з]инці, Коханівка, Черемошне, Іванівці та про усу
нення його 1651 р., одразу після Білоцерківського миру з козаками, від 
цієї оренди слугами Замойського, які стягнули на користь свого пана всі 
підданські повинності і відправили зібране в м. Замостя і Тарнів, а його 
позбавили можливості відшкодувати заподіяні збитки.

Лютого 7. -  Протестація Яна Клепацького, слуги товариша гусарської 
корогви коронного великого гетьмана Марцина Калиновського, перед 
Вінницьким ґродським урядом проти урядника, війта і всієї громади 
с. Жерденівка Вища (Яцьківка), підданих Андріяна Рогозинського, які 
З лютого 1652 р. тяжко побили і пограбували його при спробі стягнути з 
села стацію для свого пана.
Захоплено шаблю, пістолет, шапку і 60 червоних золотих.

Лютого 8. -  Свідчення возного Яна Вишомирського перед Вінницьким 
ґродським урядом про ув’язання Самуеля Груї у м. Вахнова Гребля Він
ницького повіту, передане йому згідно з заставним записом від 3 січня
1652 р. у держання за 7100 польських золотих кн. Костантим-Криш- 
тофом Корибутом Вишневецьким.

Лютого 8. -  Лист Андрія Бонковського до Житомирського ґродського 
уряду зі скаргою на міщан м. Івниця за переслідування його та погрози 
позбавити життя.

Лютого 9. -  Тестамент Яна-Казимира Суходольського, зокрема, про його 
поховання в костелі м. Паволоч “перед чудотворним образом Найсвя- 
тішої Діви”.

Лютого 10. -  Протестація від імені Криштофа Тишкевича перед Жито
мирським ґродським урядом проти ротмістра Яна Душі Подорецького і 
жовнірів його охотницької корогви щодо нападу 15 липня 1651 р. заради 
здобичі на дідичний маєток Тишкевича м. Кодня й приміські фільварки. 
Корогва вчинила напад, відірвавшись від передової сторожі коронного 
війська, що зупинилося поблизу м. Паволоч, чекаючи на основні сили 
війська, яке після перемоги поблизу м. Берестечко наступало на козацьку 
Україну в напрямі м. Біла Церква.
Перелік заподіяних злочинів і реєстр збитків.

Лютого 10. -  Протестація від імені Криштофа Тишкевича перед Жито
мирським ґродським урядом проти Петра Залеського та його спільни
ків, які, утворивши охотницьку чату, але уникаючи приєднання до коро
лівського війська, напали у. серпні 1651 р. на старостинський маєток 
Тишкевича с. Вереси і захопили у підданих 30 волів і корів, 80 овець та 
20 кіз, заподіявши збитків на 1 тис. золотих.

Лютого 10. -  Протестація від імені Криштофа Тишкевича перед Жито
мирським ґродським урядом проти Андрія Суходольського, ротмістра 
корогви краківського воєводи кн. Владислава-Домініка Заславського і 
жовнірів його корогви щодо нападу 16 липня 1651 р. на дідичний маєток 
Тишкевича м. Кодня й приміські фільварки.
Корогва була в складі передової сторожі коронного війська, що зупини
лося поблизу м. Паволоч, чекаючи на основні сили війська, яке після 
перемоги поблизу м. Берестечко наступало в напрямі м. Біла Церква. 
Реєстр підданих, у яких захоплено худобу та інше майно.

Подано за: АЮЗР. -Ч. III. -Т. 4. -  
С. 704 -  706. Мова польська. 
Актова книга (№ 4598), де вмі
щено цей документ, не зберег
лася.

Подано за: АЮЗР. -  Ч. VII. -  
Т. 1. -  С. 478 -  479. Мова поль
ська. Актова книга Вінницького 
ґродського суду (старий № 4598) 
не збереглася.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 227 зв. -
228, акт 31. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 228 зв.- 
230, акт 33. В акті текст теста- 
менту не дописано. Мова поль
ська.

Ф.11, оп. 1, спр. 14, арк. 232 -
234 зв., акт 36. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 234 зв. -
235, акт 37. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 235 зв. -
239, акт 38. Мова польська.

32* <9е+247'Я*>



“УС голови хмелем облощниє маючи "

Лютого 10. -  Протестація від імені Криштофа Тишкевича перед Жито
мирським ґродським урядом проти братів Миколая та Юрія Підгаєцьких, 
які у серпні 1651 р., в ході боїв коронного війська проти козаків поблизу 
м. Біла Церква, видаючи себе за жовнірську чату, напали зі своєю челяд
дю, драгунами та підданими їхнього швагра з с. Городище на старос- 
тинський маєток Тишкевича с. Вереси і захопили там 15 панських волів 
і корів, а також побили під даного і відрізали йому вухо, заподіявши Тиш- 
кевичу збитків на 500 [польських] золотих за худобу та на 500 гривень за 
підданого, який, одужавши, втік з села.

Лютого 10. -  Протестація підданих Криштофа Тишкевича з с. Станишів- 
ка перед Житомирським ґродським урядом проти слуг і побережників 
Абрама Стрибиля з с. Ловків, які в серпні 1651 р., коли коронне військо 
вело бої проти козаків поблизу м. Біла Церква, напали, видаючи себе 
за жовнірську чату, на пасіку Тишкевича, розграбувавши 30 бджолиних 
пнів і заподіявши збитків на 1 тис. кіп литовських грошів.

Лютого 10. -  Свідчення і судова присяга підданих королівського рот
містра Криштофа Сапеги перед Луцьким ґродським урядом про наяв
ність димів у його маєтку м. Несухоїжі під час збору подвійного подим
ного податку, ухваленого сеймиком Волинського воєводства 14 липня
1651 р. в таборі поблизу м. Берестечко.
У містечку Несухоїжі через козаків і татар, а також голод і пошесть за
лишилося 143 християнських і 6 єврейських димів.

Лютого 12. -  Універсал короля Яна-Казимира від 18 січня 1652 р. ко
мандирам військових регіментів про звільнення від постоїв спустошених 
війною маєтків Олександра Замойського Лукомль і Віллє в Київському 
повіті і з забороною перешкоджати осадженню підданих.

Лютого 14. -  Протестація від імені Олександра і Євфрузини Замой- 
ських перед Житомирським ґродським урядом проти Станіслава Лянц- 
коронського, брацлавського воєводи, полковника і ротмістра коронного 
війська, щодо самовільного розквартирування 28 жовтня 1651 р. його ко
зацької корогви в містечку Віллє і пограбування підданих.
Реєстр захопленого майна.

Лютого 16. -  Протестація від імені Павла Олексича Ґиранойського перед 
Житомирським ґродським урядом проти поручника і жовнірів (їхні пріз
вища подано) корогви ольштинського старости [Яна-Олександра Дани
ловича] за насильства, грабунки і підпали, заподіяні ними під час постою 
в маєтках протестанта м. Чагів та с. Оситків.

Лютого 16. -  Протестація від імені архімандрита Києво-Печерського мо
настиря Иосифа Тризни перед Житомирським ґродським урядом проти 
Яна Домановського, вепринського урядника київського каштеляна Мак- 
симіліана Брозовського, слуг і бояр каштеляна щодо наїзду у вересні
1651 р. на монастирські маєтки села Межирічка і Вишевичі, захоплення 
збіжжя й худоби, спалення селянських дворів і гумен, побиття слуг та ін. 
кривди і збитки.

Лютого 16. -  Протестація від імені ігумені Корецького і Клинецького мо
настирів Зофії-Серафини Ярмолинської перед Житомирським ґродським 
урядом проти овруцького старости Владислава Немирича та жовнірів 
його корогви (прізвища подано) щодо розквартирування у монастирсько
му с. Клинці і пограбування підданих, що призвело до їх відходу.
Реєстр захопленого майна.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 239 і
зв., акт 39. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 239 зв. -  
240, акт 40. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 271, арк.75 зв. -  
77, акт 48. Мова староукраїн
ська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 240 і 
зв., акт 41. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 240 зв. -  
244 зв., акт 42. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 247 -  
248 зв., акт 43а. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 248 зв. -  
251, акт 44. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 251 -
258 зв., акт 45. Мова польська.



<Року 1652

Лютого 19. -  Реляція возного Івана Ваневського перед Житомирським 
ґродським урядом про вручення позову до Головного люблінського три
буналу київській міщанській громаді у справі щодо присудження їй 
баніції за скаргою житомирського старости Криштофа Тишкевича про 
несплату за 2 роки 10 тис. польських золотих чопового податку, ухва
леного сеймом і затвердженого 1648 р. сеймиком Київського воєводства 
у м. Житомир.

Лютого 20. -  Протестація від імені Яна Замойського перед Луцьким ґрод
ським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 4 - 6  січня 1652 р. 
у його Дорогобузькому ключі польськими і німецькими жовнірами ка
пітана Криштофа Корманського з надвірного війська покійного руського 
воєводи кн. Єремії Вишневецького.
Судова присяга підданих на підтвердження протестації.

Лютого 21. -  Протестація від імені Яна Ярмолинського перед Жито
мирським ґродським урядом проти жовнірів корогви ротмістра Яна- 
Станіслава Славинського (їхні прізвища подано) щодо незаконного, всу
переч охоронному універсалу, розквартирування цієї корогви у маєтку 
Ярмолинського м. Ворсівка і пограбування міщан.
Реєстр захопленого майна.

Лютого 21. -  Протестація від імені Яна Ярмолинського перед Жито
мирським ґродським урядом проти Лева Тиші Биковського, Яна Пер
ського та ін., які 14 жовтня 1651 р., вже після укладення Білоцерківського 
миру, назвавшись жовнірами, але не служачи у війську, ані кварцяному, 
ані суплементовому, напали з своєю рукодайною челяддю та різними на
браними людьми на маєток Ярмолинського м. Янівка і захопили 30 во
лів, 30 корів, 15 яловиць, 100 овець і ягнят, 50 баранів і ялових овець, 30 
свиней, 15 вепрів, 5 коней і 4 кобили, заподіявши йому і його підданим 
збитків на 4 тис. польських золотих.

Лютого 23. -  Протестація ректора Вінницького єзуїтського колегіуму 
ксьондза Яна Жуховича перед Луцьким ґродським урядом про розорення 
на 2 тис. польських золотих підданими Києво-Печерського монастиря -  
селянами с. Журевичі Київського воєводства, маєтку колегіуму с. За- 
мисловичі, “будучи єсчє сод пєршоє козаччизни и вьіузданоє рєбєлии 
козаі/коє в нєпогамованой лицєнции, маючи зая/ирєньїє сєрца до вьіпєл- 
нєнья вшєлякоє злости и своєволи завзятоє, а сособливє на костєли ка- 
толш/киє нєнавистю што найболшою наступуючьі, в року недавно про- 
шлом [1651] под чась вьіправованя сє козаі/кого войска под Бєрєстєг/кую, 
в надєю упевненого собє з Рєчьі Посполитоє коронноє звитязтва”.

Лютого 24. -  Протестація перед Луцьким ґродським урядом послів Вій
ська Запорозького Гараська Яцьковича, Семена Несяртовича, Михайла 
Таборенка, Васька Хоменка, Андрія Лісівця і Федора Конельського, які 
прямували на сейм, та їхнього пристава -  новгород-сіверського підсуд
ка Петра Хоревського, про напад 23 лютого 1652 р. на їхню господу в 
м. Луцьк п’яних слуг Костантого Пузини.

Лютого 26. -  Протестація від імені Северина Потоцького перед Жито
мирським ґродським урядом проти овруцького старости Владислава Не- 
мирича та жовнірів його охотницьких корогов під проводом ротмістра 
Яна Островського (прізвища подано), які у квітні 1651 р., під час чоти- 
ритижневих становиськ, розграбували маєтки Потоцького -  містечка

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 258 зв.-
259, акт 46. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 271, арк. 93 зв. -  
96 зв., акт 47/63. Мова старо
українська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 259 -
260, акт 47. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 260 і 
зв., акт 48. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 271, арк. 100 -  
102, акт 51/67. Мова старо
українська. О п у б л .: АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 .-С . 706-708.

Ф. 25, оп. 1, спр. 271, арк. 104 -  
105 зв., акт 54/70. Мова старо
українська. О п у б л .: АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 .-С . 709-711.

Ф. 11, оп. 1, спр. 14, арк. 263 -
270 зв., акт 51. Мова польська.



Клинець і Велідники та села Скребеличі, Юрківщина, Красилівка, Соро- 
копень, Білка, Стугівщина і Хлупляни.
Реєстр захопленого майна.

Лютого 26. -Лист короля Яна-Казимира від 3 березня 1650 р. до луцького 
підстарости Щасного-Збожного Лайщевського про підтвердження прав 
і привілеїв євреїв м. Луцьк.

Лютого 28. -  Протестація від імені Криштофа Пстроконського та його 
дружини Гелени перед Житомирським ґродським урядом проти Андрія 
Бонковського, який 8 жовтня 1651 р. розграбував обоз їхніх підданих при 
поверненні після Білоцерківського миру 1651 р. з козацької України до 
маєтку Пстроконських м. Івниця.
Реєстр захопленого майна.

Лютого 28. -  Протестація від імені Криштофа і Гелени Пстроконських 
перед Житомирським ґродським урядом проти ротмістра Яна Душі По- 
дорецького та жовнірів його корогви, які у серпні 1651 р. напали заради 
здобичі на маєток Пстроконських м. Івниця, вбили 4 підданих, поранили 
і порозганяли інших, розграбувавши майна на суму понад 1,8 тис. поль
ських золотих.
Корогва була у складі передової сторожі коронного війська, що зупини
лася поблизу м. Поволоч, чекаючи на основні сили війська, яке після пе
ремоги поблизу м. Берестечко наступало в напрямі м. Біла Церква. 
Наведено прізвища загиблих і реєстр захопленого майна.

Лютого 28. -  Тестамент венденської каштелян[ової] Анни Ґлембоцької 
від 8 лютого 1652 р., складений у с. Смордва, зокрема, про її поховання 
у Дубнівському францисканському костелі.

Лютого 28. -  Свідчення возного Яна Вишомирського перед Вінниць
ким ґродським урядом про огляд м. Комарів Вінницького повіту та його 
присілків [назви не вказано], маєтку королівського ротмістра Казимира 
Пісочинського, та про засвідчення їхнього розорення і спустошення та
тарами, козаками і коронним військом, а також моровицею.
У м. Комарів залишилося лише 50 халуп, в яких уціліло дуже мало лю
дей, а від решти халуп залишилися тільки пусті пляци. В присілках біль
шість халуп спалено, а в уцілілих люди мешкали тільки деінде. Всі гос
подарські споруди в маєтку знищено.

Лютого 29. -  Протестація від імені Григорія Ліплянського перед Жито
мирським ґродським урядом проти Павла Филиповського, який, “зане
хаявши свою шляхетську гідність”, приєднався під час “козацької сва
волі” до Війська Запорозького і, ставши там сотником, не раз нападав 
з своєю сотнею на маєток протестанта с. Рудня, продовжуючи ці напа
ди і після Зборівського миру 1649 р., внаслідок чого заподіяв збитків 
на 500 польських золотих, а 12 лютого 1652 р., прийшовши до двору 
Ліплянського й захопивши перед цим збіжжя на руднянському млині, об
разив його і його дружину та пообіцяв вбити Ліплянського навесні, коли 
знову почнеться “війна з ляхами”.

Лютого 29. -  Протестація від імені Яна Ярмолинського перед Жито
мирським ґродським урядом проти Остафія Тушевського, який, назвав
шись після укладення Білоцерківського миру 1651 р. жовніром, але не 
служачи ні у кварцяному, ані у суплементовому війську, наслав 6 жовтня
1651 р. свою рукодайну челядь з приєднаними до неї різними людьми на

и7( голови хмєлєм облождньїє маючи ”

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 274 -  
276 зв., акт 54. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 272, арк. 104 —
106 зв., акт 111. Мови старо
українська і польська.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 285 -  
287 зв., акт 59. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 272, арк. 126 зв.- 
130, акт 125. Мови староукра
їнська і польська.

Подано за: АЮЗР. -  Ч. VII. -  
Т. 1. -  С. 480 -  481. Мова поль
ська. Актова книга Вінницького 
ґродського суду (старий № 4598) 
не збереглася.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 289 зв. -  
290 зв., акт 62. Мови старо
українська і польська. О п у б л .: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  С. 711 -  
713.

Ф. 11,оп. 1,спр. 14, арк. 295-296,
акт 66. Мови староукраїнська і
польська.
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маєток Ярмолинського с. Березовиця й частину с. Минійки, заподіявши 
збитків на суму понад 2 тис. польських золотих.
Реєстр захопленого майна.

Березня 1. -  Протестація Станіслава Синицького, від себе та від імені 
всіх родичів покійного Міхала Уренки [Вренґи?] Босого, перед Вінниць
ким гродським урядом проти підданих Яна Замойського з сіл Баланівка 
і Диківка та міст Стіна і Ямпіль Брацлавського воєводства, які в лютому
1650 р. вбили і пограбували Міхала Вренґу Босого під час його повер
нення після Зборівського миру 1649 р. до свого маєтку -  частини с. Ба
ланівка.
Свідчення возного Шимона Шибинського про арешт вбивць.

Березня 1. -  Маніфестація Стефана Жабокрицького перед Вінницьким 
ґродським урядом про зловживання подружжя Станіслава і Маріанни 
Скоповських, державців його маєтків сіл Жабокрич, Торків і Сільниця. 
Скоповські стягали поволовщину щорічно, примушували підданих до 
підвод на 30 миль, а не на 7 згідно з інвентарем, а також священика с. Тор
ків -  до відбування підданських повинностей. На спробу Жабокрицького 
припинити ці зловживання Станіслав Скоповський заявив: “вільно мені 
над підданими робити все що завгодно” і погрожував йому.

Березня 5. -  Протестація від імені київської підсудкової Анни Вітовської 
перед Житомирським ґродським урядом проти Яна Бруяки та його спіль
ників [близько 150 чол.], які під військовими знаками, наїжджаючи “спо
собом жовнірських чат”, чинили у вересні -  жовтні 1651 р. грабунки в її 
маєтках селах Ставок Великий, Ставочок і Юрівка.
Реєстр захопленого майна.

Березня 5. -  Протестація від імені Анни Вітовської перед Житомирським 
ґродським урядом проти Олександра Ґуровського, Марцина Радзіков- 
ського та їхніх спільників [понад 80 чол.], які, вже не перебуваючи на 
коронній військовій службі, “способом жовнірських чат” (але під вій
ськовим знаком замість корогви) наїжджали у вересні -  жовтні 1651 р. і 
чинили грабунки в її маєтках селах Ставок Великий, Ставочок і Юрівка. 
Реєстр захопленого майна.

Березня 5. -  Протестація від імені Анни Вітовської перед Житомирським 
ґродським урядом проти Якуба Вільчка Тушевського, Миколая Голян- 
ського та ін. слуг і бояр коронного стражника Олександра Замойського з 
м. Коростишів, які, не будучи на коронній військовій службі, але видаю
чи себе за жовнірів, чинили у вересні -  жовтні 1651 р. наїзди і грабунки у 
маєтках Вітовської селах Ставок Великий, Ставочок і Юрівка.
Реєстр захопленого майна; свідчення возного Івана Подамацького про 
грабунки й арешт захопленого майна під заклад в 1 тис. кіп литовських 
грошів.

Березня 5. -  Протестація від імені Олександра Гуменецького перед Жи
томирським ґродським урядом проти Криштофа Віталішевського, поруч
ника корогви Олександра Замойського, який після Берестецької битви
1651 р. залишив свою корогву і, зібравши у м. Коростишів кілька де
сятків служилої челяді та колишніх реєстрових козаків, наїхав 10 серп
ня 1651 р. на маєтки Гуменецького села Городськ і Війташівка, захопив 
худобу і піддав тортурам підданого.

Подано за: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 713 -  717. Мова поль
ська. Актова книга Вінницького 
ґродського суду (старий № 4598) 
не збереглася.

Подано за: АЮЗР. -  Ч. VI. -  Т. 1. 
С. -  580 -  581. Мова польська. 
Актова книга Вінницького ґрод
ського суду (старий № 4598) не 
збереглася.

Ф. 11,оп. 1,спр. 14,арк. 301 зв.-
303, акт 70. Мова польська.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 303 зв. -
304, акт 71. Мова польська.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 304 -  
305 зв., акт 72. Мова польська.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 305 зв. -
306, акт 73. Мова польська.
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Березня 5. -  Протестація від імені ректора Даніеля Люкановича і братії 
Луцького єзуїтського колегіуму перед Луцьким ґродським урядом про 
насильства і грабунки, заподіяні 1 січня 1652 р. у належному колегіуму 
с. Ботин жовнірами капітана Криштофа Корманського з надвірного вій
ська покійного руського воєводи кн. Яреми Вишневецького.
Судова присяга підданих колегіуму на підтвердження протестації.

Березня 5. -  Протестація від імені ректора Даніеля Люкановича і братії 
Луцького єзуїтського колегіуму перед Луцьким ґродським урядом про 
насильства і грабунки, заподіяні 15 червня 1651 р. боярами і селянами 
сіл Воротнів і Романів, які “под час посполитого рушєня и єкспєдиции 
Бєрєстєі/коє, гдє под Берестечком будучьі при єго мп. пану Фирлєєви, 
яко пану своєм, а ро/имистр[у] на тот час повєтовом воєводьства Во- 
льшского, и вь служьбє зь соньїмь зостаючьі; которьіє то бояровє и под- 
даньїє воротнєвьскиє и романовьскиє содлучьівьшьіс сод хорогвє пана 
своєго, прьібравьшьі до сєбє комьпании розноє; такь жє хлолства, боя- 
ровь зь тьіх жє сєль; до кияку десять коней,... по двакроть на село Льісчє 
и Дивинь, маєтьнос/я протєстаньтис, наєздзали”.

Березня 13. -  Асигнація короля Яна-Казимира про затвердження умов 
Білоцерківського миру 1651 р., видана Війську Запорозькому після зриву 
сейму 1652 р., який мав затвердити цей договір.

Березня 14. -  Асигнація духовних і світських сенаторів Корони і Вели
кого князівська Литовського про затвердження умов Білоцерківського 
миру 1651 р., видана гетьману Війська Запорізького Богдану Хмельниць
кому після зриву сейму 1652 р., який мав затвердити цей договір.

Березня 18. -  Протестація від імені кн. Вацлава Святополка Четвертен- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, за
подіяні у вересні 1651 р. у його селах Тростянець, Лище, Острів і м. Чет
вертая корогвою королівського ротмістра Олександра Жолкевського.

Березня 18. -  Протестація від імені кн. Вацлава Святополка Четвертен- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, за
подіяні у вересні 1651 р. у його селах Тростянець, Лище, Острів і м. Чет
вертая драгунською корогвою капітана Криштофа Корманського з на
двірного війська покійного руського воєводи кн. Єремії Вишневецького.

Березня 21 .- Протестація від імені кн. Настазії Друцької Любецької перед 
Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні у другій 
половині 1651 р. в її селах Козин, Переспа і Любче жовнірами і челяддю 
корогви королівського ротмістра Томаша-[Казимира] Сапеги, які “збожа 
розньїє -  жита, гречки и ячьмєни, у подданьїх тьілко протєстаньтис што 
найдовалос, телята порєзали, курьі, ґусьі, бьідла, вепри, свини побили, 
побрали, солонини, масла, сьірьі побрали, и сродзє тьіє добра знисчьіли, 
подданьїх: такь зьубожили, жє сод голоду нєкоторьіє поумєрали”.

Березня 25. -  Протестація Станіслава Сарнецького перед Вінницьким 
ґродським урядом проти подружжя Олександра і Анни Бочковських за 
наїзд 20 липня 1651 р. на його заставний маєток с. Янків.
Перелік захопленого майна. Реляція возного Яна Осецького про засвід
чення розграбування села і розігнання підданих.

Ф.25,оп. 1, спр. 271, арк. 143 зв.-
147, акт 93. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 271, арк. 159 - 
162, акт 98. Мова староукраїн
ська. О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4 .-С . 717-720.

Ф. 1230, оп. 1, спр. 39, арк. 1. 
Мова польська. Фотокопія доку
мента з Воєводського держав
ного архіву у м. Гданськ, 300, 
29/136, арк. 117.

Ф. 1230, оп. 1, спр. 39, арк. 1-2. 
Мова польська. Фотокопія доку
мента з Воєводського держав
ного архіву у м. Гданськ, 300, 
29/136, арк. 117 і зв.

Ф. 25, оп. 1,спр. 271, арк. 198зв.- 
202 зв., акт 120. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 271, арк. 209 -  
210, акт 125. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 271, арк. 215 -  
216, акт 128. Мова староукра
їнська.

Подано за: АЮЗР. -  Ч. VI. -  
Т. 1. -  С. 581 -  583. Мова поль
ська. Актова книга Вінницького 
ґродського суду (старий № 4598) 
не збереглася.
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Березня 26. -  Маніфестація від імені Валеріана Ґурського перед Луць
ким ґродським урядом про спустошення 1651 р. його заставного маєтку 
с. Черняхів: “прєзь нєпрьіятєля коронного року прошьлого [1651] тьіє 
крає воєводства Вольїньского иньфєсьтуючого спустошоноє, вь нем 
халупь самьіхь фуньдитусь согьнємь спалєно десять, зь другихь халупь 
подданнє зь жонами, дєтьми, коньми, волами и иньшьімь добьітькомь 
до Орьдьі забраниє, другьіє прєчь пошьли за сваволею”.

Березня 29. -  Квит послів Війська Запорозького Михайла Таборенка і 
Федора Конельського (писаря), від себе та від імені своїх товаришів Га- 
расима Яцьковича, Семена Несяртовича, Васька Хоменка й Андрія Лі- 
совця, а також новогрод-сіверського підсудка Петра Х[а]ревського, во- 
лодимирському підкоморичу Костантому Пузині і його слугам про ска
сування протестації від 24 лютого 1652 р. щодо побоїв, заподіяних ними 
посольству.
Протестацію скасовано внаслідок порозуміння сторін.

Квітня 6. -  Маніфестація Євфрозини з Кмитів, вдови Станіслава Мир
ського, жовніра корогви ротмістра Яна Линевського, перед Луцьким 
ґродським урядом про втрату 1651 р. майна і майнових документів 
під час втечі до м. Пінськ “под час наступуючьіх з Украиньї трвогь и 
нєбєзьпєчєнствь, кгдьі нєприятєлє короньнмє рєбєльлизаньтовє козаки 
[з офдою татарскою злучєньїє в тутошьньїє край впадмвали”.

Квітня 6. -  Реєстр кривд і збитків, заподіяних [1651 p.] підданим Петра 
Загоровського з сіл Хорів, Загайці й Валовичі іноземною надвірною ко
рогвою київського воєводи [Адама Киселя] під час її триденного постою 
в селах.
Судова присяга підданих у цій справі.

Квітня 9. -  Протестація о. Бенедикта Мокосія Баковецького перед Воло- 
димирським ґродським судом про кривди і збитки, заподіяні 1651 р. під
даним у його маєтку с. Біличі волоською корогвою київського воєводи 
Адама Киселя під час її дводенного постою в селі.

Квітня 15. -  Декрет Володимирського ґродського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою 
власника м. Кисилин Олександра Чаплича [Шпановського] щодо необе
режного поводження з вогнем челядників Яна Ґноїнського та корецького 
орендаря неосілого єврея Абрама (Аврася), через що в місті згоріло 14 
дворів з винницями, солодовнями, пасіками та ін., серед яких були бу
динки євреїв Шмойла й Ограма.
Пожежа сталася вночі проти 28 березня 1651 р. під час втечі Яна Ґно
їнського з дружиною й челяддю та єврея Абрама “пєрєд тривогами 
нєприятблскилш” до Польщі. Під час ночівлі в одному з порожніх бу
динків челядники пили горілку разом з євреєм Абрамом.

Квітня 15. -  Декрет Володимирського ґродського суду у справі про за
судження до інфамії рокитнянського священика Євфімія і білашівських 
підданих Володимирсько-Брестського біскупства за заподіяння 28 жовт
ня 1650 р. тяжких побоїв і ран Яну Добринському та його слугам й захоп
лення їхнього майна.

Квітня 17. -  Протестація від імені Павла Гулевича [Воютинського] 
та від громад його сіл Охлопів і Бородчичі перед Луцьким ґродським

Ф. 25, on. 1, спр. 271, арк. 251 зв.- 
252 зв., акт 150. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 272, арк. 219 — 
220 зв., акт 188. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 . -С.  720-721.

Ф. 25, on. 1, спр. 271, арк. 355а 
зв. -  356 зв., акт 211. Мова ста
роукраїнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 88, арк. 529 -  
533 зв., акт 400. Мова старо
українська.

Ф. 28, on. 1, спр. 88, арк. 164 — 
165 зв., акт 118. Мова старо
українська.

Ф. 28, on. 1, спр. 88, арк. 886 -  
887 зв., акт 568. Мова старо
українська.

Ф. 28, on. 1, спр. 88, арк. 914 -  
916 зв., акт 580. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т . 4. -С.  721 -723.

Ф. 25, on. 1, спр. 271, арк. 381 -
383, акт 234. Мова староукра
їнська.
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урядом про насильства і грабунки, заподіяні в цих селах у червні 1651 р. 
посполитим рушенням Сандомирського воєводства та надвірними ко
рогвами кн. Єремії, Дмитра і Костантого Вишневецьких.

Квітня 17. -  Протестація Миколая (на час запису -  “законьникь рєкгулм 
святого Базилєго Великого” Макарій) Фурсовича Божопольського пе
ред Луцьким ґродським урядом про відшкодування подружжям Сте- 
фаном і Анною Лесневськими заподіяних йому збитків, оскільки він у 
1648 p., “на юнь час єсчє в стане свєцкомь будучим”, орендував їхню 
посесію -  села Стидень Великий і Стидень Малий Степанського ключа, 
дідицтва краківського воєводи [кн. Владислава-Домініка Заславського], 
а “в толі припадку вомско Рєчи Посполитоє короньноє под Пилявьцами 
розьпрошоноє зостало, подь которьш час нєприятєлє вьіузьданиє рєбєл7 
лизакти -  гультайство козацкоє з Ордою гору взявьнш, навалностю ве
ликою на Корону пошло, под которнй чась и протєстансь с помєнєноє 
держави своєє ничого а ничого пєнитусь зь собою нє беручи, кгдьіж до 
того нє пришьло, ледве з душою юд всих достатьковь свою:, спрятовь 
домовьіх, юхєньдозьтва, шагь, риньштуньковь, сод шкатули и пинєзєй 
готових в нєй будучих, кони, бьідєл, и вшєляких достатьковь, ледве в 
одной суконьци пєшо за Вислу ушол. Засмаковавьшьі тєдьі подданьїє 
тамопгьньїє протєстаньтис арєньдовньїє своєволєю вьіузданоє рєбєллии, 
сами се збуньтовавьшьі, протєстаньта сосмєрть приправити усилуючи 
шукали, а кгдьі нєналєзьли, до мєшьканя протєстаньтис, по воли все 
собє юж справуючьі, вшодьшьі, ... мєжьі себе подєлили” його майно. 
Лесневецькі, повернувшись 1649 р. до маєтності, відібрали у підданих 
це майно, але не повернули його Фурсовичу, а привласнили. Вони також 
привласнили 2,5 тис. польських золотих передоплати за оренду, а в самій 
оренді відмовили.

Квітня 18. -  Декрет Володимирського ґродського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо при
власнення турійським старостою Міхалом Лаґановським майна Галшки 
Смитковської, захопленого 1648 р. селянами с. Бобли Турійської волості 
Володимирського повіту у Туропинських лісах, де Смитковська ховалася 
від козаків, які “пнєю Смиотковьскую, в лєсах Туропиньских пєрєд тоєю 
рєбєллиєю козацькою хоронянную се, нашєдши, синочка єє забивши, и 
самую зранивши, вси достатки при нєм будучиє забрали”.

Квітня 20. -  Протестація від імені дербтського воєводича Самуеля Ле- 
щинського і його опікунів та від імені державців його маєтку с. Користь 
перед Луцьким ґродським урядом про збитки і образи, заподіяні під час 
зупинки у цьому селі 10 квітня 1652 р. підданих і слуги Адама Киселя, 
“котормє з маєтносте ero мл. украиньских бьідло до мєста Госчьі пудили”.

Квітня 22. -  Реляція возного Семена Лукіяновича перед Луцьким ґрод
ським урядом про арешт, під заклад у 6 тис. гривень, селян с. Цепорів, 
обвинувачених у наїзді 19 липня 1651 р. під проводом Костантого Чер- 
нівського на с. Теремне і заподіянні там вбивств, насильств і грабунків, 
і про вручення Чернівському трьох позовів до Головного люблінського 
трибуналу у справах щодо його наїздів, разом з цепорівськими селянами, 
на с. Теремне, а з жовнірами його корогви -  на с. Пісочне.

Квітня 22. -  Тестамент Яна Одинця Соколовського від 1 квітня 1651 p., 
складений у с. Столпин, зокрема, про поховання його у Межиріцькому 
костелі.

“Жголови хмелем облакрньїє маючи ”

Ф. 25, on. 1, спр. 271, арк. 385 -
388, акт. 236. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 88, арк. 1098 -  
1100 зв., акт 660. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т . 4.-С.  723-725.

Ф. 25,on. 1, спр. 69, арк. 412 зв.- 
414, акт 287. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч.ІІІ . -Т.4.-С.  726-728.

Ф. 25, оп. 1, спр. 69, арк. 408 -  
409 зв., акт 285. Мова староукра
їнська. Кінець акта не зберігся. 
Опубл.:  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4 . -С.  728-731.

Ф. 25, on. 1, спр. 272, арк. 319 —
322, акт 260. Мови староукра
їнська і польська.
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Квітня 22. -  Тестамент Марцина Багинського від 5 березня 1652 р., скла
дений у с. Трубиці, зокрема, про поховання його у Дубнівському бернар
динському костелі.

Квітня 22. -  Протестація від імені Олександра Загоровського перед Він
ницьким ґродським урядом проти громади с. Бутківці, під даних кн. Мі- 
хала-Юрія Чорторийського, які 5 березня 1651 р. розграбували в с. Де- 
веньки майно Загоровського, проваджене слугами з панського маєтку 
сл. Білгород для схову в м. Бар, та про арешт 16 квітня 1652 р. трьох 
бутковецьких селян у м. Красне.
Запис про презентацію на гроді вилученого у грабіжників панського 
коня, а також власного майна слуг.

Квітня 22. -  Протестація від імені Стефана Волинського перед Вінниць
ким ґродським урядом проти підданих Яна Замойського з міст Красне і 
Рогізна та сіл Рахнівка й Іванівці, які упродовж 1648 -  1652 рр. постійно 
нападали на маєток Волинського села Звонич і Васильківці.
Свідчення возного Андрія Зубовича про заподіяні насильства, грабежі й 
спустошення.

Квітня 24. -  Тестамент Шимона Сковородки від 8 лютого 1652 р., скла
дений у с. Забір’я, зокрема, про поховання його “в Гощі у церкві муро
ваній, в монастирі”, або там, де побажають виконавці його тестаменту.

Квітня 24. -  Протестація Євстахія-Станіслава Мушатича Охлоповсько- 
го та його швагра Олександра Бобицького перед Володимирським ґрод
ським урядом про захоплення 1651 р. худоби в їхньому маєтку с. Охлопів 
жовнірами кварцяної корогви ротмістра Яна Барановського.

Квітня 25. -  Тестамент Ядвіги з Парисів Андрієвої Линевської від 12 квіт
ня 1652 р., зокрема, з проханням “аби пан чоловік мій милий в Бабині 
згідно з обрядом релігії моєї, у якій жила і дні мої скінчила, у гробі зви
чайному з дітками моїми поховав”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Ядвіги Линевської 
подано від імені її чоловіка -  луцького земського судді Андрія Линев- 
ського.
26 квітня 1652 р. тестамент було опротестовано. Див. ф. 25, оп. 1, спр. 271, 
арк. 419 -  422, акт 262; та арк. 422 -  423, акт 263.

Квітня ЗО. -  Тестамент луцького бурґрабія Геліяша Малюшицького від 
8 квітня 1652 р., складений у м. Луцьк, зокрема, з дорученням і про
ханням до “милої пані дружини моєї уродженої пані Марини з Себас- 
тіяновичів Геліяшової Малюшицької, бурґрабиної луцької” та виконавців 
його тестаменту поховати його “при костелі кафедральному Луцькому їх 
милостей ксьондзів каноніків луцьких перед олтарем і образом найсвя- 
тішої Діви Марії костела того обрядом християнським поховане було”. 
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Геліяша Малюшиць
кого подано від імені його дружини.

Травня 2. -  Лист короля Яна-Казимира до луцьких каноніків і комісарів 
про повернення Жидичинської архімандрії її адміністратору Натанаелю 
Лозовицькому, у якого її відібрав Олександр [Мокосій] Дениско, коли 
“через криваве замішання ребелії козацької дійшло до того, що релігія 
Грецька, яка була у єдності святій з Костелом Римським, мусила ґвалт 
терпіти, і такі великі в правах своїх зносити беззаконня, що навіть церк
ви і духовні маєтності мусила протиправно уступати дезунітам”.

Ф. 25, on. 1, спр. 272, арк. 322 зв. -  
324 зв., акт 261. Мови старо
українська і польська.

Подано за: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 732 -  734. Мова поль
ська. Актова книга Вінницького 
ґродського суду (старий № 4598) 
не збереглася.

Подано за: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 734 -  737. Мова поль
ська. Актова книга Вінницького 
ґродського суду (старий № 4598) 
не збереглася.

Ф. 25, оп. 1, спр. 272, арк. 333 -  
335 зв., акт 266. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 88, арк. 286 зв. -  
287 зв., акт 222. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 272, арк. 347 -  
348 зв., акт 271. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 272, 
арк. 361 зв. -  364 зв., акт 280. 
Мови староукраїнська і поль
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 272, арк. 365 
і зв., акт 281. Мови староукра
їнська і польська. Кінець акта 
не зберігся.
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“УС голови хмелем облолфньїе маючи ”

Травня 7. -  Протестація від імені міщан м. Дорогобуж і селян с. Подо
лянці, маєтності Яна Замойського, перед Луцьким ґродським урядом 
про спалення 20 березня 1652 р. селянами с. Мнишин, належного Ада
мові Киселю (маєтки межували), їхнього збіжжя, яке стояло на полі у 
стогах.

Травня 7. -  Протестація міщан м. Хмільник Федора Діброви, Федора Бут- 
ка, від себе та від імені Петра Пащенка, Семена Колупаченка і Лавріна 
Панасенка, перед Вінницьким ґродським урядом проти Яна Оратівського, 
який 10 квітня 1652 р. захопив їхнє майно, переховуване ними у його ма
єткові Оратів на час вторгнення татар і козаків та виступів підданих. 
Реєстр захопленого майна.

Травня 11.- Лист-запис архімандрита Жидичинського монастиря Олек
сандра Мокосія-Дениска і монастирського капітулу від 6 травня 1652 р. 
про передання с. Клепачів у трирічну аренду Павлу Пугалі Ґутковському 
і його дружині Зофії Гурківні за 2100 польських золотих “для реставра
ції місця того, тобто церкви Божої і монастиря самого, надзвичайно че
рез неприятеля Крижа Святого і сваволю козацьку зруйнованих і внівеч 
обернених”.

Травня 11. -  Тестамент Рафала Пясецького від 7 березня 1652 р., скла
дений у с. Русинове Берестечко, зокрема, про поховання його “в косте
лі їх милостей отців бернардинів дубнівських без жодної бучності світу 
цього”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Рафала Пясецького 
подано від імені його дружини Настазії.

Травня 13. -  Тестамент Анни з Зорева Збігневої Любенецької від 6 трав
ня 1652 р., складений у с. Теремне, зокрема, про поховання її “у Кисили- 
ні в гробі родичів моїх мурованому”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Анни Любенецької 
подано від імені її чоловіка Збігнева Любенецького.

Травня 14. -  Тестамент Олександри Брудзевської від 28 квітня 1652 р., 
складений у с. Новий Став, зокрема, про її поховання в Клеванському 
костелі.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Олександри Брудзев
ської подав клеванський пробощ ксьондз Міхал Зборомирський.

Травня 16. -  Квит Яна-Олександра Хребтовича Богуринського полков
нику Юрію Немиричу й ротмістру татарської корогви Войцеху Качин- 
ському про припинення порушеної проти них судової справи щодо ви
бирання неналежних стацій з його маєтку с. Кам’яний Брід.

Травня 22. -  Маніфестація Андрія Малищинського, від себе та від імені 
своїх родичів, перед Володимирським ґродським урядом про захоплення 
1648 р. різного рухомого майна, а також документів його покійної тітки 
Катерини Трушковської повсталими підданими кн. Миколая Святополка 
Четвертенського з містечка Курчичі: “тьіє мєсчаньї курьчицькиє из дру
гими подданьїми з сєла до Курьчиць налєжачомь, збуньтовавьшисє... 
до господьі припали, там жє зараз впадши, напрод самому пану Труш- 
ковскому, мальжонкови тютьки протестуючого, а потолі и  самоє в[ьі]шєй 
мєнованоє панєє Трушковскоє рожоноє, тютьки протестуючого, шьію до 
порога поутинали, челядь ©ньіхь позабияли; а потом вьсє, пгьто при нихь 
бьіло: коньї, возьі и вь возахь пинязи готовьіє, срєбра, зьлота, шатьі и 
клєйнотьі, и лєкгумина розньїє, а при тол# справьі, тоєсть: записи зознаньїє

Ф. 25, оп. 1, спр. 69, арк. 375 зв. -  
377, акт 260. Мова староукра
їнська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4. -С.  739-741.

Подано за: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 738 -  739. Мова поль
ська. Актова книга Вінницького 
ґродського суду (старий № 4598) 
не збереглася.

Ф. 25, on. 1, спр. 272, арк. 387 -  
391, акт 304. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 272, арк. 393 -
395, акт 307. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 272, арк. 404 зв.
-  406 зв., акт 315. Мови старо
українська і польська.

Ф.25,оп. 1, спр. 272, арк. 413 і зв., 
акт 320. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 332 і зв. 
Мова польська.

Ф.28,оп. 1,спр.88,арк.318-319, 
акт 244. Мова староукраїнська. 
Опубл. : АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 741-743.



(Pony 1652

и ручьньїє, квитьі, рєкокгниции, ИНЬТЄ/ЩИЗЬІ, и иньшьіє мунимєньта (од 
розьньїхь сособь на розньїє суми и рєчь в тьіхь мунимєотах вьіражоньїє, 
позабєрали; а домовство албо рачєй господарство, тоєсть: стада бьідла, 
збожа розмаитьіє, цьіну, мидь, и иньшоє начиньє, достатки домовьіє што 
сє зостало в дому в сєле Стольбах, тамошьньїє подданьїє того сєла Столбь 
забрали, и мєжьі собою роздиливьши, на пожьітокь свой обернули”.

Травня 27. -  Протестація Андрія Потоцького перед Житомирським ґрод
ським урядом проти міщан м. Білопілля, які під проводом свого уряд
ника Голинського 23 травня 1652 р. напали на білопільському мосту на 
нього і його челядника та жорстоко побили їх.

Травня 27. -  Маніфестація Яна Таборовського, від себе та від імені сина 
Олександра, перед Житомирським ґродським урядом про втрату під час 
козацької війни майнових документів, зокрема на маєтки у Ковненсько- 
му повіті (їх не названо).

Травня 29. -  Протестація Адама Стана проти Вацлава й Зофії Злобів пе
ред Житомирським ґродським урядом про організований ними 14 серп
ня 1651 р. наїзд на його дім, спробу отруїти його 24 березня 1652 р. та 
отруєння його дружини, про яке він не міг повідомити раніше, оскільки 
з 1648 р. жодні суди в Київському воєводстві не діяли [так в акті]. 
Свідчення вихованки Злобів -  Зофії Зелінської, про спробу отруїти Ста
на, підтверджене возним Іваном Ваневським.

Червня 3. -  Протестація від імені Юзефа Немирича перед Житомир
ським ґродським урядом проти ротмістра Феліціяна Родаковського про 
наїзд 29 лютого 1652 р. спільно з своєю корогвою, з корогвами лащів- 
ських, білилівських і мхарівських татар та з шляхтою, міщанами, бояра
ми, козачками і драгунами із Корецької та Межиріцької волостей, ма
єтків Самуеля Лещинського (подано деякі імена і прізвища) на маєток 
Немирича -  Олевську волость, вбивство слуг, поранення і ув’язнення 
протестанта та розграбування великої мурованої церкви у м. Олевськ.
В результаті наїзду 145 підданих померли від холоду, голоду і тортур. 
Реєстри захопленого майна і реляція возного Івана Ваневського про 
арешт 680 нападників.

Червня 3. -  Протестація від імені Юзефа Немирича перед Житомир
ським ґродським урядом проти ротмістра Феліціяна Родаковського і 
його дружини Маріанни та їхніх спільників за наїзд 29 лютого 1652 р. на 
Олевську волость Немирича.

Червня 5. -  Декрет Головного люблінського трибуналу від 20 квітня
1652 р. про засудження до баніції ротмістра корогви мхарівських татар 
Ґабріеля Яхимовича та Василя Бережецького за наїзд 24 липня 1651 р. на 
маєток Юрія Любомирського с. Межирічка Барашівської волості.

Червня 5. -  Декрет Головного люблінського трибуналу від 20 квітня
1652 р. про засудження до баніції Феліціяна Родаковського, [Олексан
дра] Корчинського та Боговича за наїзд 25 лютого 1652 р. на маєток Юрія 
Любомирського села Межирічка, Середи і Підлуби.

Червня 5. -  Декрет Головного люблінського трибуналу від 20 квітня
1652 р. про засудження до баніції Петра Непокойчицького, Яна Бара- 
нецького, Марцина Похойського та їхніх спільників за наїзд 31 липня
1651 р. на маєток Юрія Любомирського села Підлуби і Середи.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 342 зв. -  
344, акт 87. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 346 і зв., 
акт 89. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 359 -  
360 зв., акт 97. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 365 -  
374 зв., акт 102. Мови старо
українська і польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 384 і зв., 
акт 105. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 11, on. 1, спр. 14, арк. 385 -  
386 зв., акт 106. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 386 зв.- 
388 зв., акт 107. Мова польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 14, арк. 388 зв.-
391, акт 107а. Мова польська.
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голови хмелем облояфньїє маючи ”

Червня 5. -  Протестація від імені Яна Фалибовськош перед Володи- 
мирським ґродським урядом про збитки на 5 тис. польських золотих, за
подіяні 22 червня 1651 р. в його селах Звиняча і Новосілки управителем 
турійських волостей кн. Владислава-Домініка Заславського -  Міхалом 
Лаґановським, який разом з супроводом (понад 200 служилих бояр і дра
гунів) провадив 200 возів з провіантом до полку Заславського в табір 
поблизу м. Берестечко і зупинився у селах Фалибовського.

Червня 7. -  Атестація королівських комісарів -  волинського стольни
ка Самуеля Долмата Ісайковського, володимирського земського писаря 
Юрія Гораїна та Петра Гулевича від 4 лютого 1650 р. про введення у 
Жидичинську архімандрію овруцького і жидичинського архімандрита 
Олександра Мокосія-Дениска. Визначаючи стан монастиря, комісари за
уважили: “той же монастир Жидичинський з церквою соборною св. Ми
тная нині через спустошення козацьке і вторгнення татарське внівеч 
обернено”.

Червня 7. -  Асигнація коронного підскарбія Богуслава Лещинського 
від 18 квітня 1652 р. про надання Францішку Вольському права на зби
рання поголовного податку з євреїв Волинського воєводства -  4500 зо
лотих, на утримання піхоти коронного польного гетьмана Марцина Ка- 
линовського.

Червня 7. -  Квит Францішка Вольського єврейським громадам міст 
Луцьк і Володимир про одержання від них згідно з асигнацією корон
ного підскарбія Богуслава Лещинського 2400 польських золотих пого
ловного податку, призначених на утримання піхоти коронного польного 
гетьмана Марцина Калиновського, та про недоплату ними ще 2100 поль
ських золотих.

Червня 11. -  Інструкція елекційного сеймику Волинського воєводства 
від 11 червня 1652 р. у м Володимир послам від воєводства на сейм, зо
крема, про:
ф пояснення причин (пошесть і воєнна небезпека, що знову загрожувала 
Волині) перенесення сеймику з м. Луцьк до м. Володимир; 
ф обрання послами на сейм чернігівського стольника, королівського рот
містра Романа Загоровського, Звенигородського старосту, королівського 
ротмістра Лукаша Гулевича [Воютинського], володимирського підста
росту Бальтазара Раєцького, Стефана Хрінницького, Даніеля Пузовського 
і Томаша Линевського;
ф заборону самостійно погоджуватися на нове оборонне обтяження воє
водства, оскільки воно вщент розорене неприятелем, а також власними 
жовнірами, а найбільше німецькою гвардією;
ф неслушність нововведення, коли трибунальські декрети щодо інфа- 
місів і банітів виносилися на сеймовий суд, який їх скасовував, та про 
зобов’язання послів одразу після відкриття сейму внести в Посольську 
ізбу декларацію щодо заборони такої практики;
ф клопотання щодо королівської винагороди королівським ротмістрам 
Роману Загоровському, Лукашу Гулевичу, Даніелю Пузовському та коро
лівському ротмістру [Яну-Флоріяну] Потоцькому.
До Володимирського ґродського уряду інструкцію подав маршалок сей
мику луцький ґродський писар, королівський секретар Станіслав-Кази- 
мир Беневський.

Червня 13. -  Протестація острожецького орендаря Ірша та Іцка Кантора, 
євреїв з маєтку Костантого Гулевича м. Острожець, перед Володимир- 
ським ґродським урядом проти Андрія Ґрохольського, Романовського

Ф. 28, оп. 1, спр. 88, арк. 365 зв. -
366, акт 278. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 272, арк. 496 зв.
-  497 зв., акт. 393. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 88, арк. 636 зв. -
637, акт 465. Мови староукра
їнська і польська.

ф.28, спр.88, арк.637 і зв., 
акт 466. Мова староукраїнська; 
підпис польською мовою.

Ф. 28, оп. 1, спр. 88, арк. 643 зв. -  
646, акт 471. Мова польська.
О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. II. -  Т. 1.- 
С. 434-439.

Ф. 28, оп. 1, спр. 88, арк. 369 -
370 зв., акт 282. Мова староукра
їнська.



(Року 1652

та їхніх спільників, які “року тєпєрєпгьнєго [1652], кгдьі вьшіейменова- 
ньіє жидьі, уходячи перед трьівогами неприятєльскими в Полскиє край, 
мсца июня десятого дня гостинцем публичьнммь презь лись Войсицький 
при подводахь вьішьречоного ero мл. пана Коньстантого Гулевича, пана 
своего, ехали, тамь же вьішьменованьїе пань Кгрохольский и пань Рома- 
новьский з слугами и помочниками своими на тьіє подводьі ero мл. пана 
Гулєвичовьіє и на тьіх жидовь верхами на коняхь наехавьши, наперед 
шабєль подобьівавьши, тьіхь жидовь бити и сечи почали,... для которьіх 
таковьіх даньїх рань и разовь воньтьливая речь, жебьі тьіе жидьі живьі 
бьіли, по которьш таковьімь посєчєнью и зьбитю тьіх жидовь, такь само
го ero мл. пана Гулевича, яко и тьіх жидовь протесьтуючих, речий немало 
не вєдати вь який способь забрали”, заподіявши Іршеві збитків на 2 тис. 
польських золотих, а Іцкові Кантору -  на 1 тис. польських золотих. 
Реляція возного Прокопа Саковича про огляд потерпілих, “на возах 
лежачих туть, в замьку Володимерскомь”, і засвідчення заподіяних їм 
ран, побоїв і збитків.

Червня 17. -  Універсал короля Яна-Казимира від 9 червня 1652 р. до 
шляхти Волинського воєводства про знищення у Батозькій битві в травні
1652 р. коронного війська Речі Посполитої та про оголошення посполи
того рушення для захисту держави.

Червня 17. -  Декрет Головного люблінського трибуналу про засуджен
ня до баніції київського воєводу Адама Киселя за розорення його 
надвірною корогвою сіл Хорів, Валовичі і Загайці, належних Петрові 
Загоровському, та за відмову Киселя сплатити потерпілим -  Загоров- 
ському і його селянам, визначену судом суму.

Червня 2 [так у публікації]. -  Універсал короля Яна-Казимира від 23 черв
ня 1652 р. до шляхти Волинського воєводства про: 
ф приєднання до козаків, які після Батозької битви [травень 1652 р.] ото
чили м. Кам’янець-Подільський, не тільки татар, але і турків, що поста
вило Річ Посполиту під загрозу війни з Османською імперією; 
ф призначення у м. Луцьк на 8 липня 1652 р. воєводського сеймику для 
легалізації оголошеного універсалом від 9 червня 1652 р. посполитого 
рушення, яке після ухвали сеймику мало зібратися на 15 серпня 1652 р. 
(або, у разі необхідності, й раніше) поблизу [с.] Петровин [Люблінського 
воєводства];
ф зобов’язання цим сеймиком воєводських поборців до негайного пере- 
дання у скарб затриманих ними ретент з попередніх податків, оскільки 
гроші вкрай необхідні для відновлення війська, знищеного у Батозькій 
битві;
ф обрання сеймиком послів на сейм, який мав вирішувати виключно вій
ськові питання.

Червня 25. -  Універсал короля Яна-Казимира від 14 червня 1652 р. до 
шляхти Волинського воєводства про треті віці на посполите рушення, 
місцем збору якого на 10 липня 1652 р. визначено район с. Петровин Лю
блінського воєводства.

Липня 23. -  Конституція сейму у м. Варшава, зокрема, про: 
ф скорочення до двох тижнів терміну роботи цього сейму, який плану
вався як шеститижневий;
ф призначення комісії для складання інструкції послам на переговори у 
м. Любек про вічний мир з Швецією;

Ф. 28, оп. 1, спр. 88, арк. 646 -  
647 зв., акт 472. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 88, арк. 648 -  
651 зв., акт 473. Мови старо
українська і польська. О п у б л .: 
АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 747-751.

Подано за: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 743 -  747. Мови ста
роукраїнська і польська. В акто
вих книгах Кременецького ґрод- 
ського суду, що збереглися доте
пер, цього документа не вияв
лено. В публікації помилково 
вказано 2 червня 1652 р. як дату 
запису універсалу від 23 червня 
1652 р. до актової книги.

Ф. 28, оп. 1, спр. 88, арк. 653 зв. -  
655, акт 475. Мови староукра
їнська і польська.

Подано  за: VoluminaLe- 
gum. -  Т. 4. -  С. 165- 183.
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“Ж голови хмелем облождньїе ліаючи ”

<$> стягнення ухваленого 1651 р. сеймиками воєводських посполитих 
рушень в обозі поблизу м. Берестечко подимного податку для оплати 
найманих корогов, які замість розпущених посполитих рушень повинні 
були того року вирушати в Україну -  в Білоцерківську експедицію. 
Звільнялися від сплати цього податку Київське, Брацлавське і Чернігів
ське воєводства і Галицька земля;
ф встановлення порядку формування і оплати воєводствами корогов 
ухваленого на цьому сеймі нового війська, до складу якого належатиме 
і кварцяне військо;
ф проведення люстрації вибранецьких волок і сформування вибранець- 
ких корогов, ротмістрів яких потрібно обирати на сеймиках з осілої 
шляхти;
ф призначення на квітень 1653 р. двотижневого сейму; 
ф заборону жовнірських становиськ і нічлігів у шляхетських маєтках й 
заборону жовнірам стягати в них стації і приймати на них асигнації, а 
гетьманам і регіментарям такі асигнації не видавати під загрозою судової 
відповідальності перед трибуналом. При виданні асигнацій на королів
ські маєтки (тільки вони й повинні утримувати військо) слід рахувати 
тільки по 20 золотих з кожного засвідченого поборовим квитом осілого 
лану. Вибирання стації в асигнованому маєтку повинно тривати не біль
ше двох днів, а після закінчення повинно квитуватися або засвідчуватися 
маніфестацією у найближчому ґроді. Асигнації слід видавати лише один 
раз на рік на свято св. Мартина [11 листопада]. Заборонялося видавати 
дві асигнації на один маєток; такі подвійні асигнації піддані виконувати 
не повинні. За порушення цих настанов винні гетьмани чи реґімента- 
рі мали підлягати судовій відповідальності перед трибуналом. Заборо
нялося двом корогвам мати становисько в одному селі, а після відходу 
з села керівник корогви повинен дати атестацію, якою село звільняло
ся від наступного становиська. Винні у незаконних стаціях і грабежах 
повинні каратися військовим судом або трибуналом. Чужоземним вій
ськовим частинам для супроводу виділялися комісари з місцевих осілих 
шляхтичів. Міста Краків і Познань звільнялися від будь-яких військових 
податків і повинностей, а м. Пйотрков утримувало тільки військо свого 
воєводства;
ф відмову вислухати посольство Війська Запорозького на сеймі і призна
чення комісії для його вислухання;
<$> накладення на єврейські громади Корони 70 тис. польських золотих 
поголовного податку та зобов’язання євреїв сплатити за старими квита
ми всі інші податки;
ф призначення брацлавського ловчого Марцина Линевського для забез
печення продовольством гарнізону м. Кам’янець-Подільський та надан
ня йому для цього з скарбу 20 тис. польських золотих. Звільнення міщан 
м. Кам’янець-Подільський на 6 років від усіх податків і контрибуцій й 
обіцянка повернути 5,7 тис. золотих, позичених ними кам’янецькому 
гарнізону;
<$> забезпечення оборони м. Львів;
<$> накладення на купців усіх націй 60 тис. польських золотих податку 
донативи;
<$> забезпечення оборони м. Смоленськ;
ф нобілітація вірного Речі Посполитій козака Креси [можливо, йдеться 
про полковника Крису, який під час Берестецької битви 1651 р. перей
шов на бік Речі Посполитої];
ф звільнення від податків спустошеного Київського воєводства. Реля- 
ційний сеймик цього воєводства призначено водночас з депутатським
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сеймиком, а місце проведення його повинен визначити київський воє
вода або каштелян;
ф передання на розгляд реляційному сеймикові Волинського воєводства 
питання про величину збору подимного податку, оскільки воєводство 
спустошено через війну і пошесть, а свою згоду на збір десятикратного 
подимного для оплати нового війська і восьмикратного -  для виплати 
заборгованості вже існуючому, надали тільки менш постраждалі воє
водства Речі Посполитої. Через пошесть волинський сеймик мав від
бутися поблизу с. Зимне 3 вересня;
ф заяву шляхти Брацлавського воєводства про неможливість сплачувати 
податки. Реляційний і депутатський сеймик мав відбутися 9 вересня у 
м. Володимир, але якщо у місті буде пошесть -  то поблизу с. Зимне; 
ф заяву шляхти Чернігівського воєводства про неможливість сплачувати 
податки. Організація роботи чернігівського сеймика мала бути такою са
мою, як у Київському воєводстві.

Вересня 22. -  Універсал коронного польного гетьмана Станіслава По
тоцького від 17 вересня 1652 р. до шляхти Кременецького повіту про: 
ф рух татар, які начебто прямують до Молдавії, але можуть змінити на
прям свого руху, та про Богдана Хмельницького, який з покорою пише до 
короля, але може нанести раптовий удар;
ф з попередженням шляхті, яка перебувала у своїх домівках, про необ
хідність перестороги;
ф з проханням до шляхти, яка бажала виступити у похід, приєднатися до 
коронного війська в обозі поблизу м. Сокаль.

Листопада 29. -  Універсал короля Яна-Казимира від 2 листопада 1652 р. 
до шляхти Волинського воєводства про призначення місцем роботи ство
реної сеймом фінансової комісії м. Радом, яке ще не охоплене повсюдно 
поширеною епідемією.
Комісія мала організувати збір восьмикратного подимного податку для 
виплати боргів коронному війську.

Листопада 29. -  Універсал короля Яна-Казимира від 8 листопада 1652 р. 
до шляхти Волинського воєводства про перенесення, внаслідок спалаху 
епідемії у м. Радом, місця роботи створеної сеймом фінансової комісії 
до м. Львів та про визначення початком її роботи 27 січня 1653 р.

Грудня 2. -  Оголошення урядовців Володимирського ґродського суду 
про відновлення роботи суду в зв’язку з припиненням пошесті, яка вліт
ку і восени 1652 р. охопила всю Волинь.

Грудня 2. -  Тестамент Юрія на Олізарові Бережницького, зокрема, про 
поховання його “в церкві Олізарівській, мною збудованій, в гробному 
склепі, який собі змурував”.

Грудня 2. -  Тестамент Даніеля Єловицького від 4 листопада 1652 р., 
складений у с. Торговище, зокрема, про його віросповідання: “наперед 
перед Творцем моїм і світом усім декларую, що у вірі святій католиць
кій [живу] і за неї померти хочу і прагну”, та поховання “в костелі отців 
францисканів”.

Грудня 7. -  Реєстр шкод, заподіяних у маєткові кн. Федора Святополка 
Четвертенського с. Княгинин корогвою королівського ротмістра Олек
сандра Жолкевського.

Ф.21,оп. 1,спр. 150,арк.215зв.- 
216 зв. Мова староукраїнська 
і польська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 . -С .  751 -753.

Ф. 25, on. 1, спр. 272, арк. 512 зв. 
-513 зв., акт 394. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 272, арк. 513 зв. 
-514  зв., акт 395. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 88, арк. 658 зв. -  
659 зв., акт 478. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 272, арк. 518 — 
520 зв., акт 397. Кінець акта не 
зберігся. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 272, арк. 521
-  525, акт 397а. Акт зберігся не 
повністю. Мова польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 272, арк. 530 -
531, акт 403. Мови староукра
їнська і польська.
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“J f голови хмелем обмщрньїє маючи ”

Грудня 20. -  Тестамент Ядвіги з Качинських Петрової Кулик від 24 серп
ня 1652 р., складений у с. Пелжа. До Луцького ґродського уряду теста
мент подав її чоловік Петро Кулик. Затримка з поданням була викликана 
моровицею, через яку Луцький ґрод було закрито.

Грудня 20. -  Протестація Андрія Семашка й Даніеля Ждановича, які 
поверталися з полону (потрапили до нього після розгрому польського 
війська поблизу Батога) перед Володимирським ґродським урядом про 
напад на них 27 листопада 1652 р. жовнірів з корогви ротмістра Суля- 
тицького, поранення й ув’язнення в с. Хотачів.

Грудня 20. -  Протестація Юрія Киселя та його родичів перед Володи
мирським ґродським урядом про вбивство Володимира Киселя, запо
діяне 10 листопада 1652 р. жовнірами з полку коронного хоружого Олек
сандра Конецпольського під час нападу жовнірів на господу Володимира 
Киселя у передмісті м. Львів.

Грудня 20. -  Маніфестація бурграбія Володимирського замку Станіслава 
Лиховського перед Володимирським ґродським урядом про те, “ижь вь 
року тєпєрєпгьномь [ 1652], по знєсєню подь Батогомь войска короньного, 
кгдьі пєсьтис, нє маль по всєй Корони Польской кграсуючая, сопановала 
бьіла и мєсто тутєйшоє Володимєр, такьжє и пєрєдьмєстя володимєрскиє 
пань Богь гнивомь своимь прєз мєчь моровьій навєдиль бьіль, подь час 
которого войть Пєрєпунька, подьданьїй дєдьічьньїй манифєстуючого, на 
Залужу, на урочиску Колєньковьскимь назьваньїмь будучий, зо всимь 
домомь повитриємь вьімєрь; у которого то войта вси квити, поборовмє и 
подимьньїє, и иньшихь розьньїхь мунимєньтовь бьіло немало, а мєновитє 
и квитьі зь содьданя чворьга подимного, в року [1649] на сеймику 
рєляцийньш в Луцьку лявьдо публико ухваленого, сод их ш . пановь 
поборцовь воєводьства Волмньского на тоть чась будучихь, тоєсть сод 
єго мл. пана Коньстаньтого Бронни[ц]кого и зошлого с того свєта урожо- 
ного пана Крьішьтофа Линєвьского ©триманьїє, котормє вси, такь тьіє 
мунимєньта, яко и квитьі вси, которьіє тамь при нємь бьіли, погинули и 
нє вєдати гдє ся позадивали”.

Грудня 20. -  Маніфестація від імені Андрія Суходольського і його дружи
ни Гелени з Киселів перед Володимирським ґродським урядом про втра
ту родинних майнових документів, “кгдьі вь року пропілом [1650] мца 
априля двадцє/и сосмого дня за допущєнєм Панскимь фолварокь вь До- 
рогиничах, маєтности манифєстаотовь, гдє на тот чась манифєстаитєсь 
мєшкали, зь будинкам всим согнєм припадковьімь погорєл”.

* * *

1666 р., січня 9. -  Реляція возного Яна Мойсієвича перед Житомир
ським ґродським урядом про збереження від “козацької ребелії та хлоп
ської сваволі” частини житомирських ґродських книг за 1649 -  1652 рр. 
та про призупинення роботи ґроду з 29 травня 1652 р. до 1664 року.

Ф. 25, оп. 1, спр. 272, арк. 546 зв. -
547, акт 412. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 88, арк. 389 -  
391 зв., акт 302. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 88, арк. 391 зв. -
396 зв., акт 303. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 88, арк. 396 зв. -
397 зв., акт 304. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 88, арк. 398 і зв., 
акт 305. Мова староукраїнська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 15, арк. 174 зв.-
175 зв., акт 2. Мова польська.
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%&іяьж) ічня 18. -  Маніфестація дідичних підданих [Владислава-Домі- Ф. 25, оп. 1, спр. 215, арк. 83 -  84,
ніка Заславського] з с. Вольбарів, що перебувало у держанні акт 93. Мова староукраїнська.
Адріяна Вещицького, перед Луцьким ґродським судом про на- 

/П і сильства і збитки, заподіяні корогвою королівського ротмістра
^  Олександра Жолкевського під час становиська 1 2 - 1 4  січня
1653 р. у їхньому селі.
Судова присяга підданих про заподіяні збитки.

Січня 20. -  Маніфестація Яна Вросека перед Луцьким ґродським судом 
про втрату майна і майнових документів тоді, коли козаки, використавши 
паніку після Батозької битви, захопили 14 червня 1652 р. м. Корець.

Січня 20. -  Маніфестація від імені кн. [Стефана] Святополка Четвертен- 
ського перед Луцьким ґродським судом про втрату майна і майнових та 
юридичних документів у замку м. Животів Брацлавського воєводства 
1648 р., після Корсунської битви.

Січня 21. -  Маніфестація від імені єврея Лейзорка Шмаревича перед 
Луцьким ґродським судом про його поранення й втрату майна і майно
вих документів у результаті нападу на нього 20 листопада 1652 р. по
близу м. Дубно “зльис людєй розьбойниковь”, коли він повертався додо
му в м. Четвертая Нова після втечі, до якої вдався внаслідок паніки, що 
охопила Волинь влітку 1652 р. “за зьнєсєньємь войска короньного подь 
Батогомь”.

Січня 22. -  Декрет Луцького ґродського суду про хід розгляду справи 
щодо грабунків і насильств, заподіяних у квітні 1651 р. суплементовою 
та рукодайною корогвами ротмістра Реміґіяна Єльця у маєткові Мико- 
лая Святополка Четвертенського -  м. Курчичі (Соколь) та селах Цвіля і 
Ходорки.

Січня 23. -  Декрет Луцького ґродського суду про хід розгляду справи 
щодо грабунків і насильств, заподіяних у березні 1651 р. двома корогва
ми -  суплементовою та волоською і татарською королівського ротмістра 
Владислава Немирича у маєткові Миколая Святополка Четвертенсько
го -  м. Курчичі (Соколь) та селах Цвіля і Ходорки.

Січня 23. -  Квит поборці Волинського воєводства Петра Жиковича 
Князького архімандриту і братії Дерманського монастиря, складений у 
м. Луцьк, про одержання з 47 димів монастирських сіл Дермань, Кунин,

Ф. 25, оп. 1, спр. 215, арк. 94 -  
95, акт 102. Мова староукраїн
ська. Збереглася тільки частина 
акта.

Ф. 25, оп. 1, спр. 215, арк. 95 -  
96 зв., акт 103. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 26 -  
27 зв., акт 158. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 274, арк. 72 -  
75 зв., акт 30. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 274, арк. 166 -  
169, акт 51. Мова староукраїн
ська.

Ф. 2072, оп. 1, спр. 72, арк. 6.
Мова польська. Печатка.



“УС голови умелем облолфньїє маючи ”

Коршів і Мізочок 23 польських золотих і 15 грошів однократного по
димного податку, дозволеного на оплату війська волинським реляційним 
сеймиком 23 жовтня 1652 р. у м. Турійськ.

Січня 24. -  Протестація возного Петра Ленського перед Луцьким ґрод- 
ським судом від імені Костантого Краєвського і його дружини Зофії про 
заподіяння селянами з сіл Кам’янка і Дераженка Мала у квітні й липні -  
вересні 1652 р. збитків на суму 450 польських золотих у маєткові Краєв- 
ських -  селах Косинів і Токарів. Протестацію було внесено до суду “яко 
скоро только могль акьта прєзєньция адьірє, понєважь за насьтупєньємь 
зьнову войнм козацькоє и своєє воли хлопьскоє, тудєжь повє/ира мо
рового, зь допусьчєня Божого вьсудьі шьіручого, сє нє только туть вь 
тьімь воєводьствє Вольїньскимь, алє и иньшьіхь прьілєгльїх вь Коронє 
Польской будучьіхь, судьі, кгродьі и акта заварьтьіє зосьтавали ажь до 
толь”.
Свідчення того самого возного про заподіяні збитки.

Січня 24. -  Тестамент Абрама Стрибиля від 16 грудня 1651 р., складений 
у с. Ловків, зокрема про його поховання в Ловківській церкві, у замку, 
“де родичі мої лежать”.

Січня 25. -  Маніфестація від імені Федора Святополка Четвертенського 
перед Луцьким ґродським судом про втрату його майнових і юридичних 
документів, зокрема документів щодо права користування с. Неродинці 
Брацлавського воєводства, коли 1652 р., тікаючи від козаків і моровиці 
до Польщі, його слуга і пленіпотент Адам Ярачевський “нє вєдати гьдє 
сє подиль, чьі повєтрємь умєрь, ЧЬІЛИ тєжь иньшьімь якимь способомь 
зь тьіми справами зьгинуль”.

Січня 27. -  Лист з Великої коронної канцелярії про скасування інфамії, 
накладеної Головним люблінським трибуналом на архімандритів Жиди- 
чинського монастиря -  діючого Мелентія і покійного Олександра Мо- 
косіїв-Денисків, та братію цього монастиря за пограбування 1648 р. кос
телу св. Якуба у м. Луцьк під час “козацької ребелії”.
До Луцького ґродського суду лист подано від імені спадкоємців Олексан
дра Мокосія-Дениска.

Січня 28. -  Тестамент Яна Лишковського, складений 27 лютого 1651 р. в 
м. Дубно, тоді, коли надійшла чутка про королівські віці щодо збору по
сполитого рушення, які уже “до ґродов видано”.
До Луцького ґродського суду тестамент покійного Яна Лишковського по
дано від імені його дружини Анни з Кавловичів.

Січня 28. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо грабунків і на
сильств, заподіяних у березні 1651 р. надвірною волоською корогвою 
королівського ротмістра Владислава Немирича у маєткові Самуеля Ле- 
щинського м. Торговиця і селах Торговицької волості.

Січня 28. -  Декрет Луцького ґродського суду про надання двотижневої 
відстрочки для примирення сторін у справі щодо грабунків і насильств, 
заподіяних у [березні] 1651 р. надвірною волоською корогвою Владисла
ва Немирича у маєткові Станіслава Корчминського селах Красне, Каль- 
нятичі й Ставрів.
Справу порушено громадами цих сіл.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 126 зв.
-  130 зв., акт 260. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. І ІІ .-Т.4.-С. 753-757.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 76 -  
77, акт 68. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 161 -  
162, акт 289. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 103 зв. 
- 1 0 4  зв., акт 90. Мови старо
українська і польська. Кінець 
акта не зберігся.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк.105 -  
107, акт 91. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 274, арк. 591 зв.
-  599, акт 210. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 274, арк. 720 -
721, акт 261. Мова староукраїн
ська.
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Січня 28. -  Декрет Луцького ґродського суду про надання двотижневої 
відстрочки для примирення сторін у справі щодо грабунків і насильств, 
заподіяних у [березні] 1651 р. надвірною волоською корогвою Владисла- 
ва Немирича у маєткові Станіслава Корчминського с. Двірець.
Справу порушено громадою цього села.

Січня 28. -  Декрет Луцького ґродського суду про надання двотижне
вої відстрочки для примирення сторін у справі щодо вбивства Гаврила 
Чопика, підданого Станіслава Корчминського з с. Красне, заподіяного 
8 березня 1651 р. жовнірами надвірної волоської корогви Владислава Не
мирича.
Справу порушено братом загиблого.

Січня 29. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо грабунків і на
сильств, заподіяних у червні 1651 р. піхотним полком краківського во
єводи Владислава-Домініка Заславського під час дводенної стоянки у 
належному Петрові Станішевському с. Омеляник.
Справу порушено вдовою і дітьми Станішевського та омеляницькою 
громадою.

Січня ЗО. -  Протестація перед Луцьким ґродським урядом від імені 
спадкоємців Литавора і Владислава Хребтовичів, дідичів сіл Богурин і 
Кунятків, про розкопання покозаченими селянами села Кухарі, частин 
сіл Завизів, Угольці й Симонів, підданими Даніеля Сла Малинського, у 
червні 1651 р., під час походу козаків під Берестечко, греблі, затоплення 
сіножатей та знищення млина, 16 бортних дерев і 20 пасічних пнів у 
с. Богурин.

Січня 31. -  Протестація королівського ротмістра Яна Ґембултовського 
перед Луцьким ґродським урядом про несплату поборцею Волинського 
воєводства Петром Жиковичем Князьким йому і його волоській корогві 
належної за чверть року платні згідно з королівською асигнацією, даною 
на Волинське воєводство.

Січня 31. -  Тестамент волинської скарбникової Кристини з Завадських 
Марцинової Домбровської, складений 30 березня 1652 р. в с. Буремець. 
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Кристини Домбров
ської подано від імені Міхала Завадського.

Лютого 4. -  Протестація від імені Анни-Алоїзії Ходкевич перед Луць
ким ґродським урядом про самовільне стягнення козацькою корогвою 
королівського ротмістра Яна Клопотовськош у грудні 1652 р. та січні 
1653 р. надмірних стацій з її містечка Острожок і належних до нього сіл 
Звягельської волості.

Лютого 6. -  Асигнація короля Ян&-Казимира від 8 жовтня 1652 р. до шлях
ти Волинського воєводства про виплату королівському ротмістрові Яну 
Ґембултовському грошей на формування волоської корогви у 120 коней, 
яка мала увійти у склад ухваленої сеймом 50-тисячної коронної армії. На 
коня мало бути сплачено по 31 польському золотому за чверть року. 
Королівську асигнацію до Луцького ґродського уряду подав поборця Во
линського воєводства Петро Жикович Князький.

Лютого 7. -  Тестамент Зофії з Роґалевських Андрієвої Братковської, 
складений 12 серпня 1651 р. у с. Воютин, яким вона, зокрема, просила 
чоловіка “повідомити кожного, кому про те знати потрібно” про її 
вірність до останнього подиху релігії, в якій вона весь вік жила і в якій 
дітей народила.

Ф. 25, on. 1, спр. 274, арк. 721 -  
722 зв., акт 262. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 274, арк. 722 зв.
-  724 зв., акт 263. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 274, арк. 989 -  
992 зв., акт 374. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 235 -
236, акт 373. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4. -  С. 758 -  759.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 255 
і зв., акт 406. Мови староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 111 і 
зв., акт 96. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 287 зв.
-  289, акт 38. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 122 і 
зв., акт 6. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 123 
і зв., акт 7. Кінець акта не збе
рігся. Мови староукраїнська і 
польська.
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Лютого 8. -  Тестамент Андрія Жджарського, складений 27 серпня 1652 р. 
в Дубнівському Преображенському монастирі, зокрема, про його похо
вання “в костелі Межиріцькому у отців францісканів з відправою меси 
святої”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Андрія Жджарського 
подав його син Реміян Жджарський.

Лютого 10. -  Маніфестація Миколая Красносельського перед Луцьким 
ґродським урядом про загибель 1652 р. в замку с. Очеретня Брацлав- 
ського воєводства його майнових і судових документів, а також маєтнос- 
тей “прєзь нєприятеля Крьіжа Святого и рєбєльлию хлопьскую ©гьнємь 
и мєчємь знєсєньїх”.

Лютого 13. -  Маніфестація перед Луцьким ґродським урядом, від імені 
королівського ротмістра Романа Загоровського і всієї його корогви, про 
відмову, “нє найдуючьі жадноє в той мере имьпєдлюючоє прьічьіньї”, во
линського поборці Петра [Жиковича] Князького видати платню корогві 
за дві чверті 1652 р. згідно з королівською асигнацією.

Лютого 14. -  Маніфестація поборці Волинського воєводства Петра Жи
ковича Князького перед Луцьким ґродським урядом про несплату час
тиною шляхти та всіма євреями Волинського воєводства подимного по
датку, ухваленого 23 жовтня 1652 р. реляційним сеймиком воєводства в 
м. Турійськ.

Лютого 14. -  Свідчення возного Валентого Павловського перед Луць
ким ґродським урядом про вручення колишньому поборці Волинського 
воєводства Василеві Масальському позову до Головного люблінського 
трибуналу в справі щодо скасування баніції, накладеної за його позовом 
Володимирським ґродським судом 19 жовтня 1647 р. на луцьких євреїв 
рабинської та караїмської громад за несплату ними подвійного подимно
го податку.

Лютого 14. -  Маніфестація луцького школьника, єврея Іцка Абрамовича, 
від імені рабинської та караїмської громад м. Луцьк, перед Луцьким ґрод
ським урядом про несправедливе обвинувачення поборцею Волинського 
воєводства Петром Жиковичем Князьким луцьких євреїв обох громад 
у несплаті подимного податку, ухваленого 23 жовтня 1652 р. реляцій
ним сеймиком Волинського воєводства в м. Турійськ, оскільки “єго мл. 
пань поборца контравєниєньдо нє вєдати для яких прмчьінь, яко перед 
тьімь нє хотєль содбирати од мєнованьїх ж ь ід о в ь  лунких и всих зборовь 
воєводства Вольїньского ж ь ід о в ь с к и х , так и тєпє/7 нє хочєть; зачьімь 
манифєсьтуючьій постєрєгаючи цєлосьти жьідовь збору рабаньского и 
караимьского луг/ких, абьі напотомь якоє о  тоє нєодданє нє понєсьли 
ПЄНЬІ, КГДЬІЖЬ то нє прєз упор их (которьіє, яко готовьіє бьіли тую 
єкьсьакьцию оддати, такь и тєпєрь готови суть) алє прєз нєодєбранє сод 
них тоє єкьсьакьции прєз єго мл. пана поборцу диється”.

Лютого 15. -  Протестація від імені володимирського земського писаря 
Юрія Гораїна та його дружини Катерини перед Луцьким ґродським уря
дом про насильства і грабунки, заподіяні у їхньому с. Ольшани 2 -3  груд
ня 1652 р. жовнірами корогви королівського ротмістра Олександра Жол- 
кевського. Жовніри, зокрема, “стражь дворную, которая умьісльнє двору 
и гумьна пилновала, одньїх битємь, а до других з стрєльбм стрєлянєм 
розьпрошьівьшьі, и хлопа одного на ймє Йвана Пирка порвавьшьі, нє 
вєдати гдє подили, чьіли забили, альбо утопили, и инньїх крьівьдь, шкод

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 125 -
127, акт 10. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 346 -  
347, акт 107. Мова староукра
їнська.

Ф.25,оп. 1,спр. 186, арк. 371 ізв., 
акт 139. Мова староукраїнська.

Ф.25,оп. 1,спр. 186, арк. 384 ізв., 
акт 155. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 387 зв.
-  388 зв., акт 159. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 388 зв.
-  389 зв., акт 160. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 392 -
393 зв., акт 163. Мова старо
українська.
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нє мало наробивьшьі”, а також відвезли захоплене збіжжя до становись- 
ка корогви у с. Серники.
Судова присяга про це ольшанського гуменника і війта Микити Реченяти.

Лютого 15. -  Маніфестація ротмістра ланової піхоти Волинського воє
водства Андрія Гуляницького перед Луцьким ґродським урядом проти 
Филипа Бокія і Міхала Загоровського, які, будучи призначеними сей
миком Волинського воєводства, що відбувся 23 жовтня 1652 р. в м. Ту- 
рійськ, люстраторами, “абьі вь добра* єго кор. мл. воєводства Вольшского 
пєхоту, которая з давьньис часовь и давьньїми люсьтрациами до служьбьі 
воєнноє Рєчьі Посполитоє єсть назначоная, и под тєпєрєшьньш чась 
потрєбьі Рєчьі Посьполитоє гдє и с которьія; кгруньтовь мають, могуть 
и повиньни служьітьі, зрєвидовали и злюстровали”, не виконали і досі 
цього доручення, внаслідок чого він не зміг сформувати свою корогву.

Лютого 17. -  Маніфестація від імені королівського ротмістра Киліяна 
Вільгорського та його корогви перед Луцьким ґродським урядом про не
сплату поборцею Волинського воєводства Петром [Жиковичем] Князь- 
ким жалування корогві за дві чверті 1652 р. згідно з королівською асиг
нацією.

Лютого 17. -  Тестамент Олександра Жабокрицького, складений 12 лип
ня 1652 р. в с.Малів, зокрема про те, що він “у вірі християнській като
лицькій, в Східній Грецькій церкві народжений будучи і турбуючись, аби 
... в неготовості у ці нещасні часи замішання в Короні Польській смерть 
раптово не застала”, заповідав поховати його “в монастирі Братському 
Луцькому при церкві Хрестовоздвиженській”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Олександра Жабо
крицького подано від імені його вдови Терези Жабокрицької.

Лютого 19. -  Реєстр шкод, заподіяних корогвою Романа Загоровського в 
с. Божів, належному Станіславові Корчминському, 1651 р. під час пере
ходу до м. Сокаль перед Берестецькою битвою.

Лютого 20. -  Протестація від імені Антонія Мокосія Баковецького пе
ред Луцьким ґродським урядом про грабунки, підпал і образи, заподіяні 
суплементовою корогвою сандомирського воєводи у с. Порванче 13 -  
16 лютого 1653 р.

Лютого 21. -  Протестація від імені Самуеля Лещинського та його опіку
нів перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподі
яні корогвою королівського ротмістра Олександра Цетнера у листопаді
1652 р. в його дідичному маєткові -  містах Чорторийськ і Колки (Рома
нів) і належних до них селах.

Лютого 21. -  Маніфестація євреїв Шломи Рафаловича з м. Степань та 
Юська Якубовича з м. Деражня -  підданих Владислава-Домініка Заслав- 
ського; Ірша -  школьника з м. Торговиця, Мордухая Беровича з м. Колки, 
Ірша Юдковича з м. Рафалівка -  підданих Самуеля Лещинського; Мо[ш]- 
ка Маєровича з м. Олика -  підданого [Ольбрихта-Станіслава Радзивілла]; 
Юзефа Якубовича з м. Свинюхи -  підданого Стефана Чарнецького (був 
державцем); Пейсаха Смарковича з м. Гулівка -  підданого Яна Гулевича; 
Мордухая Зельмановича з м. Кременець -  підданого [Міхала-Юрія] Чор- 
торийського, від імені своїх громад, перед Луцьким ґродським урядом 
про безпідставність обвинувачення їх поборцею Волинського воєводства 
Петром Жиковичем Князьким у несплаті подимного податку, ухваленого
23 жовтня 1652 р. реляційним сеймиком Волинського воєводства в м. Ту- 
рійськ.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 395 -
396, акт 165. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 401 зв.
-  402, акт 171. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 156 -  
157 зв., акт 37. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 158 зв.
-  159 зв., акт 39. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 419 зв.
-  420 зв., акт 189. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 425 -  
426 зв., акт 195. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 427 -  
428, акт 196. Мова староукра
їнська.
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Лютого 21. -  Маніфестація Юрія Чечеля Новоселицького перед Луць
ким гродським урядом про знищення козаками 1648 р. в його замку с. Го- 
рошки сімейних судових і майнових документів.
Першу його маніфестацію представлено до Київського ґродського суду 
8 листопада 1650 р., але оскільки київські ґродські книги згоріли в Києві
1652 р., то він вніс повторну маніфестацію до книг Луцького ґродського 
суду.

Лютого 22. -  Протестація від імені архімандрита Юзефа Тризни та ка
пітулу Києво-Печерського монастиря перед Луцьким ґродським урядом 
про грабунки і насильства, заподіяні корогвою королівського ротмістра 
Яна Стрижовського у грудні 1652 р. у монастирському маєткові селах 
Городок і Обарів.
Судова присяга про це монастирських підданих.

Лютого 22. -  Маніфестація від імені калуського старости Яна Замой- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про зловживання поборці Во
линського воєводства Петра Жиковича Князького під час збору з євреїв 
міст Рівне, Олександрія, Жорнів, Дорогобуж, Козлин та інших населених 
пунктів подимного податку, ухваленого 23 жовтня 1652 р. реляційним 
сеймиком Волинського воєводства в м. Турійськ.
Поборця, “хотєчи счось на них противько праву учонити”, відмовився 
приймати податок з наявної кількості димів.

Лютого 22. -  Маніфестація від імені Самуеля Лещинського перед Луць
ким ґродським урядом про зловживання поборці Волинського воєводства 
Петра Жиковича Князького під час збору з євреїв міст Корець, Межиріч, 
Колки, Чорторийськ, Андріїв, Троянів та інших населених пунктів по
димного податку, ухваленого 23 жовтня 1652 р. реляційним сеймиком 
Волинського воєводства в м. Турійськ.
Поборця, “ку шкодє знать пана манифєсьтаньтись чннєчи”, відмовився 
приймати податок з наявної кількості димів.

Лютого 22. -  Маніфестація поборці Волинського воєводства Петра Жи
ковича Князького про небажання євреїв Волинського воєводства платити 
подимний податок “водлуг старьіх [кви]товь, то ест єго мл. пана Міха- 
ла Линєвьского [йдеться про 1629 р.], альбо того, которьш проюьсимє 
сукьцєс сит поборцою”, як того вимагав декрет Головного люблінського 
трибуналу.
Євреї хотіли сплатити податок з наявної кількості димів.

Лютого 22. -  Реєстр шкод, заподіяних татарською корогвою ротмістра 
Челебія у липні 1652 р. в маєткові Гелени Вилежинської с. Порськ Ве
ликий.

Лютого 22. -  Реєстр шкод, заподіяних корогвою королівського ротміст
ра Белжецького у листопаді 1652 р. в маєткові Гелени Вилежинської се
лах Порськ Великий і Порськ Малий.

Лютого 22. -  Універсал короля Яна-Казимира від 14 січня 1653 р. до 
шляхти Волинського воєводства про скликання на 8 березня 1653 р. 
елекційного воєводського сеймику.

Лютого 27. -  Тестамент Юрія Березницького, складений 16 лютого
1653 р. в с. Олізарів з побажанням про поховання його “в церкві Олі- 
зарівській, мною збудованій, у гробному склепі, котрий собі змурував, 
згідно з обрядом християнським”.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 433 зв.
-  434 зв., акт 204. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 436 зв.
-  439 зв., акт 208. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 440 зв. 
-441, акт 210. Мова староукра
їнська.

Ф.25,оп. 1,спр. 186,арк. 441 ізв., 
акт 211. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 445, 
акт 217. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 170 -  
172, акт 51. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 172 -  
174, акт 52. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 174 зв.
-  175 зв., акт 53. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 180 зв.
-  185 зв., акт 60. Мови старо
українська і польська.
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(Року 1653

До Луцького ґродського уряду тестамент Юрія Березницького подав 
його родич Доміціян Березницький.

Лютого 27. -  Протестація від імені королівського рейтарського полков
ника Теодора Лешґванта та офіцерів і рейтарів двох корогов його полку 
перед Володимирським ґродським урядом проти міщан і всього поспіль
ства м. Крилів, що був у держанні Станіслава Корчминського. Жителі 
міста мали “здавна заєтрєньїй зльїй а непристойний умьісль и ранькор 
свой з натурьі своєє хлопьскоє противко людємь войсковьш на услудзє 
єго кор. мл. и Речи Посполитоє будучим”, і коли обидві корогви прибу
ли 25 лютого на становисько у м. Крилів, то “мєшьчанє и поспульство 
криловьскоє, вєдаючи со толі, жє тьіє хорогьвьі тамь мають станути и 
ночьлиг содправовати, з домовь своих, зо всимь што юдно мели в домах 
своих, до замьку спровадили ся и поутикали, и домьі пустьіє свои [(ос
тавили, содповєди и похвалки чинячи: ижь жолнирє, котории туть будуть 
стали, нє барзо ся вьівчасую/я; яко ж нє застали людєй в мєстє. Тилко в 
килку домах жидовь зостало бьіло, которьіє з домовь своихь нє втєкали; 
мусили тєдьі станути в пустих домахь и халупахь, а нє маючи што єстьі 
ани пити без господаровь, з возовь своих власньїхь мусили єстьі и пити 
што мєли, залєдвє тилко чєлядь, до фолварковь шдбєжальїхь пошєдьши, 
соломьі и сина для коний нєкоторьіх могльї достати,... а кгдм южє зь 
еторку на сєрєду годин килка вноч бьшо, и помєнєньїє панове жолнирє, в 
господахь пустьіх стоячьі, юж поснули бьіли”, то міщани вчинили під
пал, внаслідок якого згоріло жовнірського майна і спорядження на ЗО ти
сяч польських золотих.

Березня 1. -  Універсал київського воєводи і генерала Адама Киселя від 
24 лютого 1653 р. до шляхти Київського воєводства про скликання на 
8 березня 1653 р. елекційного воєводського сеймику в м. Володимир.

Березня 5. -  Протестація від імені дідича сіл Романів, Воротнів і Звірів 
Андрія Фірлея та від імені орендарів цих сіл Андрія Журовського і його 
дружини перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, 
заподіяні у листопаді 1652 р. в селах корогвою королівського ротмістра 
Яна Линевського.
Судова присяга підданих про підтвердження протестації.

Березня 6. -  Протестація від імені Станіслава-Альбрихта Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 
жовнірами корогви Олександра Конецпольського та корогви коронного 
ротмістра [Миколая] Зацвіліховського у лютому 1653 р. в його маєткові 
м. Олика.

Березня 8.-Тестамент Яна Ницевича, складений 14січня 1652 р. вм. Тор
говиця, зокрема, про поховання його в церкві [ назву не вказано] у білому 
жупані з білим вовняним поясом, у зеленій шапці і з оправленою сріблом 
шаблею, та про розподіл його майна, набутого багаторічною військовою 
службою у мультянського [мунтенського] воєводи [Мацея Басараба].
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Яна Ницевича подав 
його брат Ярош Ницевич, зауваживши, що затримка з поданням теста- 
менту сталася частково через його перебування на чужині.

Березня 8. -  Інструкція елекційного сеймику Волинського воєводства від 
8 березня 1653 р. у м. Луцьк послам від воєводства на сейм, що мав по
чатися 24 березня 1653 р. у м. Брест-Литовський, зокрема про:

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 1430 зв.
-  1432, акт 675. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 . -С.  759-762.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 200 і 
зв., акт 1. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 474 -  
477, акт 20. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 483 зв.
-  485 зв., акт 28. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 224 -  
225 зв., акт 16. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 216 — 
223 зв., акт 14. Мови староукра
їнська і польська. Опубл.:  
АЮЗР. -  Ч. II. -  Т. І. -  С. 440 -  
455.
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ф обрання послами на сейм городельського старосту Андрія Чаплича 
Шпановського, луцького земського підсудка Вацлава Гулевича [Воютин- 
ського], луцького підстаросту, сохачівського земського підсудка Щас- 
ного-Збожного Лайщевського, волинського підстолія Томаша Козику, 
щерчевського старосту, волинського великорадцю і мечника Яна Кашов- 
ського і луцького ґродського писаря, королівського секретаря Станіслава- 
Казимира Беневського;
ф заяву щодо насильств і грабунків, заподіяних розореному і спустоше
ному п’ятирічною війною та епідемією воєводству військом Речі Поспо
литої при його самовільних переходах і становиськах у шляхетських ма
єтках та клопотання щодо надання потерпілим належних відшкодувань. 
Це військо зимувало в обозі поблизу м. Ковель, не одержавши належної 
платні;
ф звільнення зубожілого воєводства від відповідальності за несплату 
ухваленого попереднім сеймом 10-кратного подимного податку, оскіль
ки Волинське воєводство було спроможним сплатити лише ухвалений
23 жовтня 1652 р. сеймиком в м. Турійськ однократний подимний по
даток, на додаток до якого нинішній сеймик ухвалив подвійне подим
не. Поборцею цього подвійного податку обрано володимирського ґрод
ського суддю, луцького городничого Петра Жиковича Князького, який 
здійснював ще й збір ухваленого у м. Турійськ однократного подимного 
податку. Сплата цього подвійного податку мала відбуватися у м. Луцьк з
24 березня до 13 квітня згідно з квитами за попередній однократний по
даток, ухвалений у м. Турійськ. Євреїв воєводства зобов’язано сплатити 
однократний, а також подвійний подимний податок, але не за попередні
ми (“старими”) квитами, а з наявної кількості димів, яка мала бути за
свідченою їхньою присягою. У тих містах і містечках, де євреїв не було, 
присягу про це повинні складати християни;
ф звільнення Волинського воєводства, за аналогією з Київським, Брац- 
лавським і Чернігівським воєводствами, від податків і контрибуцій, 
оскільки волинська шляхта хоч формально й володіла своїми маєтка
ми, але практично, завдяки постійним переходам і становиськам жовні
рів Речі Посполитої, втратила майже все, навіть безпеку у власних до
мівках;
ф рекомендації щодо поповнення скарбу Речі Посполитої без обтяження 
шляхти.
Інструкція також включала клопотання про:
ф затвердження депутатів, обраних до Пйотрковського трибуналу на 
сеймику в м. Турійськ; 
ф винагороди для заслужених шляхтичів;
ф скасування вироків Радомського трибуналу колишньому волинському 
поборці Стефану Хрінницькому та колишньому поборці податку з євреїв 
воєводства кн. Василю Масальському, а також виплати їм винагород за 
поборство;
ф звільнення м. Луцьк від військових постоїв.
До Луцького ґродського уряду інструкцію подав маршалок сеймику Ян 
Кашовський.

Березня 8. -  Інструкція об’єднаного елекційного сеймику Київського, 
Брацлавського і Чернігівського воєводств від 8 березня 1653 р. у м. Воло
димир послам від воєводств на сейм, що мав початися 24 березня 1653 р. 
у м. Брест-Литовський, зокрема про:
ф обрання послами на сейм від Київського воєводства київського підко
морія Юрія Немирича, київського чашника Олександра Воронича і Бо- 
гуслава Гораїна;

Ф. 28, on. 1, спр. 89, арк. 582 -  
585 зв., акт 430. Мови старо
українська і польська. О п у б л .: 
АЮЗР. -  Ч. II. -  Т. І. -  
С. 456 -  463.
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ф обрання послами на сейм від Брацлавського воєводства брацлавсько- 
го чашника Криштофа Кордиша, галицького скарбника Петра Домбров- 
ського, королівського ротмістра Кароля Потоцького і Яна Корчинського; 
ф обрання послами на сейм від Чернігівського воєводства володимир
ського старосту Даніеля Стемпковського, овруцького старосту Владис
лава Немирича, чернігівського земського підсудка Якуба Войну Сван
ського і чернігівського чашника Адама Буркацького; 
ф заяву щодо повільного збору ухваленого попереднім сеймом війська, 
недостатню його оплату та бездіяльне стояння поблизу м. Ковель замість 
енергійної підготовки до подальших військових дій у зв’язку з набли
женням весни;
ф відшкодування збитків, заподіяних будинкам і майнові шляхтичів -  
вигнанців з козацької України, чужоземними військами Речі Посполитої, 
які чинили насильства і грабунки, не зважаючи на охоронні універсали 
коронного польного гетьмана; 
ф призначення коронного великого гетьмана.
До Володимирського ґродського уряду інструкцію подали: маршалок 
сеймику Київського воєводства Ян Крентовський; маршалок сейми
ку Брацлавського воєводства Петро Домбровський; маршалок сеймику 
Чернігівського воєводства Стефан Іваницький.

Березня 8. -  Протестація шляхтича Брацлавського воєводства Миколая 
Дзика перед Володимирським ґродським урядом щодо привласнення 
його майна, в т. ч. документів, та захоплення трирічного сина Шимона 
і служниць-шляхтянок повсталими козаками його надвірної корогви та 
підданими з містечка Бабин і належних до нього сіл, що були у його дер
жанні, 28 травня 1652 р., після розгрому коронного війська у Батозькій 
битві.
Подано прізвища козаків і селян.

Березня 9. -  Маніфестація Павла Олдаковського перед Луцьким ґрод
ським урядом про втрату його майна і майнових документів під час на
паду вночі проти 7 жовтня 1652 р. на його с. Дольговське поблизу м. Ко- 
ростишів Київського воєводства козаків, наведених підданими.
Тоді, у жовтні 1652 р., на цю територію вступив Білоцерківський полк.

Березня 10. -  Привілей короля Яна Казимира від 29 серпня 1652 р. про 
надання Теодорові Ярошинському, поручникові корогви королівського 
ротмістра Киліяна Вільгорського, маєтку у с. Коростівці Барського ста
роства Подільського воєводства за бойові заслуги у війні проти козаків.

Березня 10. -  Асигнація короля Яна-Казимира від 3 листопада 1652 р. до 
шляхти Волинського воєводства про виплату королівському ротмістру 
Киліянові Вільгорському грошей на формування козацької корогви у 100 
коней, що мала увійти до складу ухваленої сеймом 50-тисячної коронної 
армії. На кожного коня мало бути сплачено по 31 польському золотому 
за чверть року.

Березня 10. -  Асигнація короля Яна-Казимира від 3 листопада 1652 р. до 
шляхти Волинського воєводства про виплату королівському ротмістру 
[Міхалу-Юрію] Чорторийському грошей на формування козацької корог
ви у 150 коней, що мала увійти до складу ухваленої сеймом 50-тисячної 
коронної армії. На кожного коня мало бути сплачено по 31 польському 
золотому за чверть року.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 1439 зв.
-  1442, акт 683. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 496 зв.
-  497 зв., акт 39. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 228 -
229, акт 20. Мови староукра
їнська і латинська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 229 і 
зв., акт 21. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 229 зв.
-  230 зв., акт 22. Мови старо
українська і польська.
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Березня 10. -  Асигнація короля Яна-Казимира від 3 листопада 1652 р. 
до шляхти Волинського воєводства про виплату королівському ротмі
стру Роману Загоровському грошей на формування козацької корогви 
у 100 коней, що мала увійти до складу ухваленої сеймом 50-тисячної 
коронної армії. На кожного коня мало бути сплачено по 31 польському 
золотому за чверть року.

Березня 10. -  Квит королівського ротмістра Романа Загоровськош во
линському поборці Петру Жиковичу Князькому про одержання від нього 
1200 польських золотих для часткової оплати чверті року служби своєї 
корогви.

Березня 10. -  Протестація від імені Ґабріеля Стемпковського перед Во- 
лодимирським ґродським урядом про збитки, заподіяні у січні 1653 р. 
надвірною волоською корогвою брацлавського воєводи Петра Потоць- 
кого в маєтках Лаврів і Митищі.
Реєстр захопленого у підданих майна.

Березня 10. -  Протестація від імені Ґабріеля Стемпковського перед Во- 
лодимирським ґродським урядом про збитки, заподіяні у лютому 1653 р. 
його підданим жовнірами кварцяної корогви Гуменецького в с. Лаврів. 
Реєстр захопленого майна.

Березня 11 .- Атестація коронного польного гетьмана, подільського во
єводи Станіслава Потоцького від 4 березня 1653 р. Якубу Кашовському 
про його службу в коронному війську.

Березня 11. -  Тестамент Гелени Лозчанки Якубової Кашовської, складе
ний 24 травня 1651 р. в м. Мельниця, яка, зокрема, “насамперед визна
вши, що охрещена в ім’я Бога Отця, Сина і Духа Святого і у вірі святій 
католицькій помираю, так як і батько мій покійний його милість пан Лав- 
рін Лозка, підчаший київський, за що Богу Найвищому дякую”, запові
ла поховати її “в костелі, який буде найближчим і де його милість пан 
чоловік мій захоче, без будь-якої бучності світської згідно зі статками 
нашими, бо вже років кілька, як ми втекли з дому нашого власного”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Гелени Кашовської 
від імені її чоловіка Якуба Кашовського подав Ян Кореновський, за
уваживши, що тестамент “давнєй готовь бьіль подати, лєчь частью за 
турбацьіами ча[стьіми] (од нєприятєль заходячими, частю ообь кграссан- 
том пєстєм, которая по всих правє краях кграссабату/?, до того прийти нє 
могль, тєпє/7, по ускромєнью троха тьіх ту/?баций и по усьмєрєню повє- 
тра кумь манифєсьтацисонє подаль”.

Березня 11.- Асигнація короля Яна-Казимира від 7 листопада 1652 р. до 
шляхти Волинського воєводства про виплату королівському ротмістру, 
Звенигородському старості Лукашеві Гулевичу [Воютинському] грошей 
на формування козацької корогви у 100 коней, що мала увійти до скла
ду ухваленої сеймом 50-тисячної коронної армії. На кожного коня мало 
бути сплачено по 31 польському золотому за чверть року.

Березня 11. -  Квит королівського ротмістра Лукаша Гулевича [Воютин- 
ського] поборці Волинського воєводства Петру Жиковичу Князькому 
про одержання від нього згідно з кварцяним жолдом по 31 польському 
золотому на кожного з 100 коней своєї корогви для оплати чверті року її 
служби.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 233 зв.
-  234 зв., акт 24. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 236 і 
зв., акт 26. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 1442 зв.
-  1446, акт 684. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 1446 зв.
-  1447 зв., акт 685. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 240 і 
зв., акт 33. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 240 зв.
-  242 зв., акт 32. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 248 і 
зв., акт 37. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 250,
акт 38. Мови староукраїнська і
польська.
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Березня 11.- Квит королівського ротмістра Яна Ґембултовського побор- 
ці Волинського воєводства Петрові [Жиковичу] Князькому про одержан
ня від нього згідно з кварцяним жолдом по 31 польському золотому на 
кожного з 120 коней своєї волоської корогви для оплати чверті року її 
служби.

Березня 11. -  Лист волинського воєводи, маршалка Луцького трибуна
лу в скарбових справах кн. Адама-Олександра Санґушка від 9 березня
1653 р. до шляхти Волинського воєводства про збір регенти з подвійного 
подимного податку за 1648 р., що залишилася після смерті поборці цьо
го подимного -  волинського скарбника Марцина Домбровського. Побор- 
цею регенти призначено Міхала Завадського.

Березня 11. -  Приповідний лист короля Яна-Казимира від 27 серпня
1652 р. королівському ротмістрові Юрію Немиричу на формування ко
зацької корогви в 100 коней.

Березня 12. -  Маніфестація Міхала Загоровського, від себе та від імені 
Филипа Бокія Печихвостського, перед Луцьким ґродським урядом про 
неможливість провести доручену їм реляційним сеймиком Волинсько
го воєводства, який відбувся 23 жовтня 1652 р. у м. Турійськ, люстра- 
цію вибранців ланової піхоти у королівщинах воєводств, оскільки “в 
року прошлом розшєроная плякга Панская, то ест моровоє повєтрє, на 
людє всюди в воєводствє Вольшсюш и повєтам єго пануючая, того лю- 
строваня заборонила и нєдопустила, тепер зась року тєпєрєшнєго, кгдьі 
манифєстансь почуваючи сє в повинності своєм зь его мл. паном Бокиєм 
тую люстрацию содправовати почали бьіли, вєнць так жє за вєлиюш вом- 
ском всюди в добрах в воєводствє Вольшскил* будучих на кватирах стоя
чим, подданиє и людє зєвшондь з домов своих нє вєдати гдє розєшплись 
и порозходили и вьібранца жадного под тот час трудно бьіло вьщити и 
налєзти”.

Березня 12. -  Універсал коронного польного гетьмана, подільського воє
води Станіслава Потоцького від 5 березня 1653 р. до польського і чужо
земного коронного війська про звільнення від військових постоїв рівнен
ського маєтку Яна Замойського.

Березня 13. -  Маніфестація від імені Яна Ґраєвського перед Володимир- 
ським ґродським урядом про витягання неналежних стацій та кривди під
даних маніфестанта у с. Радовичі, заподіяні в лютому -  березні 1653 р. 
жовнірами корогов з полку полковника Войниловича.

Березня 14. -  Маніфестація Міхала Завадського, поборці несплаченого 
подвійного подимного податку, ухваленого 25 червня 1648 р. сеймиком 
Волинського воєводства в м. Луцьк, перед Луцьким ґродським урядом 
про небажання волинської шляхти ліквідувати заборгованість.
Міхала Завадського було призначено поборцею замість волинського 
скарбника Марцина Домбровського, “которого подьшного прврєчоньш 
єго мл. пань скарбникь вольшский в нєкоторьіх их мл. пнов собьіватєлєв 
тутои/нєго воєводства нєдобравьши, смертю с того свєта зшол, жє єго 
мл. манифєстуючому, яко дєдови внучки, а помєнєного зошлого пна 
скарбника вольшского позосталоє цорки и ошєкунови тєстамєнтом 
нєбожчмковскимь записаному, того двомга подьшньїх их мл. панове 
судовме справ скарбовьіх в Яуцку оодправуючмхсє уннвєрсалитє/? добє- 
рати позволили”.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 250 зв., 
акт 39; арк. 251 і зв., акт 40. 
Мови староукраїнська і польсь
ка.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 252 і 
зв., акт 41. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф.28,оп. 1, спр. 89, арк. 594-595, 
акт 436. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 519 — 
520, акт 66. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 254 зв.
-  255, акт 43. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 8 і зв., 
акт 8. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 529 зв.
-  530, акт 74. Мова староукра
їнська.
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Березня 17. -  Маніфестація від імені Миколая Витвинського перед Во
лодимирським ґродським урядом про втрату майнових документів -  його 
власних та Марцина Свирського й інших племінників і племінниць, на
даних йому на зберігання, під час пожежі (через підпал) 16 січня 1653 р. 
його двору в с. Твориничі.

Березня 18. -  Тестамент Ґабріеля Бартковського, складений 8 березня
1653 р. в с. Жабче про те, зокрема, щоб тіло його “в костелі Лешнівсько- 
му в отців бернардинів поховане було”.

Березня 18. -  Універсал поборці Волинського воєводства Петра Жикови
ча Князького від 10 березня 1653 р. про збір подвійного подимного по
датку, ухваленого воєводським посольським сеймиком 8 березня 1653 р. 
у м. Луцьк: цей податок треба було сплатити у м. Луцьк від Середопос- 
тя до Великодня [24 березня -  12 квітня] згідно з квитами, виданими 
Князьким за сплату попереднього подимного податку, затвердженого 23 
жовтня 1652 р. в м. Турійськ. Якщо сталося нове спустошення, потрібно 
було складати нову присягу.

Березня 20. -  Реєстр шкод, заподіяних 13 березня 1653 р. німецькою 
компанією (ротою) Нейдера у маєткові держави Андрія Жолкевського 
с. Гольче.

Березня 24. -  Конституція і ухвала двотижневого сейму у м. Брест- 
Литовський, зокрема, про:
ф утворення, з метою організації стягнення ретент, Скарбового трибу
налу у м. Львів і призначення його членів. Початок роботи трибуналу 
призначено на 16 червня, тривалість -  два тижні;
ф визначення обсягів збитків, заподіяних жовнірами у королівських, ду
ховних і, найбільше, у шляхетських маєтках, та призначення судами для 
покарання винних Військової комісії, Коронного трибуналу і Гетьман
ського суду;
ф підтвердження конституцій 1626, 1628,1629 і 1635 рр. щодо заборони 
коронному війську порушувати кордони Великого князівства Литовсько
го і стягати на його території кошти на своє утримання. Порушників по
трібно притягати до ґродських судів і сеймового суду; 
ф надання коронному польному гетьману такої самої влади, як і в корон
ного великого гетьмана;
ф асигнування з коронного скарбу додаткових коштів на утримання ко
ронної артилерії;
ф проведення ухваленої конституцією 1652 р. і не виконаної через по
шесть ревізії вибранецьких ланів. На реляційних сеймиках потрібно 
обрати, або підтвердити це обрання, вибранецьких ротмістрів; всі вони 
повинні одержати затверджувальні листи з королівської канцелярії, а 
платню -  зі скарбу. Корогви вибранецької піхоти повинні на Святки при
єднатися до обозу коронного війська, по дорозі до якого вони не мали 
права вимагати стацій чи провадити будь-які екзакції; 
ф забезпечення оборони м. Смоленськ;
ф призначення ревізорів для визначення компенсацій власникам маєтків, 
спустошених обозом коронного війська, зокрема, під час облоги м. Зба
раж;
ф призначення гарнізону м. Львів з корогов ротмістрів Миколая Яниць- 
кого (полковник гарнізону), львівського чашника Себастяна Коханов- 
ського, ломжинського підстолія Яна Скроцького і Миколая Бобовського;

Ф. 28, on. 1, спр. 89, арк. 13-14,
акт 10. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 274 -  
275, акт 59. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 639 -  
640 зв., акт 457. Мови староукра

їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 278 зв.
-  280, акт 63. Мови староукра
їнська і польська.

Подано за: VoluminaLe- 
gum. -  Т. 4. -  C. 183-204.
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ф надходження коштів на купівлю продовольства для гарнізону м. Ка- 
м’янець-Подільський і на ремонт міських укріплень; 
ф призначення елекції депутатів від Волинського воєводства до трибуна
лу, яка через пошесть ще не відбулася, на 6 травня у м. Луцьк; 
ф обіцянку подбати про шляхту Стародубського повіту, яку через козаць
ку ребелію вигнано з повіту;
ф підтвердження податку донативи, накладеного сеймом 1652 р. на куп
ців Корони і через пошесть не сплаченого ними;
ф підтвердження 70 тис. золотих поголовного податку, накладеного на 
єврейські громади Корони, та зобов’язання євреїв платити шосовий, по
димний і чоповий податки і звільнення їх від всіх інших; 
ф призначення реляційних сеймиків Київського, Брацлавського і Черні
гівського воєводств на 28 квітня у м. Володимир;
ф заяву шляхти Волинського воєводства про згоду на виплату 25 тис. 
золотих податку. Реляційний сеймик у повіті призначено на 5 травня у 
[м. Луцьк].

Березня 26. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзи- 
віпла перед Луцьким ґродським урядом проти Олександра Конецполь- 
ського та офіцерів і жовнірів польських і волоських корогов його полку 
про збитки, заподіяні в лютому 1653 р. десятьма цими корогвами під час 
4-тижневого постою в Олицькій, Крупській та Яблонській волостях Ра- 
дзивілла, коли вони “такь по сєлахь и фолва/жахь, яко теж мєстєчькахь... 
стоячьі, вєликиє шкодьі убогимь подданьїмь, тьш сє, што сами с чєлядю 
єли и пили и кони кормили нє контєнтуючи, алє и в побраню так пинєзи 
готових, яко волов, бьідєл, швець, свини, кур, гуси, а на ©статок и кони, и 
в примушєню в тьіх жє подданьїх до купованя собє самьш и чєляди своє» 
мєдов, пив и горєлокь, на тридцєш тисєчьі зол. пол. мнєм, албо и болшєм, 
починили”.

Березня 27. -  Протестація від імені Юрія Гораїна та його дружини Кате
рини перед Луцьким ґродським урядом проти Мацея Завіші, поручника 
козацької корогви коронного [польного] гетьмана Станіслава Потоцько- 
го, та його жовнірів про грабунки і стягнення стацій в лютому 1653 р., 
під час постою корогви у с. Ольшани.
Судова присяга війта про збитки, заподіяні жовнірами.

Березня 27. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом проти Олександра Конецпольського та 
корогви ротмістра його полку Симона Забузького про збитки, заподіяні в 
лютому 1653 р., під час постою корогви в с. Цумань.
Судова присяга підданого про ці збитки.

Березня 27. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом проти Олександра Конецпольського 
та корогви ротмістра його полку Станіслава Дитинецького про збитки, 
заподіяні в лютому 1653 р., під час постою корогви в селах Цумань, Кор- 
пилівка і Гремяче.
Судова присяга підданих про ці збитки.

Березня 27. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом проти Олександра Конецпольського та 
корогви ротмістра його полку Яна Проскури Сущанського про збитки, 
заподіяні в лютому 1653 р., під час постою корогви в селах Носовичі, 
Посників і Новосілки.
Судова присяга під даних про ці збитки.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 566 -  
567 зв., акт 110. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 570 зв.
-  571 зв., акт 113. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 573 зв.
-  574 зв., акт 116. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 574 зв.
-  579, акт 117. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 579 -
585, акт 118. Мова староукра
їнська.

36 - 8-929 277



“Ж голови хмелем облахдниє маючи ”

Березня 27. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом проти Олександра Конецпольського 
та корогви ротмістра його полку Яна Ясноборського про збитки, запо
діяні в лютому 1653 р., під час постою корогви в селах Кобле, Сильне і 
Клобучин.
Судова присяга підданих про ці збитки.

Березня 27. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом проти Олександра Конецпольського 
та корогви ротмістра його полку Олександра Кобилинського про збитки, 
заподіяні в лютому 1653 р., під час постою корогви в селах Берестяни й 
Стара Воля.
Судова присяга підданих про ці збитки.

Березня 27. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом проти Олександра Конецпольського та 
корогви ротмістра його полку Олександра Грушецького про збитки, за
подіяні в лютому 1653 р., під час постою корогви в с. Турчин.
Судова присяга підданих про ці збитки.

Березня 27. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом проти Олександра Конецпольського 
та корогви ротмістра його полку Марцина Стралковського про збитки, 
заподіяні в лютому 1653 р., під час постою корогви в селах Жорнищі і 
Селибери.
Судова присяга підданих про ці збитки.

Березня 27. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом проти Олександра Конецпольського 
та корогви ротмістра його полку Миколая Зацвіліховського про збитки, 
заподіяні в лютому 1653 р., під час постою корогви в селах Хорлупа, Ді
дичі й Покащів.
Судова присяга підданих про ці збитки.

Березня 27. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом проти Олександра Конецпольського та 
корогви ротмістра його полку Станіслава Вижицького про збитки, запо
діяні в лютому 1653 р., під час постою корогви в селах Довгошиї, Пітуш- 
ків, Метельне і Ледчани.
Судова присяга підданих про ці збитки.

Березня 28. -  Маніфестація від імені королівського ротмістра кн. Міхала- 
Юрія Чорторийського перед Луцьким ґродським урядом про ухиляння 
поборці Волинського воєводства Петра Жиковича Князького від сплати 
корогві утримання згідно з королівською асигнацією.

Квітня 1. -  Протестація від імені Юрія Гораїна та його дружини Катери
ни перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподі
яні жовнірами волоської корогви королівського ротмістра Юріци у кінці 
березня 1653 р., які під час кількаденного постою в с. Бабин “у подданих 
пна протєсталтис нєзвьічамньїє стацнє витягаючи, збожа вшєлякиє пшє- 
ници, жита, грєчки, совьсьі, ячьмєня мало нє по маци а>д кождото хло
па, кождого зособна, збожа беручи, хлоповь били; и горєлки, пива собє 
куповати примушали; а потом на двор пановь протєстаньтис кгвалтовнє 
наєхавьшн, урядника пановь протєстаньтис на имя Войтєха Заславско- 
го, в особє их ш . пановь протєстаньтис вє дворє будучого и господар-

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 585 -
589, акт 119. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 589 -  
593, акт 120. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 593 -  
596, акт 121. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 596 -  
604 зв., акт 122. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 604 зв.
-  614 зв., акт 123. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 615 — 
630 зв., акт 124. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 631 зв.
-  632 зв., акт 126. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 639 -
640, акт 1. Мова староукраїн
ська.
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ства пилнуючого, на взгарду стану шляхєцкого взяли и звязавьшьі, вь 
вязєню своил/ приватьнолі... тримаючи, юкуповатис казали, которьій, 
нє маючи своєє такь вєлє на сокупь субьстаньции, с примушєня тогож 
пна ротьмистра кгвалтовного, збожа паньскиє власниє дворниє, гречку, 
совєс, ячьмєнь, спродавати вь вязєню сєдячи казати мусєл, и золотих сто 
чотирдєсять иньпаратис за себе самого дати мусєл”.
Судова присяга гуменника Ждана Радченяти про заподіяні збитки.

Квітня 1. -  Протестація від імені Юрія Гораїна та його дружини Катери
ни перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподія
ні 18 березня 1653 р. корогвою галицького старости [Андрія Потоцького] 
у панському шпіхтері в с. Устилуг.

Квітня 1. -  Протестація від імені вдови і дочок Петра Станішевського 
перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 
29 січня 1653 р. жовнірами королівського ротмістра Теодора Раровського 
у с. Випіків.

Квітня 6. -  Квит поборці Волинського воєводства Петра Жиковича 
Князького архімандриту і братії Дерманського монастиря, складений у 
м. Луцьк, про одержання з 35 димів монастирських сіл Дермань, Кунин, 
Коршів і Мізочок 35 польських золотих подвійного подимного податку, 
ухваленого на оплату війська сеймиком Волинського воєводства у берез
ні 1653 р. в м. Луцьк та про засвідчення зменшення кількості димів на 12 
порівняно з його попереднім квитом.

Квітня 9. -  Протестація від імені Владислава Немирича перед Луцьким 
ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні в лютому -  берез
ні 1653 р. волоською і татарською корогвами кн. Дмитра Вишневецького 
у м. Немирівка та селах Старики, Волиця й Боришів.
Судова присяга підданих про заподіяні збитки.

Квітня 10. -  Протестація від імені луцького і брестського біскупа Андрія 
Ґембицького та його луцького капітулу перед Луцьким фодським урядом 
про насильства і грабунки, заподіяні в червні 1652 р. жовнірами з корог
ви Петра Вільчопольського, піхотного ротмістра надвірного війська Яна 
Замойського, у м. Торчин, які “на пєрєдмєстю помєнєного мєста Торчи- 
на становьшьі, нє жадноє заживаючи скрол/ности яко належало, але до 
кгвалтовь се удали, колодки сод комор и сод иньшого завартя посодбияли, 
рєчи коториєс подобали и на тєрминє рєєстромь дєклярованнє будуть, 
побрали, а нєдосить на томь маючи жє пєрєдмєсчань такь сродзє злупи
ли, алє тьш барзєй свою волю засмаковавьшн, зобравьшис зь стрєлбою 
огнистою, яко до шьтурму идучи, кгдьі мєсто им сод кгвалтовного на
ступу боронитис хотєло, на мєсто яко на нєприятєля штурмомь удари
ли и побравьшн зь шпиталовь столи, лави и иньшиє досчьки, оониє 
пєрєд собою провадили, а сами за них стрєлбу (огнистую випускали, 
которьш густьш стрєлянємь ©гнистьш варту, которая била в брамє, 
(одстрєлявьши, и под браму сє подсадивьши, стрєлбу густую в мєсто 
випустили, а тьімь часомь браму сокирками сєкли, соную штурмомь и 
розмаитою потугою добивали, которую добьівьшн, якоби на н[є]приятє- 
ля срожєчис, помєнєньїх мєсчань там будучи[х] и иньньїх на ратунокь им 
приходячьіх обухами бючи и ручьною бронєю сєкучи, других стрєлби, 
сродзє побили, поранили якож мєсчань вєлє, тоєсть: нєбожчикови 
Юскови Климєняти ногу содстрєлєно правую при колєни, которую ногу 
содризано ножомь з бутомь, и сод того разу умєр; другого Васка Спулского

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 640 і 
зв., акт 2. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 643 -  
644 зв., акт 6. Мова староукра
їнська.

Ф. 2072, оп. 1, спр. 72, арк. 7. 
Мова польська. Печатка.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 674 зв.
-  677, акт 48. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 681 — 
682 зв., акт 56. Мова староукра
їнська.
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в лєвую ногу над пятою пострєлили и кулю в пудошви вирзнули; Ка- 
сияна нижєй шин пострєлили при пацєрах, в которомь куля и до тьіх 
час зостаєть; Фєдора Романовича, бурмистра, бючи ообухами плазомь, 
которому уха лєвого надтяли и разовь собуховьіх по розьньис члоньках: 
тєла єго двадцєть задали; Уласови, бурмистрови, разовь собуховьіх по 
розьньгс члоньках трєдцєть задали; Сємєнови Чухралкови налєзьшьі єго 
в пивьници разов ообуховьіх пє/инадцєть, и разь содєнь в шию шаблєю тя
тий, задали; Макарови Икгєлєвичови, дєсятьникови мєйскому, разовь по 
вьсємь тєлє дєсєть задали; Матияшови, ткачови в ратушу, на руцє лєвой 
разовь шест собуховьіх задали; Иванови Сирємєтови мєжьі коморами 
бочку селедцовь, которая єсчє непочатая бьіла, обручи посодтинавьши 
розобрали; у Матиаша Гавриловича, содбившьі колодку до пивницьі, 
бочьку пива вьіпили; в брамє стрєлбьі штукь дєсєть и бубонь взяли. 
Тьіє єксцєсса зробивши, яко бьі по яком звьітязтвє граючи и стрєляючи, 
уроньгаючис з коньтємьпту вьішли”.

Квітня 10. -  Протестація від імені Самуеля Лещинського перед Луцьким 
ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні в червні 1652 р. 
надвірною корогвою Завальського, ротмістра краківського воєводи [кн. 
Владислава-Домініка Заславського], у селах Корецької волості.

Квітня 10. -  Протестація від імені Самуеля Лещинського перед Луцьким 
ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні в лютому 1653 р. 
корогвою королівського ротмістра Станіслава Ґурського у м. Корець.

Квітня 11.- Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 
10 квітня 1653 р. козацькою корогвою Станіслава Потоцького у с. Берес- 
тяни Олицької волості.
Судова присяга підданих про заподіяні збитки.

Квітня 12. -  Протестація луцького офіціала, ксьондза Миколая-Олек- 
сандра Рамулта перед Луцьким ґродським урядом про насильства і гра
бунки, заподіяні 20 березня 1653 р. надвірною корогвою коронного хору- 
жого Олександра Конецпольського у с. Чемерин.
Судова присяга підданих про засвідчення протестації.

Квітня 12. -  Протестація луцького офіціала, ксьондза Миколая-Олек- 
сандра Рамулта перед Луцьким ґродським урядом про насильства і гра
бунки, заподіяні 20 березня 1653 р. корогвою ротмістра [Миколая] По- 
гойського у с. Чемерин.
Судова присяга підданих про засвідчення протестації.

Квітня 12. -  Протестація луцького офіціала, ксьондза Миколая-Олек- 
сандра Рамулта перед Луцьким ґродським урядом про насильства і гра
бунки, заподіяні 20 березня 1653 р. корогвою ротмістра Ґанджі у с. Хром’я- 
ків, жовніри якої, “нє рєспєкьтуючи на дєзоляцию тоє маєтьности и 
убузьтво подданьїх, вєликоє в забраню рєчєй, збожа, бьідла, пинзєй, лєк- 
гуминь розньис, тамьтьш подданьїмь шкодьі вєликиє и кривьдьі почини- 
ли и до состатьного юж знисчєня соньїхь [пр]ивєли’\
Судова присяга підданих про засвідчення протестації.

Квітня 12. -  Маніфестація поборці Волинського воєводства Петра Жико- 
вича Князького перед Луцьким ґродським урядом про те, що він, згідно 
з ухвалою сеймику від 8 березня 1653 р. у м. Луцьк щодо збору подвій
ного подимного податку, “сод нєкоторьіх[ь] ш  мл. пановь собьіватєлєвь

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 685 
і зв., акт 59. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 685 зв.
-  686 зв., акт 60. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 688 зв.
-  690, акт 65. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 698 зв.
-  700, акт 77. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 700 -  
701 зв., акт 78. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 701 зв.
-  703, акт 79. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 703 зв.
-  704, акт 81. Мова староукра
їнська.
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воєводства тутошнєго тоє двоє подьімноє внбєрал, лєчь жє нєкоторьіє 
ш мл. панове собьіватєлє воєводства тутошьнєго спротивляючис праву 
посполитому и ухвалє сєймиковой того подьімного двойга, на котороє 
манифєсьтансь аж до дня тєпєрєшнєго сочєкивал, нє оддали, прєзь што 
вь виньї правньїє, на таковьіх юписаньїє, попали”.

Квітня 12. -  Універсал короля Яна-Казимира від 14 березня 1653 р. до 
польського і чужоземного коронного війська про звільнення від військо
вих постоїв маєтків Яна Кашовського.

Квітня 16. -  Реляція возного Романа Русовського перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення Янові Замойському та його піхотному рот
містрові Петру Вільчопольському позовів до Головного люблінського 
трибуналу у справі щодо насильств і грабунків, заподіяних піхотою За- 
мойського у м. Торчин, маєткові луцького і брестського біскупа Андрія 
Ґембицького та його капітулу.

Квітня 16. -  Тестамент Мацея Роґуського, складений 4 листопада 1652 р. 
в м. Дубно, з проханням про його поховання “при костелі отців бернар
динів у гробі своєму”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Мацея Роґуського 
подано від імені його дружини Зофії з Тиравських.

Квітня 17. -  Маніфестація перед Кременецьким ґродським урядом ям- 
пільського єврея Шломи Хаїмовича про напад 7 квітня 1653 р. на ямпіль- 
ського єврея Юся Шломовича: “подкавьшьі єго под селом Сємидубами, 
жовьнирская чєляд соного самого побила, и што колвєкь мєл прьі соби 
пєнєзєй соному одняла, а на состатокь и зь сукни єго содєрла, такь жє 
содно в одномь сардачьку єго пустила”.
Судова присяга Шломи Хаїмовича “на толі, жє в мєстєчку ЯЬкполю нє 
машь жад[ного] дому власного жьідовьского, а я сам в пус[ткє жьіву, 
а] другий жьід господар Янькєль Познанскьій [в] дому шлях[єтскомь] 
мєшькає/w, кгдьі домьі жьідовьскиє лет прошльис прєз нє[при]ятєли, 
яко и прєз жовьнирє, сут ЗЬНЄСЄНЬІЄ И ВЄНЦЄЙ ЖЬІДОВЬ в тол# мєстєчку нє 
намдує/исє”.

Квітня 18. -  Реляція возного Валентого Павловського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення Владиславу Немиричу та його волось
кій корогві позову до Головного люблінського трибуналу у справі щодо 
насильств і грабунків, заподіяних ними 1651 р. в с. Бабин, маєткові Юрія 
Гораїна та його дружини Катерини.

Квітня 18. -  Реляція возного Романа Русовського перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення у луцькій синагозі позову до Головного лю
блінського трибуналу луцькому міщанинові, митникові цел і мит, євреєві 
Якубу Ґитличу в справі щодо несплати ним луцькому офіціалу і каноніку 
Миколаю-Олександру Рамулту з прибутків луцької митниці 110 поль
ських золотих і 8 тисяч солі [так у тексті] канонічного провенту за 1651 
та 1652 роки.

Квітня 21. -  Реляція возного Стефана Малиновського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення ротмістрам корогов полку Олександра 
Конецпольського та поручнику козацької корогви Станіслава Потоцько- 
го 10 позовів до Головного люблінського трибуналу в справах щодо запо
діяння жовнірами їхніх корогов насильств і грабунків у селах Олицької 
волості, належних кн. Альбрихту-Станіславу Радзивіллу.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 371 -  
372, акт 38. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 722 -  
723, акт 95. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 375 
і зв., акт 42. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 21, оп. 1,спр. 151, арк. 119 зв.
-  120 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 736 -  
737, акт 110. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 734 
і зв., акт 107. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 748 -
752 зв., акт 123. Мова староукра
їнська.
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Квітня 21. -  Квит королівського ротмістра Романа Загоровського побор- 
ці Волинського воєводства Петру [Жиковичу] Князькому про одержання 
від нього 10 березня 1653 р. 1200 польських золотих для часткової опла
ти чверті року служби своєї корогви, а 21 квітня 1653 р. -  ще 1900 поль
ських золотих для цілковитого розрахунку.

Квітня 22. -  Протестація від імені Ярославського єзуїтського колегіуму 
перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 
23 грудня 1652 р. корогвою королівського ротмістра Яна Стрижовського 
у маєткові колегіуму с. П’ятигори.
Судова присяга підданого про засвідчення протестації.

Квітня 22. -  Тестамент Анни з Бруховських Андрієвої Жджарської, скла
дений 12 серпня 1652 р. в Дубнівському Преображенському монастирі, 
зокрема, про поховання “в костелі велебних отців францісканів у кля- 
шторі Межиріцькому”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Анни Жджарської по
дано від імені її пасинків Людвіка-[Олександра] і Реміяна Жджарських.

Квітня 22. -  Квит депутата від корогви покійного королівського ротміст
ра Киліяна Вільгорського поборці Волинського воєводства Петру [Жико
вичу] Князькому про одержання від нього “сул/му три тисєчи золотих и 
сто поль[ск]ихь за одну чверть, на конь по тридцати и юдьному золотьіхь 
рахуючи”.

Квітня 22. -  Універсал волинського воєводи, директора трибуналу Во
линського воєводства у скарбових справах кн. Адама-Олександра Сан- 
ґушка від 12 березня 1653 р. до шляхти воєводства про декрет створено
го “в способ Радомського” трибуналу щодо обов’язкової сплати регент з 
чотирикратного подимного податку [складався з двох подвійних], ухва
леного воєводським сеймиком 14 травня 1649 р. у м. Луцьк, поборцями 
якого було обрано Костантого Бронницького і Криштофа Линевського; 
ретенту потрібно було платити у м. Луцьк поборці Бронницькому або 
його суколектору Теодору Соловицькому.

Квітня 24. -  Протестація міщанина м. Олика, єврея Якуба Мошковича, 
підданого Ольбрихта-Станіслава Радзивілла, перед Луцьким ґродським 
урядом про незаконне передання луцьким бурмістром Іваном Свинкою 
його вороного коня з возом (коштували 70 польських золотих) в обоз 
коронного польного гетьмана [Станіслава Потоцького], який від’їздив з 
м. Луцьк.
Якуб Мошкович їхав з 4 возами товару в Люблін і зупинився 21 квітня у 
м. Луцьк для сплати державних податків. Незважаючи на хабар у кілька 
талярів, гетьманська охорона не повернула йому коня і воза через три 
дні, як обіцяла.

Квітня 24. -  Маніфестація луцького міщанина, єврея Якуба Ґитлича перед 
Луцьким ґродським урядом про непричетність його після Пасхи 1652 р. 
до збору мита в м. Луцьк, яке передали в. оренду луцьким вірменам.
За його свідченням, пошесть 1652 р. тривала в Луцьку три чверті року, 
до самого Різдва.

Квітня 25. -  Квит від імені королівського ротмістра Юрія Вільгорського 
поборці Волинського воєводства Петру Жиковичу Князькому про одер
жання від нього “сумьму три тисєчи золотьіхь и сто золотих полскихь 
жольду на хоруговь єго мл. пана ротьмистра своєго на коней сто, на конь 
по золотихь тридцєти и (одному рахуючи, за чверть другую”.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 396 і
зв., акт 59. Мови староукраїнська
і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 755 зв.
-  756 зв., акт 126. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 400 -  
402 зв., акт 62. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 402 зв.
-  403 зв., акт 63. Мова старо
українська.

Ф. 28, on. 1, спр. 89, арк. 683 і зв., 
акт 492. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 766 зв.
-  767, акт 140. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 767 зв.
-  768, акт 141. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 89, арк. 688 і зв.,
акт 498. Мова староукраїнська.
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Квітня 26. -  Реляція возного Яна Максимовича перед Луцьким ґрод- 
ським урядом про вручення королівському ротмістру Теодорові Раров- 
ському і його корогві позову до Головного люблінського трибуналу у 
справі щодо заподіяння насильств і грабунків у маєткові Галшки Стані- 
шевської та її дочок -  с. Вишків.

Квітня 26. -  Реляція возного Нестора Михровського перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення позовів до Головного люблінського трибуна
лу у справах щодо заподіяння грабежів і насильств у маєтках Самуеля 
Лещинського: королівському ротмістрові Олександру Цетнеру та його 
корогві -  ум . Колки (Романів); надвірному ротмістрові [Владислава- 
Домініка Заславського] Міхалу Завальському та його корогві -  у селах 
Бабин, Підцубці та інших селах Корецької волості (їх у тексті не назва
но); королівському ротмістрові Станіславу Ґурському та його корогві -  у 
м. Корець.

Квітня 26. -  Асигнація короля Яна-Казимира від 3 листопада 1652 р. до 
шляхти Волинського воєводства про виплату королівському ротмістру 
Яну Линевському грошей, належних на формування козацької корогви у 
100 коней, що мала увійти до складу ухваленої сеймом 50-тисячної ко
ронної армії. На коня визначалося сплатити по 31 польському золотому 
за чверть року.

Квітня 26. -  Квит депутатів корогви королівського ротмістра Яна Линев- 
ського поборці Волинського воєводства Петру [Жиковичу] Князькому 
про одержання від нього “суму трьі тьісєчи и сто зол. пол. за (одну чвє/ггь, 
на кон по зол. пол. тридцати (одному пол. рахуючи”.

Квітня 30. -  Квит депутатів корогви королівського ротмістра кн. Міхала- 
Юрія Чорторийського поборці Волинського воєводства Петру [Жико
вичу] Князькому про одержання від нього “сумьму чотьіри тьісєчи 
шєстьсоть пя/идєсять золотьіхь польскихь за содьну чверть на коней 
пультора [с]та, на конь по тридьцатн и одному золотому рахуючи..., на 
хороговь помєнєную за содьну чьвєрть належачеє заплачєня”.

Квітня 30. -  Протестація від імені володимирського і берестецького єпис
копа Йосифа Мокосія Баковецького перед Володимирським ґродським 
урядом про спустошення церковних і власних єпископських маєтків До- 
рогиничі, Біскупичі й Божан[ка] (сума збитків -  30 тис. польських золо
тих) жовнірами коронного обозного Стефана Чарнецького при переході
1652 р. коронного війська з-під м. Сокаль.

Квітня 30. -  Протестація від імені володимирського і берестецького єпис
копа Йосифа Мокосія Баковецького перед Володимирським ґродським 
урядом про збитки, заподіяні жовнірами польських і німецьких корогов 
полку королівського полковника [Гендрика] Денофа та козацької і во
лоської корогов, що стояли табором поблизу м. Ковель -  селах Туличів, 
Літин, Радовичі, Черні[ї]в і Моковичі, у церковному маєтку с. Купичів. 
Загальну суму збитків визначено в 28 250 польських золотих.

Травня 2. -  Реляція возного Тимофія Вробля перед Луцьким ґродським 
урядом про огляд і засвідчення ран і побоїв, заподіяних селянам с. Арес- 
тів, підданим Миколая Богдашевського, німецькими жовнірами капітана 
Мазневича, які катували їх, аби дізнатися, де саме вони закопали своє 
майно і збіжжя.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 774 зв.
-  775 зв., акт 151. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 781 — 
782, акт 157. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 404 і 
зв., акт 64. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 405, 
акт 65. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 408 зв.
- 409 зв., акт 70. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 53 -  
56 зв., акт 40. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 56 зв. -  
58 зв., акт 41. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 834 зв.
-  835 зв., акт 5. Мова старо
українська.
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Травня 5. -  Ухвала реляційного сеймику Волинського воєводства від 
5 травня 1653 р. у м. Луцьк (відбувся після сейму у м. Брест-Литовський), 
зокрема, про:
ф згоду на збір посполитого рушення воєводства; 
ф згоду на збір з воєводства ланових жовнірів, якщо такий збір буде ух
валено в інших воєводствах Речі Посполитої;
ф згоду на сплату за першу половину року восьмикратного подимного 
податку, поборцею якого залишався Петро Жикович Князький; 
ф обіцянку розглянути на елекційному сеймику у м. Володимир питання 
про дозвіл на сплату за другу половину року 17-кратного подимного по
датку;
ф підтвердження відмови щодо збору з євреїв воєводства подимного за 
1647 р. та доручення маршалкові сеймику повідомити про це Львівську 
комісію скарбового суду.
До Луцького ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику Ян Шим- 
кович Шклинський.

Травня 6. -  Запис про обрання тим самим сеймиком “пановь дєпутатовь 
воєводства тутошьнєго Вольїньского на судьі, даст пань Бгь, пришьльїє 
трьібунальскиє”.

Травня 6. -  Протестація від імені кн. Миколая [Святополка] Четвертен- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, за
подіяні в січні 1653 р. корогвою королівського ротмістра Яна Проскури 
[Сущанського] під час стоянки у м. Соколь (Курчиці) та його присілках. 
Судова присяга підданих про засвідчення протестації.

Травня 6. -  Протестація від імені Вацлава Гулевича [Воютинського] пе
ред Володимирським ґродським урядом про стягнення ЗО березня 1653 р. 
неналежних стацій жовнірами полку королівського полковника Гендрика 
Денофа у його маєтку с. Конюхи.

Травня 7. -  Судова присяга дідичних підданих Адама Харлинського, 
держави кн. Катерини [Святополк] Четвертенської, перед Луцьким ґрод
ським урядом про засвідчення збитків на 523 золотих і 10 польських гро
шів, заподіяних у лютому 1651 р. в їхньому с. Липа корогвою овруцького 
старости Владислава Немирича.

Травня 7. -  Тестамент Зофії з Чернівських Войцехової Ґаленської, скла
дений 27 квітня 1652 р. в с. Лички, в якому “насамперед те визнаю, що 
я охрещена ... у вірі старожитній православній християнській Грецькій, 
у якій неодмінно перебіг життя мого закінчити хочу”; йшлося також про 
поховання її “урожоними панами Костантим і Самуелем Чернівськими, 
братами моїми милими рідними, при церкві Братській Луцькій Хресто- 
воздвиженській”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Зофії Галенської по
дано від імені пріора Луцького домініканського монастиря ксьондза То- 
маша Ґротовського.

Травня 7. -  Тестамент Петра Залеського, складений 14 грудня 1652 р. в 
с. Орепи, зокрема, про його поховання “в костелі конвенту Соколовсько- 
го, в склепі моєму приготовленому”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Петра Залеського по
дано від імені його дружини Зофії.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 416 -
417 зв., акт 6. Мови староукра
їнська і польська.

Ф.25,оп. 1,спр.273,арк.417зв.- 
419, акт 7. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 855 зв.
-  858 зв., акт 20. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 82 і зв., 
акт 57. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 867 зв.
-  868 зв., акт 32. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 423 зв.
-  425 зв., акт 11. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 428 -
429 зв., акт 13. Мови староукра
їнська і польська.
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Травня 7 -  Тестамент Самоеля Бистриєвського, складений 6 березня 1651 p., 
у якому, зокрема, йшлося про поховання його в Межиріцькому костелі.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Самоеля Бистриєв
ського подав Андрій Усаковський “з манифєстацию соднакь: иж по тиє 
чассьі частю для воиньї, частю повєтра морового, котороє прєзь чась дол- 
гий кграссовало, для чого гт акта прєзєньция [ ... ] и того тєстамєньту 
подати нє могль”.

Травня 7. -  Свідчення возного Шимона Шибинського перед Володимир- 
ським ґродським урядом про накладення арешту в сумі 4 тис. кіп литов
ських грошів на майно колишнього бабинського орендаря, єврея Якуба 
Іршовича “яко збєгьлого иргд войною Корсуньскою з тоє має/яностьі 
помєнєноє Бабина, дєржавьі єго мл. пана Миколая Дзика, з стад[ом]ь 
воловь, которьіє за пинязи пана своєго за арєньду виньньїє суму пул- 
трєти [2,5] тисєчи золотьіх полскиг скуповал, и спродавши соддати ассє- 
куроваль”.

Травня 9. -  Маніфестація від імені Настазії Мишки Холоневської перед 
Луцьким ґродським урядом про загибель її майнових і судових доку
ментів “вь року свижо прошьльш [1652] за знєсєнєл* войска короньного 
прєзь рєбєлизаньтовь козаковь и нєпрьіятєля Крьіжа Святого татаровь 
подь Батогомь, потьімь за наступєнєл/ сод тьіхь нєпрьіятєлєй трьівогь 
тая жь вьішьмєнованая єє мл. пани Холонєвьская коньсулєньдо салю
ти сує пєрєдь тьімь жє нєпрьіятєлємь вєсьпуль з другими ихь мл. паньї 
собьіватєлями воєводьс/ива Вольїньского вь Полскии край уходила”.

Травня 10. -  Протестація від імені Миколая Богдашевського перед Луць
ким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні у квітні
1653 р. капітаном Адамом Маркевичем та його корогвою з полку Лон- 
чинського у с. Арестів.

Травня 10. -  Маніфестація Остафія Кублицького перед Луцьким ґрод
ським урядом про втрату у містах Вінниця і Брацлав його майна та шка- 
тул з майновими і судовими документами під час знищення 1652 р. ко
ронного війська поблизу Батога.
Перелік втрачених документів.

Травня 12. -  Маніфестація від імені вдови брацлавського ловчого Анни 
Сулимирської перед Луцьким ґродським урядом про загибель її чолові
ка та втрату майнових і судових документів, “кгдьі збуньтованьш коза
ки, прьіспособивьшьі собє сьільї покганьскии и знєсшьі под мєстєчькол/ 
Батапш войска короньньш,... поблизьшьіи мєста, мєстєчька, замьки, 
сєла, двори собьіватєлисовь брацьлавьских согнємь и зєлизол/ знєсли и 
спустошили”.
Перелік втрачених документів.

Травня 14. -  Тестамент Анни з Куклиновських, у першому шлюбі Андрі- 
євої Мшальської, у другому -  Самуелевої Чернівської, складений 7 лю
того 1653 р. в с. Гуляники, зокрема, про поховання її “за звичаєм віри 
нашої святої католицької Римської”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Анни Чернівської по
дано від імені її чоловіка Самуеля Чернівського.

Травня 16. -  Маніфестація Яна Тарнавського перед Володимирським 
ґродським урядом про втрату 3 травня 1653 р. майнових документів під 
час пожежі (через підпал) в його дворі в с. Верба, заставленому йому 
Ґабріелем Підгородинським.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 437 -  
439 зв., акт 19. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 89, арк. 83 зв. -  
84 зв., акт 59. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 906 зв.
-  907 зв., акт 68. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 915 зв. 
-917,  акт 77. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 932 -  
933, акт 89. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 935 -  
936, акт 92. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 492 -  
494, акт 59. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 89, арк. 102 і зв.,
акт 69. Мова староукраїнська.
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Травня 20. -  Судова присяга заставних підданих Марини Кашовської 
перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні 
корогвою королівського ротмістра Яна Линевського під час тижневого 
постою в квітні 1653 р. в с. Кураш Пінського повіту та належних до ньо
го присілках.

Травня 23. -  Тестамент Томаша Сосницького, складений 18 травня
1653 р. в с. Гнійне, зокрема, про те, що він хоче піти з цього світу “у тій 
вірі, в якій був охрещений, сповідання релігії Грецької, церкви Східної”, 
а поховання його має відбутися в м. Луцьк у Братській церкві.

Травня 24. -  Припровідний лист короля Яна-Казимира від 26 квітня
1653 р. овруцькому старості Владиславові Немиричу на формування ко
зацької корогви у 200 коней.

Травня 24. -  Квит від імені королівського ротмістра Лукаша Гулеви- 
ча [Воютинського] поборці Волинського воєводства Петру Жиковичу 
Князькому на одержання від нього 3100 польських золотих жолду, згідно 
з королівською асигнацією, з розрахунку за другу чверть на сто коней.

Травня 28. -  Протестація від імені Вацлава Гулевича [Воютинського] пе
ред Володимирським ґродським урядом про збитки, заподіяні його під
даним у маєтках Біле Поле й Кути жовнірами німецької рейтарської ко
рогви капітана Скале з полку велюнського старости [Гендрика] Денофа. 
Реєстр збитків.

Травня 29. -  Реєстр коней, реквізованих у міщан м. Володимир жовні
рами німецької корогви добринського скарбника, майора Стефана Ґем- 
барта.
Судова присяга міщан про засвідчення переліку.

Травня 31 .- Протестація від імені Адама Стемпковського про насильства 
і грабунки, заподіяні у березні -  квітні 1653 р. корогвами подільсько
го воєводи [Станіслава] та брацлавського воєводи [Петра Потоцьких] і 
корнетом капітана Деліпація з полку королівського полковника Цлярія у 
селах Баківці і Лаврів.
Судова присяга підданих про справедливість протестації.

Травня 31. -  Протестація ротмістра вибранецької піхоти Волинського 
воєводства Андрія Гуляницького перед Луцьким ґродським урядом про 
невіддання йому 26 травня 1653 р. воєводськими ревізорами реєстру ви- 
бранецьких волок, з власників яких він мав формувати свою корогву. 
Ревізори Міхал Загоровський і Филип Бокій [Печихвостський] заявили, 
що вони ще не закінчили ревізії цих волок через чинені їм перешкоди у 
Ковельському старостві.

Травня 3 1 .-  Оповідання і судова присяга дідичного підданого Марини 
Кобецької з с. Кобче, перед Луцьким ґродським урядом про розграбуван
ня слугами, боярами і підданими Андрія Фірлея маєтку його пані “року 
прошлого [1651] под час єкьспєдиции воєньное Бєргстєцькоє”.

Червня 6. -  Реєстр шкод, заподіяних у квітні 1653 р. корогвою руського 
воєводи [Станіслава Лянцкоронського] у маєткові Ґабріеля Стемпков
ського м. Стемпків Новий та с. Каменюха.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 980 зв.
-  981 зв., акт 121. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 508 -  
509 зв., акт 69. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 524 -  
525 зв., акт 80. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 736 зв.
-  737, акт 531. Мова староукра
їнська, підпис ротмістра польсь
кою мовою.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 120 зв. -  
122 зв., акт 80. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 89, арк. 124 зв. -  
125 зв., акт 83. Мови староукра
їнська і польська.

Ф.25,оп. 1,спр. 186, арк. 1167 зв.
-  1169, акт 264. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 186, арк. 1175- 
1176, акт 270. Мова староукра
їнська.

Ф.25,оп. 1,спр. 186, арк. 1177 зв.
-  1178 зв., акт 273. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 599 і
зв., акт 10. Мови староукраїнська
і польська.
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Червня 6. -  Привілей короля Яна-Казимира від 17 липня 1651 р. про на
дання королівському ротмістру Мурзі Богдановичу та всій його татар
ській корогві за заслуги у боротьбі проти повсталих козаків і, зокрема, у 
Берестецькій битві 1651 р., м. Оратів з двома спустілими селами у Брац- 
лавському воєводстві, двох спустілих сіл у Білоцерківському старостві 
та с. Вереси у Житомирському старостві.

Червня 6. -  Екстракт з документів королівської Руської канцелярії про 
підтвердження прав, вольностей і привілеїв, наданих польськими коро
лями князям, уланам, мурзам, хоружим, маршалкам і всім литовським і 
волинським татарам.
Екстракт подав Сулейман Селицький, товариш корогви королівського 
ротмістра Мурзи Богдановича.

Червня 7. -  Протестація від імені Міхала Загоровського перед Луцьким 
ґродським урядом про насильства і грабунки, заподіяні в вересні -  жов
тні 1652 р. корогвами коронних ротмістрів Юрижини і Синявського та 
поручника коронного [польного] гетьмана [Станіслава Потоцького] -  
[Мацея] Завіші, у селах Навіз і Копиль.
Реєстр захопленого майна і заподіяних збитків; судова присяга підданих 
про справедливість протестації.

Червня 9. -  Протестація Андрія Гораїна, від себе та від імені своєї дру
жини і її сина від першого шлюбу, перед Луцьким ґродським урядом 
про те, “ижь... пановє Бєхь, Ходаковьский и Синьгаєвьский, вєдаючьі о  
томь добрє, ижь протєсьтаньтєсь зь маєтьносьтьі своє вь воєводьствє 
Кисовьскимь а староствє (Овьруцькимь лєжачоє сєли Яблоновьки, уно- 
сєчьі пєрєдь нєпрьіятєли Короньї Польскоє зьдоровьє своє, туть до 
краиовь Вольїньскихь ©дьєхали, прьіспособивьшьі собє купу немалую 
людєм свовольннх з стрєльбою шгьнисьтою до войньї належачою, на тую 
жь має/иность вьішьмєнованую село Яблоновьку... вь року тєпєрєшьньїмь 
[1653] мца мая двадьцєть дєвятого дня кгвальтовьнє, с крьїкомь и 
галасомь, яко якии нєпрьіятєли, наяхали, [п]одьданми протєсьтуючьіхсє, 
видєчьі нєбєзпєчьность зьдоровя свого, сонме гдє которьш могль зь 
домовь своихь кгдьі поуношали, тамь жє помєнєньїє приньципалєсь зь 
своими комьприньципалами и помоцьниками до домовь подьданьїхь 
протєсьтуючьіхьсє вьпавьшьі, увєсь зьбєрь ихь, што кольвєкь только 
которьш мєль речей рухомихь в изьбахь и в коморахь, порабовали и по
брали, а востатьку бьідьла рогатого у тьіхь жє подьданьїхь яблоновьскихь 
такь вєлє вьзяли,... то вьсє вь способь якоєсь зьдобьічьі забравьшьі, 
сособьі вьішьмєнованьїє зь своими помочьниками ку пожьі/якови своє
му собєрьнули, маєтьность протєсьтуючьіхсє спусьтошьіли и вьнивєчь 
юбєрьнули”.
Реєстр захопленого майна підданих та судова присяга під даних про спра
ведливість протестації.

Червня 9. -  Тестамент Петра Хоревського, складений 3 червня 1653 р. 
в м. Дубно, зокрема, про “поховання його у костелі отців бернардинів в 
Дубні”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Петра Хоревського 
подано від імені його дружини Теофіли.

Червня 10. -  Маніфестація поборці Волинського воєводства Петра 
Жиковича Князького перед Луцьким ґродським урядом про неможли
вість притягнути до судової відповідальності неплатників однократно
го подимного податку, ухваленого воєводським реляційним сеймиком

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 604 зв.
-  605 зв., акт 16. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 606 -  
609 зв., акт 17. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 1222 -  
1224, акт 20. Мова староукра
їнська.

Ф.25,оп. 1,спр. 186, арк. 1228 зв.
-  1230, акт 26. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т. 4 .-С.  762-764.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 616 зв. 
-619, акт 26 Мови староукра
їнська і польська.

Ф.25,оп. 1,спр. 186,арк. 1256 зв.
-  1257 зв., акт 50. Мова старо
українська.
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“УС голови хмелем обмщоние маючи ”

23 жовтня 1652 р. у м. Турійськ, а також подвійного подимного по
датку, ухваленого воєводським посольським сеймиком 8 березня
1653 р. у м. Луцьк, хоча він “посьтєрєгаючьі цєлосьтьі скарбовоє о  тоє 
нєсодьданьє прєзь ихь мл. подьімьного, готовь бьіль, водьлугь того жь 
лявьдумь Турьіського, яко тєжь и сорьдинации судовь трьібунальскихь 
вь Луцьку адь иньстарь трибуналу Радомьского содьправуючьіх сє, 
зь ихь мл. правьнє посьтупитьі. Лєчь ихь мл. пановє судовьіи судовь 
трьібунальскихь суди свои лимитовали, и ажь до толь жадьньїхь судовь, 
по пєрьшой лимитации инь януарисо еталон, ихь мл. нє шдьправовали; 
за которьімь таковьімь нєсодьправованьємь судовь манифєсьтансь, такь 
зь ихь мл. паньї собьіватєлями воєводьства тутошьнєго, яко и жьідами, 
которьіи такь пєрьшого, яко и другого двомга нє содьдали подьімьного, 
нє могучьі сє росьправьітьі, а посьтєрєгаючьі вь тьімь цалостьі такь 
скарьбовоє, яко и своєє, тую заносить манифєсьтацию”.

Червня 11.- Протестація від імені брацлавського підкоморія кн. Стефа- 
на Святополка Четвертенського перед Луцьким ґродським урядом про 
грабунки і насильства, заподіяні у лютому 1653 р. гусарською корогвою 
королівського ротмістра, сандомирського воєводи Владислава [Ґонзаґи] 
Мишковського у м. Четвертая Нова (Боровичі) та належних до нього 
селах.
Судова присяга підданих про справедливість протестації.

Червня 11.- Універсал волинського воєводи кн. Адама-Олександра Сан- 
ґушка від 6 червня 1653 р. до шляхти Волинського воєводства про скли
кання 20 червня 1653 р. у м. Луцьк сеймику для вжиття заходів щодо 
оборони воєводства від наступу козаків і татар.

Червня 13. -  Судова присяга Корнія Ляшка, підданого Миколая Богда- 
шевського, перед Луцьким ґродським урядом про справедливість про
тестації [від 10 травня 1653 р.] щодо насильств і грабунків, заподіяних 
капітаном Адамом Маркевичем та його жовнірами з полку Лончинського 
у с. Арестів.

Червня 13. -  Протестація від імені волинського воєводи кн. Адама- 
Олександра Санґушка перед Луцьким ґродським урядом проти земських 
суддів, земських писарів та депутатів судів скарбових справ Луцького, 
Володимирського і Кременецького повітів у справі про неправомірне 
стягнення ретенти з подимного податку за 1647 р. з чернігівського хору- 
жого [Криштофа Сіножацького].

Червня 13. -  Реєстр шкод, заподіяних у різні часи коронним військом у 
селах Охлопів, Бородчичі та Білий Стік, маєтках Павла Гулевича Вою
тинського.
Судова присяга підданих про справедливість реєстру.

Червня 13. -  Екстракт з кременецьких ґродських книг від 18 червня 
1650 р. про накладення баніції на шляхтичів Володимирського повіту -  
неплатників подвійного подимного податку за 1648 рік.

Червня 14. -  Універсал короля Яна-Казимира [його дату в акті не вказа
но] до шляхти Волинського воєводства про збір посполитого рушення 
для захисту Речі Посполитої перед татарською небезпекою і наступом 
козаків.

Ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 1261 -  
1265, акт 53. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 633 зв.
-  634 зв., акт 39. Мови старо
українська і польська.

Ф.25,оп. 1,спр. 186, арк. 1274зв.
-  1275, акт 66. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 215, арк. 167 -  
168 зв., акт 173. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 638 -  
641, акт 43. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 642 -  
644 зв., акт 45. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 862 -
865, акт 604. Мови староукра
їнська і польська.
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<Poty 1653

Червня 14. -  Протестація від імені дідича -  кн. Владислава-Домініка За- 
славського, та державці -  Андрія Линевського, перед Володимирським 
ґродським урядом про спустошення у лютому 1653 р. маєтків Бужковичі, 
Луковичі, Ворища [Орищі], Ли[ш]ів і Холопичі жовнірами двох німець
ких корогов полку Лончинського.
Реєстр заподіяних збитків та судова присяга підданих в цій справі.

Червня 16. -  Реєстр шкод, заподіяних у жовтні -  грудні 1652 р. корогвою 
теребовльського старости [Рафала-Казимира Маковецького] у маєткові 
Яна Замойського м. Дорогобуж і належних до нього селах.
Судова присяга підданих про справедливість реєстру.

Червня 16 і 20. -  Універсал короля Яна-Казимира від 30 травня 1653 р. 
до шляхти Волинського воєводства про збір посполитого рушення для 
оборони від наступу козаків і татар.
Універсал мав силу одразу всіх трьох віці.

Червня 20. -  Протестація від імені Зузанни Кобецької та її чоловіка Ада- 
ма перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, запо
діяні корогвою королівського ротмістра Яна Аксака в с. Липляни: “дня 
двадьцєть пятого мца ноябра року вьішьписаного [1650] до маєтьносьтьі 
дєржавьі помєнєноє еє мл. панєє Кобєцькоє сєла Липьлянь прьієхали, 
вь котором только халупь шєсть, а пусьтокь двє альбо трьі, и то прєзь 
нєпрьіятєля и пєрєходячьіє жовьнирє барзо зьнисьчоньїє, собачьівьшьі 
нєвєлькость того сєла, вь єдньїх халупахь на двохь товарьішовь, а вь 
другихь на тролс, росьписали, и станувьшьі у тьіхь подьданмхь, што 
колвєкь тоє убозьтво мили, то вьсє досчєньту вьібрали”.
Судова присяга підданого про справедливість протестації.

Червня 20. -  Ухвала екстраординарного сеймику Волинського воєвод
ства від 20 червня 1653 р. у м. Луцьк, скликаного згідно з універсалом 
волинського воєводи від 6 червня 1653 р., про збір посполитого рушення 
воєводства і приєднання його до королівської армії для протистояння на
ступові козаків і татар.
До Луцького ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику Міхал 
Загоровський.

Червня 20. -  Протестація від імені Андрія Фірлея перед Луцьким ґрод
ським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 1653 р. корогвою ко
ролівського ротмістра Яна Линевського у його Голобській волості під 
час дев’ятитижневого постою в ній.

Червня 20. -  Реєстр збитків, заподіяних 1653 р. корогвою королівського 
ротмістра Яна Линевського у Голобській волості Андрія Фірлея.

Червня 20. -  Реєстр збитків, заподіяних 1653 р. корогвою королівського 
ротмістра Яна Сапеги у Голобській волості Андрія Фірлея.

Червня 20. -  Реєстр збитків, заподіяних 1653 р. корогвою королівського 
ротмістра Яна Линевського у маєткові Андрія Фірлея м. Мосор і с. Ди- 
митіянівка.

Червня 21. -  Маніфестація спадкоємиць покійного Станіслава Соколов- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про спустошення сіл Войсич і 
Шепель з належними до них присілками у вересні -  грудні 1652 р. під

Ф. 28, on. 1, спр. 89, арк. 193 -  
196, акт 137. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 675 зв.
-  677 зв., акт 65. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 812 зв.
-  814 зв., акт 577 (запис від 
16 червня); ф. 25, оп. 1, спр. 273, 
арк. 697 -  699, акт 73 (запис від 
20 червня). Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 186, арк. 1317 — 
1319 зв., акт 99. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 699 і 
зв., акт 74. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф.25,оп. 1,спр. 186, арк. 1321 зв.
-  1322 зв., акт 102. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 700 зв.
-  704, акт 76. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 704 -  
706 зв., акт 77. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 706 зв.
-  707 зв., акт 78. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 186, арк. 1340 — 
1341 зв., акт 113. Мова старо
українська. О п у б л .: АЮЗР -  
Ч. VI.-Т. 1.-С. 584-586.
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час пошесті та у 1652 -  1653 рр. під час регулярних жовнірських пере
ходів.
Реляція возного Парфена Паніковського про огляд спустошених сіл.

Червня 21. -  Протестація від імені Андрія Кучевського перед Володи
мирським ґродським урядом про спустошення 1652 р. його маєтку с. Пул- 
гани волоською корогвою і рукодайними слугами овруцького старости 
Владислава Немирича.
Реєстр заподіяних збитків і судова присяга підданих у цій справі.

Червня 25. -  Протестація від імені Олександра Чаплича Шпановського 
перед Володимирським ґродським урядом проти королівського ротмі
стра Яна Ґембултовського про шкоди і руйнування, заподіяні у м. Киси- 
лин будинкам міщан, у тому числі євреїв, жовнірами його корогви. 
Судова присяга бурмістра Абрама Заровського і школьника єврейської 
громади Йосифа про правдивість викладених в протестації фактів.

Червня 25. -  Лист переяславського полковника Павла Тетері від 25 лип
ня 1653 р. про продаж ним бориспільському козаку Федору Дубровенку 
для покриття боргів Переяславського полку свого Пустівського хутора 
поблизу м. Бориспіль [дати подано за публікацією].
Хутір продано за 5 кіп литовських грошів.

Червня ЗО. -  Реєстр збитків, заподіяних корогвою королівського ротмі
стра [Олександра] Жолкевського у маєткові кн. Вацлава [Святополка] 
Четвертенського -  селах Серники і Тростянка (були в його держанні). 
Судова присяга підданих про справедливість реєстру.

Червня ЗО. -  Маніфестація устилузького намісника Олександра Кова- 
левського перед Володимирським ґродським урядом про спустошення 
с. Устилуг державцем Миколаєм Лисаковським, а також через пошесть: 
“ м іж  року прошлого, тоєсть [1652], наставши до Устилога, зосталь мльї- 
нокь на Студняньцє до Устилога належачим спустошальш фуньдитусь 
прєзь урожоного єго мл. пана Миколая Льісаковьского за дєржавьі єго, 
<о што манифєстацию заносить, а потомь навєдал пань Богь тую маєть- 
ность Устилогь повитьриємь на людє, почавши инь сєпьтємьрє перед 
Чєсньїмь Хрєстомь руськимь, такь жє вє вси самомь Устилогу и на 
Залужу вьімарло людей сосмьдєсять двоє, прєзь што нє толко димину- 
циа в роботизнє, але и вь засивьках, для нєдостатьку роботизньї бити 
мусить”.

Червня ЗО. -  Маніфестація володимирського земського судді Станіслава 
Корчминського перед Володимирським ґродським урядом про злочинні 
дії його слуги Станіслава Возницького, який “по соголошєню и вьіданю 
вици єго кор. мл. на вомну посполитьімь рушєнємь готоватисє противко 
давно» рєбеллии козацько» тєдн нє вєдати кво мало аффєкьтусь спиритусь 
нє толко самь, але и другую челядь протєсьтаньтись збуньтовавши, с 
тоєю жь помєнєною чєлядю кони собє посєдлавьши, нєооповєднє прєчь 
зьєхаль”.

Липня 3. -  Маніфестація від імені Марціяна Ґдешинського і його дру
жини Гельжбети перед Луцьким ґродським урядом про неможли
вість сплатити кварту до королівського скарбу за надані їм села у По
дільському воєводстві внаслідок розорення цих маєтків козаками і 
татарами: “ихь мл. пановє Кгдєшиньскиє, мальжоньковє, тримаючи 
добра пєвьньїє в воєводствє Подольскомь а повєтє Лятьічовьскомь

“Ж голови хмелем облождньїе маючи ”

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 204 і зв.,
акт 146. Мови староукраїнська і
польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 216 зв.
-  220, акт 156. Мова староукра
їнська.

П одано  за виданням : 
“Местечко Борисполе в XVII в. 
Акти мейского уряда 1612 -  
1699 гг”. -  К., 1892. -  С. 48. -  
Док. № 72. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 636 -
638, акт 42. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 234 зв. -
235 зв., акт 169. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 236 -
237, акт 171. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 764-765.

Ф.25,оп. 1,спр. 186, арк. 1392 і зв.,
акт 1. Мова староукраїнська.
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и старос/ивє Барскомь лєжачиє, сод єго кор. мл. з давьньїх часовь на- 
даньїє, с которьіх... кварту до Скарбу єго кор. мл., то ест сєла Карчинєць 
вь староствє Барскомь лєжачихь, золотьіх сто иіестдесят, [І]вонинєць 
и Мєдсовляплє [Межичаплі], вь повєтє Лятьічовьскол* будучих, золотьіх 
чотьірдєся/и пя/и, соддавати повинни бьіли, и тєпєрь готови би соддати, 
але жє тьіє має/яности вьіжєй мєнованьїє прєз нєприятєля тєпєрєшьнєго, 
рєбєльлии козацькоє и сорьдьі з ними злучєноє, суть нє тьілко спу- 
сьтошоньїє, алє теж в руках нєприятєлских... зостають”.

Липня 5. -  Реєстр шкод, заподіяних 1 6 - 1 7  травня 1653 р. корогвою з 
полку королівського полковника Себастіяна Маховського у Лабунській 
волості, належній Юрію Любомирському.

Липня 5. -  Реєстр шкод, заподіяних у травні 1653 р. корогвами полков
ника Себастіяна Маховського в селах належної Юрію Любомирському 
Лабунської волості, що були в держанні білоцерківського підстарости 
Жиґимунта Чорного.

Липня 7. -  Протестація від імені Костантого Гулевича і його дружини 
Анни перед Луцьким ґродським урядом про насильства і грабунки, запо
діяні ротмістром Міхалом Крисою та жовнірами надвірної корогви Яна 
Замойського у містечку Острожець 1 липня 1653 р., коли шляхта Волин
ського воєводства, рятуючись від козаків, залишила маєтки і заховалася 
у фортецях.

Липня 10. -  Свідчення возного Стефана Шацького перед Луцьким ґрод
ським урядом про ув’язання Луцького православного братства в дідич- 
ний маєток Олександра Славинського -  частину с. Підгайці Нижчі (Вов- 
ковиї), подарований ним братській церкві.

Липня 11. -  Протестація від імені Войцеха Ґощицького і його дружини 
Олександри перед Луцьким ґродським урядом про спустошення у 1648 -
1653 рр. їхнього заставного маєтку с. Користь.
Свідчення возного Міхала Козловича про огляд заподіяних спустошень.

Липня 14. -  Універсал короля Яна-Казимира від 4 липня 1653 р. до шлях
ти Волинського воєводства про останні віці на збір посполитого рушен
ня для оборони від наступу козаків і татар.

Липня 17. -  Протестація від імені кн. Владислава-Домініка Заславського 
перед Володимирським ґродським урядом про вибирання неналежних 
стацій жовнірами ротмістра Криштофа Сапеги в маєтках його Турійської 
волості “в року близко прошьломь [1652] при роспушьчєню войскь єго 
кор. мл. епод Сокаля на зиму по волостях”.

Липня 18. -  Протестація підданих кн. Миколая Святополка Четвертен- 
ського і його дружини Доміцели про грабунки і насильства, заподіяні 
16 травня 1653 р. татарською корогвою ротмістра Муракіци або Мурзака 
у м. Курчиці (Соколь).
Реєстр захопленого майна.

Липня 18. -  Протестація підданих кн. Миколая Святополка Четвертен- 
ського і його дружини Доміцели про грабунки і насильства, заподіяні 
22 травня 1653 р. козаками і татарами корогви ротмістра [Міхала] Криси 
у м. Курчиці (Соколь).
Реєстр захопленого майна.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 749 -  
750 зв., акт 11. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 750 зв. 
-751 зв., акт 12. Мови старо
українська і польська.

Ф.25,оп. 1,спр. 186,арк. 1406 зв.
-  1408, акт 11. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 215, арк. 150 зв. 
-151 зв., акт 162. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 186, арк. 1468 зв.
-  1470 зв., акт 45. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 783 -  
785 зв., акт 34. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 264 -  
266, акт 192. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 215, арк. 189 -  
193, акт 189. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 215, арк. 193 і
зв., 199 зв. -  199, акт 190. Мова
староукраїнська.
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Липня 18. -  Тестамент Олександра Болестрашицького, складений 16 січ
ня 1653 р. зокрема, про поховання його в одному із костелів.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Олександра Боле
страшицького подано від імені Зофії з Русецьких, у першому шлюбі 
Олександрової Болестрашицької, а в другому -  Самуелевої Чернівської.

Липня 21 .- Маніфестація від імені Сабіни Суходольської про втрату шка- 
тули з майновими і судовими документами, яку вона, тікаючи з Волині 
після знищення польського війська 1652 р. у Батозькій битві, залишила у 
кляшторі м. Сокаль і яка пропала тоді, коли розпочалася моровиця.

Липня 21. -  Універсал волинського воєводи кн. Адама-Олександра Сан- 
ґушка від 18 липня 1653 р. до шляхти Волинського воєводства про збір 
посполитого рушення для захисту від наступу козаків і татар.

Липня 21 і серпня 4. -  Декрет Львівського головного коронного комісар
ського суду, ординованого Радомським трибуналом, від ЗО червня 1653 р. 
про накладення баніції на всі єврейські громади Волинського воєводства 
“в справє скарбовой оо нєшданьє подимного” [подвійного, 1647 р.] по- 
борцям Войцехові та Самуелеві Вольським.

Липня 23. -  Лист-запис луцьких міщан, євреїв Маєра Ізраїлевича та Лей- 
ба Якубовича від 23 липня 1653 р. про продаж луцьким міщанам, євреям 
Мосійові [так в акті] Абрамовичу і його дружині Тилі за 3 тис. польських 
золотих кам’яниці в м. Луцьк, викупленої у Луцького домініканського 
монастиря.

Липня 23. -  Універсал волинського воєводи кн. Адама-Олександра Сан- 
ґушка від 18 липня 1653 р. з оголошенням збору посполитого рушення 
поблизу [с.] Квасів.

Липня 28. -  Лист короля Яна-Казимира від 4 червня 1653 р. до старост 
та їхніх урядів про виявлення і виловлення на території повітів чужих 
людей.

Липня 29. -  Тестамент Адама Злотолинського, складений 3 квітня 1653 р. в 
с. Злотолин, зокрема, про поховання його “паном Вацлавом Злотолинським, 
племінником моїм, в маєтності і державі нашій у Злотині, в церкві”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Адама Злотолин
ського подав Вацлав Злотолинський.

Липня 31 .- Лист волинського каштеляна кн. Миколая-[Юрія] Чорторий- 
ського від 21 липня 1653 р. до шляхти Волинського воєводства про на
гальний збір посполитого рушення для протистояння козакам і татарам.

Серпня 2. -  Універсал волинського воєводи кн. Адама-Олександра Сан- 
ґушка від 2 серпня 1653 р. до шляхти Волинського воєводства про скли
кання 11 серпня 1653 р. воєводського сеймику для вирішення питання 
щодо способу організації війська у воєводстві у зв’язку з тим, що в інших 
воєводствах Речі Посполитої замість посполитих рушень виставляли ла
нових або найманих жовнірів.

Серпня 2. -  Універсал волинського каштеляна кн. Миколая-[Юрія] Чор- 
торийського від 26 липня 1653 р. до шляхти Волинського воєводства про 
неможливість взяти особисту участь у посполитому рушенні через хво
робу.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 789 -
790 зв., акт 39. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 215, арк. 205 
і зв., акт 199. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 804 -  
805, акт 47. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 873 -  
875, акт 610 (запис від 21 лип
ня); ф. 25, оп. 1, спр. 272, 
арк. 508 і зв., акт 389 (запис від 
4 серпня; зберігся тільки по
чаток документа). Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 805 -  
806 зв., акт 48. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 882 зв.
-  883 зв., акт 617. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 822 і 
зв., акт 58. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 823 -  
824 зв., акт 59. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 825 -  
826, акт 61. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 831 зв. -  
834, акт 4. Мови староукраїнська 
і польська; ф. 28, оп. 1, спр. 89, 
арк. 903 зв. -  905, акт 626. Мови 
староукраїнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 892 зв.
-  893 зв., акт 623. Мови старо
українська і польська.
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Серпня 7. -  Протестація від імені володимирського войського Яна Гу- 
левича перед Володимирським ґродським урядом про вбивство Семена 
Чеховського міщанами м. Локачі, маєтку кн. Владислава-Домініка За- 
славського.
Запис про презентацію на уряді тіла вбитого Чеховського.

Серпня 12 і 15. -  Ухвала екстраординарного сеймику Волинського во
єводства від 11 серпня 1653 р. у м. Луцьк, скликаного згідно з королів
ським універсалом для вжиття термінових заходів проти козацької небез
пеки, зокрема, про:
ф збір подвійного подимного податку для формування і утримання воє
водської корогви. Поборцею подимного обрано Самуеля Чернівського, 
який повинен був збирати цей податок згідно з квитами Петра Жикови
ча Князького, виданих ним за сплату однократного подимного податку, 
ухваленого сеймиком Волинського воєводства 23 жовтня 1652 р. в м. Ту
рійськ;
ф обрання комісарів для формування воєводської корогви; 
ф призначення ротмістром воєводської корогви Яна Мелешка; 
ф зобов’язання ротмістра і жовнірів воєводської корогви дотримуватися 
належної дисципліни і не чинити насильств і грабунків.
До Луцького ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику Томаш 
Линевський.
До Володимирського ґродського уряду ухвалу подав у виписі з луцьких 
ґродських книг слуга маршалка Ян Притицький.

Серпня 12. -  Пленіпотенція ротмістра Волинського воєводства Яна 
Мелешка перед Луцьким ґродським урядом, надана Даніелеві Іваниць- 
кому на право одержання від поборці Волинського воєводства Самуеля 
Чернівського грошей, належних на утримання його корогви в 200 ко
ней: “вьшгьмєнованьш урожоньш єго мл. пань Янь Мєлєшько, роть- 
мистрь воєводьства Вольїньского, зоставьшьі ротьмистромь двохьсоть 
конєй на сєймику дня содинадьцатого авьгуста прєзь ихь мл. пановь 
собьіватєловь воєводства Вольїнского дєпутованьїмь, на которую хору- 
говь свою и жольдь собє на конь по золотьіхь сто асьсикгнованьш 
маючьі, которьіх пинєзєй нє могучьі самь для иньшьіхь пильньис потрєбь 
своихь сод урожоного єго мл. пана Самуєля Чєрьнєвьского, поборьцьі 
на тот чась воєводства Вольшского, содбєрати, соньїє урожоному єго 
ш. пану Даниєлови Иваниі/кому сод єго мл. пана поборьцьі содбирати 
позволяєть”.

Серпня 12. -  Протестація міщан м. Гоща і підданих з с. Терентіїв перед 
Володимирським ґродським урядом про спустошення 16 травня 1653 р. 
маєтку жовнірами королівських полковників Станіслава Яскульського, 
Андрія Суходольського та [Себастіяна] Маховського.
Реєстр захопленого майна.

Серпня 15 і 18. -  Універсал короля Яна-Казимира від 12 серпня 1653 р. 
до шляхти Волинського воєводства з докорами за неухвали місцевими 
сеймиками рішень сейму щодо збору податків та за зловживання побор- 
ців, внаслідок чого жодне воєводство, земля чи повіт повністю не вне
сло до скарбу належних сум, а військо Речі Посполитої, не одержавши 
й половини визначеної платні, не виступило проти козацького війська, 
хоч воно й ослаблене частковими поразками у Молдавії й відсутністю 
при Богдані Хмельницькому татарських орд; та з розпорядженням про

Ф. 28, on. 1, спр. 89, арк. 305 -  
305 зв., акт 217. Мова старо
українська. Опубл. :  АЮЗР. -  
Ч. III.-Т . 4 . -С .  765-766.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 849 -  
850 зв., акт 14 (запис від 12 серп
ня). Мови староукраїнська і поль
ська.
Ф. 28, on. 1, спр. 89, арк. 907 -  
909 зв., акт 630 (запис від 
15 серпня). Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 273, арк. 853 зв.
-  854 зв., акт 18. Мова старо
українська.

Ф. 28, on. 1, спр. 89, арк. 317 зв. -  
319 зв., акт 229. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 865 зв.
-  868 зв., акт 29 (запис від 
18 серпня); ф. 28, оп. 1, спр. 89, 
арк. 910 -  912 зв., акт 632 (за
пис від 15 серпня). Мови старо
українська і польська.
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скликання 29 серпня 1653 р. у м. Луцьк воєводського сеймику для орга
нізації збору визначених сеймом і не сплачених воєводством податків, 
перевірки діяльності поборців та для найшвидшого передання зібраних 
коштів на оплату війська, щоб не втратити остаточно час, придатний для 
воєнних дій.
До обох ґродських урядів (Володимирського і Луцького) універсал по
дав королівський поштар Роман Четвертак.

Серпня 20. -  Квит поборці Волинського воєводства Самуеля Чернів- 
ського архімандриту і братії Дерманського монастиря, складений у 
м. Луцьк, про одержання згідно з квитом першої екзакції [Петра Жико- 
вича] Князького з 47 димів монастирських сіл Дермань, Кунин, Коршів 
і Мізочок 47 польських золотих подвійного подимного податку, дозво
леного на оплату повітових жовнірів волинським сеймиком 11 серйня
1653 р. у м. Луцьк.

Серпня 28. -  Маніфестація ротмістра Яна Мелешка перед Володимир- 
ським ґродським урядом про неможливість представити сформовану 
ним корогву в 200 коней, оскільки вона саморозпустилася через не
виплату утримання: “манифєстуючий, будучи ©д их мл. пановь ©бьі- 
ватєлєвь воєводства Вольїньского ляедо публико ротмистромь двох соть 
чловєка, на услугу теперешнюю єго кор. мл. Речи Посполитоє ухвалєньїй 
©браньїмь, и сод братий до тогж услугьі упрошонммь, чинячи досить 
повиньностьі своєй ротьмистровской и фонькции на сєбє вложоной, нє 
сомєшькал тьіх двох соть коний чловєка жолнировь затягьнути, якож 
и затягнуль южє бьиг, и мєл кол/панию зуполную, лєчь жє пинязи с 
податьковь тєпєрєшньїх на тоть затяг ассикгнованьїє нєрихло доходя/и 
манифєстанта ©д єго мл. пана Чєрнєвьского, поборци вольїньского, тє д ьі 
сила их мл. пановь товариства с тоє комьпании затягьнєноє, нє дочєкав- 
шися тьіх пинязий, розєхало”.

Серпня 30. -  Тестамент Мацея Дідинського, складений 5 серпня 1653 р. 
в с. Житин Великий, зокрема, про поховання його “в костелі, у якому б 
хвалу Божу відправляли”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Мацея Дідинського 
подано від імені його дружини Катерини з Підбузьких.

Серпня 30. -  Ухвала екстраординарного сеймику Волинського воєвод
ства від 29 серпня 1653 р. у м. Луцьк, скликаного згідно з королівським 
універсалом від 12 серпня 1653 р. для вжиття заходів щодо стягнення ре- 
тенти з однократного подимного податку, ухваленого 23 жовтня 1652 р. 
на реляційному сеймику у м. Турійськ.
Поборця цього податку Петро Жикович Князький повинен був на кінець 
вересня внести до скарбу 17 тис. польських золотих, належні за останнє 
півріччя, але зміг зібрати і внести лише 5940 польських золотих. Для 
стягнення ретенти сеймик обрав поборцею його самого.
До Луцького ґродського уряду ухвалу подав директор сеймику Адам Гу- 
левич Воютинський.

Вересня 1. -  Універсал поборці Волинського воєводства Петра Жиковича 
Князького від 29 серпня 1653 р. до шляхти Володимирського повіту про 
термінову, згідно з ухвалою сеймику від 29 серпня 1653 р. у м. Луцьк, 
сплату ретенти з однократного подимного податку, ухваленому 23 жов
тня 1652 р. на реляційному сеймику в м. Турійськ.

Ф. 2072, оп. 1, спр. 72, арк. 8.
Мова польська. Печатка.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк: 335 зв. -  
336, акт 244. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 880 -  
882 зв., акт 48. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 892 і 
зв., акт 54. Мови староукраїнська 
і польська. Кінець акта не збе
рігся.

Ф.28,оп. 1,спр. 89, арк. 932-933,
акт 643. Мови староукраїнська і
польська.
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Вересня 2. -  Реєстр особового складу воєводської корогви ротмістра Во
линського воєводства Яна Мелешка, створеної на заміну воєводського 
посполитого рушення в боротьбі проти козаків і татар.
До Луцького ґродського уряду реєстр подали комісари Волинського воє
водства -  новгород-сіверський хоружий Ярослав Поцей, кн. Вацлав Свя- 
тополк Четвертенський та Богуслав Гораїн.

Вересня 3. -  Свідчення Самуеля Вольського, який виконував обов’язки 
поборці Волинського воєводства щодо збору ухваленого 1647 р. подим
ного податку, перед Луцьким ґродським урядом про одержання належ
них платежів з єврейських громад міст і містечок Володимир, Свинюхи, 
Озеряни, Соколь, Горохів, Порицьк, Гулівка, Несухоїжі, Торчин, Берес
течко, Ковель, Камінь, Локачі, Турійськ, Кисилин, Оздютичі, Стобихва, 
Луцьк (рабинського і караїмського зборів), Острожець, Торговиця, Му- 
равиця, Дубно, Жорнівка, Клевань, Олика, Рожищі, Вишеньки, Четверт- 
ня, Боровичі, Колки, Чорторийськ, Кашівка, Янівка, Мельниця, Рафа- 
лівка, Троянівка й Мосор і звільнення всіх євреїв цих громад від накла
деної на них довічної баніціції (разом 37 рабинських і одна караїмська 
громади).

Вересня 3. -  Свідчення Лейзора Іршовича, старшого єврейської громади 
м. Володимир, та Мося Абрамовича і Давида Хильковича, старших ра- 
бинської і караїмської громад м. Луцьк, перед Луцьким ґродським уря
дом про затвердження угоди, укладеної 3 вересня 1653 р. з Василем Ма- 
сальським, під заставу в 2700 польських золотих.
Зміст угоди в акті не розкрито.

Вересня 3. -  Свідчення Мося Абрамовича і Давида Хильковича, стар
ших луцьких, та Лейзора Гіршовича і Зельмана Файнишовича, старших 
володимирських єврейських громад, перед Луцьким ґродським урядом 
про укладення ними 4 вересня 1653 р., від себе та від імені рабинських і 
караїмських громад Луцького і Володимирського повітів, угоди з Самуе- 
лем Вольським, під заставу в 2700 польських золотих.
Зміст угоди в акті не розкрито; саме так в ньому проставлено дати.

Вересня 11.- Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом про незаконність і неслушність ухвали 
сеймику Волинського воєводства від 11 серпня 1653 р. щодо збору ново
го подимного податку за попередніми квитами Петра Жиковича Князь- 
кого, оскільки Волинь спустошено козаками, королівським військом і 
через пошесть: “только на утяжєнє прєзь нєприятєля внивєг/ собгрнєньїх 
и лєдво гдє зостаючьіхь такь пргз повитрє моровоє, яко и прєз частого 
жолнєра вкильку всяхь в попель юбєрненьїх и дєзолованьїх подданьис”.

Вересня 13. -  Протестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзивіл
ла перед Луцьким ґродським урядом проти Самуеля Соботкевича, су- 
колектора поборці ретенти з подимного податку, ухваленого сеймиком 
29 серпня 1653 р., за відмову прийняти, під приводом неіснуючої епіде
мії, подимний податок з Олицької волості за квитами на подимне, ухвале
не 8 березня 1653 р. воєводським сеймиком. Протестуючий “готов бьіль 
соддатьі подьшноє з волостьі княжьства Ольи/кого, а ижь поменєньш 
єго мл. пань суксольлєктор для мнєманого нєякогос повєтра, которого 
за ласкою Божєю талі в Ольїцє нє сльїхальї, и не хотиль юдобратьі, и нє 
содобраль”.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 899 і 
зв., акт 6. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 904 
і зв., акт 10. Мова староукраїн
ська. Кінець акта не зберігся.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 905 зв.
-  906, акт 13. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 906 зв.
-  907, акт 14. Мова староукра
їнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 215, арк. 256 і зв., 
акт 251. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 215, арк. 258 зв.
-  259, акт 254. Мова староукра
їнська.
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Вересня 15. -  Маніфестація від імені Якуба Воляновського перед Во
лодимирським ґродським урядом про втрату майнових документів “под 
тоть чась тоє нєсьчасливоє войньї, которую пань Богь на Корону Пол- 
скую допустил, туляючисє и тамь и самь по розньгс мєсцах, а самоє толко 
здорове своє, малжонки и дєтокь своих, сод руки хлопьскоє незбо^сноє и 
нєприятєля Крижа Святого уносячи”.

Вересня 19. -  Квит поборці Волинського воєводства Петра Жиковича 
Князького архімандриту і братії Дерманського монастиря, складений у 
м. Луцьк, про одержання згідно з квитом його першої екзакції з 47 димів 
монастирських сіл Дермань, Кунин, Коршів і Мізочок 23 польських зо
лотих і 15 грошів однократного подимного податку, дозволеного волин
ським сеймиком від 29 серпня 1653 р. у м. Луцьк.

Вересня 20. -  Привілей короля Яна-Казимира від 9 травня 1652 р. про 
надання королівському ротмістрові Роману Загоровському за бойові за
слуги сіл Радомишль і Суха Воля.

Вересня 22. -  Реєстр збитків, заподіяних у березні -  квітні 1653 р. жовні
рами старої німецької корогви велюнського старости [Гендрика Денофа] 
в маєтку Яна Ґраєвського с. Радовичі.
Судова присяга підданих про засвідчення реєстру.

Вересня 22. -  Протестація від імені Яна Ґраєвського перед Володимир
ським ґродським урядом про спустошення в березні -  квітні 1653 р. його 
маєтку с. Радовичі жовнірами старої німецької корогви велюнського ста
рости [Гендрика Денофа], в т. ч. спалення кількох дворів підданих.

Вересня 23. -  Тестамент Фрідеріка Шимковича Шклинського, складений 
12 вересня 1653 р. в с.Затурці, зокрема, про поховання його “в костелі За- 
турецькому отців августиніанів у каплиці святого Миколая”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Фрідеріка Шим
ковича Шклинського подано від імені його дружини Катерини з Вер- 
ховських.

Жовтня 24. -  Протестація синдика Луцького домініканського монастиря 
ксьондза Юрія Копиловського перед Володимирським ґродським урядом 
про збройний напад на нього 18 жовтня 1653 р. луцьких міщан Васи
ля Колтуника, Марцина Петровича Плешкачика і Федька Мицевича, які 
“способомь розбойничил* з гаю вьіпадши, содєнь з баньдолєту, а два з руч- 
ници над протєстаньтомь вьіпалили, а потом крьїкомь вєликимь волаючи: 
“бьій, забьій ляха” -  волали, и коньтємптомь вєликимь дисьгоноруючи, 
словьі нєпристойньїми, протєстаньтовм сособє єго кап[ь]ланькой шкодя- 
чоми, соромоти/ш, и бьі нє з охроньї Бозкоє людє нє надєхали, пєвнє бьі 
протєстаньтови со смерть приправили”.

Жовтня 25. -  Протестація від імені поборці “прошлоє єкьзакьции” 
[1647 р.] Волинського воєводства Василя Масальського перед Воло
димирським ґродським урядом проти луцького старости Владислава- 
Домініка Заславського за протегування банітованим євреям воєводства 
у справі “со нє содданє до Скарбу Рєчи Посполитоє прєз них налєжитихь 
податьковь”.

Грудня 1. -  Універсал короля Яна-Казимира від 12 листопада 1653 р. до 
шляхти Володимирського повіту з призначенням терміну воєводського 
сеймику на 31 грудня 1653 р. у м. Луцьк.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 358 зв.
-  359, акт 262. Мова староукра
їнська.

Ф. 2072, оп. 1, спр. 72, арк. 9. 
Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 949 -  
950, акт 51. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 368 зв. -
370 зв., акт 270. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 370 зв. -
371 зв., акт 270а. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 954 -  
955 зв., акт 56. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 437 -  
438, акт 335. Мова староукраїн
ська. Опубл. :  АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т.4.-С. 766-767.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 440 -  
441 зв., акт 338. Мова староукра
їнська.

Ф.28,оп. 1,спр. 89, арк. 1041 зв.—
1043, акт 722. Мови староукра
їнська і польська.
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Грудня 4. -  Універсал короля Яна-Казимира від 31 жовтня 1653 р. про 
звільнення від військових постоїв маєтків Луцького біскупства.

Грудня 19. -  Універсал київського каштеляна Збігнева Ґоранського від 
14 грудня 1653 р. про призначення терміну сеймику Київського воєвод
ства на 31 грудня 1653 р. в м. Володимир.

Ф. 25, оп. 1, спр. 273, арк. 4, 3 і 
зв., акт 3. Мови староукраїнська
і польська. На арк. З зв. зберігся 
тільки початок запису універсалу 
коронного польного гетьмана 
про те саме.

Ф. 28, оп. 1, спр. 89, арк. 1059 і 
зв., акт 733. Мови староукраїн
ська і польська.





ш





ічня 2. -  Інструкція об’єднаного елекційного сеймику Київського, 
\  Брацлавського і Чернігівського воєводств від 31 грудня 1653 р. у 

м. Володимир послам на шеститижневий сейм, що мав розпоча- 
тися 11 лютого 1654 р. у м. Варшава, зокрема, про:

о ф обрання послами на сейм від Київського воєводства -  стольника
Яна Аксака, чашника Яна Проскуру [Сущанського] і Костантого Ободин- 
ського; від Брацлавського воєводства -  новгород-сіверського підкоморія, 
королівського ротмістра Яна [на Жорнищах] Пісочинського, коронного 
інстиґатора Даніеля Жидкевича, брацлавського підстолія Стефана Пі
сочинського і Северина Клещовського; від Чернігівського воєводства -  
київського підчашого Людвіка Ворошила, чашника Адама Буркацького, 
мечника Стефана Іваницького і войського Яна Себастіяновича; 
ф призначення коронного великого гетьмана, під владою і судом якого 
мали перебувати не тільки наймані, але й повітові жовніри; 
ф засудження пасивної поведінки зібраного з великими видатками ко
ронного війська, що призвело до обтяжливої угоди з кримським ханом 
[йдеться про Жванецьку угоду 1653 р.]; 
ф розширення прав сенату;
ф обмеження сваволі, привілеїв і кількості чужоземних найманих військ 
та збільшення кількості гусарської кінноти;
ф збереження кількості наявного коронного війська, але без залучення 
чужоземних найманців;
ф призначення комісарами, якщо буде укладено мир з Богданом Хмель
ницьким, тільки місцевих шляхтичів-землевласників; вони повинні об
міркувати порядок виплати утримання військові та врегулювати службу 
ротмістрів;
ф виявлення і покарання винних у випущенні з оточення поблизу м. Су- 
чава [1653 р.] козаків; 
ф нобілітацію лише за військові-заслуги;
ф упорядкування і затвердження прав на землеволодіння у Чернігівсько
му воєводстві;
ф виділення коштів для укріплення фортець Кам’янець-[Подільський] і 
Смоленськ, виплату яких повинні контролювати лише місцеві шляхтичі- 
землевласники;
ф забезпечення непорушення через індіґенат семигородського князя 
[Юрія II Ракоці] права вільного вибору королів Речі Посполитої, оскіль
ки це право є основою всіх шляхетських прав; 
ф звільнення воєводств від військових постоїв;
ф звільнення від необхідності представляти майнові та юридичні доку
менти, оскільки у воєводствах загинули актові книги ґродських і зем
ських судів;

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 641 -  
645, акт 525. Мови староукра
їнська і польська. О публ.: 
АЮЗР. -  Ч. II. -  Т. І. -  С. 464 -  
474; Ч. III. -  Т. 4. -  С. 789 -  797.
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ф покарання осіб, які не перешкоджали або сприяли дезертирству лано
вих жовнірів;
ф покарання осіб, які брали на військову службу або надавали притулок 
у своїх маєтках волохам -  учасникам і проводирям татарських загонів 
під час спустошення у грудні 1653 р. татарами Волинського воєводства; 
ф надання в Україні замків і старосте тільки місцевим шляхтичам, які по
винні, під загрозою втрати надання, постійно проживати у таких замках; 
ф врегулювання порядку скасування інфамій;
<$> надання новгород-сіверському старості [Янові на Куневі Пісочинсько- 
му], синові покійного київського каштеляна [Олександра Пісочинського], 
у дідичну власність Уланівського староства для відшкодування втрати 
маєтностей, які згідно з польсько-московською угодою 1646 р. відійшли 
до Московської держави;
ф звільнення Барського староства, знищеного після Жванецької угоди
1653 р. татарами, від податків та становиськ і переходів жовнірів; 
ф повернення маєтностей Жидичинській архімандрії.
Для виконання артикулів інструкції посли трьох воєводств повинні були 
діяти спільно.
До Володимирського ґродського уряду інструкцію подали: від Брацлав
ського воєводства -  маршалок сеймику Ян Пісочинський; від Київського 
воєводства -  маршалок сеймику Теодор Гуменецький; від Чернігівського 
воєводства -  маршалок сеймику Стефан Іваницький.

Січня 13. -  Асигнація коронного польного гетьмана, київського воєводи 
Станіслава Потоцького від 20 грудня 1653 р., видана рейтарському полку 
конюшого Великого князівства Литовського [Богуслава Радзивілла] на 
збір стацій з королівських і духовних маєтків Ленчицького воєводства та
з м. Луцьк і міських та навколишніх маєтків.

Січня 15. -  Тестамент Анни з Підгородної Адамової Липської, складе
ний 2 грудня 1653 р. зокрема, про те, що вона “народилася у вірі святій 
католицькій загальній релігії Грецької правдивої унії” та “яко за життя 
мого дуже шанувала капітулу церкви кафедральної Володимирської, так
і тепер у тій церкві хочу відпочивати ... в тім склепі, який я сама коштом 
своїм змурувала і де кревних моїх тіла лежать”.

Січня 26 -  Тестамент Казимира Чаплича Шпановського, складений 16 січ
ня 1654 р. у м. Рожищі, зокрема, про поховання його “старанням її милос
ті пані Теофіли з Шостаковських, милої дружини моєї, в маєтності моїй 
батьківській Милостові при гробах їх милостей панів батьків моїх”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Казимира Чаплича 
Шпановського подав лектор Луцького домініканського монастиря Яцек 
Шостаковский.

Лютого 3. -  Приповідний лист короля Яна-Казимира від 21 грудня 1653 р. 
королівському ротмістрові татарської корогви Адамові Тарасовському 
на формування козацької корогви в 120 коней, з оплатою за чверть року 
служби: ротмістрові за кожного коня по одному польському золотому, а 
товаришам -  по 30 польських золотих.

Лютого 9. -  Тестамент Олександри з Костюшковичів Трачевської, скла
дений 20 грудня 1653 р. у м. Луцьк “с подписомь руки штца Самоєля 
Шикєвича, игумєна Брацкого Луцкого, имєнєм єє, ижь [с]ама писати нє 
вмєла”, зокрема про поховання її “за звичаєм християнським, згідно з 
порядком Церкви святої східної”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Олександри Трачев
ської подав її син Войцех Трачевський.
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Ф. 25, оп. 1, спр. 275, арк. 1 і зв., 
акт 3. Мови староукраїнська і 
польська. Кінець акта не збе
рігся.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 646 зв. -  
649, акт 527. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 275, арк. 7 зв. -  9, 
акт 20. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 660 і зв., 
акт 538. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 275, арк. 18 зв. -
19 зв., акт 34. Мови староукра
їнська і польська.



(Року 1654

Лютого 10. -  Декрет суду Лохвицької ратуші про зобов’язання ромен- 
ського і лохвицького війтів відшкодувати лохвицьким міщанам вартість 
коней, які згинули, “кгди Артємий воєвода [Артамон Матвєєв], посєл єго 
царского вєл з Чигирина до Москви, лєтьнєго часу [у липні 1653 р.] через 
Лофицу ишол, тєди того часу для вистатьчєнА пє/идєся/и подвод мусили 
и вь купьцовь конї под час ярмарьку оо стомь Прокопіи силою брат”.

Лютого 12. -  Маніфестація від імені кн. Вацлава [Святополка] Четвер- 
тенського перед Луцьким гродським урядом про розорення татарами, під 
час нападу в грудні 1653 р. на Волинь, його маєтків і захоплення належ
них скарбові возів, при чому сам князь ледве уникнув татарського по
лону.

Лютого 13. -  Маніфестація Яна Ґноїнського перед Луцьком ґродським 
урядом про втрату документів, майна, а також дружини і дітей, захопле
них татарами у Пінському повіті, куди він тікав у грудні 1653 р. під час 
розорення ними Волині, “сам килка раз пострєлєньш, а килка раз ручьною 
бронию всєчоньш, ... толко на коню до лису, близко там будучого, зь 
сьіном толко юдньш своим ушол”.

Лютого 13. -  Протестація від імені Лукаша Ольшанського перед Луць
ким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 6 січня
1654 р. корогвою кн. Костантого Корибута Вишневецького у селах Ма
лин, Уїздці й Пелза (були в держанні Ольшанського).
Реєстр захопленого майна.

Лютого 13. -  Маніфестація Миколая Малинського перед Луцьком ґрод
ським урядом про втрату поблизу с. Теребіж, неподалік м. Столин, дру
жини, дітей, а також майна і майнових документів, захоплених татарами 
у грудні 1653 р. під час розорення ними Волині.

Лютого 14. -  Маніфестація від імені Андрія Любича Ґостинського пе
ред Луцьком ґродським урядом про розорення жовнірами орендова
ного ним с. Водиради “в року пропілом [1651], под чась Бєрєстєцькоє 
чатовницьі, жолнирє, ... в село Водєрадьі впадши, воли дворньїє, а у 
подданьїх будучьіе, ero мл. Кгостнньского власньїє, за єго пинєзи купь- 
лєнмє, вси побьрали и на свои пожитокь пособорочали; а потом тепер 
в року свижо прошьлол* [1653] в мєсяцу дєкабрє з допушьчєня Най- 
вьішьшого нєприятепє Корони Полскоє татаровв, туть, в тьіє крає 
Вольшскиє впадшьі, прєз нєдел килка людей юдньїх стинаючи, других в 
неволю вєчьную беручи, двори, гумна и має/иности палячи пустошили, 
гдє и до маєтносте тоєж, до-владьїцьтва Луцького налєжачоє, а єго мл. 
пану Кгостиньскому и паней малжоньцє єго мп. арєньдою и доживотьєм 
служачоє, села Водєрад в тьіеж часи прєрєчоним нєприятєл татаровє 
частокротнє впадьіваючи, мєнованьїє добра пустошили, двор и гумьно 
зо всими будьінькомь, согородою и збожєм прєз (ОГОНЬ знесли и в попел 
(обернули, вольї и бьідло вси дворньїє и у подданьїх будучиє єго мл. пана 
Кгостнньского власноє, за єго пинєзи покуплєньїє а межи подданьїх роз- 
даньїє, дошчату вибрали. Перед которими то татарами подданьїє тамошь- 
ньіє, ... там же под тьім селом Водєрадами по тьіє часи юж зимно по 
болотах криючисє зоставали, и нєкоториє зь них в том болотє зимно 
тєрплючьі, за пристем потом до домовь же прозябли, поумирали. Якож 
халупь три зовснм вимерло, н внивєць згола тиє добра Водєрадьі прєз 
тих нєприятєл суть спустошоньїє”.

Ф. 1528,011.1,спр. 1,арк.Ззв.-4. 
Мова староукраїнська. О п у б л .: 
Лохвицька ратушна книга другої 
половини XVII ст. -  С. 23 -  24. -  
Док. № 7.

Ф. 25, оп. 1, спр. 215, арк. 368 зв.
-  369, акт 366. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 215, арк. 370 -  
371, акт 368. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 215, арк. 372 -  
374, акт 370. Мова староукра
їнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 215, арк. 374 і зв., 
акт 371. Мова староукраїнська.

Ф.25,оп. 1, спр. 215, арк. 376 і зв., 
акт 374. Мова староукраїнська.
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Лютого 2 6 -  Тестамент Вацлава Юревича, складений 5 січня 1654 р. у 
Дерманському монастирі, зокрема про його поховання “на розсуд дру
жини моєї милої”, якій він залишив все своє рухоме й нерухоме майно в 
Житомирському повіті Київського воєводства.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Вацлава Юревича 
від імені його дружини Марини з Дручанів Княгининських подав її брат 
Ян Дручан Княгининський.

Лютого 28. -  Маніфестація від імені Енґрації з Соломирецьких, дружи
ни Генрика Кашовського, перед Луцьком ґродським урядом про втрату 
родинного майна і майнових документів у час, коли в грудні 1653 р. та
тари поблизу с. Собіщиці захопили в полон її чоловіка, а біля м. Столин 
наздогнали її саму, і вона змогла утекти від них на човні тільки з дітьми.

Лютого 28. -  Маніфестація від імені подружжя Енґрації з Соломирець
ких та Генрика Кашовських перед Луцьком ґродським урядом про по
лонення татарами 4 грудня 1653 р. Генрика Кашовського та захоплення 
майна і майнових документів, що були при ньому.

Березня 7. -Тестамент Яна Кленовського, складений 14 грудня 1653 р. 
у с. Затурці “с подписомь руки урожоного ero мл. пана Алєкьсаньдра 
Мровиньского на мєс/яцу єго, ижь писати нє умєл”, зокрема: “тіло про
шу, аби було в костелі Затурецькім поховане, де їх милості ксьондзи ви
значать”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Яна Кленовського 
подано від імені його дружини Гелени з Ґутковських.

Березня 10. -  Маніфестація Самуеля Ґедройця перед Луцьком ґрод
ським урядом про захоплення татарами в грудні 1653 р. у с. Цепцеви- 
чі, поблизу м. Степань його матері, а також майна і майнових докумен
тів: “в року тєпєр свижопрошльш [1653], кгдьі єго кор. мл. з войскомь 
своимь под Жваньцємь зоставал, а нєпрьіятєль Крьіжа Свєтого татаровє, 
вторгнувшьісє в тутєйшьіє край, людєй барзо вєлє в нєволю позабєрали, 
а других: постинали, маєяшости, гумна попалили. А манифєстаньс пєрєд 
тьш жє нєпрьіятєлємь уношєчьі здорове з родьітєлкою своєю ... и зо 
всєю субьстаньцьіє сохєньдозьс/явол* мужьскимь и бєлоголовскимь, 
такьжє з справами розьньїлш, которьіє бьіли в скрьінях з иньньїми ре
чами позамьїканьїє, кгдьі до Лиювьі уходьіли, тот ж[є] нєпрьіятєль тата
ровє соньис нападшьі в сєлє Цєпьцєвичах, за Стєпанємь, родитєлку мани- 
фєстаньтис порвали и до рукь своих: поганских в нєволю взяли, лєдво 
за провидє/щиєю Божьскою самь з здоровємь своимь ушоль. Кгдє и 
ВСЮ субьстанцьію ООХЄНДОЗЬСАИВа скрини посодбиявьшм, ... прєзь ТЬІХ жє 
нєпрьіятєлєй одни позабираньїє и другиє попьсованьїє и внивєчь пособо- 
рочаньїє зостали, сово згола ничого а ничого нє зостало”.

Березня 11.- Протестація Теодора Верещаки перед Луцьким ґродським 
урядом проти Юзефа Немирича, в результаті недбальства якого татари
21 грудня 1653 р. захопили брата -  Яна Верещаку, який тоді перебував у 
маєтках Немирича в Овруцькому повіті Київського воєводства.

Березня 13. -  Квит поборці Волинського воєводства Самуеля Вольського 
єврейським громадам міст і містечок Кременець, Шумськ, Ямпіль, Рох- 
манів, Вишнівець, Маначин, Ожигівці, Збараж, Базалія, Птича, Козин, 
Шепетин, Радивилів та Ляхівці про одержання від них половини подвій
ного подимного податку, ухваленого воєводським сеймиком від 11 квітня 
[1647 р.] у м. Луцьк, та про звільнення єврейських громадських населе
них пунктів від баніції, накладеної на них за несплату податку.

Ф. 25, оп. 1, спр. 275, арк. 30-31,
акт 50. Мови староукраїнська і
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 215, арк. 388 зв.
-  389 зв., акт 390. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 215, арк. 389 зв.
-  390, акт 391. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 275, арк. 61-62, 
акт 78. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 215, арк. 404 і зв., 
акт 408. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 215, арк. 405 і зв., 
акт 409. Мова староукраїнська. 
Кінець акта не зберігся.

Ф.28,оп. 1,спр.90,арк.717-718,
акт 567. Мова староукраїнська.
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Самуель Вольський, “будучи дєкрєтомь комиссарскимь Львовьсюш на- 
значоньш на Комиссии, в року прошломь [1653] сод дня шєстинадцатого 
июня вє Лвовє зачатоє и содправуючоє сє, на добиране подимьного по 
рожономь своил урожоньїмь нєкгди єго мл. пану Войцєху Волсюш, 
которьш бьіл собраньїй поборцєю воєводства Вольїньского в року [1647] 
а нє добравьши соного, смє/ттю с того свєта зьшоль”.

Березня 14. -Тестамент Єви з Підгородної Андрієвої Мисловської, скла
дений 12 листопада 1653 р. у с. Ставок Олеський у дворі її шваґра Самуе
ля Вольського, “а оскільки сама підписатися не вмію, упросила її милість 
пані Анну з Підгородної Липську, кохану сестру мою, аби вона за мене 
іменем моїм підписалася”, зокрема, щодо поховання її у родовому склепі 
в кафедральній церкві м. Володимир.

Березня 23. -  Універсал коронного польного гетьмана, київського воєво
ди і генерала Станіслава Потоцького від 13 березня 1654 р. до жовнірів 
коронного війська про скаргу Даніеля Стемпковського на жовнірів, які 
вчинили наїзд на його маєтки [хто, де, коли -  в акті не вказано], та про 
суворе застереження щодо віддання таких жовнірів під суд, а кожного 
неприбулого на призначений час до війська -  покарання на горло, бо Річ 
Посполита утримує жовнірів для послуг і оборони шляхти, а не для того, 
аби вони утискували шляхту.

Березня 24. -  Протестація Теодори Крентовської, від себе та від імені 
своїх дітей, перед Володимирським ґродським урядом про захоплення 
і спустошення 25 лютого 1654 р. орендованих ними маєтків Войковичі, 
Яковичі і Хворостів жовнірами полку кн. Дмитра-Юрія Корибута Ви- 
шневецького.
Реєстр захопленого майна.

Березня 24. -  Протестація Стефана Суходольського перед Луцьким ґрод
ським урядом про грабунки і насильства, заподіяні в січні 1654 р. у його 
с. Клечани корогвою ротмістра Яна Бутлера.

Березня 24. -  Протестація Станіслава Мровинського перед Луцьким 
ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 22 березня 1654 р. 
корогвою ротмістра Станіслава Ґурського у його заставному маєткові 
с. Підліси Луцького повіту.

Березня 26. -Тестамент Маріанни з Марковських Олександрової Ли- 
невської, складений 3 квітня 1653 р. у с. Линів “с подписол* руки на 
мгстцу єє мл., яко писат нє умєючоє, подьписаного сє єго мл. пана Ада- 
ма Жабокрьїцького”, зокрема, щодо забезпечення її незаміжньої дочки, 
про що мали дбати опікуни “до приїзду сина мого, поки його Пан Бог з 
війська поверне”.

Березня 26. -  Свідчення володимирського міщанина Гриця Леницького 
перед Володимирським ґродським урядом у справі про захоплення двох 
бочок меду у Андрія Журовського: “ижь сонь под чась татарсчизьньї 
близько прошлоє, котораяс содправовапа в року прошломь [1653] состать- 
них дний мца дєкабра, сосьтавьлєньїй бьіл сод Шломьі, жида сафьянника 
володимєрского, которьш уєхаль бьіл з Володимєра пєрєд трьівогами, в 
дому єго для пильнованья и стєрєжєня такь дому, яко и рєчий позостальїхь, 
в которомь дому Шломиньскомь зоставьлєньїй тєжь бьіль мєд и до 
схованя до коморьі даньїй сод єго мл. пана Журовьского з ьіньшими речами, 
лєкгуминами, тоєсть полубочьковь два меду присного, содна бочька 
великая, а другая мєньшьій полубочокь, и кгдьі татаровє на Володимє/?

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 719 — 
720 зв., акт 569. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 733-734, 
акт 581. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 4 зв. -
10, акт 4. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 215, арк. 423 -  
424, акт 433. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 215, арк. 428 зв.
-  429 зв., акт 439. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 275, арк. 95 зв. -  
96 зв., акт 111. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 10 зв. -
11 зв., акт 6. Мова староукраїн
ська, підпис польською мовою.
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“Ж  голови %мєлш обмщдниє маючи ”

напали, тамь же єго жону татаровє взяли, а сонь, зас цило зоставьши сод 
татаровь, пєрєнєсль сє до дому пана Лагодовьского, близько дому Шло- 
миного стоячого, которьій мєд ижь вцалє сод татаровь зосталь. Тєдьі сонь, 
юповєдивьши со томь MaxiMowi [так в акті] Боровицькому, господарови 
дому Лагодовьского, и Гуковичови, лєньтвойтови володимєрскому, ю 
томь мєдє єго мл. пана Журовского и радиль сє их, што бьі с тим чинити, 
жебьі тоть мєдь нє згинуль з дому Шломиного «од ТЬІХ людей, што то под 
тоть чась доми жидовьскиє ходячи рабовали. Порадили ему, жєбьі до дому 
шляхєг/кого єго мл. пана Лагодовьского з ьіньшими рєчами и лєкгумина- 
ми пєрєнєсль и тамь єго в пивници зоставиль. Кгдьіжь, повидаєть, в 
дому шляхєцькимь бєзьпєчьнє єму будєть, нижєли в дому жидовьском, 
якожь за позьволєнємь госпо[да]ра дому пана Лагодовьского тьіє юбєдьвє 
бочьки мєду вставиль до пивьници єго. И стоял там прєзь два дни, потом 
Аврашко, жид арєндар зимєньскнй, довєдальсє ш томь мєдє и, пришєдши 
до дому пана Лагодовьского, в пивьници югл[яда]ль тоть мєд, и соного 
лупаль н ил, потом мовил до Макьснма Боровиг/кого, господара: «лєпєй 
бьі розьсьітити тоть мєдь и вьіпити єго». Максим повидил: «я єго сьітити 
нє буду, бо то шляхєг/кий мєдь, нє мой». На што Аврашько содповєль: 
«понєважь тьі, пане Макьсимє, нє хочєшь єго ситити, найдєтьсє такий, 
што єго розьсьітить». И с тьімь содсшшоль до замочьку до єго мл. ксєндза 
[Бенедикта Мокосія] Баковєцького, архимандрьітьі жидьічинского, и со 
томь мєдє соному соповєдиль, а потомь вночи зь замочьку прислано по 
тоть мєдь и двєри до дому пана Лагодовьского содомкнувьши, собє двєри 
до избьі поподпирали друками и дьілями, а сами, содбивьши колодку до 
пивьници, тот мєд шбидьви бочьки винєсьли з лоху, на возь вставили и 
до замочьку єго попровадили”.

Березня 28. -  Протестація Гелени Колесницької перед Володимирським 
гродським урядом про напад 19 березня 1654 р. Самуеля Шуфринсько- 
го, поручника корогви Миколая Погойського, спільно з жовнірами його 
корогви й німецькими рейтарами, на її двір на Підзамчі в м. Володимир, 
зневагу Колесницької, розшук її сина Яна й захоплення рухомого май
на -  “што тилко колвєкь в ьізби и вь комори бьіло”.

Березня ЗО. -  Маніфестація від імені опікуна Анни Лисаковської -  Ста
ніслава Сарбієвського, перед Володимирським гродським урядом у при
сутності возного про спустошення і спалення татарами маєтку його 
підопічної с. Устилуг: “мєновитє року прошлого, дня двадцать трєтєго 
дєцембрис [1653] року пришли татаровє тьімь шлякомь <од Володимєра 
и становили у Устилугу кошам, загони роспустили, на которьіє три дни 
чекаючи, на[пє]рєд гумно з стодолами, з шпихлирамг/, з оборами, з стай
нями, и с комочками хлолскими, которих бьіли в дворе перед жолнирами 
сє ухнляючи набудовали, и лямус паньский досчєнту спалили. ... В том 
же гумьнє дворскимь вси збожа хлопьскиє, которьіє били для ухоронєня 
сє сод жолнировь позво[з]или, вси ©раз с паньским попалєньїє. Корчма на 
Залужу, коштам єго мл. пана старости кграбовєі/кого по козакахь збудо
ваная, спаленая, шпихлировь тридцять три, халупь згорило двадця/и три, 
людей взято шєстдєся/и сосмь, воловь взято сорокь чотири, коний взято 
сосмь, гуси дворскиє, каплуни -  вси, што ихь бьіло”.

Квітня 8. -  Реляція возного Федора Григоровича перед Володимирським 
ґродським урядом про вручення позовів до Головного люблінського три
буналу полковникові кн. Дмитрові Корибуту Вишневецькому та корон
ному обозному Стефану Чарнецькому за скаргами Шимона Петрашев- 
ського і Яна Дахновича [Гатиського] щодо витягання неналежних стацій 
з підданих у маєтках с. Бородчичі та с. [Ж]ашковичі.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 18-19, 
акт 11. Мова староукраїнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 20 зв. -  
22, акт 13. Мова староукраїн
ська. О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4 .-С . 807-808.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 26 і зв.,
акт 18. Мова староукраїнська.
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(Року 1654

Квітня 11. -  Маніфестація возного Нестора Микровського перед Луць
ким ґродським урядом про спустошення татарами у грудні 1653 р. ма
єтків Самуеля Лещинського -  волостей Романівської (КолківськоГ), 
Чорторийської і Собіщицької: “часу недавьно прешьлолі, року [1653] 
мсца дєкавьра [!] двадцятого дня, под час експедиции з рєбєлизаньтами 
неприяте/ши коруньними, за допушчєнш  Божимь нєприятюль Крижа 
Святого (орди кильканадцать тьісячей в Полискиє край, ту в воеводстве 
Вольшскомь будучиє, вторгнувьшьі, и на волостьі Романовьскую алиас 
Кольковьскую, Чарторискую ьі Собесчьи/кую ... нападшьі, и през дви 
нєдєли тьіє волостьі плюндруючи и палячи, люд стьінаючи, другий в 
неволю забираючи, тиє вьішпоменение волости, такь самьіє места з фол- 
варками, гумьнами паньскими, яко и селами, до ньіх належачими, попа
лили и в попєль (обернули, людий хрестианьских, душь большь чотирох 
тьісечий, в неволю поганьскую забрали; коньї и бьідла, такь паньские 
по фольваркахь, яко и подданьїх, и иншиє збюрьі убогих подьданьїх по
брали, и праве фуньдитусь тиє вси три волости з мистами попустошили 
и знесли”.

Квітня 11. -  Привілей короля Яна-Казимира від 27 березня 1654 р. про 
надання Луцького і Острозького єпископства Діонізію Балабану.

Квітня 11. -  Реляція возного Нестора Микровського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення корогві королівського ротмістра Рома
на Загоровського двох позовів до Головного люблінського трибуналу у 
справі щодо заподіяння грабунків і насильств у січні 1654 р. в маєтках 
Самуеля Лещинського -  м. Чорторийськ і волостях Чорторийській і Со- 
біщицькій, та про вручення ще одного позову корогві ротмістра Олексан
дра Крушельницького у справі щодо заподіяння грабунків і насильств у 
маєткові того самого Самуеля Лещинського м. Колки (Романів) і Колків- 
ській (Романівській) волості.

Квітня 11.- Судова присяга підданих з с. Десятинка (Десятина), що було 
в держанні Яна Собеського, перед Луцьким ґродським урядом про зни
щення 1653 р. в їхньому селі 12 дворів татарською корогвою кн. Дмитра 
Вишневецького під проводом ротмістра Григорія (Самуеля) Зарудного.

Квітня 11. -  Реляція возного Олександра Кривковича перед Володимир- 
ським ґродським урядом про вручення позовів до Головного люблін
ського трибуналу королівському полковникові Андрієві Суходольському 
та ротмістрам і жовнірам його полку за скаргою Анастазії Киселевої та 
громади м. Гоща щодо пограбування гощських міщан і підданих з с. Те- 
рентіїв.

Квітня 13. -  Маніфестація від імені Зофії Станіславської перед Луцьким 
ґродським урядом про спустошення татарами її заставного маєтку сіл 
Грушвиця і Коростятин “под тьіє часьі вси нєсчасливє зачатоє рєбєллии 
козаг/кое, такь прєз нихь же самьіхь козаковь, яко тежь пре? инькурсии 
татарскьіе и утяжєня розньїє жолнирскьіе в таковомь замєшаню стану Рєчьі 
Посполитоє, соднакь найбарзей тепер, свижо в року недавно прошломь
[1653] прьі докончєню юного, к гд ьі сордьі татарскьіє потужне заюшьівьшьі 
сє кровь хрестьіянскую на вьіглажєнє праве и знесене всих мєшканцовь 
и соселостей ихь, а зьвласча вь краяхь и вствахь, прьілєглєйшьіхь 
Украинє, оогнємь и жєлєзомь плюндруючи и в неволю свою поганскую 
людей срокгую моць забєраючьі, ажь за Бугомь ©пєралися. Суть внивєч

Ф. 25, on. 1, спр. 215, арк. 449 зв. 
-451, акт 472. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 275, арк. 113 зв. 
-114, акт 125. Мови староукра
їнська і польська. Середина акта 
не збереглася.

Ф. 25, оп. 1, спр. 215, арк. 451 -  
452, акт 473. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 215, арк. 455 зв., 
акт 477. Мова староукраїнська. 
Акт пошкоджено.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 29 -  
30а, акт 22. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 215, арк. 459 зв.
-  460 зв., акт 482. Мова старо
українська.
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“УС голови хмелем оБлохдньїє маючи ”

собєрнєньїє, знєсєньїє и спустошоньїє, албо вємь в обохь тьіхь має/иностях 
мєнованьїхь дворьі зсо всимь суть фуньдитусь согнєм знєсєньїє и в попєль 
собєрнєньїє. Такьжє збожа вси панєє колшарєнтись дворннє, в гумьнахь 
зложоньїє, и хлопьскьіє халупьі и збожа попалєньїє. Самьіхь подданьїх 
личбу немалую, до двох соть в обохь тьіхь сєлахь люд єй... в нєволю за
брано; бьідла, кони и иньшьіє добмткьі позабєрано, пасєки попустошо- 
но, сово згола яко нє можєть бутьі горшєй”.

Квітня 14. -  Свідчення возного Яна Долмацького перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення корогві королівського ротмістра Станіслава 
Ґурського позову до Головного люблінського трибуналу у справі щодо 
спалення дворів двох підданих Станіслава Мровинського у с. Підліси.

Квітня 14. -  Свідчення возного Яна Долмацького перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення волоській корогві королівського ротмістра 
Мигаля позову до Головного люблінського трибуналу у справі щодо за
подіяння 4 березня 1654 р. грабунків і насильств під час збору стації у 
частині с. Голузії, маєткові Луцького жіночого монастиря св. Бригіти.

Квітня 14. -  Протестація від імені Андрія, Петра і Яна Річицьких перед 
Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні волось
кою корогвою королівського ротмістра Шемберка у березні 1654 р., під 
час чотиритижневого постою у їхніх селах Козлиничі, Козлів і Крече- 
вичі.

Квітня 16. -  Реляція возного Яроша Оранського перед Володимирським 
ґродським урядом про вручення позову до Головного люблінського три
буналу Стефану Чарнецькому, поручникові, хоружому й жовнірам його 
козацької корогви за скаргою Дороти Козики щодо кривд і збитків, запо
діяних її підданим у селах Жашковичі, Жашковицька Волька, Щенютин і 
Ляхів “под чась становиська своєго близкопрошлого в року тєпєрєшнємь 
[1654]”.

Квітня 17. -  Маніфестація Олександра Роґульського, поручника корогви 
королівського ротмістра Юрія Леновського, перед Володимирським ґрод
ським урядом про захоплення його майна й документів, а також вбивство 
дружини, яка перебувала в с. Колмів -  маєткові [Владислава] Немирича: 
“иж скоро по звєрнєню сє з войска епод Жваньца, идучи на становисько 
с хорогьвою, довєдавши сє, жє прєзь инькурсиє нєприятєльскиє тьіє край 
Вольїньскиє фундитусь зостальї спустошоньїє. Гдє на тоть чась и Кул- 
мов, еєло и з дворомь у маєтьности вєлможьного єго мл. пана Нємирича, 
старости со[вь]руцького, нєприятєль зрабовал, в которомь еєлє нєбожьку 
малжоньку манифєстаньтись, на тоть чась в дворє тамєйшомь зоста- 
ючую з ро^сньїми рєчами и з справами, забраль и мєчємь с того свєта 
згладиль. Тамь справьі... и иньшиє розньїє вси дисьпозиции внивєчь 
сут пошарпаньїє и з дворомь прєзь сорду спалєньїє”.

Квітня 18. -  Свідчення возного Василя Гужинського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення позову до Головного люблінського три
буналу королівському ротмістрові Яну Линевському і жовнірам його ко
рогви у справі щодо заподіяння ними грабунків і насильств у маєткові 
люблінських єзуїтів.

Квітня 18. -  Універсал короля Яна-Казимира від 27 березня 1654 р. про 
звільнення від військових постоїв маєтків Києво-Печерської лаври сіл 
Городок і Обарів.

Ф. 25, on. 1, спр. 215, арк. 462
і зв., акт 485. Мова староукраїн
ська. Акт пошкоджено.

Ф. 25, оп. 1,спр. 215, арк. 464 зв.
-  465, акт 488. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 215, арк. 465 -  
466, акт 489. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 32 зв. -  
33 зв., акт 25. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 36 і зв., 
акт 28. Мова староукраїнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 215, арк. 362 зв. 
-362 (неправильно підшито ар
куш), акт 348. Мова староукра
їнська. Кінець акта не зберігся.

Ф. 25, on. 1, спр. 275, арк. 125 зв.
-  126 зв., акт 137. Мови старо
українська і польська.
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<Року 1654

Квітня 18. -  Універсал короля Яна-Казимира від 27 березня 1654 р. на 
право вільного проїзду з Варшави до Києва ієромонаха Києво-Печерської 
лаври Макарія Криницького.

Квітня 18. -  Протестація від імені Яна [Шимковича] Шклинського пе
ред Володимирським ґродським урядом про збитки, заподіяні 20 березня
1654 р. його підданим в селах Качин і Личини жовнірами з корогви коро
лівського ротмістра Яна-[Флоріяна] Потоцькош.
Реєстр заподіяних збитків.

Квітня 18. -Тестамент Стефана Лози, складений 18 березня 1654 р. у 
с. Ружин, зокрема, про поховання його у с. Перевали та з проханням до 
плебана тамтешнього костелу -  його родича ксьондза Павла Розвадов- 
ського, подбати про порятунок його душі.

Квітня 22. -  Реєстр шкод, заподіяних у березні 1654 р. волоською корог
вою королівського ротмістра Шемберка в маєткові Андрія, Петра і Яна 
Річицьких селах Козлиничі, Козлів і Кречевичі.

Квітня 22. -  Тестамент Костантого Ласка Черчицького, складений 17 ве
ресня 1653 р. у м. Володимир, про поховання його у Володимирській 
церкві та про заповідання дружині всієї спадщини.
До Володимирського ґродського уряду тестамент покійного Костанто
го Ласка Черчицького подано від імені його дружини Анни з Мончин- 
ських.

Квітня 25. -  Протестація від імені Ярослава Потія перед Володимир
ським ґродським урядом про побиття й пограбування 10 квітня 1654 р. 
його підданих в селах Підгайці і Хмелів жовнірами корогви з німецького 
полку Генріха Вонвальда, розміщеної в м. Володимир.

Квітня 25. -  Протестація перед Володимирським ґродським урядом від 
імені підданих Анастазії Кисіль -  міщан і передміщан м. Гоща та належ
них до міста сіл Терентіїв, Чудниця, Красносілля, Воскодави, Мнишин 
та ін., спустошених татарами у грудні 1653 р., про неналежне витягання 
стацій 14 січня 1654 р. жовнірами корогви королівського ротмістра [Яна] 
Клопотовського.
Реєстр захопленого майна.

Квітня 28. -  Універсал короля Яна-Казимира від 8 квітня 1654 р. до 
польських і чужоземних жовнірів коронного війська з наказом негайно 
збиратися з зимових становиськ до табору коронного великого хоружого 
[Олександра Конецпольського].

Квітня 29. -  Універсал короля Яна-Казимира від 7 квітня 1654 р. до шлях
ти Волинського воєводства про призначення на 9 червня 1654 р. початку 
шеститижневого сейму в м. Варшава, на 19 травня -  елекційного сейми
ку в м. Луцьк.

Травня 2. -  Реєстр шкод, заподіяних 1654 р. корогвою Яна Линевського у 
маєткові Станіслава Фірлея с. Голоби.

Травня 4. -  Маніфестація від імені ігумені Луцького і Корецького монас
тирів Серафини Ярмолинської перед Луцьким ґродським урядом про втра
ту монастирських документів у грудні 1653 р., коли “з допусчєня Божого 
нєпрьіятєлєй Крьіжа Святого сордьі татарскоє, впадьши в паньства єго 
кор. т. в розньїє воєводьства и поветьі, вєлє людьш, сособь шляхецького 
стану и людим народу простого, в неволю поганьскую забравьшьі,
40 - 8-929

Ф. 25, on. 1, спр. 275, арк. 126 зв. 
-127  зв., акт 138. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 69-71, 
акт 44. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 751 зв.
-  752, акт 594. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 275, арк. 141 -  
144, акт 150. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 759 
і зв., акт 601. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 81 зв. -  
85, акт 53. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 91 -  
93 зв., акт 58. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 767 зв.
-  769, акт 607. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 769 -  
770, акт 608. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 275, арк. 167 -
169 зв., акт 175. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 276, арк. 4 - 5 ,
акт 4. Мова староукраїнська.



“Ж голови хмелем обмщоньїє маючи '

вєликиє починили шкодьі. В тот же час и плєнипотєньть, завядуючьі 
справами єє мл. монастєрскими, урожоньш пань Янь Закусило, маючи 
прьі собє справьі нєкоторьіє монасьтєрскиє, здоровьє своє в тьіє тут край 
Вольїньскиє унести прєз тьш нєпрьіятєлєм хотєчьі, уєжджаль, которого 
подь Паршовою тот нєприятєл постигновьшьі, нє вєдатьі єжєли забили, 
чьши в нєволю поганьскую взяли”.

Травня 4. -  Декрет Головного люблінського трибуналу про засудження 
до довічної баніції кн. Дмитра-Юрія Корибута Вишневенького за наїзд 
25 лютого 1654 р. на маєтки спадкоємців Яна Крентовського села Войко- 
вичі, Яковичі та Хворостів (були в оренді у Крентовських).
Реєстр заподіяних збитків.

Травня 4. -  Універсал короля Яна-Казимира від 7 квітня 1654 р. до шлях
ти Брацлавського воєводства про призначення на 9 червня 1654 р. почат
ку шеститижневого сейму в м. Варшава, а на 19 травня 1654 р. -  елекцій- 
ного сеймику там, де вкаже брацлавський воєвода.

Травня 4. -  Універсал короля Яна-Казимира від 7 квітня 1654 р. до шлях
ти Чернігівського воєводства про призначення на 9 червня 1654 р. почат
ку шеститижневого сейму у м. Варшава, а на 19 травня 1654 р. -  елекцій- 
ного сеймику там, де вкаже чернігівський воєвода.

Травня 4. -  Універсал київського воєводи, коронного польного гетьмана 
Станіслава Потоцького від 24 квітня 1654 р. до шляхти Київського воє
водства про визначення м. Володимир місцем проведення елекційного 
сеймику, який згідно з королівським універсалом призначено на 19 трав
ня 1654 року.

Травня 6. -  Маніфестація Петра Шолухи перед Луцьким гродським уря
дом про загибель у грудні 1653 р. його майна і майнових документів, 
коли він зміг втекти від татар з свого с. Забороль до м. Луцьк лише з дру
жиною і дітьми: “за которимь то наглимь тьіхь нєпрьіятєлєм в тиє крає 
вторгнєньємь манифєстаньсь сод всих своих рєчьш, справь и спрятов в 
мєшканю свонм, на сєлє Заборолю буцучьімь, там маючьіхь и позосталих, 
лєдво тьигько сам з мальжонькою и дєтьками своими тут до мєста Луцька 
уяхаль. А прєрєчоньїє нєприятєлє татаровє, яко то по всих маєтьностяхь 
воєводьства тутємшого кграссуючьі, (огнем и мєчєл* юсєльїє волости 
зносячи, такь и там в сєлє Заборолю мєшьканя манифєст[...] вси речи, 
спряти домовиє, такьжє справи розниє ..., в Заборолю позосталиє, всє 
тоє єдно попалили, другоє нє вєдатьі гдє позадєвали. Жє манифєстаньсь 
по у ступеню нєпрьіятєльским з тьіх красовь тамь до Забороля мєшканя 
свого прьіяхавьшьі, жадноє намнємшоє рєчьі, такь з справь, яко и зь кгос- 
подарства рєчи и спрятовь домових, нє засталь”.

Травня 7. -  Маніфестація Андрія Ґонсецького перед Володимирським 
гродським судом про втрату ним у грудні 1653 р. рухомого майна, а також 
документів під час татарського нападу на Волинь, “гдьі протєстую[чьі]м, 
уходячи прєд тими татарами з краєвь Тутошньїх у бєзпєчнємшим крам 
Полским зо всими достатьками, справами и субьстаньциєю своєю, тєдьі 
тоть нєприятєль короньньш помєнєного манифєстаньта, здоровємь и 
субьстаньциєю своєю уходячого, в дорозє мєжи Дубную а Кригичи- 
ном з дня двадцать трєтого на день двадцать чєтвє/ттьш дєкабра року 
вьішємписаного [тобто 1653] вночи догонивши и нападши, вси достатьки 
єго, бьідла, стада, скриньї, срибро и справи в них будучнє, ... тоть 
нєприятєль татаровє забравши, з собою поправадили, а манифєстуючим 
самь лєдво живо сод их рукь за помочю Бозкою ушол”.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 779 -
784 зв., акт 614. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 790 -  
791, акт 618. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 791 -  
792 зв., акт 619. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 792 зв.
-  793, акт 620. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 18 і зв., 
акт 13. Мова староукраїнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 159 зв.
-  160, акт 112. Мова староукра
їнська.



Фоку 1654

Травня 7. -  Асигнація коронного польного гетьмана, київського воєводи 
Станіслава Потоцького від 24 квітня 1654 р. про призначення становись- 
ка корогві Служевського для відпочинку коней у маєтках Дорога Кози- 
ки -  селах Жашковичі, Колона й Радовичі.

Травня 9. -  Декрет Володимирського ґродського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Яна і 
Марини Сікорських на міщан м. Торчин, які “под нєбьітьность самого пана 
Сикорского, кгдьі бьіль до (обозу под Жванєць до боку єго кр. мл., жону 
вє дворку [с]воіш арєньдовньїмь, на прєдмєстю торчиньсюш будучимь, 
з увсєєю субьстаньциєю рухомою и добьітьками зоставьівьши, содєхаль, 
року прошлого [1653] мця сєнтембра пєрвого дня на помєнєньш дворокь, 
домь на tow час акьторовь, гарматьно и кгва/гговьнє, сподєваючисє 
тамь застати малжоньку повода. Которое тамь нє заставьши, рєчьі, в 
протєстации вьіражаньїє, комодьі, скрьінє, и иньшиє спряти домовьіє 
шляхєг/киє, двєри до них: и зал/ки кгвалтовьнє повьібиявьши, забралис- 
тє, самоє поводки всюди, на здоровьє ©ноє сурове наступуючи, шука- 
листє, а нє зналєзши, довєдавьшьісє, ілж подводьі з некоторьіми речами 
виправивши, здоровьє своє уносєчи, до єго мл. пана Сєраковьского, су- 
сєда своєго, уєхала. За нею сє гонили, котороє в дорозє нє догнавьши, 
подводьі вси з речами акторовь власними до Торчина до домовь своих, 
мєжьі сєбє подєливьшьі, позаворочалистє”.

Травня 9. -  Декрет Володимирського ґродського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи Барбари Бон- 
ковської з Міхалом Крисою, “пулковьникомь и рєимєотаромь козаков” з 
Котельнянської волості, й слугами Яна Замойського з м. Котельня та ма
єтків волості у Житомирському повіті Київського воєводства (прізвища 
подано), які “в року близко прошломь [1651] мца новємьбра двадцятого 
дня зобравши чловєка до пулторасоть, ... на добра вьішьпомєнованьїє, 
тоєсть впєрєдь на село Кушювьку наєхавши, и юкрикь татарскимь голо- 
сом волаючи учинивши”, мало не вбили її чоловіка, побили і пограбува
ли (захопивши 710 червоних золотих і коня) її саму, перелякали дітей та 
заподіяли насильства і грабунки у її селах Куїлівка і Маркова Волиця.

Травня 9. -  Декрет Володимирського ґродського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Бар
бари Бонковської на Яна Замойського про збройний напад 20 листопада 
1651 р, його підданих з маєтків Котельнянської волості на її села Куїлівка 
і Маркова Волиця.
Подано прізвища нападників.

Травня 11- Тестамент “с прьіпйсаньем двох вєршовь” Андрія Орлов
ського, поручника корогви королівського ротмістра [Яна] Аксака, скла
дений 8 травня 1654 р. в м. Дубно, зокрема, аби він “у костелі Соколь
ському був покладений”.

Травня 12. -  Маніфестація від імені Даніеля Стемпковського та його дру
жини Гелени-Гілярії з Киселів перед Володимирським ґродським урядом 
про втрату майнових документів, які зберігалися у їхнього урядника Ми- 
колая Низацького, вбитого у грудні 1653 р. під час вторгнення татар на 
Волинь, коли “тоть жє нєприятєль помєнєного Низаі/кого уходячого здо
рове єго, под Дубною догонивши и полапивьши, самого стяли, а жону, 
дити в везене з собою зо всимь достатькомь, зь [с]прєтами и квитами 
вьішьписаньїми, такь поборовьіми яко и подьімьньїми, взяли”.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 810 
і зв., акт 632. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 1299 -  
1300 зв., акт 939. Мова старо
українська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 1303 зв.
-  1307, акт 941. Мова старо
українська. О публ.: АЮЗР. -  
Ч. III.-T .IV .-C . 808-814.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 1307 -  
1310, акт 942. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 275, арк. 179 зв.
-  180 зв., акт 184. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 186
і зв., акт 136. Мова староукраїн
ська.
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Травня 12. -  Деіфет Головного люблінського трибуналу від 18 березня
1654 р. про засудження до довічної баніції королівського полковника і 
ротмістра Андрія Суходольського за скаргою Анастазії Кисіль про наїзд 
25 січня 1654 р. на її маєток -  села Тумин і Губин.
Сама Анастазія ховалася тоді від татар у якійсь фортеці.

Травня 12. -  Декрет Володимирського ґродського суду про хід розгляду 
справи між поборцею Волинського воєводства Самуелем Чернівським і 
Яном Замойським щодо несплати подвійного подимного податку, ухва
леного на сеймику в м. Луцьк 11 серпня 1653 р., з маєтків м. Дорого- 
буж з монастирем і належних до міста сіл Горбаків, Подоляни, Іллін, 
Дроздів, Вовкошів, Невірків, Липки; з м. Жорнів й належних до нього 
сіл Сатиїв, Дядьковичі, П’яне, Залав’я, [Олибів], Городниця, Ставок, Ко* 
тів, Котова Волька; з м. Рівне і належних до нього сіл Басів Кут, Новий 
Двір, Став[ки], Тинне, Квасилів, Корнин, Колоденка, Золотіїв, Житинок 
[Житин Малий] і Глинки.

Травня 12. -  Декрет Володимирського ґродського суду про хід розгляду 
справи між поборцею Волинського воєводства Самуелем Чернівським і 
кн. Альбрихтом-Станіславом Радзивіллом щодо несплати подвійного по
димного податку, ухваленого на сеймику в м. Луцьк 11 серпня 1653 р., 
з маєтків Олицької волості: Метельне, Пітушків, Довгошиї, Посників, 
Носовичі, Жорнищі, Бакорин, Новосілки, Пальче, Покащів, Водиради, 
Селибери, Турчин, Мощаниця, Дубища Великі, Дубища Малі, Ставок, 
Якубчиці, Кобла Воля, Клобучин, Цумань, Корпилівка, Грим’яче, Дерно, 
Городище, Берестяни й Дідичі.

Травня 12. -  Декрет Володимирського ґродського суду про хід розгляду 
справи між поборцею Волинського воєводства Самуелем Чернівським і 
Юрієм Любомирським щодо несплати подвійного подимного податку, 
ухваленого на сеймику в м. Луцьк 11 серпня 1653 р., з маєтків Лабун- 
ської, Судилківської, Полонської та Остропільської волостей.

Травня 12. -  Декрет Володимирського ґродського суду про хід розгляду 
справи між поборцею Волинського воєводства Самуелем Чернівським і 
Андрієм Суходольським щодо несплати подвійного подимного податку, 
ухваленого на сеймику в м. Луцьк 11 серпня 1653 р., з маєтку с. Дороги- 
ничі.

Травня 12. -  Декрет Володимирського ґродського суду про хід розгляду 
справи між поборцею Волинського воєводства Самуелем Чернівським і 
Миколаєм Вилежинським та Михайлом Лаґановським щодо несплати по
двійного подимного податку, ухваленого на сеймику в м. Луцьк 11 серп
ня 1653 р., з сіл Туричани, Дуліби, [Дулібська] Волька, Обеніж, Соловичі, 
Кустичі й Бобли.

Травня 13.- Маніфестація від імені Яна Шашовського, опікуна з 3 серпня 
1649 р. дітей свого покійного брата Юрія Шашовського, перед Луцьким 
ґродським урядом про розорення маєтку його племінників -  сіл Збитин 
і [Збитинська] Волиця, “часьтю инькурсиами козаг/кими и татарскими, 
часьтю чатами, подизьдами, переходами и становиськами жолнирски- 
ми, частю злєженемь под Дубномь велю шляггьі забєжань, з Украиньї 
вьіпужоньїх, часьтю презь навежєнє Панскоє пови/ирєємь”.

Травня 13. -  Маніфестація Олександра Хилинського, економа звягель- 
ських маєтків покійної Анни-Алоїзії Ходкевич, перед Луцьким ґродським 
урядом про розграбування козаками і татарами 1653 р. “места Звягля,
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Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 845 -
848 зв., акт 651. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 1410 -  
1411, акт 979. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 1411 -  
1412 зв., акт 980. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 1412 зв.
-  1413 зв., акт 981. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 1413 зв.
-  1414, акт 982. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 1414 -  
1415, акт 983. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 213 зв. 
-214  зв., акт 168. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 1033
і зв., акт 888. Мова староукра
їнська.
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пєрє[д]мєс/я и прьісєльковь до нєго налєжачьіхь” і загибель при цьому 
майнових документів.

Травня 15. -  Лист коронного польного гетьмана, київського воєводи і 
генерала Станіслава Потоцького до ротмістрів, поручників і товариства 
польських корогов та офіцерів рейтарських і драгунських чужоземних 
реґіментів про призначення на 27 травня терміну його військового суду у 
справах щодо неявки до війська й самовільного його залишення.

Травня 19. -  Реляція возного Себастяна Скочковича перед Луцьким 
ґродським урядом про огляд сіл Пустомити і Мощани, маєтків Яна- 
Олександра Даниловича, орендованих Лукашем Насиловським, і засвід
чення їх спустошення татарами, через моровицю й відхід підданих з ко
заками: “согледаль и видиль вь Пустомьггах сєлє подьданьїх тьілко три, 
а вь сєлє Мосчанєхь тьілько єдного и то барзо убогихь, которьіє жадно
го бьідлєтя нє мают, а другьіє вь Козачьсчьону с козаками проч пошли 
и вь нєволю прєзь нєпрьіятєля Крьіжа Святого суть побраньїє, яко и вь 
повєтрє повьімєрали, за чьімь и собьшарьі дворскиє соблогомь лєжачьіє, и 
жадьньїхь засивьковь на них нє маш”.

Травня 20. -  Інструкція об’єднаного елекційного сеймику Київського, 
Брацлавського і Чернігівського воєводств від 19 травня 1654 р. у м. Во
лодимир послам на сейм, що мав розпочатися 9 червня у м. Варшава, 
зокрема, про:
ф обрання послами на сейм від Київського воєводства: київського під
коморія Юрія Немирича, брестського воєводича Казимира Масальського 
і Богуслава Гораїна; від Брацлавського воєводства: коронного інстигато- 
ра Даніеля Житкевича, брацлавського підстолія Стефана Пісочинського, 
брацлавського чашника Криштофа Кордиша і брацлавського земського 
писаря Сільвестра Черленковського; від Чернігівського воєводства: чер
нігівського хоружого Ґабріеля Гулевича, чернігівського підсудка Якуба 
Войну Оранського, новгород-сіверського підсудка Петра Хоревського, 
київського підчашія Людвіка Ворошила, новогород-сіверського підчашія 
Петра Пясецького і чернігівського чашника Адама Буркацького; 
ф підтвердження інструкції, даної послам воєводств на попередній сейм 
[див. позицію від 2 січня 1654 р.], оскільки він був зірваний; 
ф звільнення новорозданих старосте від гетьманських асигнацій на утри
мання війська та ненадання старосте неосілим чи банітованим особам; 
ф дотримання київським воєводою, коронним польним гетьманом [Ста
ніславом Потоцьким] належної дисципліни у війську; 
ф сваволю деяких чужоземних реґіментів (зокрема, полку Валерада, 
жовніри якого розграбували двір [Гельжбети] Станішевської, а Миколая 
Кордиша пограбували на дорозі), для припинення якої слід офіцерів чу
жоземних військ призначати з осілої польської шляхти; 
ф надання більших прав підскарбію для збору коштів на утримання боє
здатного найманого війська;
ф вжиття заходів для відновлення посполитого рушення, яке повинно 
виступати разом з найманим військом;
ф зобов’язання прикордонних старост перебувати у своїх староствах; 
ф покарання купців, які провозили з Корони й Великого князівства Литов
ського в Україну й продавали порох, селітру, свинець і продовольство; 
ф заборону цивільним особам тримати церковні маєтки; 
ф забезпечення платежів з церковних маєтків до скарбу; 
ф згоду на індігенат семигородського князя [Юрія II Ракоці], його синів і 
трьох семигородських панів, вказаних у королівській інструкції; 
ф нагородження і відзначення заслужених і впливових осіб.

Ф. 25, оп. 1, спр. 275, арк. 193 зв., 
акт 198. Мови староукраїнська 
і польська. Кінець акта не збе
рігся.

Ф. 25, on. 1, спр. 276, арк. 67 зв.
-  68 зв., акт 51. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 871 -  
875 зв., акт 663. Мови староукра
їнська і польська.

<*е*313Я*>



“!К голови хмелем облолфниє маючи ”

До Володимирського ґродського уряду інструкцію подали: від Київсько
го воєводства -  маршалок сеймику Томаш Казимирський; від Брацлав- 
ського воєводства -  маршалок сеймику Ян Кудевич Копчинський; від 
Чернігівського воєводства -  маршалок сеймику Адам Буркацький.

Травня 2 3 -  Тестамент Марини з Янішова Миколаєвої Ощовської, скла
дений 14 грудня1653 р. у с. Острівець, зокрема про те, що тіло її “в кос
телі Берестецькім мало бути поховане згідно зі звичаєм Костелу Єван
гельського”.

Травня ЗО. -  Протестація Станіслава Мушатича Охлоповського пе
ред Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні 
16 січня -  29 квітня 1654 р. у його маєткові с. Княже (надане королем 
16.01.1654 р.) поручником Олександром Соколовським і товариством ко
рогви [Яна] Пісочинського, які чинили їх, “©пустивши ажказию воєнную 
под Умань и другиє мєс/гща, гдє за унивєрсаломь єго шіст. пана гєтмана 
ровьно з другими коругвами ити бьіл повинєнь”.

Травня 30. -  Реляція возного Міхала Козловича перед Луцьким ґродським 
урядом про вручення поручникові Олександрові Соколовському королів
ського позову (мандата) у справі щодо наїзду на с. Княже, доживотний 
маєток волинського скарбника Станіслава Мушатича Охлоповського і за
подіяння йому збитків на 10 тис. польських золотих.
Наведено текст позову.

Травня 30. -  Маніфестація підданих Теодори Загоровської з с. Конюхи 
перед Луцьким ґродським урядом про зловмисне ухиляння громади під
даних [Самуеля] Лещинського з с. Колодії від виконання декрету копного 
суду від 15 травня 1654 р. щодо складання присяги про її непричетність 
до розбиття і розграбування скрині Лещинського під час татарського на
паду 1653 р. та свою готовність скласти таку присягу.

Червня 1 -  Тестамент Марка Буйновського, складений 6 травня 1654 р. у 
м. Володимир, зокрема, з визначенням його як католика.

Червня 2. -  Протестація Стефана Ярошинського перед Володимирським 
ґродським урядом про збройний напад у травні 1654 р. жовнірів з полку 
коронного обозного Стефана Чарнецького на його двір у с. Павловичі, 
побиття й зневагу Ярошинського, його дружини, сина та слуг і захоплен
ня майна.

Червня 2. -  Квит Яна Кавецького і Юрія-Ґабріеля Ференсбаха Стефанові 
Ярошинському про примирення з ним після одержання належного від
шкодування їхнім товаришем -  жовніром з полку Стефана Чарнецького, 
якого Ярошинський поранив у с. Затурці.

Червня 3. -  Реєстр шкод, заподіяних 1654 р. корогвою королівського рот
містра Олександра Жолкевського під час пограбувань маєтків Яна-Кароля 
Чолганського, -  м. Тайкури з належними до нього селами Мильськ, По- 
сягва і М’ятин, що сталося двічі -  перед походом корогви у складі корон
ного війська до м. Умань та після її повернення з цього походу.

Червня 3. -  Протестація від імені Яна-Кароля Чолганського перед Луць
ким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні в січні -  трав
ні 1654 р. у його маєткові м. Тайкури і селах Мильськ, Посягва і М’ятин

Ф. 25, on. 1, спр. 275, арк. 229 -
230 зв., акт 239. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 135 зв.
-  137, акт 109. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 137 -  
138, акт 110. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 142 -  
143, акт 113. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 886 -  
887 зв., акт 673. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 237 зв.
-  239, акт 181. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1,спр. 90, арк. 891 ізв., 
акт 677. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 275, арк. 267 
і зв., акт 285. Мови староукраїн
ська і польська. Друга половина 
акта не збереглася.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 168 -
171 зв., акт 133. Мова староукра
їнська.
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корогвою Олександра Жолкевського перед її походом у складі коронного 
війська до Умані та після її повернення з цього походу.
Свідчення возного Яна Лудзинського про огляд тайкурівської церкви і 
про безчинства, заподіяні у ній жовнірами Жолкевського.

Червня 3. -  Маніфестація Катерини Валицької перед Володимирським 
ґродським урядом про втрату майнових документів 12 травня 1654 р., під 
час пожежі в її дворі у с. Озеряни.

Червня 5. -  Позов коронного польного гетьмана, київського воєводи 
Станіслава Потоцького від 9 травня 1654 р. до королівського оберштера 
[полковника; Генриха] Валерада та офіцерів його реґіменту з викликом 
їх на 27 травня до його суду за невиконання універсалів щодо заборони 
насильств і грабунків.

Червня 6. -  Протестація Катерини Дунінової Вольської перед Володи
мирським ґродським урядом про наїзди 11 лютого, 6 березня і під час 
квітневих рочків Володимирського ґродського суду 1654 р. рейтарів пол
ку Генрика Валерада на її двір та с. Дубники й захоплення майна -  її 
власного і підданих.
Реєстр заподіяних збитків.

Червня 9. -  Угода між володимирським плебаном, ксьондзом Станісла
вом Урбановичем і євреями рабинської громади м. Володимир щодо умов 
торгівлі євреїв у місті під час християнських релігійних свят.

Червня 9. -  Конституція і ухвала шеститижневого сейму у м. Варшава, 
зокрема, про:
ф скорочення роботи сейму до трьох тижнів;
ф зобов’язання коронного підскарбія прибути на 25 листопада до м. Львів 
і організувати виплату заслуженого жалування, за винятком тих корогов, 
які минулої зими не виконували гетьманських універсалів; не повинно 
також виплачуватися жалування на дезертирів і померлих. Податки, за
явлені воєводствами і землями, мали вноситися до скарбу у м. Львів: 
перший внесок розміром в одну чверть військової виплати -  на 25 лис
топада, другий внесок розміром у дві чверті -  на 2 травня 1655 р., третій 
внесок розміром у дві чверті -  на 1 грудня 1655 р.; 
ф організацію стягнення ретент з неплатників податків; 
ф скасування постанови сейму, що відбувся у м. Брест-Литовський
1653 р., щодо надання коронному польному гетьману влади коронного 
великого гетьмана, оскільки ту постанову було ухвалено за відсутності 
великого гетьмана;
ф ухвалення збору посполитого рушення, від якого звільнялися шлях
тичі -  вигнанці з Київського, Брацлавського і Чернігівського воєводств, 
спустошені маєтки руської воєводини [вдови кн. Яреми Вишневецького], 
двори королеви, королевича Карла, гнєзненського архієпископа, а також 
краківський ґродський писар;
ф зобов’язання жовнірів служити у корогвах по чотири чверті року. Ка
рою за дезертирство або самовільний перехід до іншої корогви визначе
но інфамію і конфіскацію майна;
ф звільнення шляхетських маєтків від військових повинностей. Корон
ним гетьманам заборонялося видавати на них асигнації. Карою за ви
прошування асигнацій на стації чи становиська у шляхетських маєтках 
визначено інфамію;
ф засвідчення загибелі земських і ґродських книг Київського, Брацлав
ського і Чернігівського воєводств і ухвалення порядку засвідчення особам

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 239 -
241, акт 182. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 891 зв.
-  892, акт 678. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 245 зв.
-  248, акт 186. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 899 -  
903 зв., акт 684. Мови старо
українська і польська.

Подано за: VoluminaLe- 
gum. - Т. 4. -  C. 204-221.
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“УС голови хмелем облолфньїє маючи ”

з цих воєводств їх шляхетського походження, належності їм маєтків, 
сплати боргів і виконання угод;
ф зобов’язання шляхти і духівництва сплачувати податки з кам’яниць, 
фільварків, дворів і ґрунтів, належних їм у містах; 
ф передання чопового податку, зібраного у м. Львів на ремонт міських 
укріплень та придбання військових припасів. Підтвердження привілеїв 
міста;
ф накладення на купців Корони 50 тис. золотих податку донативи, від 
сплати якого звільнено убогі містечка і належні шляхті села; 
ф накладення на єврейські громади Корони 70 тис. золотих поголовного 
податку;
ф списання з провіант-магістра м. Кам’янець-Подільський брацлавсько
го ловчого Марцина Линевського захопленого неприятелем провіанту 
вартістю у 3900 польських золотих;
ф заяву шляхти Київського воєводства про неможливість платити по
датки. Реляційний сеймик цього воєводства призначено на 7 серпня у 
м. Володимир, а у разі небезпеки від неприятеля -  ум. Люблін. Там само 
у звичний час мала відбутися й депутатська елекція, бо м. Володимир 
визначено для проведення публічних актів київської шляхти доти, доки 
вона не зможе повернутися у своє воєводство;
ф заяву шляхти Волинського воєводства про згоду, з метою виплати ста
рого боргу війську, сплатити в Радомський трибунал чотирикратний 
подимний податок, а для оплати новонабраного війська сплатити до 
м. Львів упродовж п’яти чвертей п’ятикратний подимний податок. Реля
ційний сеймик у воєводстві призначено на 11 серпня [у м. Луцьк]; 
ф поширення на Брацлавське воєводство порядку, визначеного для Київ
ського воєводства;
ф призначення реляційного сеймику Чернігівського воєводства на звич
ний час депутатської елекції у м. Володимир, а в разі небезпеки від не
приятеля - у м .  Люблін.

Червня 10. -  Протестація Андрія Белдовського, від себе та від імені ки
ївського стольника Яна-Олександра Хребтовича, перед Володимирським 
ґродським урядом про неодноразові наїзди жовнірів ротмістра Яна Кло- 
потовського, розміщених в м. Гоща, на маєток стольника с. Богурин, 
вбивство челядника і захоплення різного майна та про напад 26 трав
ня 1654 р. на Белдовського по дорозі до м. Люблін на трибунал, “гдг 
вперед возьі и што в них бьіло лєкгуминь розньїхь пожаковавши, кони 
повьіпрєгавши, справьі, речи вси ... позабирали, справьі єдньї посєкьли, 
другиє з собою взяли. На состатокь протесьтаньта собухами збили и 
разовь соному немало ... позадававши, на томь же мєсьцу под Посяхвою 
за забитого покинули”.

Червня 11. -  Розпорядження коронного польного гетьмана Станіслава 
Потоцького від 1 червня 1654 р. про арешт офіцерів рейтарського полку 
Валерада за наїзд і розграбування двору Гельжбети Станішевської.

Червня 13. -  Реляція возного Томаша Камінського перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення королівському ротмістру Яну Линевсько- 
му і товариству його корогви п’яти позовів до Головного люблінського 
трибуналу у справах про грабунки і насильства, вчинені ними під час 
кількатижневого становиська, починаючи з 3 лютого 1654 р, у маєтках 
смідинського державці Андрія Фірлея м. Мосор і селах Мосор Старий, 
Голоби, Угли (Гугли), Вовчицьк, Путині, Димитіянівка, а також упродовж 
1 -  26 грудня 1653 р. -  у с. Романів і Звірів.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 258 -
260, акт 197. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 907 
і зв., акт 689. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 217 зв.
-  220 зв., акт 172. Мова старо
українська.
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Фоку 1654

Червня 13. -  Маніфестація від імені Юрія Жджарського про захоплення 
татарами у грудні 1653 р. його тещі і дружини та про втрату при цьо
му родинних майнових документів, коли нападники “заюшнвшьіся на 
кров хрєсьтианскую, пєрєходєчьі край Вольїньскии и ажь за Буть зємьлю 
плоньдруючьі, нєзрахованую личьбу в нєволю людей забирали”.

Червня 18. -  Маніфестація Єфрозини Стефанової Чиж перед Луцьким 
ґродським урядом про втрату, “кгдьі небєзпєчєнства и знесене войскь 
през нєприятєлєй наступили”, документа на право держання с. Брусилів- 
ка Брацлавського воєводства, наданого і забезпеченого на 1,5 тис. поль
ських золотих її першому чоловіку Миколаю Чурилу кн. [Яном]-Каролем 
Корецьким. Те село вона тримала “до тол, поки козацькая нє насьтупила 
рєбєллия”.

Червня 20. -  Маніфестація від імені і спадкоємців Станіслава Соколо- 
вського перед Луцьким ґродським урядом про спустошення татарами у 
грудні 1653 р. батьківських маєтків сіл Шепель і Войсич.

Червня 22. -  Маніфестація Катерини Нарбулт перед Луцьким ґродським 
урядом про загибель родинних майнових документів під час татарського 
нападу у грудні 1653 р. та про захоплення у полон її самої: “иж будучи 
взятою в нєволю поганьскую до (орди под час инькурсии вь року свижо 
прошломь [1653] дє[це]л#брис в край тутошьниє Вольїньскиє, у которихь 
до тих час в нєволи зоставала, а иж допєро з провидєньции Бозкоє 
вьішовьши з оноє а нє заставьши ничого вь дому кгосподарства -  дворь 
спалєньї зо вьсимь, гумьно з збожами розньїми, такжє халупьі хлопьскиє 
и гумьна, и самихь вь нєволю забрано з бьідлами и достатьками. ... 
Справи вси, привилєня, диспозициє, записи, сориинальї ... нє вєдаючи 
чьіли согонь пожарьль, чили тєжь през помєнєного нєприятєля суть 
забраниє”.

Червня 30. -  Лист коронного польного гетьмана, київського воєводи Ста
ніслава Потоцького [дату не вказано] про звільнення від військових по- 
стоїв і стацій та взяття під свою протекцію маєтків Станіслава-Казимира 
Беневського -  сіл Полонне [Велике], Городище, Горка, Баїв, Оздів, Ратнів 
і Коршів.

Липня 6 -  Тестамент Войцеха Качинського, складений 20 серпня 1653 р. 
у с. Смиків, зокрема, з проханням до дружини, щоб вона його “в костелі 
римському, в якому буде її воля, поховала”.

Липня 11. -  Глейт короля Яна-Казимира від 3 липня 1654 р. про при
пинення дії довічної баніції, накладеної на королівського полковника 
Андрія Суходольського Головним люблінським трибуналом за скаргою 
Анастазії Кисіль та громади м. Гоща щодо пограбування ним гощських 
міщан і підданих з с. Терентіїв.

Липня 14 -  Тестамент Петра Костюшковича Хоболтовського, складений 
З травня 1654 р. у с. Хоболтова, зокрема, про поховання його “дітками 
моїми милими в церкві Хоботовській про гробі родичів моїх”.
До Володимирського ґродського уряду тестамент покійного Петра Кос
тюшковича Хоболтовського подав Григорій Костюшкович Хоболтов- 
ський.

Липня 23. -  Протестація Прокопа Верещаки перед Володимирським 
ґродським урядом про відмову намісника Овруцького замку Геліяша 
Васьковського покарати овруцьких бояр і міщан (співчували козакам)

Ф. 25, on. 1, спр. 276, арк. 220 зв.
-  221 зв., акт 173. Мова старо
українська.

Ф.25,оп. 1, спр. 276, арк. 1053 зв.
-  1054 зв., акт 908. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 246 
і зв., акт 193. Мова староукраїн
ська. Зберігся тільки початок 
документа.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 250 зв. 
-251 , акт 197. Мова старокра- 
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 275, арк. 316 
і зв., акт 350. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 275, арк. 323 -  
324, акт 356. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 959 -  
960 зв., акт 727. Мови староукра
їнська і латинська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 960 зв.
-  962, акт 728. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 349 -
350, акт 274. Мова староукраїн
ська.

<9*.317Ящ*>



“J f голови хмелем облоядниє маючи ”

за напад, після відходу татар 1653 р., на його маєток с. Кам’янка, де 
вони “сокьна побили, и пєчь рудную спустошили в Камєньцє будучую, 
в востатьку мєхи рудницькиє и вьсє начиньє до нєє налєжачоє, в мєсьтє 
(Овручимь на фолварках закопаньїє, начиньє побрали и михи поризали, и 
шкодьі на пятьсоть золотьис полских учинили”.
При цьому Васьковський відмовився прийняти скаргу до Овруцького 
ґроду.

Липня 28. -  Оповідання від імені татарської корогви королівського рот
містра Мурзи Богдановича перед Луцьким ґродським урядом про наїзд
22 липня 1654 р. корогви королівського ротмістра Романа Загоровського 
на становисько татарської корогви у с. Боголюбе і заподіяння “розьньїхь 
єксьцєсьсовь [и] шкодь”.

Серпня 3 -  Тестамент Яна Линевського, складений 16 липня 1654 р. у 
с. Холопичі.
До Володимирського ґродського уряду тестамент покійного Яна Линев
ського подано від імені його дружини Янової Линевської.

Серпня 4. -  Маніфестація Войцеха Ґосцімінського, від себе та від імені 
своєї дружини Раїни з Охлоповських, перед Луцьким ґродським урядом 
про розорення козаками і татарами в різні роки маєтку його дружини -  
частини с. Перекали, при чому загинули її майнові документи.

Серпня 6. -  Протестація Юрія Свенцицького й Олександра Білостоцького 
перед Володимирським ґродським урядом про образу їх самих і поранен
ня їхнього слуги Томаша Гуляницького жовнірами корогви Яна Аксака в 
м. Локачі під час їх переїзду до м. Люблін на засідання трибуналу.

Серпня 7. -  Універсал коронного великого підскарбія Богуслава Лещин- 
ського від 28 липня 1654 р. про надання королівському ротмістру Мурзі 
Богдановичу у держання за бойові заслуги маєтку Рукині.

Серпня 7. -  Універсал короля Яна-Казимира від 11 липня 1654 р. до 
шляхти Київського воєводства про надання їй права на утримання і на 
розміщення для відпочинку в Солецькому, Козеніцькому й Парчевському 
староствах.

Серпня 8. -  Лист великого коронного підскарбія Богуслава Лещинсько- 
го (серпень 1654 р.) про сплату Волинським воєводством королівському 
ротмістру Ждану Косеневичу для утримання його татарської корогви 
3856 польських золотих, 26 грошів і 12 пенязів з суми податків, ухвале
них 1654 р. сеймом.

Серпня 8. -  Протестація луцького міщанина, купця Матіяша Андруше- 
вича перед Луцьким ґродським урядом про захоплення Отто Бутлером, 
рейтарським ротмістром з полку кн. Богуслава Радзивілла, “дня пятого 
авьгуста року тєпєрєшнєго [1654], южє годин килька вночь, конєм двохь 
протєстантових, єдьного гнидого кошьтуючого золотих триста, а другого 
тисавого та/окв золотих триста кошьтуючого, которихь биль протєстаньсь 
для сохоронєня оонихь до кляшьтору их мл. (отцовь бонифратьров закон
ником луцькихь схоронил”.

Серпня 8. -  Реляція возного Валентого Павловського перед Луцьким 
ґродським урядом про передання, згідно з королівським привілеєм і лис
том коронного великого підскарбія, у держання королівському ротмістру 
Мурзі Богдановичу с. Рукині.

Ф. 25, on. 1, спр. 276, арк. 351 зв.
-  352 зв., акт 278. Мова старо
українська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 983 - 
985, акт 746. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 276, арк. 381 зв.
-  382, акт 301. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 390 -  
391 зв., акт 311. Мова староукра
їнська, підписи польською мо
вою.

Ф. 25, оп. 1, спр. 275, арк. 386 
і зв., акт 429. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 985 зв.
-  986 зв., акт 748. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 275, арк. 387 
і зв., акт 430. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 422 
і зв., акт 335. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 426 зв.
-  427 зв., акт 334. Мова старо
українська.



<Року 1654

Серпня 11 і 21. -  Ухвала реляційного сеймику Волинського воєводства 
від 11 серпня 1654 р. в м. Луцьк, зокрема, про:
ф схвалення діяльності послів від воєводства на минулому шеститижне
вому сеймі;
ф згоду на збір з воєводства ухваленого конституцією сейму чотирикрат
ного подимного податку та однократного -  за жовтневу чверть 1654 р.; 
ф обрання поборцею для збору з воєводства цього п’ятикратного подим
ного податку Костантого Зубцевського;
ф зобов’язання поборці прибути 3 вересня у м. Луцьк і упродовж двох 
тижнів приймати цей подимний податок;
ф згоду на збір поборцею як винагороду за свою працю по грошу від 
кожного прийнятого в рахунок податку золотого та по півзолотого за 
кожний виданий поборовий квит;
ф призначення на наступному елекційному сеймику в м. Кременець зві
ту поборці про діяльність;
ф обрання, згідно з конституцією минулого сейму, воєводського суду 
для стягнення ретенти за минулі подимні податки у складі: волинсько
го ловчого Яна Шимковича Шклинського, Дмитра Урсула Рудецького, 
Стефана Хрінницького, Богуслава Гораїна, луцького бурґрабія Гієроніма 
Шолайського, Самуеля Вольського, Олександра Мровинського і Федора 
Линевського.
До Луцького ґродського уряду ухвалу подав 11 серпня маршалок сейми
ку Дмитро Урсул Рудецький.
До Володимирського ґродського уряду ухвалу у виписі з луцьких ґрод- 
ських книг подав 21 серпня Теодор Соловицький.

Серпня 12. -  Декрет Львівського комісарського суду в скарбовій справі 
про накладення баніції на острозького міщанина, єврея Менделя Іршови- 
ча, спадкоємця острозького міщанина, єврея Юська, та на костянтинів- 
ського міщанина, єврея Ґершона, резидуючого у м. Дубно, за несплату 
ухваленого 1646 р. подимного податку.

Серпня 17. -  Маніфестація Якуба Любенецького перед Володимирським 
ґродським урядом про те, “ижь в року близко прошлол* [1653]..., кгдьі 
сорда край тутошниє Вольїньскиє гостилитєр нападла и такь по Надбужу, 
яко и за Бугол* грасовала, людє в неволю забирала, тамь же манифєстаята 
за Бугом недалеко Крилова до фортєции пєвьноє уходячого в дорозє за
скочила, всю єго субьстаньцию..., а приток вси справи ... такь єму само
му, яко и приятелем ero розннмь служачиє, вь поверєню у нєго будучиє, 
такь тєжь и квити подимниє и поборовиє, ©дно згола, што колвєк било 
справь, мунимєньтовь и процєссовь правньїх, то все з [с]кринєю забрали, 
и тне справи ©дни посєкли, 4 другиє попалили, порозкидали, коториє 
тєжь покинули, а навєть самого манифєстаньта в неволю взяли, сина и 
чєляд єго вси забрали и до ©рдн попровадили, а манифєстанть в дорозє за 
(особливою ласкою и ©патрностю Божєю с того вєзєня и нєволи поганскоє 
вишєдши..., таковую на тоть час манифєстацию свою занєсль”.

Серпня 20. -  Маніфестація братів Владислава й Миколая Вилежин- 
ських перед Володимирським ґродським урядом про взяття їхнім бать
ком Бернатом Вилежинським, на час складання запису покійним, у 
кн. Владислава-Домініка Заславського в заставне держання за 30 тис. 
польських золотих м. Краснопіль Житомирського повіту Київського во
єводства. Однак “тєдьі тоє мєсто Краснопол под час козачизнн прошлоє 
спустошене и знишьчєнє било барзо, такь же заледве чловєка з тридцать 
в нємь зостало било, а потол* зас под час єксьпєдиции Бєрєстєйскоє, кгдьі

Ф. 25, on. 1, спр. 275, арк. 391 — 
392, акт433 (запис від 11 серпня); 
ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 1004 -  
1006 зв., акт 763 (запис від 21 
серпня). Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 275, арк. 397 -  
399, акт 439. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 414 зв. 
-415, акт 336. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 420
і зв., акт 341. Мова староукраїн
ська.
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сорда назад вь Украйну поворочала, барзий єшчє знишьчєнє и спалене 
зостало, и люде ©дни вьісєчєни, другьіє в нєволю забраниє суть, а по 
Батоговьским погроме, становши с пулком, козаци до ©ставку тоє мєсто 
зобрали и правє фуньдитус єго знесли”.

Серпня 20. -  Маніфестація Владислава Вилежинського перед Володи- 
мирським ґродським урядом про втрату разом з іншим майном скрині з 
родинними документами під час його втечі перед наступом татар 1653 р. 
з їхнього маєтку с. Барилів до м. Горохів. Орда “©гнємь и шаблею пус
тошила и зносила и людей в нєволю забирала, гдє тєжь и манифєстаньта 
под час тоєй иньку/?сии з маєтьности своєй села Барилова до мєстєчка 
Горохова уходячого тая ж ©рда в дорозє заскочила, и вси вози єго з 
коньми ... собє забрала, а манифєстуючий сам толко верхом залєдво з 
рукь поганьских ушол и до Горохова бєжал”.

Серпня 21. -  Маніфестація Олександра Фальковського перед Луцьким 
ґродським урядом про втрату ним 18 грудня 1653 p., при нападі татар, 
довірених йому юридичних і майнових документів подружжя Хруслин- 
ських -  Адама і Галшки, “а манифєстуючьій за великою ©патрьностю 
Бозкою лєдво пєхотою ушол”.
В акті згадується про загибель 1651 р. київських ґродських книг.

Серпня 21. -  Реляція возного Томаша Камінського перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення Томашеві і Янові Колесницьким, жовнірам 
корогви королівського ротмістра Миколая Погойського, позову до вій
ськового суду коронного великого гетьмана [Станіслава Потоцького] від 
Самуеля Шуфринського, поручника, та жовнірів корогви, у справі щодо 
їх від’їзду з корогви і заподіяння різних грабунків і насильств.

Серпня 22. -  Маніфестація Себастіяна Ястрембського перед Луцьким 
ґродським урядом про втрату його юридичних і майнових документів 
і взяття татарами у полон його самого, коли козаки спільно з татарами 
взяли 1648 р. м. Чернігів: “©нь в року [1648] будучьі в Любьлинє под 
час сужєня трибуналу, на которомь мєль справьі свои пилниє з розни- 
ми ©собами. За чимь по ©дсужєню и ©дволаню трибуналу єхал з Лю- 
блина до маєтьности своєє сєла названого Ма/ттьвьі, вь воєводствє Чер- 
ниговьскимь а повєтє Новокгродка-Сивє/?ского лєжачоє, до котороє под 
час знєсєня войска єго кор. мл. под Корсунємь для рєбєлизаньтовь ко- 
заковь и ©рдьі з ньіми злучоноє, нє могучьі заєхати посполу з другими 
их мл. паньї обивателями короньньїми и сусєдами своими, перед тим 
нєприятєлем коронньш здорове и субстанцию свою уносєчи, уходити 
[м]усєль до замьку Чє/?ниговского. Которой тогож* часу рєбєллизаньти з 
ордою прєзь штурьмь доставьши, тамь жє в замьку толі будучих пановь 
©биватєловь коронньїх єдньїх позабєяли, а другихь в вєчьную [нєв]олю 
побрали. Гдє и манифєстанта в нєволю взяли, при котором на t o w  час роз- 
ньіє справи єго бьіли, коториє там жє поша/шаньїє зостали и погинули”.

Серпня 28. -  Реляція возного Яна Маковецького перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення королівському ротмістру татарської корогви 
Мурзі Богдановичу позову до королівського суду у справі щодо незакон
ного надання йому привілею на маєток Жидичинського монастиря с. Ру- 
кині.
Возний і шляхтичі-свідки дали покази, що Мурза Богданович при вру
ченні йому позову їх “яко хотєль знєважаль..., нє ушановавшьі маєстать 
короля єго мл., маядать єго кор. мл. © зємьлю кидаль, ч ь ін є ч ь і єго 
фалєчьньїмь, задаваль знєвагу пєчатьі королєвьской и всєму маидатови,

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 420 зв.
-  421 зв., акт 342. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 276, арк. 502 
і зв., акт 391. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 276, арк. 505 зв.
-  506 зв., акт 394. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 276, арк. 508 зв.
-  509, акт 399. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 276, арк. 521
і зв., акт 412. Мова староукраїн
ська.
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а кгдьісь мьі, южь со/идавшьі мандать, вернули сє ку домови своєму, в 
погоню за намьі челядника вьіслаль, которьш намь сон мандагь єго ко- 
ролєвьской мл. до возу нашого вькинуль, мовячьі: “ижь єго пан мой нє 
хочєть братьі”, а заразь самь сє вєрнуль -  и знову якось мьі вєдомость 
пєвьную у пєрєвозников узяльї, жє самь пань Мурза Богдановичь вь трох 
конах, абьі нась удєспєкьтоваль, гоньїль аж до перевозу, а мьі сє на юную 
сторону Стьіру переправили и юноє знєвагьі упишемо”.

Вересня 3. -  Маніфестація поборці Волинського воєводства Костанто- 
го Зубцевського про початок прийому ним п’ятикратного подимного 
податку, ухваленого сеймом 1654 р. у Варшаві та реляційним сейми
ком Волинського воєводства від 11 серпня 1654 р. у м. Луцьк і про іг
норування шляхтою цих рішень: “ш  мл. панове юбьіватєлє воєводства 
Вольшского на сеймик рєляцийньїй в Луцку дня одинадцятого авгус- 
та в року теперешнєє [1654] юдправуючьійсє зьєхавшьі, єго мл. пана 
Зубьцєвского для вьібраня пятєрга подьшного на сейме валньїмь в 
Варьшавє в року тимь жє теперешнєє юдправуючимсє уфалєного и на 
воєводство Вольїнскоє вложоного юбрали, и тєрминь початя вьібєраня 
того подьшного день сєгоднєшньїй назначили, ю чим лявьдумь на тьш 
сеймику уфалєноє шьірєй в собє має/и, до которого то лявдумь єго мл. 
манифєстуючьій [п]рихиляючис, на день сєгоднєшьньїй для юдбираня 
того подьшного тут до Луг/ка зєхавшьі, юноє подьшноє юд ш  мл. йшов 
©бьіватєлов воєводства Вольшского юдбирати, з одєбраня юного квито- 
ва/w, и присягу на тож поборство вєдлуг права посполитого виконати 
готов бьі[л]. Ажє жадєн зь ш  милости панов урядниковь зєєских и 
кгродскихь, такь тєжь ижь ихь мл. пановь юбьіватєловь вольїньских для 
прислуханяс тоє присєгьі до кгроду ньінєшнєго нє зєха/ш и слухати тоє 
присєгьі єго мл. кому нє бьіло”.

Вересня 10. -  Реляція возного Григорія Корсняковського перед Володи- 
мирським ґродським урядом про засвідчення неврожаю збіжжя на ґрун
тах маєтків кн. Владислава-Домініка Заславського -  сіл Задиби, Гаруша 
та Залісці.

Вересня 14. -  Квит поборці Волинського воєводства Костантого Зуб
цевського архімандриту і братії Дерманського монастиря, складений у 
м. Луцьк, про одержання з 27 димів монастирських сіл Дермань, Кунин, 
Коршів і Мізочок 67 польських золотих і 15 грошів п’ятикратного по
димного податку, ухваленого сеймом 1654 р. і дозволеного волинським 
реляційним сеймиком 11 серпня 1654 р. у м. Луцьк.

Вересня 15. -  Маніфестація поборці Волинського воєводства Костантого 
Зубцевського перед Луцьким ґродським урядом про продовження поча
того 3 вересня прийому п’ятикратного подимного податку згідно з ухва
лою останнього [11 серпня 1654 p.] реляційного сеймику Волинського 
воєводства.

Вересня 16. -  Маніфестація від імені Юрія Любомирського перед Луць
ким ґродським урядом про те, “ижь маєтности пана манифєстантись, 
мєновитє мєсто Лабунь зо всими присєлками, мєстєчько Судилковь з 
присєлками и мєстєчко Барашовь [Баранів] такьжє зо вьсими присєлками, 
іуть в вдствє [воєводстві] Волин. и повєтє Луцкол* лєжачиє, суть фунь- 
дитусь знєсєниє прєзь рознии инкурсии нєприятєльскии, и любо нєко- 
ториє били халупи и поддании зостали, тєпєрь и тии зьбунтовавшисє з 
рєбєллизантами козаками, з ними ку Украинє прочь пошли, юво згола 
жадного а жадного, которий би такь повинность пану своєму, яко и по
датки до Скарбу Речи Посполитоє юддавать мєль, нє машь”.
41 - 8-929 <*** 321

Ф. 25, on. 1, спр. 276, арк. 540 зв. 
-541, акт 425. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 90, арк. 483 зв.
-  484, акт 390. Мова староукра
їнська.

Ф. 2072, on. 1, спр. 72, арк. 10. 
Мова польська. Печатка.

Ф. 25, on. 1, спр. 276, арк. 603 
і зв., акт 511. Мови староукраїн
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 276, арк. 610
і зв., акт 524. Мова староукраїн
ська.
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Вересня 16. -  Ухвала реляційного сеймику Чернігівського воєводства від
14 вересня 1654 р. у м. Володимир, зокрема, про: 
ф подяку королю і сеймові за надання Шидловського і Стобницького ста
росте і маєтків Володимирсько-Брестської єпископії на утримання і роз
міщення вигнаної з своїх маєтків шляхти Чернігівського воєводства; 
ф обрання депутатами для збору призначеного утримання чернігівсько
го підсудка Якуба Войну Оранського та новгород-сіверського підстолія 
Каспера Ростопчу;
ф визнання права на одержання утримання лише за осілою шляхтою во
єводства;
ф розподіл депутатами господ також лише серед осілих шляхтичів воє
водства;
ф складання депутатами звіту про діяльність на найближчому сеймику- 
воєводства.
До Володимирського ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику 
чернігівський підсудок Якуб Война Оранський.

Вересня 19. -  Універсал коронного великого гетьмана, київського воє
води і генерала Станіслава Потоцького від 6 липня 1654 р. до офіцерів 
коронного війська -  польського і чужоземного, про звільнення від всіх 
військових повинностей маєтків у староствах Чорштинському, Радо- 
шинському, владицтві Луцькому і архімандрії Жидичинській, оскільки 
їх надано для утримання і розміщення вигнаній з своїх маєтків шляхті 
Брацлавського воєводства.

Вересня 19. -  Маніфестація поборці Волинського воєводства Костантого 
Зубцевського перед Луцьким ґродським урядом про закінчення прийому 
п’ятикратного подимного податку, який він, згідно з рішенням реляцій
ного сеймику Волинського воєводства від 11 серпня 1654 р., провадив 
упродовж двох тижнів, починаючи з 3 вересня 1654 р., та про обіцянку 
притягти до судової відповідальності тих, хто не сплатив цього податку.

Вересня 22. -  Маніфестація від імені кн. Альбрихта-Станіслава Радзи- 
вілла перед Луцьким ґродським урядом про те, “ижь вь маєтьностьі 
кнєжатьі єго млги., мєновитє мєстєчько Крупа зо вьсими присюлками и 
сєло Яблонька такьжє з присюльками, суть прєзь розьньїє инькурьсьіє 
нєпьриятєльскиє вьнивєчь спустошєньїє, вь которьіхь то маєлшостяхь 
любо и што бьіло подданьїх зостало, тєпер уже свєжо вь року тєпєрєпгьнам 
[1654] и тьіє прєзь частьіє там за Горьіню рєкою (над которою и тьіє 
маєтносте зостают) нєпьриятєль рєбєльлизаньтовь козаковь вьпаднєнє 
и шкод почьінєнє вєльїкиє, ©дни прєчь нє вєдати гдє поутєкали, а другьіє 
по лєсах, ямах покьрили, з которьіх такь повьіньност жадная пану 
маньїфєстаотис, яко и податки до Скарбу Рєчьі Поспольггоє нє могуть 
бьітьі ©дданьїє”.

Вересня 22. -  Маніфестація Катерини Дунінової Вольської перед Воло
димирським ґродським урядом про цілковите знищення її маєтку с. Дуб
ники під час вторгнення татар на Волинь у грудні 1653 р., що унеможли
вило сплату п’ятикратного подимного податку.
При цьому згоріли квити про сплату податків за попередні роки.

Вересня 24. -  Маніфестація від імені волинського воєводи кн. Миколая- 
[Юрія] Чорторийського перед Луцьким ґродським урядом про те, що він 
“завєдуючи сєломь Холопамьі, туть вь воєводствє Вольїньскомь а повєтє 
Луцкомь над рєкою Случю лєжачимь, ... готовь бьіль з помєнєного сєла 
пятєро подимнеє казат вибрати..., ажє нєприятєлє Короньї Полскоє тоє^с

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 1061 зв.
-  1062 зв., акт 805. Мови старо
українська і польська. О п у б л .: 
АЮЗР. -  Ч. II. -  Т. 1. -  
С. 475-478.

Ф. 25, on. 1, спр. 275, арк. 431 
і зв., акт 482. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 644 -  
645, акт 605. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 650 зв. 
-651, акт 618. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 504 -  
505, акт 413. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 657 зв.
-  658, акт 627. Мова староукра
їнська.
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козаки з москвою и нєбєзпєчєнства сод них и трвоги вєликиє в талггьіх кра
ях наступили. Для которьіхь [трв]огь и нєбєзпєчєньствь манифєстаньсь 
изь иньшимьі ихь милостямьі пани собиватєлями волинскимн, уносячи 
здорове своє з тое мае/иности вишьпоменованое, подимьного не вибрав
ши, уєжджать мусєль”.

Вересня 25. -  Маніфестація Станіслава Порванецького, від себе та від 
імені нащадків Яковової Куцкевич, перед Луцьким ґродським урядом 
про неможливість сплатити п’ятикратний подимний податок з частин сіл 
Дераженка Середня і Горбашка Мала, оскільки “для спустошєня прєзь 
нєприятєля короньного, за спалєнємь халупь, подданихь вистинанємь и 
в нєволю забранємь з их добитьками, тєпєрь жадного диму и господара в 
тих частєхь вижєй мєнованихь не машь”.

Вересня 26. -  Маніфестація від імені Яна Марцишевського [Явґеля] перед 
Луцьким ґродським урядом про неможливість сплатити п’ятикратний 
подимний податок з його дідичних маєтків с. Блудів за р. Горинь поблизу 
м. Корець та частини с. Дядьковичі внаслідок спустошення їх у кінці
1653 р. татарами “и для трвогь и рєбєллии нгприятєльскоє козацькоє и 
московьског”.

Вересня 28. -  Свідчення Миколая Солтикевича і Магвета Юракевича, де
путатів від корогви королівського ротмістра Ждана Косеневича, оскіль
ки вони “квиту же писати нє умєють”, про одержання від волинського 
поборці Костантого Зубцевського згідно з наданою на Волинське воє
водство асигнацією коронного підскарбія 2 тис. польських золотих “на 
содобраньє засьлугь на хоруговь сьвою”.

Вересня 28. -  Універсал короля Яна-Казимира від 15 вересня 1654 р до 
шляхти Волинського воєводства про термінову підготовку [перші віці за 
другі] до посполитого рушення.

Жовтня 1. -  Маніфестація від імені Барбари Данилович перед Луцьким 
ґродським урядом про неможливість сплатити п’ятикратний подимний 
податок з її маєтку м. Березне та сіл Березненської волості, “ажє нєпри- 
ятєлє Корони Пол[скоє], тоєсть козаки з моськвою, вь ташьіє край за 
рєкою Горннєю коло рєки Случьі тєпєрь свєжо насьтупили, с которнми 
нєприятєльми и рєбєлизаньти мєсчанє бєрєзєньскиє и зь сєль хьлопи 
зьбратавьшисє, вьси прєчь пошьли”.

Жовтня 17. -  Протестація Вацлава Гулевича [Воютинського] перед Во- 
лодимирським ґродським урядом про спустошення у грудні 1653 р. та 
березні й травні 1654 р. його маєтку с. Конюхи з присілками Біле Поле, 
Кути й Защитів жовнірами корогви королівського ротмістра Яна-Кароля 
Потоцького, які, окрім заподіяння шкод на 3 тис. польських золотих, 
“хлоповь вє/щє, подданих дєдичньїх протестанта, бьючи и розно утяжа- 
ючи, с помєнєних маєтьностий протєстаньта розогнали”.

Жовтня 22. -  Оповідання кролевецького ратушного писаря Яроша Сте- 
фановича перед судом ратуші м. Кролевець про небажання мельника 
Грицька платити податок “пороховщину”, “которьш з афєкту рєкль и мо- 
вил (о то: “таковьіх бьівало в нас топять, и ми коли б такого втопили”.

Листопада 4. -  Тестамент Регіни з Чернівських Янової Косинської, скла
дений 6 жовтня 1654 р. у с. Осовець, зокрема, про поховання її “при кос
телі Ковельськім на цвинтарі”.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 662 
і зв., акт 637. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 673 -  
674, акт 657. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 275, арк. 434 зв.
-  435 зв., акт 501. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 1073 зв.
-  1075, акт 817. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 678 -  
679, акт 665. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 515 зв. 
-518, акт 422. Мова староукра
їнська.

Ф. 1767, оп. 1, спр. 1, арк. 1 і зв. 
Мова староукраїнська. Друга по
ловина акта збереглася частково.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 1086 зв.
-  1087 зв., акт 830. Мови старо
українська і польська.
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Листопада 6. -  Привілей короля Яна-Казимира від від 6 грудня 1653 р. 
про надання Криштофові Кульчицькому, жовнірові з корогви вінниць
кого старости Андрія Потоцького, маєтків Позняківщина й Видельця у 
Київському воєводстві за Дніпром, належні “ребелізантові” -  козацькому 
сотнику Опанасові Предримирському.

Листопада 14. -  Квит Даніеля Стемпковського жовнірам корогви коро
лівського ротмістра Яна Бутлера про примирення сторін у справі щодо 
насильств, грабунків і підпалів, заподіяних корогвою 13 листопада
1654 р. під час ночівлі в маєтку Стемпковського с. Суходоли. Слуги, че
лядь і піддані Стемпковського вчинили опір жовнірам і ті повернули за
хоплене майно і худобу.

Листопада 24. -  Декрет Луцького ґродського суду про визнання Петра 
Потоцького й товариства його надвірної волоської корогви несталими у 
суді при розгляді справи щодо заподіяння ними у кінці січня 1653 р. гра
бунків і насильств у маєткові Габріеля Стемпковського -  селах Лаврів і 
Митищі, та про вислухання свідків обвинувачення.

Листопада 26. -  Декрет Луцького ґродського суду про перенесення на 
наступні судові рочки розгляду справи щодо порушення волинським во
єводою кн. Миколаєм-[Юрієм] Чорторийським та його дружиною Ізабел
лою умов угоди про надання у посесію Лукашу Ольшанському сіл Новий 
Став і Новосілки.
Всупереч угоді, воєвода у 1651 та 1653 рр. надавав корогві свого сина, 
кн. Міхала-[Юрія] Чорторийського, асигнації на збір стації у посесійних 
селах.

Листопада 27. -  Протестація від імені громади євреїв м. Берестечко пе
ред Луцьким ґродським судом проти стримелецького державці Тибур- 
ція Золотницького, який “подь чась трьівогь тєпєрєпгьньїх року [1654] 
сод рєбєлизаньтовь и москвьі зашьльис вь тьіє край, гдє и посьпольство 
©дьно на другого г л я д я ч ь і на голову утєкало”, захопив все цінне майно 
єврейської школи вартістю 300 польських золотих.

Грудня 1. -  Реєстр шкод, заподіяних 10 травня -  22 червня 1654 р. корог
вою королівського ротмістра Миколая Врища в маєтку Павла Гулевича 
[Воютинського] с. Білий Стік.

Грудня 3. -  Привілей короля Яна-Казимира від 29 квітня 1654 р. про під
твердження привілею короля Сигізмунда-Августа щодо надання волин
ським воєводам права суду над євреями воєводства.

Грудня 3. -  Протестація Людвіка Роґульського перед Володимирським 
ґродським судом про арешт його 17 жовтня 1654 р. королівським ротмі
стром пішої корогви Криштофом Лісовським під час повернення з м. Лю
блін, публічну зневагу, побиття, поранення й ув’язнення у м. Грубешув.

Грудня 4. -  Тестамент Олександри Копистинської, складений 8 вересня
1654 р. у с. Брани, зокрема, про заповідання “двох тисяч золотих для кос- 
тела того, в якому грішне тіло моє буде поховане”.

Грудня 4. -  Протестація від імені Миколая Вилежинського і його під
даних з с. Конюшки перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і 
насильства, заподіяні у цьому селі в жовтні 1654 р. корогвою ротмістра 
Станіслава Радлінського з надвірного полку кн. Владислава-Домініка За- 
славського.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 1092 -
1093 зв., акт 834. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 1098 зв.
-  1099 зв., акт 839. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 277, арк. 40 -  
43 зв., акт 17. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 277, арк. 57 зв. -  
58 зв., акт 27. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 820 
і зв., акт 786. Мова староукраїн
ська. О п у б л .: АЮЗР. -  Ч. III. -  
Т. 4 .-С . 819-820.

Ф. 25, оп. 1, спр. 275, арк. 481 -  
482 зв., акт 543. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 155, арк. 95 -  
96 зв. Мови староукраїнська і ла
тинська. Документ пошкоджено.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 587 зв.
-  589 зв., акт 481. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 275, арк. 491 зв.
-  492, акт 560. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 854 -
855 зв., акт 816. Мова староукра
їнська.
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Грудня 14. -  Маніфестація від імені кн. Стефана Святополка Четвертен- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про те, “иж в року тєпєрєшнам
[1654] мсца соктобра розньїх днєй з допушчєня Божого, кгдьі нєприятєл 
короньний, тоєсть рєбєлизаньти козаки з москвою, в крає Полєскиє з 
Украиньї втаргьнули, яко вєлє иньшьіх их мл. пановь собьіватєлєвь 
воєводства Вольїньского а повєту Луцького вєлє розньїх мєстєчокь и сел 
югьнем и мечем фуньдитус, правє дворьі албо замки, гумна паньскиє, 
яко и хлопьскиє внивєць собєрнули, знєсли, зьдєзолоовали, и хлоповь 
вєлє, яко ксєньжи, поповь и шляхти немало, содньїх вьізабияли, а дру
гих в нєволю поганьскимь собичаєм забрали, золота, срєбра, цину, мид, 
котьльї, бани, бидла, кони и иньшиє добьі/ики, такь хлопьскиє яко и 
паньскиє, и увєс спря/w домовий позабирали. А найбарзєй и найсрожий з 
маєюностю протєстаньтис собошьли, тоєсть мєсто и замокь Влодимирєць 
и волость до нєго налєжаючую, яко сєло Липьную, Аньдругу, Вороньки, 
Новаки, Пєчуньки, Єзоро, Граньї двє: Малую и Великую, Рьібьчьіцу 
[Рубчиці], Трьіпутьнє, Дубую, Хиночь, Радєжовь, Луку, Голузию, и всю 
влость вьішьмєнованую мечем и согьнем фуньдитус знєсли и спалили. 
Другиє теж має/иности кнеж єго мл. в воєводствє Волиньском а повєтє 
Луцьком, тоєсть мєсто и замокь Новая Чєтвєртьня, сєло Боровичьі, 
Грузятьінь, Копьіллє, Гр[а]дєцькую Волю, Омєлную, в тьіх маєтностях 
нє палили, алє вси добьітьки, кони, бидло и ввєс спрать домовьш, яко 
сє вижєй помєнило, забрали. До того вє дворє Голузиском, яко на мест- 
цу спокойном будучого, справи вси, диспознциє, прнвилєя и иньшиє 
вшєлякиє докомєньта на добра розньїє, содни забрали, а другиє согьнем 
попалили; такьжє часьти в Любєчнзнє [Любче] налєжачьіє. А иньшиє ма- 
є/иности прошльїх роковь фуньдитусь здєзолсованнє зостают, и такь по
зносили, жє кн&ж*, єго мл. пань манифєстаньтис ничого пожитковь мети 
нє можєть, и жадною мєрою податки такиє, якиє первей инькваньтум 
би сод Рєчьі Посполитоє панов собьіватєлєвь ухьвалєннє бьши, даваннє 
бити нє могуть”.

Грудня 23. -  Протестація володимирського плебана, ксьондза Станісла- 
ва-Яна Ґонсецького перед Володимирським ґродським урядом про роз
грабування 23 грудня 1653 р. селянами сіл Кубель, Матче і Лянки у Мат- 
чинському лісі, де всі вони переховувалися під час татарського нападу 
на Волинь, двох возів з костельним і його власним майном та ЗО возів з 
майном його родича Андрія Ґонсецького.
Реєстр захопленого майна Станіслава-Яна Ґонсецького.

Грудня 23. -  Протестація бурмістра м. Кисилин Яна Пригоцького, від 
себе, від імені Олександра Чаплича Шпановського та від імені всіх киси- 
линських міщан і євреїв, перед Володимирським ґродським урядом про
ти королівського ротмістра Мурзи Богдановича і жовнірів його татарської 
корогви, які 4 грудня 1653 р. “нє яко кварцяний жолнєр, алє правє яко 
волюнариушь пустошєчи и нисчєчи маєтнос/w пана протестуючого єго 
мл. пана Чапьлица, килкакротнє наврацаючисє зь корогвєю, яко и при
ватне без корогви, зь жонами и возами своими уєжьджаючи ... под час 
тривогь тих, яко сорда тут в тиє край впасть мила, вьяхавьши до мєста 
Кисєлина правє вьночи”, пограбували кисилинських міщан і євреїв на 
1 тис. польських золотих. У травні -  червні 1654 р. під час тритижневого 
становиська заподіяли шкод на 1,5 тис. польських золотих, та ще й при
мусили заплатити 550 польських золотих готівкою: “и тьім сє єсчє нє 
контєнтуючи, тоть жє пань Мурза Богдановичь, ротмистр єго кор. мл., 
року тєпєрєшнєго [1654] под чась трвоги козаг/коє, яко козаци, втаргнув- 
ши тут в край Вольшскиє, соколо Стиру закгони своє роспусчали, гдє

Ф. 25, on. 1, спр. 276, арк. 1006 -  
1007, акт 868. Мова старо
українська. О публ.: АЮЗР. -  
Ч. III.-Т . 4 .-С . 823-824.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 623 зв.
-  625 зв., акт 515. Мова старо
українська. О публ.: АЮЗР. -  
Ч. III. -Т . 4. -С . 820-822.

Ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 626 -  
627 зв., акт 516. Мова старо
українська.
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“Ж голови умелем обложрньїє маючи ”

такь панове ©бьіватєли вольїньскиє, яко и розньїє люди, прєд тьіми трво- 
гами уходить мусєли. Яко тєжь такь мєсчанє, яко и ясьіди кисєлиньскиє, 
зсоставивьши в домах свою; такь збожа розьньїє в гумьнах молочоньїє и 
нє молочоньїє, бьідла розьньїє, слодьі вь виньницак, котьльї, пива, мєдьі и 
горєлки бочьками и куфами в пивьницадс, за нагльш иаступєнємь трвогь 
сод того всєго уходить мусєли, тєдьі вьішьмєнованьш єго мл. пань рот- 
мист/7 з немалою купою людєм ... впадши до мєста Кисєлина ... прєзь 
дни пят стоячи”, розграбували місто.
Судова присяга кисилинських бурмістрів Яна Пригоцького і Дмитра 
Яцевича та кисилинського єврея Файбиша Давидовича про справедли
вість протестації.



ш





ічня 5. -  Маніфестація від імені ксьондза Малхера Михалев- 
ського, ректора Острозького єзуїтського колегіуму, перед Луць
ким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні бра
тами Сугаками, боярами з с. Милятин, та їхніми спільниками 
10-12 листопада 1654 р. в маєткові колегіуму с. Княгинин.

Січня 5. -  Протестація від імені ксьондза Малхера Михалевського, ректо
ра Острозького єзуїтського колегіуму, перед Луцьким ґродським урядом 
про захоплення 18 листопада 1654 р. двох волів, вчинене з наказу Мико- 
лая Вилежинського його підданими “под прєтєкьстомь жольнєрскьімь” 
у належному колегіуму с. Нараїв[ка].

Січня 8. -  Протестація від імені Бальтазара Раєцького перед Луцьким 
ґродським урядом про розграбування і спалення 23 грудня 1653 р., під 
час татарського нападу на Волинь, підданими з с. Городниця, дідично- 
го маєтку Яна Замойського, “под прєтєкьстомь нєпрьіятєля” панського 
двору в с. Княгинин, яке Раєцький мав у держанні від Пузинів, а також 
про захоплення 20 грудня 1654 р. козаками “назьвьіскомь крьісьіньцовь” 
(стояли в с. П’яне) у княгининського підданого 5 кіп пшениці.

Січня 8. -  Реляція возного Міхала Козловича перед Луцьким ґродським 
урядом про вручення Міхалові Завадському, опікунові і дідові спадкоє
миці покійного волинського скарбника Марцина Домбровського, позо
ву до Головного люблінського трибуналу у справі щодо зняття з Марка 
Гулевича баніції, накладеної на нього за несплату подвійного подимного 
податку (ухвалений сеймиком Волинського воєводства 25 червня 1648 р. 
у м. Луцьк) з 84 димів сіл Симонів і Дуліби.

Січня 8. -  Квит Міхала Завадського від 19 грудня 1654 р. луцькому зем
ському писарю Маркові Гулевичу про одержання від нього 84 польських 
золотих подвійного подимного податку з 84 димів належних Гулевичеві 
сіл Симонів і Дуліби.

Січня 12. -  Протестація від імені Леона Душі Подорецького перед Луць
ким ґродським урядом проти Шимона Селецького та його спільників, 
які 28 жовтня 1654 р. на переправі через р. Случ вбили його підданого 
з с. Головин Степанської волості Тимоша Михалика і захопили у нього 
8 волів і 15 овець. Михалик тоді повертався додому разом зі своєю худо
бою, втікши з полону, до якого попав, “кгдьі вь року прошьльш [1654] 
мця соктобра и вь нєм днювь розньїх зь вьіузданоє своєволи и злостьі за- 
памєталоє козаки рєбєялизаньтьі зь нєпрьіятєлєм заграничьньш москвою

Ф. 25, оп. 1, спр. 279, арк. 27 зв. -  
29 зв., акт 30. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 279, арк. 29 зв. -  
30 зв., акт 31. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 24-26, 
акт 30. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 27 зв. -
28, акт 33. Мова староукра
їнська.

Ф.25,оп. 1,спр.279,арк.2-3зв., 
акт 2. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 44 -  46,
акт 50. Мова староукраїнська.
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туть вь воєводство Волиньскоє на [роз]ниє мести#, и до волости Стє- 
паньскоє вьторгнувьшьі и до мєнованого села Головина полькомь прьі- 
шєдши”.

Січня 12. -  Маніфестація возного Яна Максимовича перед Луцьким 
ґродським урядом про загибель його автентика на вознівство під час спа
лення козаками і московським військом 21 жовтня 1654 р. с. Кононичі, в 
якому “манифєстаньсь зь жоною и дєаями св о и м и  . .. битом зюставаль”.

Січня 15. -  Свідчення королівського полковника Міхала Криси, від себе 
та від імені своєї дружини Марини, перед Луцьким ґродським урядом 
про надання повноважень своїм 13 приятелям на ведення його судових 
справ у Головному люблінському трибуналі та у всіх інших коронних 
судах.

Січня 18. -  Маніфестація від імені урядника с. Ставок Степанського ключа 
Яна Брезицького перед Луцьким ґродським урядом про те, що “товариство 
хоругвє пана Броячьіноє [Бруяки] вь року тєпєрєшьнємь [1655] мисєца 
гєньвара четьвє/ттого дня и пятого вь маєдиносьтях и прьісюльках 
кнєжати єго мл. пана воєводьі краковьского, до ключа Стєпаньского 
належачих стоячьі, розниє нєзносьниє крьівдьі и шкоди вєликиє, не толко 
подданьшь кнєжати єго милости, але и пану Брєзицкому, урядникови 
села Ставьку, ... почннивьшьі, за Горьш содсошьлн; потомь ... того жь 
мисєця вншьмєнованого гєньваря двадцатого дня зьпод корогви своєє 
зь здобнчу розною снат нєооповєднє вняхавьши и до мєста Стєпаня 
прьієхавьшьі, трвоги вєликиє, удаючи, ижь козаки з моськвою южь вь 
миль килькунасьть ©д Стєпаня йдуть, учинили”.

Січня 19. -  Реляція возного Станіслава Мулярського перед Кременець
ким ґродським урядом про вручення Криштофові Сенюті Ляховецькому 
позову до Головного люблінського трибуналу у справі щодо зняття з Іє- 
роніма Ледуховського баніції, накладеної трибуналом 1652 р. за витяган
ня незаконних стацій і грабунки підданих Сенюти з м. Ляхівці.

Січня 20. -  Протестація від імені брацлавського підкоморія кн. Стефа- 
на Святополка Четвертенського перед Луцьким ґродським урядом про 
безпідставне обвинувачення Костантим Довґирдом володимирецьких і 
дубських підданих князя у вбивстві спільно з козаками його батька -  кре
менецького городничого Петра Довґирда.
За свідченням князя, козаків навів челядник Петра Довґирда. Вони вбили 
пана, захопили його дружину, а також розграбували і спалили м. Воло- 
димирець, слободу Дубу (Степаньгород) і навколишні села. Піддані до 
цього були непричетними, а челядник пішов з козаками.

Січня 20. -  Протестація від імені Олександра Порванецького та його 
дружини Марціяни перед Луцьким ґродським урядом про збитки, запо
діяні їм у грудні 1653 р. і 28 серпня 1654 р. підданими з сіл Мирків і 
Верхостав’я.

Січня 22. -  Маніфестація поборці Волинського воєводства Костантого 
Сенюти перед Луцьким ґродським урядом про те, “иж кгди з прошьлого 
сєйму Варшавьского воєводство Вольшскоє податьки публичьннє по- 
ступуючи, ©смєро подимного на заплату войску Рєчн Посполитоє ако 
єквазисонем з воєводстви коронними прєз дєклярациє пановь посьловь 
поступило, в способь вибираня добрати взявьши, и на сєймику рєля- 
цьшньш до пятє/7га подьшного урожоного его мл. пана Коистаотого

“УС голови хмелем обмщрньїє маючи ”

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 52 зв. -
53, акт 56. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 23 зв. -  
25 зв., акт 41. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 278, арк. 79 зв. -  
81, акт 91. Мова староукраїн
ська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 157, арк. 7-8 . 
Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 89 зв. -  
90 зв., акт 100. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 95 зв. -  
96 зв., акт 107. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 278, арк. 99 і зв.,
акт 110. Мова староукраїнська.
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(Року 1655

Зубьцєвьского за поборцу (обравши, тотжє податокь на трибунале Ра- 
дамскомь инпартє, а на ксшмиссии Лвовьскои иньпартє, (оддали, до дру
гих зас подьшних”, поборцею обрали маніфестанта, який “повинность 
свою зачал и зачьінаеть, ... и такь туть в Луг/ку, яко вь Володимєри и 
Крємянцу, самь прєз сє сукькольлєюьторьі свои то, што повинность 
поборцьі будєть належало єкьспєдиивати, субьмиттуєть сє”.

Січня 22. -  Реєстр збитків, заподіяних у маєтку Казимира-Флоріяна 
Карпія с. Радовичі.

Січня 23. -  Маніфестація Яна Мокосія Баковецького, від себе та від іме
ні всіх інших Баковецьких, співвласників с. Порванче, перед Луцьким 
ґродським урядом проти Зузанни, вдови Антонія Мокосія Баковецько
го, яка “позоставьши сє по мальжоньку своимь, а хотєчи зосьтавати 
прьі добрах мальжонька своєго в сєлє Порваньчу, подьімьноє водлугь 
старьіх квитовь, утвєржаючи собє яковуюсь поссєсьсию, з димовь двад- 
цати семи (оддати важила сє, ... а нє зосьтавало вєньцєи в томь сєлє 
Порваньчу, и тепер нимаогь на часьтєх обох, такь пана мальжонка єє мл., 
яко и зошьлого свєтоє памєти єго мл. сотца єписькопа Володьімє/?ского 
[Йосифа Мокосія Баковецького], только дьімовь шєстьнадцєть”.
Судова присяга підданого Баковецьких з с. Порванче про наявність в 
обох частинах села тільки 16 димів, а не 27.

Січня 23. -  Маніфестація Самуеля Андрушевича, від себе та від імені 
своїх братів Романа і Філона, перед Луцьким ґродським урядом про “то, 
жє року пропгьлого [1653] вєсєни, кгди (ордьі татарскиє, по роспусчєню 
зпод Званца вомска коронного, такь в тьіє тут Вольїнскиє край, яко 
и»шьіє воєводства, инспєратє впадшьі, вєликиє барзо почьінили прєз 
побране в неволю свою людєи стану шляхєі/кого, яко и народу розма- 
итого, такьжє збєров субьстанции вєля; под тот час и урожоную па- 
нюю Сурьіновьну, ... негдьі урожоного Захариаша Аньдрушєвича, 
стрьія рожоного манифєстаньтис позосталую малжонку, на сон час в 
волости Стєпанскои з краєвь воєводства Києвьского для инкурсьіг/ а>д 
давьного часу в том туть воєводствє будучую, хорую, яко єсть доскона
лая вєдомость, татаровє розсєкали. Прьі которои што бьіло субьстанции, 
... тоє все тот нєприятєль зплондровал, тамьжє справи, диспозициє, 
записи на д о в ь г и , рєкокгьнициє фидєлис, депозити, ... нє вєдати єжели 
прєз тьіх жє нєпрьіятєлєй короньньїх забраньїє, альбо спалєньїє, чьіли 
прєз позосталиє, утєкьлиє до фортєг/, людє побраньїє суть”.

Січня 25. -  Протестація від імені Стефана Пилиповського перед Луць
ким ґродським урядом про підступне поранення його Я н о м  В и г о в с ьк и м  
5 жовтня 1654 р. на вулиці с. Залісці, маєтку кн. Миколая Друцького Лю- 
бецького.

Січня 28. -  Протестація Юрія-Ґабріеля Ференсбаха перед Луцьким ґрод
ським урядом проти своїх сусідів Яна і Хризостома Вещицьких, які 
18 січня 1655 р., “усльїшавши <в хорогвє єго мл. пана Криси, которая 
тягнєнємь по маєтьностяхь розних ... ходячи, н о ч ь л є г ь і (одправовала,... 
заєхавши дорогу тоєй хорогвє вишєммєнованого пана Криси, навинули 
юную и до маєтьнос[ти] и дєржавьі протестуючого СОздютич. Тамьжє 
того дня вьішєммєноного гєньваря року тєпєрєшного пришєдьши до 
тоєж маєтьнос[т]и СОздютьічь пєрєдь ©бидом, ночовали, на завтроє юж 
ку вєчорови лєдво на ночь вишли, и вь той маєтьности протєсьтуючого 
вєликиє кривди и шкоди п о ч и н и л и , вепри и свини кормьниє у подьданих

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 624 зв. -  
625 зв., акт 21. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 109 зв.
-  110 зв., акт 123. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 116 -  
117, акт 130. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 278, арк. 117 зв. 
-118 зв., акт 132. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 5 зв. -  
6 зв., акт 16. Мови староукра
їнська і польська. Кінець акта 
не зберігся.
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“УС голови хмелем, облозкдние маючи ”

тамошньо: побили и до возов побрали, яловици и телята поризали, курм, 
гуси и поросята побивши, до возовь побрали в достатьку, виходячи, 
воловь чотири а коним пятнадцать взяли и иньших шкодь немало почи- 
нили, коториє часу права сособиьімь рєєстромь будуть спєцификованьїє. 
А тоєє все стало з намови и за упрошєнємь вьішєммєнованьїх пановь 
Вєпгьчицьких, котории ... пошли триумьфуючи и мовячи: “жєсми дока
зали, чого хотєли”.
Реєстр захопленого майна.

Січня н. п. ЗО. -  Протестація Станіслава Красно [так у документі] від 
імені свого пана [ім’я і прізвище не вказано] перед Луцьким ґродським 
урядом проти жовнірів волоської корогви ротмістра Станіслава Су- 
ходольського, які у вересні 1654 р. під час двотижневого становиська 
в “маєтьности свлє Хорупанях убогимь подданимь тамошнимь хору- 
паньсюш в забраню збож их и фаньтовь розньїх, на шсобливьімь 
реєстре списаних и спєцификованих, п о ч и н и л и , а тьш се єшьчє нє конь- 
тєньтуючи, з обьшаровь дворньїх паньских збожа протєстаньтис влас- 
ньіє забравши, соньїє на свом пожитокь шбє/шули, и тую маєтьность 
помєнєную харупаньскую спустошили и вьнивєчь собє/шули”.
Реєстр захопленого майна і судова присяга підданих про засвідчення 
протестації.

Січня ЗО. -  Маніфестація від імені Войцеха Станішевського перед Луць
ким ґродським урядом про те, “ижь в року прошьлом [1654] веосєни, за 
вторгнень« нєпрьіятєля Крьіжа Святого козаковь з Москвою тут в край 
Вольшскиє, на має/иность єго мл. сєло Чорньїжь нападьшьі, двор зо всими 
ero б[у]дьшкалш, гумьнолі и вшєляюш збожєл* в ним будучьш, спалили, 
жє лєдво толко сам з малжонкою и челядкою своєю wd всєго ушол, а до- 
ста/лки, юхєндозтва, такь самого ero мл., яко и самоє єє мл., при которьіх 
и справи вси сод маля до вєля, диспозициє, записи, интє/ щ ь із ь і на розньїє 
добра служачьіє, квити поборовиє и подьшньїє, чьіли забрали, ч ь іл и  тєжь 
згорьіли; жє на тот час жадного мунимєнтику мети нє можеш”.

Лютого 1. -  Квит від 1 лютого 1655 р., наданий ігуменом Луцького пра
вославного братства Савою Попелем -  від імені духовних, та Юзефом 
Савицьким -  від імені цивільних членів братства, волинському підчашо
му Павлові Гулевичу [Воютинському] про одержання від нього щорічно
го видеркафу за надані у кредит 1100 польських золотих.
Ці гроші своїм тестаментом від 4 лютого 1645 р. заповіла братству Кате
рина Защинська. З них 500 -  на братську церкву Воздвиження св. Хреста, 
500 -  на законників церкви, 100 -  на шпиталь при церкві. Гроші надано 
Гулевичу під 7% річних.

Лютого 3. -  Протестація представників громад м. Локачі та належних 
до нього сіл Крухиничі та Уймиця -  маєтків кн. Владислава-Домініка 
Заславського, перед Володимирським ґродським урядом про збитки і 
кривди, заподіяні в цих населених пунктах упродовж 1654 р. жовнірами 
різних корогов.
Реєстр заподіяних збитків і судова присяга представників громад про за
свідчення протестації й реєстру.

Лютого 4. -  Маніфестація від імені Самуеля Лещинського перед Луць
ким ґродським урядом про те, “ижь року прошлого [1654] в мцу шктобрє 
пульковь два, килька т ь іс є ч ь і козаковь з москвою, нєпрьіятюль Коро
ни Польскоє, в Полєскиє крає в воєводьствє Вольїньскимь будучьіє 
вторгнувьши, еогнємь и шаблєю том крам пустошили. Гдє и маєтьности

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 7 -  8 зв., 
акт [18]. Мови староукраїнська 
і польська. Початок акта не збе
рігся.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 135 зв.
-  136, акт 164. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 280, арк. 117 зв.
-  118 зв., акт 103. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 17-19, 
акт 20. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 174 зв.
-  176, акт 34. Мова староукра
їнська.
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єго ш. пана воєводича дєрбьского, пана манифєстаньтись дєдичьньїє 
мєсто Чарторьіскь и мєсто Кольки и волости до них налєжачиє, которьіє и 
пєрєдь тьімь прєз тьіх жє рєбєллизаотов козаковь и татаровь, нєпрьіятюль 
Крьіжа Святого, лєть нєдавьно прошльїх по килькакро/w такь жє 
югнємь и шаблєю прєз инькурсьіє ихь бьіли значьнє надвєрєжоньїє. А 
тепер свижо року вьі[ш]ьмєнованого в мсцю соктобрє состатокь сєль в 
собохь мєнованьїх волостяхь и мєстахь попалили, бьідла фольварковьіє 
и хлопьскиє и вьшєлякиє спряти убогих людий досчєнту позабєрали, 
людей помучили и вєлє позабєрали и фундитус тьіє волостьі знесли. На 
состатокь, дня шєстнадцатого топхис мца ооктобра старосту чарторьіского 
урожоного Адама Либишєвьского и шляхетного Павьла Масловьского, 
писара провєньтового, ... тьіє жь нєпрьіятєли, на дорозє под Гулсовькою 
в лєсє нагнавьшьі, вси возьі и подводьі з речами пана манифєстаньтис 
и слугь того жь пана манифєстаньтис, которьіх бьіло до чотьірдєсять, 
вси з коньми и волами, и бьідла фолварковьіє, зо всимь забрали, челядь 
прьі возахь будучую єдньїх позабивали, другьіє за сохроною Божою з 
мєнованьїмь старостою сод всєго поутєкали, писара поимали, змучьіли, 
зранили, а потомь стамьтоль за милю содвєзшьі, в шьію шаблєю тявшьі, 
нагого за умерлого єго покинули. Гдє теж мєжьі иншьіми речами скрьіню 
с пинєзьми с провєньтовь чарторьіских вьібраньїми, которьіх бьіло 
чотьірьі ТЬІСЄЧЬІ золотьіх, и другую скриньку, в которой бьіли розньїє 
рахуньки, рєєстра и квитьі, пи[с]аровьі провєньтовому налєжачьіє, 
и квитьі поборовьіє и подьімьньїє, тоє все в тьіхь жє возах бьіло и за
брано. Жє только по уступєнью тьіхь нєпрьіятюль с краю Полєского 
на тьімь жє побосовиску квитовь подьімьньїх чотьірьі прєзь мєсчанина 
трояновьского, пошарпаньїх и в болотє помазаньїх, в дви нєдєлє напє- 
зяно: два квитьі тєпєрь свижо єкзакьцьій єго мл. пана Зубьцєвьского, 
жьідомь чартормскимь служачьіє, трєтий єго мл. пана Князкого мєсту 
Чарторьіску, чєтвє/ттьій єго мл. пана Михала Линєвьского теж мєсту 
Чарторьіску служачьіє, и иньшьіє вси, и з Корца квитьі прьі тьш жє писа- 
ру подьімьньїє бьіли и на тот ж є час погинули нєкоторьіє”.

Лютого 4. -  Протестація від імені луцького підсудка Вацлава Гулеви- 
ча [Воютинського] перед Володимирським ґродським урядом проти 
жовнірів корогви королівського полковника Міхала Криси “co то, ижь 
помєнєньїє панове крєсинцьі, ... нє идучи просто до собозу и до войска 
єго кор. мл., котороє тепер в Украинє єкськубиась содправуєть, але ... сод 
села до села кружаючи, убогихь подданьїхь дрєнчат и подводами тра- 
пєчи, яко и протєстаньтови нєдавньїхь часовь, нє маючи досить на томь 
ижь в маєтности єго Билополю стояли, ночлєг содправовалм и шкодьі 
нємальїє и криедьі подданьш тамошним починили и подводьі вси забра
ли, которьій прєз цальш тьідєнь бавєчи, вольї и кони внивєчь пооборо- 
чали. Але надь то єщє працовитого Хому Гривьку, подданого з Бєлого 
Поля, дня соногдайшого, то ест тридцатого гєнвара, в подводу взявьши, 
того хлопа подданого протєстантового немилосердне збили, жє ©д того 
збитя и зкалєчєня ихь в той жє подводє в дороз[є] [б]удучи умє/тти 
мусиль, приєхавьши до сєла Порваньча, которого еони тамь умєрьлого 
покинули”.
Реляція возного Грегора Блонського про огляд покійного та про обволан- 
ня у м. Володимир його вбивць.

Лютого 6. -  Реєстр збитків, заподіяних 23 -  25 жовтня 1653 р. жовніра
ми корогви Челебія у маєтку Романа Загоровського с. Загорів.
Судова присяга підданих про засвідчення реєстру.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 20-21, 
акт 22. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 644 -
648 зв., акт 35. Мови староукра
їнська і польська.
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Лютого 8. -  Тестамент Катерини Мотовидлівни Адамової Гулевич Во- 
ютинської, складений 28 вересня 1654 р. у с. Воютин, зокрема про по
ховання її у цьому селі.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Катерини Гулевич 
Воютинської подав її чоловік Адам Гулевич Воютинський.

Лютого 9. -  Маніфестація поборці Волинського воєводства Костанто- 
го Сенюти перед Луцьким ґродським урядом про те, що він, “будучн 
©браний лєитимє поборцою сод их мл. пановь братий на сеймику соби- 
ранья дєпутатовь вь Крємєньцу до вьіданья четверга подьімьного, 
кгдьі тут до Луцька водлугь лявьдумь дня четвертого гєньвара року 
ньінєишєго для юдбиранья того податку зєхаль и прєз нєдєль двє 
мєшькаючьі, хотячн тот податок сод их млтєй [милостей] вьібєрати. Ажє 
их мл. вєдачьі для чого нє хотильї того податку вьідавати, в чом єго ш . 
пан Сєнюта собавляючьі сє трудьности сод Скарбу, а состєрєгаючьі цєлости 
гонору свого, прьі конкурсне их мл. пановь собьіватєлювь подь час судовь 
зємских луї/ких шєдьшьі до суду, соповєдаль то их млстям: для чого бьі 
тот податокь вьідаваньш нє бьіль, дєкляровали [на] то их мл., жєбьі ся 
затрьімаль до часу зязду их млтєй пановь судовьіхь формати юдьїцьш, гдє 
их млсть пану поборцьі мєли бьіли дати достатєчную дєклярацьію, єсли 
би мєль тот податокь вьібєрати за содданьємь прєз их млтєй. На которьій 
тєрмин жє сє их млть панове судовнє форматьі юдьїцьш нє зєхали, в зу- 
полной личьбн и дєклярацьш єго мл. пану поборцьі нє дали. В чолі єго 
мл. пань Сєнюта и тут на том тєрминє стєрєгучи цєлости своєє, тудєжь 
собавляючм сє трудносте сод Скарбу водлугь повинносте своєє, готовост 
свою пєрєдь урядомь сосведьчьівшьі, (Ù прьінятьє соноє до книг просил”.

Лютого 11. -  Протестація кременецького міщанина Свирида Марцино- 
вича від свого імені, а також своєї дружини Катерини Ярошівни й по
дружжя Пелагії та Петра Ґронських, перед Кременецьким ґродським 
урядом про бешкет, побої і грабунки, заподіяні 18 січня 1655 р. двома 
товаришами і чотирма челядниками з корогви [Олександра] Замойського 
у дворі пані Тройської в м. Кременець.
Реляція возного Андрія Ґорки про припоручення ним челядників їхнім 
панам під заруку в 20 тис. польських гривень.

Лютого 15. -  Оповідання від імені Яна-Олександра Хребтовича перед 
Луцьким ґродським урядом про грабунки, “аньно прєзєньти [1655] 
стальїє”, заподіяні королівським капітаном Бартоломієм Калуським і 
його драгунами в с. Богурин.

Лютого 15. -  Оповідання від імені Яна-Олександра Хребтовича перед 
Луцьким ґродським урядом про захоплення 1655 р. поручником і жов
нірами корогви Романа Загоровського у с. Жолудськ 300 польських зо
лотих, 16 волів, 14 корів і вбивство підданого.

Лютого 16. -  Протестація Юзефа Ігнатовського, від себе та від імені 
всіх спадкоємців Ґрегора з Ледухова Людвиського, перед Кременецьким 
ґродським урядом про викопання і привласнення Яном Заньковським і 
Василем Зузанським 13 січня 1649 р. 400 польських золотих “под час 
козаччизни схованьїє” [1648 р.] покійним Людвиським в с. Ледухів.

Лютого 22. -  Протестація від імені Яна Замойського перед Луцьким ґрод
ським урядом про збитки і кривди, заподіяні у його Рівненській волості 
корогвами полку Андрія Суходольського, які “зь еординансу помєнєного 
пана пулковьника своєго прєз трьі мисєци, тоєст прєз май, чєрвєць и

Ф. 25, on. 1, спр. 280, арк. 125 зв.
-  126 зв., акт 111. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 194 
і зв., акт 49. Мова староукраїн
ська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 157, арк. 27 зв. -
29. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 210 
і зв., акт 63. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 210 зв. 
-211, акт 64. Мова староукра
їнська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 157, арк. 35 - 
36. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 231 -
268 зв., акт 85. Мова староукра
їнська.

« с . 334 Ае,
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липець в року прошьломь [1654], сод мєста до мєста, сод села до села 
с хорогвями и з возами кружачьі, прохожали сє незвичайне, ночлєги, 
а где иньдєй и по два дни, иньдєй зась в килька недель по килкакро/и 
наворочаючьі, ©дправовали”.
Реєстр заподіяних збитків і судова присяга під даних про засвідчення ре
єстру.

Лютого 22. -  Тестамент Зузанни Ґротової Вядовської, складений 4 берез
ня 1654 р. у с.Товпижин, зокрема, про поховання її “в костелі Лешнів- 
ському отців бернардинів”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Зузанни Ґротової Вя
довської подав її чоловік Даніель Ґрот Вядовський.

Лютого 23. -  Запис про розгляд судом Кролевецької ратуші справи щодо 
негідної поведінки з кролевецькими жінками жителів Комарицької во
лості Сєвського уєзду -  “людей служивих, которьіе, єдучи до войска че
рез місто Кролєвєі/, стали для попасовиска”.
Збереглася тільки частина акта.

Лютого 24. -  Оповідання остерського міщанина, купця Якова Івановича 
перед судом Остерської ратуші про пограбування у Мстиславському по
віті Великого князівства Литовського його з товаришами, коли “ідучьш 
имь з Могилєва с товарами своими купєі/кими, тогдьі их пєрєнявьшьі 
на доброволной дорозі, вуйть сусловьский, зо всімь своил* селом 
збунтовавшьісє, напавшьі уночьі противь Стрітєния..., фєвраля второ- 
го дня, под селом Сусловичами ©ного вьішьменованого з товариством 
ero при юмь будучим кгвалтовнє погромили, где еони, будучьі у неволі, 
мусили ©ТИ их ©окупитися. А на потол/ знову, перебігши до Рясного 
наперед, там жє собі з вуйтомь ряснєнсюш и з мєщанами тамошньїми 
збуньтовавшьісє, в міетє Рясне у двур до вуйта запровадивши, ©ньіх 
усих товаришов погромили и все их убоство (от мала до велика, илє шо 
колвєкь при них било, по©тбирали. А самого Іякова Ивановича з челяд
ником и з товариствам ero лєдво душами попускали”.
Перелік захопленого майна.

Лютого 25. -  Реєстр шкод, заподіяних упродовж 1654 р. корогвами з пол
ків Андрія Суходольського і Станіслава Ґурського у маєтку Даніеля Єла 
Малинського -  м. Малин Новий і селах Глухи, Івачків, Завизів і Берег. 
Судова присяга підданих Малинського і реляція возного Андрія Іскриць- 
кого про засвідчення реєстру.

Лютого 25. -  Маніфестація Зофії Станіславської перед Луцьким ґрод
ським урядом про загибель 1654 р. “под чась инкурсьт нєприятєльскоє 
заровно зь иньшьімьі мунимєнтами” боргового документа на 600 поль
ських золотих.

Лютого 26. -  Протестація від імені Олександра Чаплича Шпановського і 
кисилинських міщан та євреїв перед Володимирським ґродським урядом 
проти жовнірів волонтерської корогви ротмістра Іполита Снітовського 
з полку Михайла Криси, які “до мєстєчька Киселина року тєпєрєшнєго
[1655] мца фєвраля двадцать трєтєго дня пришєдьши з хорогьвою, тамь 
жє нєзвьічайнє собє поступуючи, прєзь ЦЄЛИЙ ТЬІЖДЕН СТОЯЧИ, НЄЗНОСНЬІЄ 
крьівьдьі и шкодьі мєечаномь и жидомь кисєлиньским починили, коморьі 
пошдбиявьши и пивници, што им уподобало -  такь з фа[н]ьтовь, яко и 
зь труньковь розьньїх брали; и прєзь увєс тоть тьіжьдєя стоячи, такь 
мєечанє, яко и жидьі, уетєнтуючи ©ньис, мєнують собє шкодьі на тиеєчу

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 169 -
170 зв., акт 141. Мови старо
українська і польська.

Ф. 1767, оп. 1, спр. 1, арк. 2 зв. 
Мова староукраїнська.

Ф. 1471, оп. 1, спр. 1, арк. 163 
і зв. Мова староукраїнська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 157, арк. 50 зв. -  
55. Мови староукраїнська і поль
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 280 зв. 
-281, акт 98. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 101 зв.-
103, акт 93. Мова староукраїн
ська.
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“УС голови хмелем облождниє маючи ”

золотих польских. А кгдьі єсчє и далей хотили стати, мусили [м]єсчане 
яко и жидьі кисєлиньскиг дати пану ротьмистрови и пану поручникови 
готових пинязєй золотьис шєстьсоть, которьіє их мл. панове Снитовьский 
ро/ямистрь и Махарииский поручьникь взявьши таковую коньтєнтацию 
сод жидовь и мєсчань киселииских, залєдво з маєтьности єго мл. пана 
Чапьлича уступили”.

Лютого 27. -  Реляція возного С[таніс]лава Мулярського перед Креме
нецьким ґродським урядом про вручення кн. Дмитру-Юрію Вишневець- 
кому, “хоругвий килку люду служалого, яко то [та]таровь, волоховь и 
иньньїхь людей нєсосєльїхь, маючого”, припозову до Головного люблін
ського трибуналу у справі щодо пограбування 3 червня 1652 р., після 
битви поблизу Батога, жовнірами його волоської корогви підданих 
кн. Чорторийських з м. Косів і належних до нього сіл, які їхали із збіж
жям з України.

Лютого 27. -  Протестація від імені Барбари Єловицької перед Луцьким 
ґродським урядом “противко урожоному єго мл. п. Андрєєви Суходолско- 
му, пулковникови войска єго кор. мл., старосте литинскому, такьжє това
риству в пулку єго мл. будучому,... иж помєнєньїй єго мл. п. пулковникь 
и мєнованоє товариство єго мл. в року недавно прошлом [1654] розньїх 
мцєй в нєм будучьіх, сод села до села ходячи, розньїє крьівдьі чинили и 
чьінити казали, гдє и до має/яности єє мл. сєла Стадник и Озонина [Оже- 
нина], в том жє року в мцу соктобрє и ноябрє зо всіш пулком своим при- 
шєдши и там прєз цєльїє три дни и три ночи зостаючи, вшєлякий достаток 
для сєбє самьіх, чєляди и конєй давати росказовали, тьш сє нє контєяту- 
ючи, волов чотьірьі по зол. чотьірдєсят а конєй двоє по зол. шєстидєсят, 
збожа зас розного, так дворского яко и хлопского, копь триста, кождая 
копа по зол. три, взяли, с тгмтол до другоє має/яности сєла Плос[ко]и зо 
всим тьш жє пулком прншєдши и там през цєлнй тижден стоячи, таюкє 
вшєлякиє достатки маючи, доли з житом и пшеницею посодкопивати, 
из нихь того ж збожа, то ест жита ма ц пят по зол. шєсти и пшєницн маг/ 
пулторн, маца по зол сосми мєрьі сострозкоє, забрати и до домов своих ... 
возити казали, и то всє на пожнтокь свой пособорочали, а зособна, того 
розного збожа на тот час для наступлєня трвог до гумна нє звєзєного, в 
копах в полю стоячого, копь триста конми и бидломь своим спасли ... 
и инших шкод, коториє такжє в позвєх спєцификованє будут, нємало 
начинили”.

Лютого 27. -  Декрет Володимирського ґродського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо зло
вживань Яна Лисаковського, а згодом його вдови і дітей, у селах Мирків 
і Верхостав’я, орендованих 1646 р. Лисаковським у Анастазії Мишки 
Холоневської, внаслідок чого багато підданих розійшлося з маєтку, що 
заподіяло дідичці збитків на 2 тис. польських золотих.
Порушуючи інвентар і орендну угоду, державці переобтяжували підда
них повинностями, били їх і захоплювали їхнє майно.

Лютого 27. -  Декрет Володимирського ґродського суду про накладен
ня баніції на братів Яна і Хризостома Вещицьких за наведення 18 січня 
1655 р. корогви королівського полковника Міхала Криси на маєток Юрія- 
Ґабріеля Ференсбаха с. Оздютичі та участь у його розграбуванні.

Лютого 27. -  Протестація від імені Вацлава Гулевича [Воютинського] 
проти королівського ротмістра [Яна]-Кароля Потоцького і жовнірів його 
корогви, які “року [1654] мсца мая двадцать первого дня пришедши з

Ф. 21, оп. 1,спр. 157, арк. 115 зв.
-  117 зв. Мова староукраїнська. 
Акт зберігся частково.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 298 
і зв., акт 113. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 92, арк. 7 зв. -
11, акт 3. Мова староукраїнська. 
Опубл.: АЮЗР.-Ч. VI.-Т. 1. 
Приложение. -  С. 1-5.

Ф. 28, оп. 1, спр. 92, арк. 45 зв. -  
48 зв., акт 17. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 121 зв.-
125, акт 105. Мови староукра
їнська і польська.
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<Року 1655

хорогвою до маєтьности дєдичьньїх пана протєстаитис села Конюх, 
Бєлополя, Кутовь, Засчитова, в тьіх мєнованьїх сєлахь прєзь нєдєль 
сосмь и болшєй ... з вєликимь утяжєнємь и шкодою нє только подданьїх 
мєнованьїх сєль, алє и самого пана протєстаитис, бо збожа вси пєнитус 
в полю и сєножати пана протєстантис повьіпасали, садьі поламали и 
вьнивєчь пособорочали, совьци вси позабирали, рьібьі в ставах вьіловили, 
во мльїнах и вшєляких доходах нєзьносньїє шкодьі починили, а навєть 
подданьїх нєкоторьіх и чєляд дворную посодмовяли и зь собою побрали”. 
Реєстр збитків і судова присяга підданих про засвідчення цих збитків.

Березня 1. -  Протестація Яна Кроґулецького перед Луцьким ґродським 
урядом про грабунки і насильства, заподіяні 24 вересня 1654 р. жовніра
ми “с подпильїми гуморами” корогви королівського ротмістра Самуеля 
Голуба у його с. Задиби поблизу м. Ковель (було у його держанні).

Березня 2. -  Протестація від імені Станіслава Куклинського, ректора 
Луцького єзуїтського колегіуму, перед Луцьким ґродським урядом про 
грабунки, знущання і насильства, заподіяні жовнірами з корогви коро
лівського ротмістра Андрія Ґрохольського 17 листопада 1654 р. у маєтку 
колегіуму -  селах Лище, Дивин, Ботин і Кучкоровець.
Реєстр збитків і судова присяга під даних про достовірність реєстру.

Березня 2. -  Протестація Яна Шистовського перед Володимирьким ґрод
ським урядом про збройний напад 11 грудня 1654 р. лудинських підданих 
кн. Ольбрихта Радзивілла на його господу в корчмі с. Лудин поранення 
його, пограбування, “и кгдьі нє шляхта зацна на тоть час ночь наєхала, то 
пєвн[є] жє бьі єго били другим наворотом утопили”.
Реляція возного про огляд потерпілого.

Березня 2. -  Декрет Володимирського ґродського суду про передання на 
апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою Яна 
Кашовського та ін. осіб на спадкоємців Станіслава, Мацея та ін. Підгоро- 
динських за спірні затурцівські маєтки: замок і села Затурці, Шельвіз і 
Шельвівська Волька.

Березня 2. -  Декрет Володимирського ґродського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою 
Василя Попийки, війта громад Рилавиця і Михайловець, передмість 
м. Володимир, маєтності володимирського земського судді Станіслава 
Корчминського і його дружини Гельжбети, на володимирського підсудка 
Миколая Загоровського та його дружину Барбару за їх відмову відшко
дувати збитки, заподіяні їхнім підданим злотником Марцином, який у 
січні 1654 р. “смєл и важил сє халупьі позостальїє подданьїх з Михай- 
ловца, соньїх самьіх прєз нєприятєля Крижа Святого козаковь и татаровь 
вьібраньїх, халупьі их до маєтьности [Загоровських] на Василєвьсчизнє 
порозбєрати и позвозити, содньї з них собє с користи ж, а другиє такь 
жидомь до броваровь и на будьіньки росьпрєдавал, которьіх халупь 
чотьірнадцєт розобраль и позвозил потаємьнє”.

Березня 2. -  Декрет Володимирського ґродського суду про передання 
на апеляцію до Головного люблінського трибуналу справи за скаргою 
Яна Шистовського на селян с. Лудин, які “заправивьшьісє добрє под час 
бунтовь своєволи козацькоє, жадного рєспєкьту на стань шляхєг/кий нє 
маючи”, напали 1 грудня 1654 р. на нього у лудинській корчмі, побили і 
пограбували.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 299 -  
2996 зв., акт 1. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 302 зв.
-  308 зв., акт 6. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 130 зв. -  
132 зв., акт 109. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 92, арк. 136 — 
141 зв., акт 49. Мова староукра
їнська.

Ф.28,оп. 1, спр. 92, арк. 150-152, 
акт 53. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 92, арк. 152 зв.
-157 зв., акт 53а. Мова старо
українська.
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Березня 3. -  Тестамент Гелени з Непокойчицьких Миколаєвої Бурдзи- 
ловської, складений 25 лютого 1655 р., зокрема, про те, аби “тіло моє ... 
в церкві Божій способом християнським поховане було”.

Березня 6. -  Квит Марини Войнилович, дружини “урожоного ero мл. пана 
Кгабрнєля Войниловича, суди войскового и поручьникаяснгвєлмо^сного 
єго мл. пана гє/имана великого короньного хорутьви козацькоє, которнй 
на t o w  час в войску єго королєвьскоє мл. на услузє Рєчьі Посполитоє 
на Украинє зоста є/w”, про передання Кременецькому ґродському урядові 
З коней і 8 волів, захоплених при наїзді на маєток і дім Кринської.

Березня 6. -  Протестація від імені Вінцента Шашкевича, пріора Луць
кого домініканського монастиря, перед Луцьким ґродським урядом про
ти Миколая Хижевського, поручника корогви королівського ротмістра 
Андрія Ґрохольського, який 29 грудня 1654 р. “до маєтности протєсту- 
ючихсє сєла Нового Ставу приєхавши и господою у робочого Мартина 
Котка, войта тамошнєго, станувьши, сьіна того ж Мартина на ймя Мар
ка, в лєтєх шєсюнадцати хлопьца, кгвалтовьнє взяль и, до мєста Луг/ка 
запровадивьши, за добоша собє принєволиль”.

Березня 6. -  Протестація від імені Вінцента Шашкевича, пріора Луць
кого домініканського монастиря, перед Луцьким ґродським урядом про 
грабунки і насильства, заподіяні королівським ротмістром Андрієм Ґро- 
хольським і його корогвою в листопаді -  грудні 1654 р. у монастирсько
му маєткові -  селах Новий Став і Верб’яїв.
Реєстр збитків і судова присяга підданих про достовірність реєстру.

Березня 6. -  Універсал королівського полковника Міхала Криси від
15 лютого 1655 р. до ротмістрів, поручників, хоружих і товаришів коро
гов свого полку про виступ згідно з наказами короля і коронного велико
го гетьмана у похід на козацьку Україну, та з розпорядженням, аби всі 
корогви негайно вирушили в цей похід, не зловживаючи по дорозі.

Березня 8. -  Протестація від імені новгород-сіверського войського Яна 
Себастіяновича перед Володимирським ґродським урядом проти рот
містра Криштофа-Олександра Снітовського та жовнірів його корогви 
щодо наїзду їх 29 лютого 1655 р. на с. Свойчів, “в котором то сєлє только 
хлоповь тягьльїх дєвять, а согородников чотири”, захоплення худоби, ко
ней і майна та заподіяння різноманітних збитків власникові села Янові 
Себастіяновичу і його підданим, зокрема “у жида арєндара тамошьнєго 
в корчьмє самь пань Снитовьский ротьмистрь стануль и коний сорокь 
в той корчьмє а чєлядий сосмьнадцать посьтановиль. Которая то чєляд 
з власного росказаня єго милосьти пана Снитовьского комору у жида 
и пивьницу ©дбили, жида з корчьмьі самого и жону єго вьігьнали, а 
што кольвєкь тамь бьіло вь корчьмє, в комори и вь пивьници, то всє 
кгвалтовьнє побрали”.
Реєстр збитків.

Березня 9. -  Тестамент Андрія Ґізевського, складений 26 січня 1654 р. в 
м. Дубно, зокрема, про його поховання “в костелі Дубнівському в кля- 
шторі отців бернардинів”.
До Кременецького ґродського уряду тестамент покійного Андрія Ґізев
ського подав Томаш Юревич “зь манифєстацьією, иж для трвогь прош
ли* поданий бити нє могьль”.

“УС голови хмелем облохдньїе маючи ”

Ф. 21, оп. 1, спр. 157, арк. 79 -  
80 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 182 зв.
-  183 зв., акт 157. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 278, арк. 340 
і зв., акт 33. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 278, арк. 340 зв.
-  344 зв., акт 34. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 191 
і зв., акт 162. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 139 зв.- 
148 зв., акт 116. Мова старо
українська; підпис польською 
мовою.

Ф.21,оп. 1,спр. 157, арк. 80 зв.-
82. Мови староукраїнська і поль
ська.
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Березня 9. -  Тестамент королівського ротмістра Андрія Русиновського, 
складений 19 березня 1654 р. в с. Птича, зокрема, про його поховання “в 
костелі м. Дубно, в кляшторі отців бернардинів. На той костел записую 
золотих польських п’ятдесят, що їх дружина моя мила одразу після по
хорону отцям бернардинам повинна буде віддати”.
До Кременецького ґродського уряду тестамент покійного Андрія Руси
новського подала його дружина Ядвіга з Білецьких.

Березня 9. -  Протестація королівського ротмістра Самуеля Голуба пе
ред Луцьким ґродським урядом проти міщан м. Корець, які “кгди 
протестуючим єшчє в року [1648] зсостаючи в службє єго кор. милости и 
Рєчм Посполитоє под чась вомньї з рєбєльлизанти Рєчьі Посполитоє ко
заками [и] татари и знєсєнємь вомска Рєчм Посьполитоє подь Корсунємь, 
с которого протестуючий любо раньньш, однакь за охороною Боз- 
кою жьівим вимшовьшьі и прьібєгшьі до двору своєго, в мєстє Корцу 
будучого, а нє могучьі южь рєчєй жяднихь за наступєнєм рєбєльлии 
хлопскоє и забиянємь пановь своихь забрати, рєчьі розниє, [т]акь пинєзи 
готовиє, яко охєндозтва розниє, сукни, срєбра, одно в скрини, другеє в 
бочькахь позабиваноє, в дворє своєм, в мєстє Корцу будучомь, вь комори 
закопавшьі, здорове своє пєрєс) нєбєзпєчєнством и рєбєльлиєю хлопскою 
вєсполь з нашими их млст паньї обивателями вь край Полскиє уносити 
мусєль. Которую скриню вьішмєнованиє мєсчанє корєцкиє викопавши, 
рєчьі в не« будучнє повьібєрали, ... о  што, кгди по повєрьнєню ВОЙ- 
ска козаг/кого епод Замос/яя и по успокоєню трохи рєбєллии хлоискоє, 
протестуючим у зошлого кнєж єго мл. Кореї/кого справедливосте с 
помєнєних подданьїх рєквироваль..., а потом знову розньїє инькурсиє, 
такь татарскиє, яко и рєбєлии козацькоє, коа/едого року аж до тих чась 
наступовальї, са которую справедливосте протестуючим частокро/инє 
кождого року, скоро се тьілко трохи успокои/и ... рєквироваль”, однак 
відшкодування так і не одержав.
Реєстр захопленого майна.

Березня 10. -  Екстракт з львівських ґродських книг у справі Львівського 
скарбового суду про збір волинським поборцею Костантим Зубцевським 
податків з Волинського воєводства.

Березня 11. -  Запис про розгляд судом Кролевецької ратуші справи кро- 
левецького жителя Васька Сидоренка і його дружини з Іваном Олізаро- 
вим Єдровським, “которьш єдучи до вомска боярина и двореі/кого Васи- 
лія Василєвича Бутурлина в єго полкь [п]од Білую Цєрковь с товариши 
своими... Которьш то Йван (Олизаровь Єдровьский, инозємєі/ кармовом 
ero царского вєличєешва, сподкавши на доброволном дорозє пяньш 
шбьічаємь юного Васка Сидоренка з жоною єво Марєю Якимовною, по- 
бил, шаблею порубал мало нє досмєрти”.
Справа закінчилася порозумінням сторін, бо “которьш то Йван (Олизаровь 
Єдровском, видєчи свом таковьш учинокь, єдналь и погодил Васка Сидо
ренка, нє вдаючися до права пана полковника ніжинского, що и згоду 
межи собою взєли, хуч бьі после тих ран наскорє и помер”.

Березня 13. -  Маніфестація від імені Барбари Клодницької перед 
Луцьким ґродським урядом про загибель її майна і документів у груд
ні 1653 р., під час втечі від татар, “гдє яко зь грому орда помєнєная на 
манифєсьтаньта за Стьіром и другихь их мл. пановь сусєдовь напала”.

Ф. 21, оп. 1, спр. 157, арк. 82 -  
83 зв. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 353 -  
355, акт 42. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 214 зв. 
-216  зв., акт 178. Мови старо
українська і латинська.

Ф. 1767, оп. 1, спр. 1, арк. 4 зв. 
Мова староукраїнська. Зберег
лася тільки частина акта.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 365
і зв., акт 54. Мова староукраїн
ська.
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Березня 13. -  Протестація від імені Альбрихта-Станіслава Радзивілла 
перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, заподіяні у 
квітні 1653 р. офіцерами та рейтарами з полку королівського чужоземно
го війська Богуслава Радзивілла, в маєткові його пана с. Хорлупа Олиць- 
кої волості, “которьіє давнємшими и свижими правами (од вшєлякихь 
стаций, леж и становискь жолнєрскихь сут уволнєниє”.
Реєстр збитків і судова присяга підданих про достовірність реєстру.

Березня 13. -  Маніфестація Самуеля Голуба про втрату документів, які 
були у шкатулі, закопаній ним 1653 р. у своєму маєткові с. Кам’янка: 
“кгдьі манифєстанс приєхал до має/яности своєє вншмєнованого сєла 
Камсоньки, там жє засталь шкатулу свою викопаную з зємли и розби
тую, с котороє справи вируцаниє, шдни цєльїє, а другиє надшарпаннє 
позбєрая* казаль, а иньшиє зас погинули”.

Березня 15. -  Королівський мандат від [7 вересня] 1654 р. луцькому й 
острозькому єпископу, милецькому архімандритові Денису (Діонізію) 
Балабану в його судовій справі з холмським і белзьким єпископом Яко- 
бом Сушею за порушення угоди 1634 р., згідно з якою Холмсько-Белзька 
єпископія залишалася за греко-католиками, та за захоплення у греко- 
католиків чудотворної ікони Холмської Богоматері.
Ця ікона після смерті 1649 р. греко-католицького холмського і белзького 
єпископа -  номіната Атаназія Фурса була об’єктом запеклих конфліктів 
між православними і греко-католиками м. Холма і переходила з рук в 
руки. У березні 1651 р. її захопили православні, а напередодні битви по
близу м. Берестечко нею заволодів Суша, який прибув з іконою до коро
лівського табору й перебував з нею на полі Берестецької битви. Перемо
гу війська Речі Посполитої над Військом Запорозьким було визнано як 
прояв чудотворіння ікони.
[“Богоматір Холмська” збереглася дотепер у м. Луцьк].

Березня 15. -  Протестація Олександра Милюкевича, товариша надвірної 
королівської татарської корогви ротмістра Мурзи Богдановича, від себе й 
від імені товариша тієї корогви Дзефера Богдановича, перед Володимир- 
ським ґродським урядом про напад на них [Юрія]-Ґабріеля Ференсбаха, 
коли вони 13 березня 1655 р. проїздили через його с. Оздютичі, побиття 
їх і пограбування.
Реляція возного Костантого Ярославича про огляд Дзефера Богдановича 
і засвідчення заподіяних йому ран і побоїв.

Березня 16. -  Реєстр збитків, заподіяних під час зимової стоянки у м. Ту- 
рійськ і селах Турійської волості жовнірами полку краківського воєводи 
кн. Владислава-Домініка Заславського.

Березня 18. -  Інвентар маєтку Олицького капітулу с. Пашова. Його скла
дено після смерті ксьондза Яна-Юрія Древинського і засвідчено возним.

Березня 22. -  Маніфестація єврея з м. Броди Лейба Маєровича перед 
Кременецьким ґродським урядом, який “постєрєгаючи цєлости своєє и 
иннихь жидов”, просив з’ясувати чутку щодо хрещення його сина Із- 
раїля.
Реляція возного Андрія Іскрицького про засвідчення розповіді Ізраїля 
щодо його хрещення пріором Белзького домініканського монастиря і

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 365 зв.
-  367 зв., акт 55. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 278, арк. 373 
і зв., акт 62. Мова староукраїн
ська

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 251 
і зв., акт 200. Мови староукраїн
ська і латинська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 160 зв.
-  162 зв., акт 127. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 738 -  
739 зв., акт 94. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 260 -
261, акт 208. Мови староукра
їнська і польська. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. VI. -  Т. 1. Прило- 
жение. -  С. 5 -  8.

Ф. 21, оп. 1, спр. 157, арк. 101
і зв. Мова староукраїнська.
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одержання ним імені Стефан, “для котороє причини зостал добриє хрєс- 
тиянинол/,... и служити до товариша епод хоругвє тоє, которая тут сто- 
ш  и идєт под Зборов, присталою, и вь войску бавитисє буду”.

Березня 22. -  Протестація від імені Марка Гулевича перед Луцьким ґрод
ським урядом “противько урожоному пану Михалови Крьісє, ротми- 
строви алиас полковьникови єго кр. мл.” про грабунки і насильства, запо
діяні 20 березня 1655 р. його корогвою у маєткові Гулевича с. Симонів. 
Реєстр збитків.

Березня 23. -  Протестація Федора Криси і трьох товаришів кварцяної 
корогви полку королівського полковника Міхала Криси перед Луцьким 
ґродським урядом про небажання поручника, хоружого і решти товари
ства цієї корогви виступати в похід на Україну слідом за трьома корогва
ми полку, які повів проти козаків сам полковник, та про заподіяні цими 
свавільниками у шляхетських маєтках грабунки і насильства.

Березня 23. -  Оповідання від імені Щасного-Збожного Лайщевського пе
ред Луцьким ґродським урядом про захоплення вночі проти 22 березня 
1655 р. поблизу його с. Голятин викотці підданих, втечу викотці та про 
представлення на уряд захопленого у нього воза і двох коней.

Березня 25. -  Свідчення возного Якуба Борисовського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення королівському полковникові Андрієві 
Суходольському позову до Головного люблінського трибуналу у справі 
щодо пограбування корогвами його полку Рівненської волості, належної 
Яну Замойському, “прєз килка м[єся]цєй тьіє ноцьлєги содправуючьіє”, та 
про вручення ще одного позову капітанові Бернарду в справі щодо запо
діяння збитків у тій самій волості.

Березня 26. -  Реляція возного Міхала Козловича перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення поручникові й товариству корогви королів
ського ротмістра Самуеля Голуба позову до Головного люблінського три
буналу у справі щодо пограбування ними у вересні 1654 р. с. Задиби, що 
було в держанні Яна Кроґулецького та ін.

Березня 26. -  Маніфестація від імені Олександри Трипольської перед 
Луцьким ґродським урядом про загибель майна і документів під час втечі
1648 р. з належного їй с. Доробинь Овруцького повіту.

Березня 27. -  Реляція возного Атаназія Войцеховича перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення Федорові Крисі, братові “ротмистра 
албо пульковника єго кор. мл.” Міхала Криси, позову до Головного лю
блінського трибуналу у справі щодо пограбування корогвою його брата 
підданих Марка Гулевича з с. Симонів.

Березня 31. -  Універсал чернігівського воєводи, коронного регімента- 
ря Криштофа Тишкевича від 12 березня 1655 р. з м. Брацлав до шляхти 
Волинського воєводства про вжиття заходів перестороги проти неконт- 
рольованих дій союзного татарського війська.

Квітня 1. -  Свідчення волинського поборці Костантого Зубцевського пе
ред Луцьким ґродським урядом про скасування баніції, накладеної на 
луцького і острозького єпископа, милецького архімандрита Діонізія Ба
лабана і капітул його кафедральної церкви св. Іоанна Богослова за не
сплату п’ятикратного подимного податку з кам’яниці у м. Луцьк.
Баніцію знято після “оддана того пєтєрга подьшного з дьіму єдного 
золотих двох и грошей пятнадцат”.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 416 зв. 
-418, акт 106. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 278, арк. 418 — 
419 зв., акт 107. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 425 -  
426, акт 112. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 278, арк. 438 -  
439, акт 120. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 278, арк. 439 -  
440 зв., акт 121. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 458 зв.
-  459, акт 133. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 462 зв.
-  463 зв., акт 136. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 283 
і зв., акт 229. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 285
і зв., акт 232. Мова староукраїн
ська.
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Квітня 3. -  Протестація [Юрія]-Ґабріеля Ференсбаха перед Володимир- 
ським ґродським урядом про спустошення 12 вересня 1654 р. його маєт
ку містечка Оздютичі (Брусилів Новий) жовнірами корогви королівсько
го ротмістра Мурзи [Богдановича].

Квітня 3. -  Протестація від імені Гелени Корчминської перед Володи- 
мирським ґродським урядом про збитки на 300 польських золотих, за
подіяні піхотною корогвою ротмістра Войцеха Жеґоти під час постою у 
жовтні 1654 р. в її маєтку с. Затурці.

Квітня 3. -  Протестація від імені Станіслава Корчминського перед Воло- 
димирським ґродським урядом про збитки на 500 польських золотих, за
подіяні корогвою королівського ротмістра [Яна] Бутлера під час постою
30 вересня -  1 жовтня 1654 р. у м. Крилів, що було в його держанні.

Квітня 3. -  Маніфестація чернігівської підстолини Анни Криницької 
та її синів перед Володимирським ґродським урядом про втрату родин
ного архіву під час втечі 1648 р., “за наступєнємь рєбєлии и буньтовь 
хлопьскихь, тудєжь войньї козацькоє”, з їхнього маєтку містечка Басань, 
“за Киевомь будучого”.

Квітня 8. -  Маніфестація від імені новгород-сіверського підстолія Каспе- 
ра Ростопчі перед Кременецьким ґродським судом про спустошення та
тарами і козаками у 1648,1649,1651 і 1653 рр. с. Рубче, дідичного маєтку 
кн. Миколая-[Юрія] Чорторийського і заставної посесії Ростопчі.

Квітня 10. -  Реляція возного Олександра Козлиницького перед Володи
мирським ґродським урядом про подання позовів до Головного люблін
ського трибуналу сандомирському каштеляну Станіславу Вітовському 
та офіцерам і жовнірам його корогви [прізвища подано] за скаргою Яна 
Кашовського “ю взятьє прєз позваньїхь в мєсьтгчьку Кашовкгродє и 
присєльках до нєго налєжачихь нєзвьічайньїх стаций, починєньєрозьньїхь 
кривдь, шкод, єксьцєссовь в позвє мєнованьїх”, та королівському ротмі
стру Яну Бруяці і його корогві за скаргою того самого Кашовського щодо 
“взятьє прєз нєго нєзвьічайньгс стаций в мєстє Кашовькгродє”.

Квітня 12. -  Декрет Кременецького ґродського суду про зобов’язання 
Даніеля Єла Малинського сплатити Бальтазарові Раєцькому 36 тис. 
польських золотих відшкодування за порушення внаслідок подій 1648 -
1649 рр. умов оренди с. Радошівка.

Квітня 12. -  Декрет Кременецького ґродського суду у справі за скаргою 
Мошка Мордухаєвича, Шимшона Шломовича і Шломи Юдовича Апте
каря -  старших єврейської громади м. Берестечко, на Тибурція Злотниць- 
кого за захоплення в них 1654 р., під час їхньої втечі перед наступом 
козацького і московського війська, коней і возів, для викупу яких вони 
змушені були віддати богослужебні речі на суму 300 польських золотих, 
все ще не повернуті їм.

Квітня 13. -  Реляція возного Станіслава Мулярського перед Кременець
ким ґродським судом про вручення Юрію-Себастіянові Любомирському 
припозову до Кременецького ґродського суду у справі щодо пограбування 
сіл Лаврів і Рикани, маєтку Ґабріеля Стемпковського, надвірною піхот
ною корогвою Любомирського, очолюваною ротмістром Браницьким. 
Вказано, що пограбування сталося 1651 р. під час Берестецької експе
диції.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 224 -
225, акт 168. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 228 зв. -
229, акт 171. Мова староукра
їнська.

Ф. 28. оп. 1, спр. 91, арк. 229 -
230, акт 172. Мова староукраїн
ська; підпис польською мовою.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 250 зв. -  
252, акт 187. Мова староукра
їнська.

Ф. 21, оп. 1,спр. 157, арк. 142 зв. 
-143. Мова староукраїнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 91, арк. 262 -  
264, акт 195. Мова староукраїн
ська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 158, арк. 5 -7 , 
акт 2. Мова староукраїнська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 158, арк. ПО
ПІ зв. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 157а, арк. 13 зв.
-  14 зв., акт 17. Мова старо
українська.
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Квітня 13. -  Реляція возного Лео Жука перед Кременецьким ґродським 
судом про вручення кн. Владиславу-Домініку Заславському двох припо- 
зовів до Кременецького ґродського суду у справі щодо вбивства [1648 р.] 
Самуеля Єловицького його підданими -  міщанами м. Острог і селянами 
с. Хорів.

Квітня 13. -  Реляція возного Адама Долецького перед Володимирським 
ґродським урядом про вручення позову до Головного люблінського три
буналу Криштофу-Олександрові Снітовському та його корогві за скаргою 
Яна Себастіяновича про наїзд 29 лютого 1655 р. на його маєток с. Свой- 
чів: “и тамь великих а нєзносьньїх кривдь, такь самому поводови, яко и 
подданьїмь єго мл., прєз помєнєного пана ротьмистра и комьпанию єго 
барзо вєлє починєнихь”.

Квітня 13,15 і 22. -  Універсал короля Яна-Казимира від 31 березня 1655 р. 
до шляхти Волинського воєводства про “поновєня содньїх за двоє недав
но вьіданьїх виций на посполитоє рушєнє ... таюкє з сторони виправи 
пєхотьі з ланов, з мєс/и, мєстєчокь, з сулшь, арєндь и иншоє виЬзІанции, 
и з сторони зложєня сєймиковь и сейму”.
Реляція возного Валентого Павловського про публікацію універсалу у 
м. Луцьк.

Квітня 13. -  Універсал короля Яна-Казимира від 31 березня 1655 р. до 
шляхти Київського воєводства про оголошення перших і других віці на 
посполите рушення.

Квітня 13. -  Універсал короля Яна-Казимира від 31 березня 1655 р. до 
шляхти Чернігівського воєводства про оголошення перших і других віці 
на посполите рушення.

Квітня 15. -  Декрет Кременецького ґродського суду про хід розсліду
вання справи щодо вбивства луцького войського Самуеля Єловицького 
підданими кн. Владислава-Домініка Заславського -  міщанами м. Острог 
і селянами с. Хорів, під час наїзду ЗО вересня 1648 р. на його маєток 
с. Плоска.

Квітня 16. -  Реляція возного Станіслава Мулярського перед Кременець
ким ґродським судом про вручення офіцерам і жовнірам полку літинсько- 
го старости [Андрія Суходольського] позову до Головного люблінського 
трибуналу за скаргою Даніеля Єла Малинського щодо відшкодування 
його підданим з м. Малин Новий і сіл Глухи, Івачків, Завизів і Берег за 
захоплені у них “жита, пшєници, гречки, проса, ячмєня, совьса, муки, 
сена, курь, качокь и инних речей, спалене стодоли ковалєви зе збожьемь 
розньш”.

Квітня 17. -  Протестація від імені Самуеля Гумницького і його шваґра 
Миколая Дзика перед Кременецьким ґродським судом про розграбуван
ня їхнього майна, шахрайство і втечу рукодайних слуг Гумницького -  
Павла Куклича, Ордановського і Шкаравського “року прошлого [1652] 
по знєсєню войска Батоговского, кгд ьі в Калнику козаки протестанта 
єго мл. пана Гумниі/кого заскочили”, а також “кгдьі потьш войско под 
Жванцєм зоставало, протєстанс не устаючи в службє Речи Посполитоє 
там жє з ясне сосвєцоньш кнєжатем єго мл. Чарторнйсюш, каштєллянол* 
вольшсюш, служачи зоставал, з навєжєня Бозкого прєз нєдєль килка 
тяжко хоровал”.

Ф. 21, оп. 1, спр. 157а, арк. 20 
і зв., акт 23. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 265 
і зв., акт 197. Мова староукраїн
ська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 157а, арк. 100 — 
101 зв; ф. 25, оп. 1, спр. 280, 
арк. 320 зв. -  322 зв., акт 263; 
ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 789 зв. -  
791 зв., акт 124. Мови староукра
їнська і польська. До володи- 
мирських ґродських книг (ф. 28) 
універсал записано 13 квітня, до 
луцьких (ф. 25) -  15 квітня, до 
кременецьких (ф. 21) -  22 квітня.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 791 зв.- 
793, акт 125. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 793 -  
794 зв., акт 126. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 158, арк. 163 -  
166 зв., акт 106. Мова старо
українська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 157а, арк. 75-76, 
акт 85. Мова староукраїнська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 157а, арк. 85 зв.
-  87 зв., акт 100. Мова старо
українська.
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Квітня 17. -  Реляція возного Григорія Блонського перед Володимир- 
ським ґродським урядом про вручення ротмістрові Іполиту Снітовсько- 
му і його волонтерській корогві та королівському ротмістрові Мурзі 
Богдановичу і його татарській корогві двох позовів до Головного лю
блінського трибуналу за скаргами Олександра Чаплича Шпановсько- 
го “в довожєню справедливосте подданьїмь своимь -  мєшьчаномь и 
жидомь кисєлинсюш, в справє оо починєньє розньїх кривдь и шкод прєзь 
вьішьмєнованьгс пановь ... в мєстє Кисєлинє починєньїхь”.

Квітня 19. -  Реляція возного Яна Танського перед Луцьким ґродським 
урядом про вручення королівському ротмістрові і полковнику Андрієві 
Суходольському позову до Головного люблінського трибуналу у справі 
щодо розграбування офіцерами і жовнірами його полку належних Да- 
ніелю Єлі Малинському м. Малин Новий і сіл Глухи, Івачків, Завизів і 
Берег.

Квітня 21. -  Тестамент Войцеха Новицького [дату і місце написання 
не вказано], зокрема, про його поховання: “тіло моє згідно з обрядом 
костельним Костелу католицького римського в Межирічі перед олтарем 
найсвятішої Діви Марії в кляшторі закону святого Франциска нехай буде 
поховане, або там, де вирішить отець його милість гвардіан”.
До Кременецького ґродського уряду тестамент покійного Войцеха Но
вицького від імені Межиріцького францисканського монастиря подав 
його гвардіян -  ксьондз Людвік Беховський, який засвідчив, що тестамент 
“скоро єно прьішоль до рукь сопиепШ того, за инкурсиами прєз тьіє лєта 
вси нєпрьіятєлскими козаг/кими и татарскими и нєбьі/яємь вь тутошьних 
краях, повєрнувьшьі до своид; краєвь и кляшьтору зараз за ужьітємь и 
сод Навьішьшого троха покою и уступєнємь зь тьіх жє Вольшских краєвь 
нєпрьіятєлєі/ коронньїх для вьписаня вь к н и г и ”  Кременецького ґродсько
го суду без затримки було подано.

Квітня 21. -  Інвентар дідичного маєтку брацлавського каштеляна [Габрі- 
еля Стемпковського] с. Кам’яна Гора. Складено при переданні маєтку в 
трирічну оренду Веспасіанові Беневському.

Квітня 22. -  Реєстр шкод, заподіяних 1654 р. у м. Дубно і селах його во
лості, маєткові кн. Владислава-Домініка Заславського, жовнірами його 
власного полку.

Квітня 28. -  Інструкція елекційного сеймику Волинського воєводства від 
28 квітня 1655 р. у м. Луцьк послам воєводства на шеститижневий сейм 
від 19 травня 1655 р. у м. Варшава, зокрема, про:
ф обрання послами на сейм чернігівського хоружого Ґабріеля Гулеви
ча Воютинського, волинського ловчого Яна Шимковича Шклинського, 
луцького ґродського писаря Станіслава-Казимира Беневського, Олексан
дра Чаплича [Шпановського], кременецького земського суддича Стефана 
Ледуховського і луцького земського суддича Стефана Линевського; 
ф скорочення до двох тижнів шеститижневого терміну роботи сейму; 
ф збір ланової піхоти;
ф якнайшвидше видання третіх віців на посполите рушення; 
ф залучення духовних осіб до надання ланової піхоти та виконання ін
ших військових повинностей;
ф використання на утримання піхоти надходжень до скарбу від кадуко- 
вих маєтків;

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 275 зв. -
277, акт 205. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 591 зв.
-  592 зв., акт 73. Мова старо
українська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 158а, арк. 88 -  
89 зв. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 339 
і зв., акт 269. Кінець акта не 
зберігся. Мови староукраїнська 
і польська. Опубл.: АЮЗР. -  
Ч. VI. -  Т. 1. Приложение. -  
С. 8-10.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 345 -  
352 зв., акт 274. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 375 -  
382, акт 292. Мови староукра
їнська і польська.

^ 344А®



<Року 1655

ф відправлення у військо від кожної міської кам’яниці добре озброєного 
пахолка;
ф укладення миру зі Швецією;
ф визначення претензій від скарбу до воєводства щодо ретент за попере
дніми подимними податками;
ф притягнення до судової відповідальності жовнірів полку [Міхала]
Криси за вчинені ними у воєводстві грабунки і насильства; 
ф припинення затягу волонтерських корогов;
ф припинення осадження у Белзькому воєводстві слобід, до яких пере
манювали тих нечисленних підданих з Волині, які ще залишилися, та 
про ухвалення сеймової конституції щодо боротьби з втечами і викочен- 
ням підданих;
ф відзначення заслужених осіб воєводства; 
ф розслідування обставин здачі м. Смоленськ;
ф заборону на час війни виїздити за кордон і вивозити майно, а також 
приватно виїздити у “ребелізовану” Україну і мати з нею конфіденційні 
зв’язки;
ф рекомендацію судам амністувати банітів та інфамісів, які мали служи
ти у королівському війську, а також амністувати засуджених до покаран
ня на смерть, але конфіскувати їхнє майно; 
ф впорядкування роботи судів;
ф виплату винагороди краківському воєводі, луцькому старості кн. Вла- 
диславу-Домініку Заславському;
ф оголошення публічної королівської подяки гетьману Великого князів
ства Литовського, віденському воєводі кн. Янушу Радзивіллу і конюшо
му князівства кн. Богуславу Радзивіллу;
ф надання на утримання коронного війська і коронних гетьманів (най
перше коронного великого гетьмана [Станіслава Потоцького], який свої 
сенаторські прибутки віддав для купівлі приязні татар) королівських 
прибутків за лютий, березень і квітень;
ф відшкодування чернігівському воєводі [Криштофу Тишкевичу] коштів, 
які він витратив на купівлю приязні татар;
ф звільнення на 10 років м. Луцьк від жовнірських постоїв, переходів і 
стацій та надання луцьким міщанам і євреям права вільної торгівлі сук
ном, єдвабними тканинами, вином, медом і всіма іншими купецькими 
товарами.
До Луцького ґродського уряду інструкцію подав маршалок сеймику 
Юрій Вільгорський.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 811 -  
813, акт 141. Мови староукра
їнська і польська. Опубл.: 
АЮЗР.-Ч. II. - Т. 2. - С. 4 -7 .

Квітня 28. -  Інструкція об’єднаного елекційного сеймику Брацлавського 
і Чернігівського воєводств від 28 квітня 1655 р. у м. Володимир послам 
воєводств на шеститижневий сейм від 19 травня 1655 р. у м. Варшава, 
зокрема, про:
ф обрання послами на сейм від Брацлавського воєводства -  коронного 
інстиґатора Даніеля Жидкевича, брацлавського чашника Криштофа Кор- 
диша, подільського ловчого Якова Шемберка і галицького скарбника Пе
тра Дібровського; від Чернігівського воєводства -  новгород-сіверського 
підчашого Петра Пісоцького, чернігівського підсудка Якуба Войну Сван
ського, чернігівського скарбника Криштофа Кольчицького і Баргулевича; 
ф проведення сейму упродовж двох тижнів, а не довше; 
ф вирішення сеймом лише найважливіших справ; 
ф вирішення всіма судами насамперед скарбових справ; 
ф надання винагород тільки заслуженим особам, насамперед обом ко
ронним гетьманам: [великому -  Станіславу Потоцькому і польному -
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Станіславу Лянцкоронському], кн. Дмитру Вишневецькому та Стефану 
Чарнецькому;
<$> клопотання щодо заходів для звільнення шляхтичів, їхніх дружин і 
дітей, які потрапили до московської неволі, зокрема, Прокопа Верещаки 
та Павші.
До Володимирського ґродського уряду інструкцію подали: маршалок 
сеймику Брацлавського воєводства Криштоф Кордиш і маршалок сейми
ку Чернігівського воєводства Криштоф Кольчицький.

Квітня 28. -  Ухвала елекційного сеймику Київського воєводства від 
28 квітня 1655 р. у м. Володимир, зокрема, про:
ф скасування ухвали сеймику Київського воєводства від 9 грудня 1654 р. у 
м. Володимир і підтвердження ухвали елекційного сеймику від [19 трав
ня] того року;
ф кешування Олександра Корчевського, Яна Отецького, Яна Щерського 
і Івана Кевлича на 2600 золотих, зібраних з наданого на утримання київ
ських шляхтичів-вигнанців Парчевського староства; 
ф призначення Романа Радкевича ревізором Парчевського староства. 
Матеріали ревізії надати наступному реляційному сеймику; 
ф кешування Романа Радкевича на 477 золотих, зібраних з наданих на 
утримання київських шляхтичів-вигнанців м. Сок[олів] і [с.] Козинці;
<$> вимогу до житомирського войського Олександра Сурина і королів
ського секретаря Андрія Соколовського, які не привезли зібрані гроші на 
сеймик і не з’явилися на нього самі, представши ці гроші на наступний 
реляційний сеймик;
ф зобов’язання екзакторів зібрати з наданих на утримання київських 
шляхтичів-вигнанців старосте решту грошей і представити їх на наступ
ний реляційний сеймик;
ф кешування Миколая Прушинського на 200 золотих; 
ф зобов’язання київського підстолія Федора Гуменецького сплатити борг 
у 90 золотих на наступному реляційному сеймику; 
ф зобов’язання Прокопа Верещаки сплатити 100 золотих житомирсько
му ґродському писарю Яну Вудловському, нагородженого цією сумою за 
врятування від неприятеля житомирських ґродських книг; 
ф обрання Марцина Залеського для судового переслідування осіб, які не 
склали рахунків перед воєводством;
<$> скасування постанови сеймику від 9 грудня 1654 p., а також острів
ського лявдуму, ухваленого без скликання сеймику; 
ф вигнання з кола шляхти Київського воєводства тих осіб, які протесту
ватимуть проти ухвали цього сеймику.
До Володимирського ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику 
Андрій Мощеницький.
У документі сеймик названо антекомісіальним [передкомісійним?].

Квітня 28. -  Інструкція елекційного сеймику Київського воєводства від 
28 квітня 1655 р. у м. Володимир послам воєводства на шеститижневий 
сейм від 19 травня 1655 р. у м. Варшава, зокрема, про: 
ф обрання послами на сейм київського підкоморія Юрія Немирича, київ
ського ловчого Андрія Мощеницького і Богуслава Немирича;
<$> вимогу розмістити для захисту військо на території воєводства, яке 
значно потерпіло від татар, насамперед через полонення багатьох жите
лів (всупереч угоді з королем);
ф вимогу судити на сеймі смоленського воєводу та інших осіб, винних у 
здачі м. Смоленськ;
<$> вимогу оголосити посполите рушення через два тижні після закінчен
ня роботи сейму;

Ф. 28, оп. 1,спр. 91, арк. 817 зв.- 
819, акт 143. Мови староукра
їнська і польська. Опубл.: 
АЮЗР.-Ч. ІІ.-Т .2 .-С . 1-3.

Ф. 28, on. 1, спр. 91, арк. 813 -  
817 зв., акт 142. Мови старо
українська і польська. Опубл.: 
АЮЗР. -  Ч. II. -  Т. 2. -  С. 7 -13.
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ф вимогу, аби духівництво і міста виставили піхоту до посполитого ру
шення;
ф прохання використовувати гроші, якими шляхта з менш розорених во
єводств відкуповувалася від посполитого рушення, не тільки на форму
вання найманого війська, але і для нагород заслужених осіб; 
ф прохання створити з сенаторів і послів сейму військову раду, половину 
місць у якій виділити для представників українських воєводств, і опла
чувати цю раду зі скарбу Речі Посполитої;
ф вимогу не продовжувати роботу сейму і не розглядати на ньому судо
вих справ, окрім скарбових;
ф вимогу до старост воєводства сплачувати належні кошти на утримання 
війська;
ф укріплення фортець Бар, Костянтинів Старий, Меджибіж і Полонне, 
розміщених на шляху наступу неприятеля;
ф повторне внесення в конституцію сейму рішення щодо надання 
кн. Дмитрію-Юрію Корибуту Вишневецькому відшкодування за збитки, 
заподіяні йому облогою 1649 р. м. Збараж [вперше включено в конститу
цію сейму від 24 березня 1653 р., що відбувся у м. Брест]; 
ф звільнення м. Берестечко від стацій і жовнірських становиськ; 
ф вжиття заходів для викупу полонених, зокрема, Прокопа Верещаки; 
ф прохання щодо надання заслужених винагород коронному великому 
гетьману і київському воєводі [Станіславу Потоцькому]; коронному поль- 
ному гетьману і руському воєводі [Станіславу Лянцкоронському]; геть
манові Великого князівства Литовського, віденському воєводі кн. Янушу 
Радзивіллу; чернігівському воєводі [Криштофу Тишкевичу]; київському 
підкоморію Юрію Немиричу; київському підчашому Яну Проскурі Су- 
щанському; київському стольнику Яну Аксаку і коронному обозному 
Стефану Чарнецькому;
ф індігенат баронів Ульріка і Фердінанда з Біберштейну Казимирських; 
ф повернення жовнірові Яну Голянському відібраної держави.
До Володимирського ґродського уряду інструкцію подав маршалок сей
мику Андрій Мощеницький.

Квітня ЗО. -  Маніфестація Яна Борейка Кнерутського, поборці подвій
ного подимного податку, ухваленого 1651 р. посполитим рушенням Во
линського воєводства у таборі поблизу м. Берестечко і недобраного тоді 
призначеними для його збору у таборі повітовими ротмістрами, перед 
Луцьким ґродським урядом про свою готовність подати, згідно з декре
том суду скарбових справ Волинського воєводства від 12 лютого 1653 р., 
до цього суду список неплатників податку та про неможливість це зроби
ти вчасно, оскільки “пость актумь того декрету жадниє судьі скарбовиє 
нє були сужониє”.

Квітня ЗО. -  Свідчення поборці'Волинського воєводства 1647 р. Василя 
Масальського перед Луцьким ґродським урядом про сплату йому євре
ями рабинського і караїмського зборів Острозького повіту [так у тексті] 
подвійного подимного податку за 1647 р., звільнення їх у зв’язку з цим 
від судової справи й вироків у ній та про дотримання в силі судових рі
шень у справі з євреями обох зборів Кременецького повіту, які досі не 
сплатили цього подимного.
Подимне було сплачено з міст і містечок: Острог, Гоща, Хлапотин, Бе- 
рездів, Костянтинів, Корець, Володимирець, Межиріч, Олександрія, Ку- 
нів, Гриців, Тучин, Березна [Андріїв], Хупків, Звягель з Острогом Малим 
[Острожок], Степань, Деражня, Заслав, Межиріч Малий, Краснопіль, 
Рівне, Полонне Велике, Любартів Старий, Остропіль, Судилків, Лабунь, 
Баранівка, Шепетівка і Корчин.

Ф. 25, оп. 1, спр. 278, арк. 654 зв.
-  655 зв., акт 120. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 400 зв.
-  401 зв., акт 310. Мова старо
українська.



Травня 4. -  Реєстр шкод, заподіяних 1654 р. у [частині] м. Острог, ма
єткові кн. Владислава-Домініка Заславського, жовнірами його власного 
полку.

Травня 4. -  Реєстр шкод, заподіяних у м. Межиріч, маєткові кн. Владислава- 
Домініка Заславського, жовнірами його власного полку, який мав побли
зу міста становисько.

Травня 4. -  Реєстр шкод, заподіяних під час восьмитижневого становись- 
ка у містах Заслав Старий і Новий, маєткові кн. Владислава-Домініка За
славського, жовнірами його власного полку.

Травня 4. -  Реєстр шкод, заподіяних у с. Васьківці, державі Зузанни 
[Войцехової] Слупської, жовнірами полків [Андрія] Суходольського. і 
[Станіслава] Гурського.

Травня 4. -  Реєстр шкод, заподіяних у 1651, 1652 і 1654 рр. в с. Дермань, 
маєткові кн. Владислава-Домініка Заславського, жовнірами кн. Дмитра 
Вишневецького.

Травня 4. -  Маніфестація від імені кременецького войського, підстаро
сти і бурграбія Марціяна-Міхала Єловицького перед Луцьким ґродським 
урядом про готовність своєчасно виконати декрет Головного люблін
ського трибуналу у справі щодо несплати до коронного скарбу чопового 
податку, зібраного з міщанської громади м. Кременець, та про неможли
вість це зробити через воєнні дії.
Зібране чопове становило 625 польських золотих і 27 польських грошів. 
Рік його збору у акті не вказано.

Травня 4. -  Маніфестація від імені міщанської громади м. Кременець 
перед Луцьким ґродським урядом про її готовність своєчасно виконати 
декрет Головного люблінського трибуналу у справі щодо несплати до ко
ронного скарбу зібраного з них чопового податку та про неможливість це 
зробити через воєнні дії.
Див. попередню позицію.

Травня 4. -  Судова присяга Васька Римаря, міщанина з половини м. Ост
рог, належної кн. Владиславу-Домініку Заславському, про засвідчення 
представленого до Луцького ґродського уряду реєстру шкод, заподіяних 
острозьким підданим кн. Заславського (християнам і євреям) корогва
ми ротмістрів Царини, Вольського і [Юрія] Чаплича [Шпановського] 
“и другиє ихь мл., ... розьньїми стоячьі часьі и становискь содправуючьі 
с корогвами своими, такь вєлє шкод задали и п о ч ь ін ь іл ь і, яко в реєстре 
подписаньш и запєч[ат]ованьш єкспрессє а достатєчнє ест описано”. 
Самого реєстру в акті немає.

Травня 4. -  Судова присяга єврея рабинського збору Якова, міщанина 
м. Острог з частини кн. Владислава-Домініка Заславського, про засвід
чення представленого на Луцький ґродський уряд реєстру шкод, заподі
яних міщанам цієї частини міста (євреям і християнам) під час постоїв 
у ній корогов ротмістрів Царини, Вольського, [Юрія] Чаплича [Шпанов
ського] та ін.
Самого реєстру в акті немає.

Травня 14. -  Тестамент Анни-Зофії Янової Гулевич з Кашовських, скла
дений 9 травня 1654 р. в м. Поворськ, зокрема, про те, “аби її було по
ховано в костелі отців кармелітів у Любліні”.
До Луцького ґродського уряду тестамент подано в екстракті з актових 
книг Серадзького ґродського суду.

“УС голови хмелем обмщдньїе маючи "

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 421 зв.
-  422 зв., акт 326. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 422 зв.
-  425, акт 327. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 425 
і зв., акт 328. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 425 зв.
-  428 зв., акт 329. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 11 -
12, акт 5. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 419 -
421 зв., акт 325. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 12 -
13, акт 6. Мова староукраїнська.

Ф.25,оп. 1,спр. 281, арк. 19 і зв., 
акт 10. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 20 
і зв., акт 11. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 450 -  
451 зв., акт 353. Мови старо
українська, польська і латин
ська.
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Травня 15. -  Протестація від імені Даніеля Єла Малинського перед Кре
менецьким ґродським урядом про постій 1655 р. одразу двох королів
ських корогов -  ротмістрів Сошинського та Юрія Доґеля-Царини, у його 
м. Малин Новий і селах Малинського ключа та про вчинені ними насиль
ства і грабунки.

Травня 15. -  Тестамент Маруші з Мокренських Бенедиктової Єловиць- 
кої, складений 10 лютого 1655 р. в м. Дубно, зокрема, про те щоб її було 
поховано при дубнівській церкві св. Миколая згідно з обрядами релігії 
Грецької.

Травня 15. -  Маніфестація від імені Каспера Копистенського і його роди
чів перед Луцьким ґродським урядом про спалення татарами і козаками 
їхніх дворів у селах Поляхова, Залужжя та ін. Кременецького повіту, при 
чому було розграбовано майно і загинули документи.

Травня 19. -  Реляція возного перед Кременецьким ґродським урядом про 
неможливість знайти у кременецьких записових книгах 1645 р. борго
вий запис братів Ледоховських, оскільки “тьіє книги сут пошарпаньїє 
по вомнє Пилявєцькой, кгдьі козаки замок Кременецький зрабовали и 
вси книги порозруцали и попсовали, мєжьі тьіми и тьіє книги року 1645 
пошарпали и записьі того року толко до марца зостаю/я, што далєй нє 
маш”.

Травня 20. -  Протестація від імені ігумена Луцького братства Сави По- 
пеля й усього братства перед Луцьким ґродським урядом про несплату 
кн. Вацлавом Святополком Четвертенським щорічної провізії (10%) за 
позичені йому 19 травня 1654 р. 2 тисячі польських золотих, заповіданих 
на братську церкву покійним Павлом Русиновичем.
Реляція возного Валентого Павловського про засвідчення несплати.
За умовами позики у разі такої несплати князь повинен передати у по- 
сесію братству свою частину с. Черчичі.

Травня 20. -  Маніфестація Яна Островецького перед Луцьким ґродським 
урядом про його поранення у м. Клевань і загибель там його документів 
у грудні 1653 р., під час нападу татар на Волинь.

Травня 22. -  Маніфестація від імені Марціяна Ґдешинського і його дру
жини Гельжбети перед Луцьким ґродським урядом про неможливість 
сплатити кварту у королівський скарб з маєтків у Барському старостві 
та в Летичівському повіті Подільського воєводства, які “през нєпрьіятєля 
тєпєрьшьнєго, рєбєлии козацькоє и юрьдьі з ними злучоноє, яко тєжь и 
прєз домового жольнєра, нє только спустошоньїє суть, алє тєжь и в ру
ках нєпрьіятельских ... зостають, и зь них их млт. панове К г д є ш ь ін ь с к и є  
жадноє иньтратьі и пожьітьковь нє беруть и жадного прьіступу до них нє 
мають”.
З с. Карчинці треба було платити 160 польських золотих, а з сіл Живо- 
винці й Медіочаплі -  45.

Травня 25. -  Тестамент Якуба Василевського, складений 7 лютого 1655 р. 
в с. Лобачів, який під час служби на трьох конях у корогві Романа Заго- 
ровського отримав “рану шкідливу стріляну, від якої мені смерть визна
чається”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Якуба Василевського 
подав його брат Петро Василевський.

Ф.21,оп. 1,спр. 158а, арк. 145 зв.
-  146 зв., акт 106. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 455 -  
456, акт 356. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 121 -  
122, акт 71. Мова староукра
їнська.

Ф.21,оп. 1,спр. 158а, арк. 149 зв.
-  150. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 165 -  
166 зв., акт 98. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 186 зв.
-  187 зв., акт 111. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 219 
і зв., акт 135. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 482
і зв., акт 382. Мови староукраїн
ська і польська.



“Of голови хмелем обмщрниє маючи ”

Травня 25. -  Протестація Олександри Серебриської перед Володимир- 
ським ґродським урядом про напад 24 травня 1655 р. на неї жовніра з 
корогви Жидкевича, під час її повернення із м. Замостя, і поранення че
лядника.
Свідчення возного Адама Долецького про огляд пораненого. 
Протестантка їздила до м. Замостя, щоб одержати від [Яна] Замойського 
допомогу “для свободзєня з рукь нєприятєльских татарских и вьїкупєнья 
мальжонька своєго под час єксьпєдиции Батовьскоє вьзятого, урожоно- 
го єго млти пана Станислава Сєрєбрьіского, поручника хорогвє усарскоє 
помєнєного єго мл. пана подчашого короньного, по зошлом славьноє 
памєти кнєжати єго мл. Єрємию Вишьнєвєг/кимь позосталоє”.

Травня 26. -  Протестація Теодора Микулинського перед Кременецьким 
ґродським урядом про вбивство власними слугами [в тексті їх названо 
українцями] його двоюрідного брата -  товариша козацької корогви Ада
ма Плоновського, коли він “©д Коньстантьінова єхал и в сєлє Корчовкє, 
до Базалии налєжачомь, в котором жадного будьшку нє маш, ночлєг 
©дправовати почап. Помєнєньїє украинцьі, заюшоньї будучьі на крьви 
хрєстияиской, а своєму злому замьіслови досит ч ь ін я ч ь і , помєнєного 
пана своєго, пана Плоновского, брата протестуючого, в самьіє пєрвоспм 
тьіранско а немилосердне и ©крутне, запомнєвшьі боязни Божоє, срок- 
гости правноє, а нєпомнєчи на то, жє до рукь ихь татарскихь взяти нє дал 
и ©боронил, забили, замордовали, голову мало нє проч ©/ятяли, и тєло 
єго, на зєдєнє дикимь звєрятом и птахам, з дороги в болото ©дволокшьі, 
поруцили”.
Реляція возного Станіслава Мулярського про огляд тіла Плоновського.

Травня 26. -  Реєстр шкод, заподіяних 1653 р. в м. Степань, маєткові 
кн. Владислава-Домініка Заславського, жовнірами чужоземних полків 
[Теодора] Лешґванта й [Яна] Бутлера.

Травня 26. -  Реєстр шкод, заподіяних 1652 р. в м. Бережниця, маєткові 
кн. Владислава-Домініка Заславського, жовнірами корогви Окуня.

Травня 26. -  Реєстр шкод і насильств, заподіяних 1652 р. в м. Бережниця, 
маєткові кн. Владислава-Домініка Заславського, жовнірами корогви сан- 
домирського воєводи [Владислава Ґонзаґи Мишковського].

Травня 26. -  Реєстр шкод, заподіяних 1653 р. в с. Корост, маєткові 
кн. Владислава-Домініка Заславського, жовнірами-німцями, які мали 
становисько у м. Степань.

Травня 26. -  Реєстр шкод, заподіяних 1653 р. в м. Деражня і належних до 
нього селах, маєткові кн. Владислава-Домініка Заславського, жовнірами, 
зокрема з корогви Окуня.

Травня 26. -  Реєстр шкод, заподіяних 1653 р. в с. Городець, маєткові 
кн. Владислава-Домініка Заславського, жовнірами полків кн. Богуслава 
Радзивілла і [Теодора] Лешґванта.

Травня 26. -  Реєстр шкод, заподіяних у селах Ремчиці і Студинь, маєтко
ві кн. Владислава-Домініка Заславського, жовнірами корогви сандомир- 
ського воєводи [Владислава Ґонзаґи Мишковського].

Травня 26. -  Реєстр шкод, заподіяних у маєтках кн. Владислава-Домініка 
Заславського “в розньїх селах прєз жолнєровь розньїх пульковь, рознєми 
часьі почмнєньїх”.

Ф. 28, on. 1, спр. 91, арк. 372 зв. -
375 зв., акт 277. Мова старо
українська.

Ф.21,оп. 1,спр. 158а, арк. 155зв.
-  156 зв. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 487 -  
489, акт 386. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 489 -  
490 зв., акт 387. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 490 зв.
-  494 зв., акт 388. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 495 -  
497 зв., акт 389. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 497 зв.
-  501 зв., акт 390. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 503 -  
505 зв., акт 392. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 505 зв.
-  507, акт 393. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 507 -
509, акт 394. Мови староукра
їнська і польська.
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Травня 28. -  Маніфестація Бенедикта Козинського про захоплення та
тарами 1653 p. “под час єкспєдиции под Жванцєм” у полон його матері 
Анни Козинської і сестри Гелени та розграбування сімейних коштовнос
тей і знищення документів.

Травня 29. -  Тестамент Яна Кашовського, складений 10 січня 1655 р. в 
м. Щерчев, зокрема, про його поховання: “місце обираю собі в Подрижі 
Великому на горі в дубняку напроти церкви; туди, відвезти парою коней 
на батьківський мій ґрунт труну с тілом, якнайглибше місце вимурував
ши, вкласти, і над тим колону муруванням значним і міцно вивести”.
До Луцького ґродського уряду тестамент внесено в екстракті з актових 
книг Пйотрковського ґродського суду.

Травня 29. -  Маніфестація поручника Олександра Лущевського та всьо
го товариства корогви королівського ротмістра Андрія Жидкевича перед 
Володимирським ґродським урядом про конфлікт 28 травня 1655 р. на 
полі поблизу с. Літин між ротмістром Жидкевичем і поручником й то
вариством корогви, про похід корогви у розпорядження [київського воє
води і генерала, коронного великого] гетьмана [Станіслава Потоцького] 
та про вірність корогви королеві і Речі Посполитій і відсутність у її діях 
будь-яких ознак бунту.
Іменний список корогви.

Червня 1. -  Універсал київського воєводи і генерала, коронного великого 
гетьмана Станіслава Потоцького від 15 квітня 1655 р. до відсутніх в обо
зі жовнірів, які, перебуваючи на волостях, чинили великі кривди убогим 
людям, про негайний збір до війська і покарання за нез’явлення.

Червня 1. -  Універсал київського воєводи і генерала, коронного велико
го гетьмана Станіслава Потоцького від 29 квітня 1655 р. до ґродських, 
земських і міських урядників та інших урядовців про надання необхід
ної допомоги королівському ротмістру Друшкевичу, якого він надіслав 
“на лапанє крисинцовь”, тобто для затримання і доставлення на його суд 
ротмістрів, поручників чи їхніх намісників тих корогов, які, не йдучи до 
його обозу, чинили по волостях грабунки і насильства.
Схоже на те, що прізвисько “крисинці” поширилося на всіх жовнірів, які 
займалися розбоєм і грабежами: чи не найбільше слави в цьому здобула 
корогва полковника Криси (1651 р. перейшов на бік королівського вій
ська з оточеного поблизу Берестечка козацького табору).

Червня 11. -  Протестація олицького міщанина, єврея Хаїма, школьника 
єврейської громади м. Олика, від себе та від імені всієї громади, перед 
Луцьким ґродським урядом проти торгівців сіллю Івана Тугая та інших, 
які, приїхавши з сіллю на ярмаро'к до Олики, напали на поховальну про
цесію євреїв-втікачів з України, побили й поранили її учасників і поглу
милися над тілом померлого Лейба.

Червня 14. -  Тестамент Анни з Єловицьких, у першому шлюбі Гієро- 
німової Хребтович, у другому -  Миколаєвої Бабинської, складений 17 
травня 1655 р. в замку м. Богурин, зокрема, з проханням про поховання у 
Межиріцькому або якому іншому костелі, де буде воля чоловіка.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Анни Бабинської по
дано від імені її чоловіка Миколая Бабинського.

Червня 15. -  Протестація від імені брацлавського воєводи Петра Потоць
кого перед Луцьким ґродським урядом проти школьника та всієї єврей
ської громади м. Олика (“которьіхь бьіло до двохсогь и болшєй”), підданих

Ф. 25, on. 1, спр. 281, арк. 242 
і зв., акт 145. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 519 — 
522 зв., акт 400. Мови старо
українська, польська і латин
ська.

Ф. 28, on. 1, спр. 91, арк. 386 -  
388 зв., акт285. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 280, арк. 535 
і зв., акт 408. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 91, арк. 867 зв.
-  867а зв., акт 184. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 281, арк. 339 -  
340, акт 43. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 280, арк. 581 -  
584 зв., акт 439. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 281, арк. 362 зв.
-  365, акт 63. Мова староукра
їнська.
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Ольбрихта-Станіслава Радзивілла, за напад поблизу єврейського кладо
вища за містом на слугу Потоцького -  Станіслава Ґрозовського та двох 
його підданих, які приїхали до міста на ярмарок для продажу солі, без
причинні образи й жорстоке вбивство Ґрозовського.
Реляція возного Грицька Кузьмича про огляд тіла вбитого, обволання 
його вбивць та про припоручення всіх олицьких євреїв місцевому старо
сті Токарському.

Червня 17. -  Свідчення керівників Луцького православного братства: від 
духовних -  ігумена Сави Попеля, від цивільних членів братства -  Те- 
одора Влостовського, від себе та від імені всіх членів братства, перед 
Луцьким ґродським урядом про одержання від Олександра Хрінницько- 
го 500 польських золотих, заповіданих його покійною дружиною Кате
риною на братську церкву Воздвиження св. Хреста та її законників.

Червня 26. -  Маніфестація від імені Анни Ґедройц перед Луцьким ґрод
ським урядом про втрату її документів “под час тих часовь нєспокойньїх 
и трвог штодєнньїхь, а праве уставичньїхь утгчокь прєд рєбєллиєю козач
кою, к гд ьі частокроАи єє мл. пани Кгєдройцоовая лєдвє толко своє здорове 
унести могучи, всєго спрату, так в дому, яко тєжь и по гостинцах..., 
содбєгиват мусєла, справьі розньїє ... яко и гдє заподєлисє, то ест чьіли 
нєприятєл при забраню иишоє субста/щии и тиє мунимєота забрал, чили 
тєжь пошарпаль, любо попалиль”.

Червня 28. -  Маніфестація Захаріяша і Миколая Заблоцьких перед Кре
менецьким ґродським урядом про розорення козаками і татарами у 1649 -
1654 рр. їхніх маєтків і загибель при цьому майнових документів.

Червня 30. -  Свідчення керівників Луцького православного братства: від 
духовних -  ігумена Сави Попеля, від цивільних членів братства -  Теодо- 
ра Влостовського, від себе та від імені всіх його членів, перед Луцьким 
ґродським урядом про надання 11 братчикам повноважень на ведення 
судових справ братства у земських і ґродських судах Волинського воє
водства та у Головному люблінському трибуналі.

Липня 7. -  Протестація від імені луківського земського судці Станіслава 
Домашевського перед Володимирським ґродським урядом про захоплен
ня 30 червня 1655 р. худоби і поранення підданих жовнірами корогви 
королівського ротмістра Олександра Воронича у маєтку Домашевського 
с. Ружин.

Липня 7. -  Маніфестація жовнірів з корогви брацлавського воєводи [Пе
тра Потоцького], перед Володимирським ґродським урядом про взяття 
ними у підданих з сіл Біскупичі Великі і П’ятикорови різної худоби тіль
ки для забезпечення виплати тими підданими стації, належної їм згідно 
з асигнацією коронного великого гетьмана [Станіслава Потоцького], та 
про представлення на уряд для огляду взятої худоби.

Липня 10. -  Конституція двотижневого сейму від 19 травня 1655 р. у 
м. Варшава, зокрема, про:
ф обмеження роботи сейму виключно вирішенням військових питань; 
ф виправу ланової піхоти; 
ф збір посполитого рушення; 
ф виправу піхоти з королівських маєтків; 
ф субсидію коронній артиллерії;
ф оборону Познанського і Каліського воєводств від шведської загрози;

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 588,
акт 442. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 456 
і зв., акт 117. Мова староукраїн
ська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 158а, арк. 200 
і зв., акт 167. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 614 
і зв., акт 464. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 450 -
451, акт 315. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 451 -
452, акт 316. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 632 -  
653 зв., акт 480. Мови староукра
їнська і польська. Друкарський 
відбиток. О п у б л .: Volumina Le- 
gum. -  Т. 4. -  C. 221 -238.
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ф жовнірів, які самовільно залишили військо або не з’явилися до вій
ська;
ф тих волонтерів, які, створивши корогви, не приєдналися до війська; 
ф оплату оборонних робіт у м. Львів, надання дозволу на залишення у 
місті під час посполитого рушення львівської міської піхоти; 
ф про Радомський трибунал (мав почати роботу 1 вересня). Членами три
буналу, зокрема, було призначено: від Київського воєводства -  київського 
підкоморія Юрія Немирича, від Волинського -  чернігівського хоружого 
Ґабріеля Гулевича [Воютинського], від Подільського -  Петра-Феліціяна 
Телефуса, від Брацлавського -  брацлавського чашника Крипггофа Кор- 
диша, від Чернігівського воєводства - новгород-сіверського підчашія 
[Петра] П’ясецького; 
ф збір новопідвищеного мита;
ф призначення депутатів для складання інструкції щодо заспокоєння 
України;
ф збір податків, ухвалених сеймом 1654 р., лише за квитами 1629 р. та 
заборону звільняти від сплати цих податків будь-кого і на будь-яких під
ставах (арк. у спр. -  647 зв.);
ф порядок забезпечення жовнірів на становиськах і в походах; 
ф сплату єврейськими громадами Корони 70 тис. польських золотих річ
ного поголовного податку, а у разі скликання ухваленого цією конститу
цією посполитого рушення -  сплату ще 20 тис. польських золотих над
звичайного поголовного податку; 
ф оплату гарнізону м. Кам’янець-Подільський;
ф збір у Волинському воєводстві ретенти з ухваленого на попередньому 
сеймі [1654 р.] дев’ятикратного подимного податку. У воєводстві було 
зібрано лише п’ятикратний подимний податок, а для збору решти не вда
лося обрати поборці. Тому коронний скарб для збору решти -  чотири
кратного подимного податку, призначив поборцею волинського скарбни
ка Станіслава Мушатича Охлоповського. За видання кожного поборового 
квиту він мав право одержувати по 6 польських грошів. За оформлення 
юраментів гродський уряд мав право одержувати не більше ніж по 7,5 
польських грошів. Спірні питання повинні були вирішуватися у Голов
ному люблінському трибуналі (арк. у спр. -  651 і зв.). 
ф посилення гарнізону м. Кам’янець-Подільський; 
ф реляційний сеймик Київського воєводства було призначено на 5 липня 
у м. Володимир, а в разі небезпеки від неприятеля -  ум. Люблін; 
ф реляційний сеймик Волинського воєводства мав відбутися 16 липня [у 
м. Луцьк]; реляційний сеймик Брацлавського воєводства та реляційний 
сеймик Чернігівського воєвдства повинні були відбутися у м. Володими
рі [дату не вказано].

Липня 12. -  Свідчення підданих з с. Бабче, дідичного маєтку Станіслава 
Потоцького, перед Луцьким ґродським урядом про одержання відшко
дування і скасування претензій до корогви королівського ротмістра Яна 
Загоровського щодо захоплення 7 волів.

Липня 14. -  Свідчення поборці Волинського воєводства у 1647 р. Василя 
Масальського перед Луцьким ґродським урядом про одержання від єв
рейських громад Кременецького повіту подвійного подимного податку 
за 1647 р. і звільнення в зв’язку з цим їх самих, а також їхніх панів і 
кременецького старосту [Яна]-Кароля Чорторийського і Кременецький 
ґродський уряд від судового переслідування у справі щодо несплати цьо
го подимного.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 662 -  
663, акт 485. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 663
і зв., акт 486. Мова староукраїн
ська.
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Подимне було сплачено з міст і містечок: Кременець, Рохманів, Шумськ, 
Птича, Базалія, Ожигівці, Базар-Місто, Олексин, Маначин, Ямпіль, Ше- 
петин, Ляхівці, Радивилів, Вишнівець, Козин “и иньньїх, которьіє и што
рне до того повєту и духовенства належать”.

Липня 14. -  Реляція возного Федора Ростковського перед Луцьким ґрод
ським урядом про вручення королівському полковникові Станіславові 
Янацькому позову до Головного люблінського трибуналу у справі щодо 
захоплення ним 11 коней у Яна Проскури Сущанського.

Липня 16. -  Реєстр шкод, заподіяних у с. Радомишль, маєткові королів
ського ротмістра Яна Загоровського та Стефана і Міхала Загоровських, 
жовнірами корогви королівського ротмістра Казимира Прусиновського.'

Липня 17. -  Ухвала реляційного сеймику Волинського воєводства від 
16 липня 1655 р. у м. Луцьк, зокрема, про:
ф згоду, незважаючи на розорення маєтків становиськами жовнірів, ви
правити 250 ланових піхотинців;
ф обрати для інформування короля щодо стану воєводства резидентом 
при ньому волинського стольника Самуеля Долмата Ісайковського, при
значивши йому 100 талярів утримання;
ф обрання послів до коронних гетьманів для донесення скарг на кривди, 
чинені коронним військом волинському шляхетству, доведеному жовнір
ськими становиськами, асигнаціями і стаціями мало не до руїни; 
ф зобов’язання краківського воєводи, луцького старости [кн. Владислава- 
Домініка Заславського] забезпечити в рахунок 17 725 золотих і 15 грошів 
регенти за подимний податок, не сплачений ним ще волинському скарб
нику і поборці Марцинові Домбровському [подвійний подимний податок 
1648 р.], піврічне утримання 118 піхотинців, рахуючи по 150 золотих на 
кожного, і представити цих піхотинців полковникові ланової піхоти Во
линського воєводства Криштофові Сапезі;
ф збір на утримання решти ланової піхоти по 150 золотих з кожних 
30 димів у духовних маєтках, з кожних 50 димів у новостворених сло
бодах, з кожних 20 купців та з кожних 30 тис. позичених золотих. Гроші 
потрібно доставити в м. Луцьк і передати обраному сеймиком поборці, а 
справедливість сплати засвідчити перед обраними сеймиком комісарами 
юраментом або контрактом чи церографом;
ф обрання комісарами для виправи з воєводства ланової піхоти волин
ського стольника Самуеля Долмата Ісайковського, володимирського 
войського Яна Гулевича, волинського скарбника Станіслава Мушатича 
Охлоповського, Олександра на Галичанах Чаплича [Шпановського], 
Володимира Гулевича, Дмитра Урсула Рудецького, Богуслава Гораїна, 
Збігнева Любенецького, Яна Ольшамовського, Богдана Братковського, 
Яна Чеконського і Стефана Загоровського;
ф збір з євреїв воєводства 120 золотих для двотижневої оплати офіце
рів піхоти, а також призначення для їхнього подальшого утримання сіл 
Кольчин і Жидичин;
ф призначення обраному сеймиком регіментареві воєводської піхоти 
Криштофові Сапезі 2 тис. золотих на піврічне утримання та на регімен- 
тарські видатки. Початком його служби слід вважати час збору піхоти і 
попис її сеймиковими комісарами;
ф призначення, за браком наявних коштів для остаточної виправи лано
вої піхоти, збору з воєводства однократного подимного податку та об
рання його поборцею Олександра Мровинського, який мав збирати цей 
податок за квитами Костантого Зубцевського, одержуючи за видання

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 519
і зв., акт 40. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 667 зв.
-  668 зв., акт 490. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 669 -
673 зв., акт 491. Мови старо
українська і польська.
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поборових квитів по 6 грошів, і по 1 грошу -  від кожного зібраного зо
лотого. Діяльність поборці була підконтрольною комісарам; 
ф ведення судових справ проти ретенторів, оскільки скарбові суди не ді
яли, безпосередньо у Головному люблінському трибуналі; 
ф збір волинським скарбником Станіславом Мушатичем Охлоповським, 
якого скарб коронний призначив поборцею чотирикратного подимного 
податку, призначеного 1654 р. і своєчасно не зібраного. Сеймик ухвалив 
збирати його згідно з сеймовою конституцією від 19 травня 1655 р. ра- 
тами, але тільки за поборовими квитами Костантого Зубцевського, а не 
згідно з квитами 1629 р., як про це було постановлено у тій самій сеймо
вій конституції.
До Луцького ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику Адам 
Харлинський.

Липня 17. -  Реєстр шкод, заподіяних 23 травня 1655 р. у селах Берестяни
і Сильне, маєткові кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла, жовнірами во
лоської корогви королівського ротмістра Станіслава Суходольського. 
Судова присяга підданих про засвідчення реєстру.

Липня 17. -  Реєстр шкод, заподіяних у травні 1655 р. в селах Дерно, 
Хром’яків і Ставок, маєткові кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла, що 
був у держанні Олицького капітулу, жовнірами волоської корогви коро
лівського ротмістра Станіслава Суходольського.
Судова присяга підданих про засвідчення реєстру.

Липня 17. -  Протестація луцького підсудка Вацлава Гулевича [Воютин- 
ського] перед Луцьким ґродським урядом про грабунки і насильства, за
подіяні 1655 р. в його с. Конюхи корогвою Стефана Чарнецького всупе
реч сеймовій конституції, яка звільнила шляхетські маєтки від військо
вих постоїв.

Липня 19. -  Маніфестація волинського скарбника Станіслава Мушатича 
Охлоповського, призначеного коронним скарбом поборцею чотирикрат
ного подимного податку за 1654 р., перед Луцьким ґродським урядом 
про ухвалу реляційного сеймику Волинського воєводства від 16 липня 
1655 р. в м. Луцьк збирати цей податок за останніми квитами Костантого 
Зубцевського, а не згідно з переписом 1629 р. і квитами Міхала Литов
ського [збирав 1629 р. подимний податок], як про це було записано в 
конституції сейму від 19 травня 1655 р. в м. Варшава.

Липня 19. -  Маніфестація волинського поборці Олександра Мровин- 
ського, обраного для збору однократного подимного податку, ухваленого 
реляційним сеймиком Волинського воєводства 16 липня 1655 р., перед 
Луцьким ґродським урядом про свою готовність почати збір цього по
датку.

Липня 19. -  Маніфестація Самуеля Вольського перед Луцьким ґрод
ським урядом про його незгоду з пунктом ухвали реляційного сеймику 
Волинського воєводства від 16 липня 1655 р. щодо збору ретент і розгля
ду справ щодо цього в суді.

Липня 23. -  Універсал 12 комісарів Волинського воєводства від 17 липня 
1655 р. “до духовенства рєллии кгрєг/коє, до старостовь и дєржавьцовь 
добр королєвьских и до иишьіхь сособь, стороньї вьідаваня податьковь 
на пєхоту лановую”, ухвалених на воєводському реляційному сеймику
16 липня 1655 р. у м. Луцьк.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 676 -  
678, акт 493. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 678 -  
679 зв., акт 494. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 536 
і зв., акт 55. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 537 зв.
-  538 зв., акт 58. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 538 зв.
-  539, акт 59. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 539 -  
540 зв., акт 60. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, on. 1, спр. 91, арк. 877 -
878 зв., акт 231. Мови старо
українська і польська.
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Липня 28. -  Універсал коронного великого гетьмана Станіслава Потоць- 
кого від 25 липня 1655 р. до шляхти Волинського воєводства про наступ 
війська Богдана Хмельницького, зокрема на м. Кам’янець, та про вжиття 
заходів необхідної перестороги.

Липня 29. -  Універсал коронного великого гетьмана Станіслава Потоць- 
кого від 25 липня 1655 р. “до йде мл. пановь собмватєловь воєводствь 
Украинє поблишьшьіх” про небезпеку від переміщення козацького вій
ська до м. Кам’янець.

Липня 31. -  Реєстр шкод, заподіяних 26 червня 1655 р. у с. Ярославичі, 
що були у держанні королівського ротмістра Адама Харлеського, жовні
рами корогви королівського ротмістра Станіслава Суходольського. 
Судова присяга підданих про засвідчення реєстру.

Серпня 2. -  Тестамент Яна Ґраєвського, складений 3 липня 1654 р. в 
с. Берестовець, зокрема, про поховання його в Калинівському костелі 
або в Берестовецькому костелку, “котре тіло моє до того має в костелі у 
Ґраєві виставлене бути”.
До Луцького ґродського уряду тестамент подано в екстракті з актових 
книг Володимирського ґродського суду.

Серпня 3. -  Реєстри шкод і забраних коней у селах Красів і Мислині, що 
були у заставному держанні Владислава Ясинського, вчинених у червні
1655 р. жовнірами корогви Андрія Суходольського.
Судова присяга підданих про засвідчення реєстру.

Серпня 3. -  Універсал коронного великого гетьмана Станіслава Потоць- 
кого від 27 липня 1655 р. про звільнення маєтків Міхала Завадського від 
будь-яких утисків -  через військові переходи, становиська, стації тощо.

Серпня 3. -  Універсал короля Яна-Казимира до шляхти й міщан Володи
мирського повіту Волинського воєводства від 2[1] липня 1655 р. про збір 
посполитого рушення.
Універсал мав юридичну силу других віці.

Серпня 4. -  Універсал короля Яна-Казимира до шляхти й міщан Креме
нецького повіту Волинського воєводства від 21 липня 1655 р. про збір 
посполитого рушення.
Універсал мав юридичну силу других віці.

Серпня 4. -  Універсал короля Яна-Казимира до шляхти й міщан Креме
нецького повіту Волинського воєводства від 20 липня 1655 р. про спо
рядження і відправлення до війська ланової піхоти.

Серпня 4. -  Універсал короля Яна-Казимира від 25 липня 1655 р. до 
шляхти [Луцького] повіту Волинського воєводства про збір посполитого 
рушення.
Універсал мав юридичну силу других віці.
В акті повіт названо Волинським.

Серпня 4. -  Універсал короля Яна-Казимира від 20 липня 1655 р. до шлях
ти й міщан Луцького повіту Волинського воєводства про спорядження і 
відправлення до війська ланової піхоти.

Серпня 6. -  Маніфестація від імені Зузани Кобецької перед Луцьким 
ґродським урядом про презентацію нею на утримання ланової піхоти 
10 тис. польських золотих, позичених Юрію Гораїну, Добеславу Цеклін- 
ському та спадкоємцям Фрідеріка Шимковича Шклинського.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 703 зв.,
акт 513. Мови староукраїнська
і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 898 зв., 
акт 242. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 704 -  
705, акт 514. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 709 -  
711 зв., акт 520. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 712 
і зв., акт 521. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 714 
і зв., акт 523. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 899 -  
900, акт 243. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 158а, арк. 233 -
234, акт 196. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 158а, арк. 234-
235, акт 197. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 717 зв. 
-718 зв., акт 527. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 718 зв. 
-719  зв., акт 528. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 632 зв.
-  633, акт 42. Мова староукра
їнська.
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Серпня 6. -  Універсал короля Яна-Казимира до шляхти й міщан Володи- 
мирського повіту Волинського воєводства від ЗО липня 1655 р. про збір 
посполитого рушення до м. Дубно не пізніше 15 серпня.
Універсал мав юридичну силу третіх віці.

Серпня 7. -  Маніфестація Павла Клячковського, суколектора волинського 
скарбника і поборці Станіслава Мушатича Охлоповського, від себе та від 
імені Охлоповського, перед Луцьким ґродським урядом про готовність 
почати збір чотирикратного подимного податку, ухваленого 1654 р., та 
про ухиляння шляхти воєводства від його сплати.

Серпня 7. -  Маніфестація волинського поборці Олександра Мровин- 
ського перед Луцьким ґродським урядом про ухиляння шляхти воєвод
ства від сплати однократного подимного податку, ухваленого волинським 
реляційним сеймиком 16 липня 1655 р. на затяг ланової піхоти.

Серпня 7. -  Протестація від імені Олександра Сапеги перед Володимир- 
ським ґродським урядом про збройний наїзд 2 серпня 1655 р. корогви ко
ролівського ротмістра Якуба Шароґродського на його дідичне м. Маціїв. 
Свідчення про це возного Семена Трубельського та реєстр збитків.

Серпня 8. -  Універсал короля Яна-Казимира до шляхти й міщан Креме
нецького повіту Волинського воєводства від ЗО липня 1655 р. про збір 
посполитого рушення до м. Дубно не пізніше 15 серпня.
Універсал мав юридичну силу третіх віці.

Серпня 9. -  Реляція возного Валентого Павловського перед Луцьким 
ґродським урядом про вручення волинському поборці подимного подат
ку 1654 р. Костантому Зубцевському позову до Головного люблінського 
трибуналу у справі щодо скасування баніції, накладеної на братів Гна- 
товських за несплату 1654 р. п’ятикратного подимного податку.
Свідчення ксьондза Людвіка Гнатовського про підтвердження від свого 
імені та від імені своїх трьох братів автентичності врученого Зубцевсько
му позову.

Серпня 9. -  Маніфестація свинюського єврея, доктора Ізраїля Шмойло- 
вича від імені своєї сестри Малки Мошкової з м. Муравиця перед Воло- 
димирським ґродським урядом про відмову Олександра Хрінницького 
викупити срібні речі та інше майно, заставлені її чоловікові муравицько- 
му орендареві Мошкові перед Батозькою битвою в 1652 р. за 300 золо
тих, та з проханням оцінити заставлене майно і дозволити його продати.

Серпня 9. -  Ухвала екстраординарного, скликаного згідно з королівськи
ми універсалом і віці, надісланих до Люблінського воєводства, сейми
ку Київського воєводства від 9 серпня 1655 р. у м. Володимир, зокрема, 
про:
ф обрання послами від воєводства до генерального сеймику малополь- 
ських воєводств від 15 серпня 1649 р. у м. Люблін чернігівського воєво
ду, житомирського і нехворощанського старосту Криштофа Тишкевича, 
київського підкоморія, овруцького старосту Юрія Немирича і королів
ського дворянина Романа Казимирського;
ф зобов’язання всіх шляхтичів воєводства, незважаючи на звільнення 
зруйнованого Київського воєводства від посполитого рушення, зібрати
ся на 20 серпня до м. Парчев і бути готовими рушити на те місце збору 
посполитого рушення малопольських воєводств, яке визначить люблін
ський сеймик;

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 900 -  
901 зв., акт 244. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 636 зв.
-  637 зв., акт 44. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 638 
і зв., акт 45. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 493 -  
499 зв., акт 352. Мови староукра
їнська і польська.

Ф.21,оп. 1,спр. 158а, арк. 236 зв.
-  237 зв., акт 198. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 650 -  
651, акт 65. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 504 -  
505, акт 357. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 901 зв.
-  903, акт 245. Мови старо
українська і польська. О п у б л .: 
АЮЗР. -  Ч. II. -  Т. 2. -  С. 13 -  
16.
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ф обрання керівником воєводського посполитого рушення Юрія Неми- 
рича, а його заступником -  Олександра Корчевського, з винагородою у 
300 золотих;
ф вимогу добиватися згоди і постанови, аби київські шляхтичі, які мали 
посесії у різних воєводствах, відбували тільки посполите рушення Київ
ського воєводства.
До Володимирського ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику 
Томаш Казимирський.

Серпня 14. -  Маніфестація від імені полковника ланової піхоти Волин
ського воєводства Криштофа Сапеги перед Луцьким ґродським урядом 
про несплату йому волинським поборцею Олександром Мровинським 
грошей з однократного подимного податку, затвердженого 1655 р. і зі
браного для формування цієї піхоти.

Серпня 18. -  Тестамент новгород-сіверської ловчиної Гелени з Микулин- 
ських Стефанової Левової, складений 1 квітня 1655 р. в с. Глинськ, зо
крема, про її поховання “у церкві Глинській способом християнським, а 
обрядом Східної Церкви”.
До Кременецького ґродського уряду тестамент покійної Гелени Левової 
подано від імені Анни Хомяк.

Серпня 21. -  Ухвала екстраординарного, скликаного згідно з королів
ським універсалом, що мав силу третіх віці, сеймику Волинського во
єводства від 19 серпня 1655 р. в м. Луцьк про збір воєводського поспо
литого рушення 21 серпня 1655 р. між селами Миловші, Зміїнець і Бого- 
любе і обрання там його керівництва.
До Луцького ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику Богуслав 
Гораїн.

Серпня 21. -  Маніфестація від імені волинського скарбника і поборці 
Станіслава Мушатича Охлоповського перед Луцьким ґродським урядом 
про несплату шляхтою Волинського воєводства чотирикратного подим
ного податку, ухваленого 1654 року.

Серпня 23. -  Універсал кременецького підстарости і войського Міхала- 
Марціяна Словицького до шляхти і міщан Кременецького повіту від
23 серпня 1655 р. про збереження порядку в повіті під час посполитого 
рушення.
Реляція возного Станіслава Мулярського про публікацію цього універ
салу.

Серпня 23. -  Маніфестація волинського каштеляна і полковника Волин
ського воєводства кн. Міхала-Юрія Чорторийського перед Луцьким ґрод
ським урядом про становлення ним 21 серпня між селами Миловші і 
Зміїнець обозу для збору посполитого рушення воєводства, призначення 
сімох ротмістрів для організації корогов воєводського полку та з закли
ком до шляхти активніше збиратися до його обозу.

Серпня 24. -  Універсал волинського каштеляна і полковника кн. Міхала- 
Юрія Чорторийського до шляхти Кременецького повіту від 21 серпня
1655 р. з обозу поблизу с. Боголюбе про терміновий збір повітового по
сполитого рушення до його обозу.

Серпня 28. -  Універсал волинського каштеляна і полковника кн. Міха- 
ла-Юрія Чорторийського від 28 серпня 1655 р. з обозу поблизу м. Торчин 
до шляхти Луцького повіту про незадовільний стан збору посполитого

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 658
і зв., акт 74. Мова староукраїн
ська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 158а, арк. 253 -  
254 зв. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 745 зв.
-  746 зв., акт 545. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 673 -
674 зв., акт 90. Мова староукра
їнська.

Ф.21,оп. 1,спр. 158а, арк. 240 зв. 
-241, акт 202. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 681 -  
682, акт 97. Мова староукраїн
ська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 158а, арк. 241 -
242. Мови староукраїнська і поль
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 758 зв.
-  759, акт 552. Мови староукра
їнська і польська.
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рушення, внаслідок чого він був змушений пересувати свій обоз від 
с. Миловші до с. Боголюбе і м. Торчин, та з розпорядженням зібратися 
без жодної відмови на 5 вересня 1655 р. до його обозу поблизу с. Квасів.

Серпня 29. -  Універсал волинського каштеляна і полковника кн. Міхала- 
Юрія Чорторийського до шляхти Володимирського повіту від 28 серпня
1655 р. з обозу поблизу м. Торчин про незадовільний стан збору посполи
того рушення, внаслідок чого він був змушений пересувати свій обоз від 
с. Миловші до с. Боголюбе і м. Торчин, та з розпорядженням зібратися 
без жодної відмови на 5 вересня 1655 р. до його обозу поблизу с. Квасів.

Серпня 31. -  Універсал волинського каштеляна і полковника кн. Міхала- 
Юрія Чорторийського до шляхти Кременецького повіту від 28 серпня
1655 р. з обозу поблизу м. Торчин про незадовільний стан збору поспо
литого рушення, внаслідок чого він був змушений пересувати свій обоз 
від с. Миловші до с. Боголюбе і м. Торчин, та з розпорядженням зібратися 
без жодної відмови на 5 вересня 1655 р. до його обозу поблизу с. Квасів.

Серпня 28. -  Маніфестація від імені кн. Стефана Святополка Четвер- 
тенського перед Луцьким ґродським урядом про розорення його маєтків 
козаками і татарами, внаслідок чого він не зміг сплатити податки, вста
новлені сеймиком Волинського воєводства 17 [так у тексті; потрібно 16] 
липня 1655 р.

Вересня 1. -  Глейт коронного великого гетьмана Станіслава Потоцько- 
го від 28 серпня 1655 р. про надання дозволу на приєднання до війська 
інфамованому останнім сеймом [Криштофу]-Олександру Снітовському, 
аби, виявивши відвагу в бою, він мав можливість повернути втрачену 
честь, та про призначення йому як особі, позбавленій честі, становиська 
за межами загального військового обозу.

Вересня 1. -  Протестація від імені Криштофа Конецпольського перед 
Володимирським ґродським урядом про збитки в його маєтку Гриковичі, 
заподіяні 9 серпня 1655 p., під час наїзду козацької корогви королівського 
ротмістра [Ґабріеля] Свирського.

Вересня 1. -  Маніфестація перед Володимирським ґродським урядом 
від імені Міхала Тиші Биковського, “которьш недавно вьішєль з вєзє- 
ня з рукь нєприятєчских юд татаров з юрдьі с Криму, а зостаючи прєз 
килка лєот в Криме, будучим взятьш єсчє зараз по Бєрєстєі/кои под чась 
Бєлоцерковьскоє вомньї, скоро толко сє вомско рушьіло зпод Бєрєстєч- 
ка под Билую Цє/жовь ... кгдьі року прошлого [1651] мця июля двад
цятого дня манифєстуючии ... посполу з єго мл. паном Кгабриєлємь 
Тьішєю Бьїковьскіш, братам своим рожоньш, з войсксш, котороє тягну
ло ку Украинє под Бєлую Цє/жовь, хотєчи подданьїхь своихь, в Ходор- 
ковє будучихь и сєлахь тамочньїх, tod чать жольнирскихь и вомсковьіх 
охоронити, жадьного подступу и здрадьі сод подданьїхь нє сподєваючи 
сє, впрод пєрєб) войскол/ яко до має/иности своєє приєхали. Там жє за 
данєм знати прєз подданьїх тамочньїх до сотника и козаков, когорьіє 
с Ходоркова сьішєчи поблизу © вомску поуходили бьіли, жє манифєс- 
туючим приєхаль, там жє килка соть коней наєхавьши до помєнєного 
Ходоркова, дам албо двор в коло соступивьши, гдє манифєстуючии по
сполу з помєнєньш паном братм своим стануль бьіль, по нєприятєлску 
шкрикь учинили, стрєляти и забияти почали, а до килкудєсягь тмраньско 
и нєлютостивє позабияли. А самих пановь Тмшовь юбохь побравши, 
до Хмє/шицького «впровадили. А Хмєлницьким зась зараз Каммамать

Ф. 28, оп. 1,спр.91,арк. 931 зв.- 
932, акт 268. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 21, on. 1, спр. 158а, арк. 245 зв.
-  246 зв., акт 206. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 281, арк. 686 зв.
-  687, акт 104. Мова старо
українська.

Ф. 28, on. 1, спр. 91, арк. 937 зв.
-  938, акт 273. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 91, арк. 529 зв.
-  530 зв., акт 370. Мова старо
українська.

Ф. 28, on. 1, спр. 91, арк. 530 зв. 
-531 зв., акт 371. Мова старо
українська.
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мурьзє татарскому, которьш бьіль на сонь чась старшьш надь войсколі 
татарсюш, до Криму соддаль. При котором то наєханю и побраню ихь 
самьіхь, што одно колвєкь бьшо має/яности ... все сод мала до вєля забра
ли, талі жє взяли и скриню з оправами розньїми, в которой бьши на мает- 
ности ихь дєдичньїє привилєя ... и иньшьіє вшєлякиє и розньїє справьі. 
Што содно бьшо, скриню розбивши, всє забрали, содньї пошарпали и по
палили, а другиє з собою побрали”.

Вересня 3. -  Маніфестація Андрія Рогуського перед Луцьким ґродським 
урядом про відсутність у м. Луцьк волинського скарбника і поборці Ста
ніслава Мушатича Охлоповського чи його суколектора, коли він не раз 
приїздив до міста, щоб сплатити подвійний подимний податок в рахунок 
чотирикратного подимного, ухваленого сеймом 1654 р., яке воєводський 
реляційний сеймик 16 липня 1655 р. ухвалив платити в дві рати.

Вересня 6. -  Маніфестація від імені кн. Миколая-Юрія Чорторийського 
перед Луцьким ґродським урядом про відсутність у м. Луцьк волинського 
скарбника і поборці Станіслава Мушатича Охлоповського, а також його 
суколектора чи намісника тоді, коли клеванський староста князя приїхав 
до міста, щоб сплатити подвійне подимне в рахунок чотирикратного по
димного податку, ухваленого 1654 року.

Вересня 6. -  Маніфестація від імені острозького старости і губернато
ра всіх маєтків покійної Анни-Алоїзії Ходкевич в Звягельському тракті 
Криштофа Космовського перед Луцьким ґродським урядом про немож
ливість зібрати подимний податок з підлеглих йому маєтків, оскіль
ки “такь в мєсьтах самьіхь, яко и сєлахь, почовьшьі сод Вєликоє ночьі 
ажь дотол, жадного господара в дсомахь, для уставичньїхь трьівогь и 
нєбєзпєчєньствь, для которьіх кажцьій гдє кто можє/и утєкати и тулитьіся 
мусшя, не зостало”.

Вересня 9. -  Маніфестація від імені літинського старости, королівсько
го полковника Андрія Суходольського перед Луцьким ґродським урядом 
про відсутність у м. Луцьк волинського скарбника і поборці Станіслава 
Мушатича Охлоповського, а також його суколектора під час кількоразо- 
вих приїздів слуги полковника до міста для сплати чотирикратного по
димного податку.

Вересня 10. -  Оповідання і скарга лохвицького отамана Остапа Горба- 
ненка перед урядом Лохвицької ратуші про негідну поведінку Івана Хме- 
лівського, посланця гетьмана Богдана Хмельницького, який «идучи з Чи
гирина сот вел. єго млсти пана гє/имана, повідался бьіти иолковьником 
сі>в8рскил/. Тєдьі-то (Остапа атамана бєзь даня причини, идучи прєз мост 
до господи, знєважил, и ущипьливьіми словами, листи гєтманскіи пока
зуючи, и мовил: “тьі, атаманє, сякий и совакий сьіну, листові тьіх нє годєн 
єси и в руки ш  брати”. Зараз в толі жє часті и иншюс козаковь и людєй 
познєважаль, Йвана Кудру на мосту, також бєз даня причини, сромоюнє 
зганиль. Тєдьі, подводу єму дает>ши, з міста поихаль. Чєлядник зас 
Тєрєшковь, бьівьши посланьїй со справах господарских, нагнал в полю 
соного Йвана, тот Йван у того челядника тот вуз с конєлі в подводу собі 
узял, а той подводи, которая дана бьіла єму з міста, казал за собою йхати. 
И инший єксцєса нємальїє починиль».

Вересня 13. -  Ухвала депутатського сеймику Київського воєводства від 
13 вересня 1655 р. у м. Володимир, зокрема, про:
ф об’єднання з шляхтою Руського, Белзького і Волинського воєводств і 
з київським воєводою, коронним великим гетьманом [Станіславом По-

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 695
і зв., акт 4. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1,спр. 281, арк. 698 зв.
-  699, акт 8. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 699 
і зв., акт 9. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 703, 
акт 12. Мова староукраїнська.

Ф. 1528, оп. 1, спр. 1, арк. 27. 
Мова староукраїнська. О п у б л.: 
Лохвицька ратушна книга другої 
половини XVII ст. -  К., 1986. - 
С. 61.-Док. №56.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 951 - 
952, акт 282. Мови староукра
їнська і польська. Опубл.: 
АЮЗР-Ч. II.-Т. 2.-С. 16-18.

360 Я**
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тоцьким] для захисту своїх країв в умовах несподіваної шведської війни 
й наступу з усіх сторін інших ворогів;
ф обрання директором воєводства Юрія Немирича і надання йому абсо
лютної влади;
ф збір усієї київської шляхти на 20, а запізнілих -  на 23 вересня до 
м. Дубно над Бугом і здійснення там її попису.
До Володимирського ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику 
Теодор Гуменецький.

Вересня 13. -  Запис про обрання сеймиком Київського воєводства від 
13 вересня 1655 р. у м. Володимир “дгпутатовь на судьі блиско пришьльїє 
головьние трибуналскиє Лубєлскиє и Пютрьковьскиє” Юрія Немирича і 
Томаша Казимирського.
До Володимирського ґродського уряду подано маршалком сеймику Тео- 
дором Гуменецьким.

Вересня 13. -  Запис про обрання депутатським сеймиком Брацлавського 
воєводства від 13 вересня 1655 р. у м. Володимир “дєпутатовь воєводства 
Браславьского на судьі головьньїє короньньїє трибуналскиє Пєт/жовьскиє 
и Любєлскиє близко пришльїє” Яна Кудевича Копчинського і Стефана- 
Васкана Древинського.
До Володимирського ґродського уряду подано маршалком сеймику Ми- 
колаєм Дзиком.

Вересня 13. -  Запис про обрання депутатським сеймиком Чернігівського 
воєводства від 13 вересня 1655 р. у м. Володимир “депутатів на суди 
головні депутатські коронні” чернігівського підсудка Якуба Войну Сван
ського і чернігівського мечника Стефана Іваницького.
До Володимирського ґродського уряду подано маршалком сеймику Ада- 
мом Буркацьким.

Вересня 16. -  Універсал [кременецького земського писаря] Якуба Єло- 
вицького до шляхти Кременецького повіту від 16 вересня 1655 р. з 
м. Дубно про терміновий збір повітового посполитого рушення поблизу 
с. Іванне (біля м. Птича).

Вересня 20. -  Маніфестація орендарів чопового податку, луцьких міщан, 
євреїв Лемеля Юдича, Юди Новаковича, Абрама Лейбовича та Лемеля 
Юзефовича перед Луцьким ґродським урядом про неможливість зібрати 
цей податок через наступ козацького війська та необхідність рятуватися 
від цієї небезпеки їм самим.
У адміністратора Волинського воєводства, володимирського войського 
Яна Гулевича євреї орендували чоповий податок з 17 липня 1655 р. по
17 липня 1656 р. за 1500 польських золотих, з яких сплатили 375 золотих 
першого внеску.

Листопада 24. -  Маніфестація реєнта канцелярії Володимирського 
ґродського суду Григорія Ласка Чернчицького перед Володимирським 
ґродським урядом про те, що він “повєрнувьши зь утєчки своє пє- 
рєд козаками, занєсль маниф[єста]цию вь тот способь: ижь кгдьі вь 
року тєразнєйшим, вьіжєй на актє мєнованом, за допущєнєм Бозкимь, 
а за роспрошєнєм вомскь кварцяньїх коронньїх и посполитого рушєня, 
нгприятєлє коронньїє рєбєллизаньтовє козаци зь москвою злучєньїє гору 
взявьши, вь паньства єго кр. мл. и Рєчи Посполитоє, такь Вольшскиє яко 
и Коронньїє,... кграссуючи, палєчи, пустошєчи, людєй стинаючи, пошли. 
Тєдьі пєрєд тьш нєприятєлєм... и манифєстансь, со близко наступуючимь

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 952 і зв., 
акт 283. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 953 і зв., 
акт 284. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 953 зв., 
акт 285. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 158а, арк. 252, 
акт 212. Мова польська. Початок 
акта не зберігся.

Ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 716 
і зв., акт 21. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 565 зв.
-  566 зв., акт 397. Мова старо
українська.



aJ f голови хмелем облолфньїе маючи ”

нєприятєлю усльїшавьши ..., зь кгроду тутєйшого Володимєрского з 
людми утєкаючи, книги кгродзкиє володимєрскиє на мєс/ицу звичайнет 
вь церкви мурованой катєдралной Володимєрской, гдє и книги зоискиє 
володимєрскиє зоставальї, вь скринях позамьїкавьши и запєчатовавьши, 
вь край Полский уходити мусил. Там жє нєприятєл тот до Володимєра 
нападши..., албовємь и на цєрковь соборную Володимєрскую нападши и 
соную юдбивши, цо колвєкь бьіло юхєндозтва цєрковьного вьірабовавши, 
умєрльїх з гробув повьїкидавши, скрини тєжь зь книгами, такь кгродски- 
ми яко и зємьскими будучиє, посодбиял, книги вси, сєкстєрна, протокульї, 
продукта, сориинальї, тєрминьї, справьі и мунимєнта вшєлякиє зь скрин 
повьіруцавши, пошарпал, подоптал, покгиатваль, жє нє тьілко по церкви, 
але и по цминтари книг и папєровь полно бьіло”.

Грудня 7. -  Тестамент Теодори з Підберезьких Олександрової Макар- 
ської, складений 16 листопада 1654 р., зокрема, про поховання її “в церк
ві Полонській”.

Грудня 13. -  Маніфестація реєнта канцелярії Володимирського земсько
го суду Романа Городиського перед Володимирським ґродським урядом 
про розгром архіву земського суду, коли “козаки и москва кграсьсуючи 
в краяхь тутошьньїхь и пустошачи домьі Божьіє коетєльї и церкви 
мєжьі иньшьіми и цєрковь тутошьнюю катєдралную ... рабуючи, книги 
помєнєньїє зємскиє Володимєрскиє вь скрини трома колодками зал/кнєньїє 
и запєчатованьїє, скриню столькши и колодки посодбиявши, по церкви и 
по цмєньтару порозносили и порозкидали, шдньїє подерли и пошарпали, 
а другиє нє вєдати чьі з собою побрали, чили тєжь попалили”.

Грудня 18. -  Універсал волинського каштеляна кн. Міхала-Юрія Чорто
рийського від 18 грудня 1655 р. до шляхти Луцького повіту Волинського 
воєводства про збір для боротьби проти шведів повітового посполитого 
рушення 28 грудня поблизу м. Луцьк.

Грудня 18. -  Універсал волинського каштеляна кн. Міхала-Юрія Чор
торийського від 18 грудня 1655 р. до шляхти Володимирського повіту 
Волинського воєводства про збір для боротьби проти шведів повітового 
посполитого рушення 28 грудня поблизу м. Володимир.

Грудня 20 і 24. -  Універсал київського воєводи і генерала, коронного ве
ликого гетьмана Станіслава Потоцького та руського воєводи і генерала, 
коронного польного гетьмана Станіслава Лянцкоронського від 16 грудня
1655 р. до шляхти Волинського воєводства з викладом складних обста
вин, в яких опинилася Річ Посполита, та про збір посполитого рушення 
для боротьби проти шведів спільно з коронним військом.

Грудня 20. -  Маніфестація від імені Яна Ґроґулецького перед Володи
мирським ґродським урядом про знищення й захоплення козацьким і 
московським військом різного майна у його маєтках Задиби, Гаруша й 
Залісці (були у його держанні).
Серед іншого втрачено документи родинного архіву, в т. ч. інвентар ма
єтків, і пограбовано єврея -  орендаря корчми і млина.

Грудня 22. -  Універсал київського воєводи і генерала, коронного велико
го гетьмана Станіслава Потоцького та руського воєводи і генерала, ко
ронного польного гетьмана Станіслава Лянцкоронського від 16 грудня
1655 р. до шляхти Володимирського повіту з викладом складних обста
вин, в яких опинилася Річ Посполита, та про збір посполитого рушення 
для боротьби проти шведів спільно з коронним військом.

Ф. 25, on. 1, спр. 280, арк. 767 -  
768 зв., акт 561. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 91, арк. 570 зв.
-  571 зв., акт 399. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 280, арк. 771 зв.
-  772 зв., акт 564. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 91, арк. 969 зв. 
-971, акт 298. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 158а, арк. 269- 
271 зв., акт 224 (запис від 
24 грудня); ф. 25, оп. 1, спр. 280, 
арк. 773 -  774 зв., акт 565 (за
пис від 20 грудня). Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 576 зв.
-  578, акт 404. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 973 зв.
-  977, акт 301. Мови староукра
їнська і польська.
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Грудня 23. -  Універсал волинського каштеляна кн. Міхала-Юрія Чорто- 
рийського від 18 грудня 1655 р. до піляхти Кременецького повіту про 
збір 28 грудня повітового посполитого рушення поблизу м. Луцьк для 
боротьби проти шведів.

Грудня 28. -  Ухвала екстраординарного сеймику Володимирського по
віту від 28 грудня 1655 р. у м. Володимир (скликаного згідно з універ
салами коронних гетьманів і волинського каштеляна кн. Міхала-[Юрія] 
Чорторийського), зокрема, про:
ф збір посполитого рушення повіту на 7 січня 1656 р. до м. Володимир; 
ф зобов’язання з’явитися на посполите рушення всіх боєздатних шлях
тичів: землевласників і безземельних -  усіх, хто тільки має шляхетський 
титул;
ф зобов’язання посесорів королівських і духовних маєтків виставити на 
посполите рушення кожного сьомого підданого, надійно забезпечивши 
їх зброєю і одягом;
ф обрання після збору посполитого рушення ротмістрів і встановлення 
військового порядку;
ф покарання тих, хто не з’явиться на посполите рушення.
До Володимирського ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику 
Стефан Іваницький.

Грудня 29. -  Тестамент Маруші з Ржищівських Янової Порванецької, 
складений 7 грудня 1655 р. в с. Порванче, яка просила поховати її в по- 
рванецькій церкві.

Грудня 29 і 31. -  Ухвала екстраординарного сеймику Волинського во
єводства від 28 грудня 1655 р. у м. Луцьк (скликаного згідно з універ
салами коронних гетьманів і волинського каштеляна кн. Міхала-Юрія 
Чорторийського), зокрема, про:
ф зобов’язання всіх, хто вважає себе шляхтичем, з’явитися згідно з дру
гим універсалом коронних гетьманів і волинського каштеляна на визна
чене у ньому місце;
ф обрання кн. Міхала-Юрія Чорторийського, кн. Миколая [Святополка] 
Четвертенського і Самуеля [Долмата] Ісайковського для переговорів щодо 
спільних дій з шляхтою інших воєводств. До Володимирського ґродсько
го уряду ухвалу подав маршалок сеймику Марцин Ледуховський.

* * *

1658 р., березня 7. -  Ординанс (постанова) про порядок і норми збору
з м. Луцьк податків на утримання жовнірів та інші потреби, ухвалений 
12 березня 1655 р. Луцьким міським урядом і луцьким духівництвом. 
Реєстр жителів міста -  платників податків і належних з них платежів.

Ф. 21, on. 1, спр. 158а, арк. 268
-  269, акт 223. Мова староукра
їнська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 91, арк. 977 -  
978 зв., акт 302. Мови старо
українська і польська. О п у б л 
АЮЗР. -  Ч. II. -  Т. 2. -  С. 18 -  20.

Ф. 25, on. 1, спр. 280, арк. 776 зв.
-  778 зв., акт 567. Мови старо
українська і польська.

Ф. 21, on. 1, спр. 158а, арк. 273 
і зв. (запис від 31 грудня); ф. 25, 
on. 1, спр. 280, арк. 776 і зв., 
акт 566 (запис від 29 грудня). 
Мови староукраїнська і поль
ська. До володимирських ґрод- 
ських книг цю ухвалу сеймику 
записано 1 січня 1656 р. (див. 
ф. 28, on. 1, спр. 93, арк. 312 
і зв., акт 1).

Ф. 25, on. 1, спр. 285, арк. 608 -
610 зв., акт 11. Мови старо
українська і польська.
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ічня 3. -  Універсал коронного великого гетьмана Станіслава По- 
тоцького та коронного польного гетьмана Станіслава Лянцкорон- 
ського від 31 грудня 1655 р. до всіх станів людності Волинського 
воєводства, зокрема, про: 
ф створення на боці короля для війни проти Швеції Тишовецької 

конфедерації;
ф збір посполитого рушення. До нього повинен вступити кожен, хто вва
жає себе шляхтичем, і привести з собою від кожних 5 ланів землі або від 
кожних 15 міських димів по одному кінному жовніру. Небоєздатні (вдо
ви, діти, духівництво) мали виставляти жовнірів за цією самою нормою.
З кожних 10 тис. золотих у маєтностях також потрібно виставити одного 
добре спорядженого кінного жовніра. Ці норми виставлення почтів по
ширювалися й на тих осіб, які служили у війську: споряджених жовнірів 
вони мали включати до своїх корогов. У війні дозволялося брати участь 
також інфамісам, банітам та іншим, аби спокутувати вину, а також не- 
шляхтичам, якщо вони не на панщині;
ф забезпечення кожного полку воєводства, землі чи повіту гарматою з 
ядрами. Євреї від кожної особи чоловічої статі мали виставити по фунту 
свинцю і фунту пороху, передавши їх полковникам своїх воєводств, зе
мель або повітів;
ф виставлення у всіх полках посполитого рушення від кожних 10 димів 
(сільських і міських) одного піхотинця з мушкетом; для керівництва цією 
піхотою на пописі відповідного полку потрібно обрати ротмістра. Лано
ву піхоту, яка за рішенням останнього сейму мала служити ще півроку, 
мали виставити її ротмістри;
ф збір полку посполитого рушення Волинського воєводства 8 січня 
1656 р. поблизу м. Володимир, проведення до 15 січня попису й повідом
лення гетьманів про свою готовність; 
ф сувору заборону мати будь-які зв’язки з шведами.
За невиконання вимог універсалу винним загрожувало покарання.

Січня 8. -  Тестамент Катерини з Сестревитовських, у першому шлюбі 
Стефанової Линевської, у другому -  Станіславової [Дуніної] Вольської, 
складений 30 грудня 1655 р. в м. Володимир, зокрема, про поховання її “в 
костелі їх милостей отців домініканів володимирських”.
До Володимирського гродського уряду тестамент покійної Катерини 
Вольської подав її син від першого шлюбу Адам Линевський.

Січня 8. -  Ухвала екстраординарного сеймику Володимирського повіту 
від 8 січня 1656 р. у м. Володимир (скликано володимирською шляхтою 
через зрив шляхтою Луцького і Кременецького повітів воєводського по
сполитого рушення), зокрема, про:

Ф. 28, оп. 1,спр. 93,арк. 312зв.-
316, акт 2. Мови староукраїнська
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 93, арк. 318 — 
319, акт 6. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 316 і зв.,
акт 3. Мови староукраїнська і
польська.
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ф засвідчення прибуття шляхти повіту в м. Володимир згідно з своєю 
ухвалою від 28 грудня 1655 р.;
ф одержання універсалу коронних гетьманів щодо збору шляхти всіх 
трьох повітів Волинського воєводства на 8 січня в м. Володимир; 
ф неприбуття шляхти Луцького і Кременецького повітів на призначений 
день у м. Володимир;
ф неможливість у зв’язку з цим організувати воєводське посполите ру
шення, передбачене універсалом коронних гетьманів; 
ф заяву щодо своєї готовності зібрати окреме посполите рушення повіту, 
якщо буде відповідний універсал коронних гетьманів, волинського воє
води або волинського каштеляна з вказівкою часу і місця його збору.
До Володимирського ґродського уряду ухвалу подано від імені маршалка 
сеймику Стефана Іваницького.

Січня 10. -  Маніфестація Антонія Куперського від імені своєї дружини 
Малґожати перед Луцьким ґродським урядом про те, “иж року недавно 
прошлого [1655] мсца ©кьтобря двадцєть семого, двадцєть ©смого, 
двадцгт дєвятого днем купьі козаковь нємальїє по кияку тьісєчєй, такь 
реєстрових яко и сваволньїхь, с пульку Дуньцового, с пульку Вьіговьского 
и иньньїхь пульковь, которьіє поза Бушмь бьіли и назад южь ку Украинє 
поворочали сє, нападшьі на монастир Милєцький, тамь прєзь днем т[р]ьі 
мєпгькаючьі, ©кьрутьньїє тьіраньства в монастєру яко и по лєсах надь 
людьми, такь шляхєцького яко и простого стану, виконували, лупьі чи
нили, муки задавали, вшєлякие звєзєньїє доста/ики до того монастєра 
прєзь розньїє людє, позабєрали. Мальжонька манифєстуючоє [першо
го шлюбу] нєдалєко ют того монастєра в лєсє помєнєного урожоного 
пана Алєксаньдра Струтиньского тьіраньско на смерть забили, а са
мую мальжоньку манифєстуючого мучьіли, свицами пєкли, вшєлякиє
достатьки ... манифєстуючоє власньїє забрали__Такьжє справи розньїє,
записьі, рєкокгницьіє ©дньї побрали, другиє подє/?ли,... ©гнємь попали
ли и вь попєль ©бєрнули”.

Січня 12. -  Тестамент Барбари з Ґрохова Крииггофової Яйковської, скла
дений 2 грудня 1655 р. в замку м. Дубно, зокрема, про поховання її у 
Дубнівському бернардинському костелі.

Січня 19. -  Протестація від імені кн. Яна Святополка Четвертенського 
перед Луцьким ґродським урядом про грабунки, заподіяні луцьким бур
містром та луцькими міщанами і селянами з сіл Двірець, Ярославичі, 
Привередів та ін. (прізвища подано) у його дворі в передмісті м. Луцьк у 
жовтні -  листопаді 1655 р., під час перебування у Луцьку козацької залоги, 
“под прєтєкьстомь козацькимь вьіузьдавьшис на вшєлякую своєволю”.

Січня 22. -  Маніфестація від імені подружжя Войцеха і Катерини Ко- 
лачинських перед Луцьким ґродським урядом про загибель їхніх доку
ментів під час нападу на їхні вози, “кгдьі их мл. в року свижопрошьлом 
[1655], уносєчьі здорове своє пєрєд нєпрьіятєлялш коронними МОСКВОЮ 
єть иньтєстинис [спільно з] козаками, до Вьіжвьі бьіли уєхали”.

Січня 22. -  Маніфестація від імені луцького підкоморича Яна Гулевича 
перед Луцьким ґродським урядом про загибель його возів з майном і до
кументами, “кгдьі року свижопєрєминулого [1655] мца ©тшбрьіс дня 
пєтнадцєтого козаки з москвою злучєньїє на мєсто єго кр. мл. Люблин 
напали, а пєрєдмистя вси (огнем и мєчємь зносили, достатьки зас розньїє, 
такь по дьворах шляхєцьких, яко и кляшьторах, брали”.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 844 зв.
-  845 зв., акт 10. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 879 зв.
-  882 зв., акт 6. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 804 зв.
-  806, акт 14. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 808 зв., 
акт 16. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 809
і зв., акт 17. Мова староукраїн
ська.



(Року 1656

Січня 28. -  Протестація адміністратора с. Городок, маєтку Києво-Пе- 
черського монастиря, Яна Проскури Сущанського перед Луцьким ґрод
ським урядом про насильства, заподіяні у Городку ротмістром [Яна За- 
мойського] Войцехом Жеґотою “с пєхотою ровєнскою”.

Січня 28. -  Маніфестація Вацлава з Юшківців Гулевича перед Луцьким 
ґродським урядом про загибель його документів і майна на 7 тис. поль
ських золотих, переданих ним при відході 1655 р. в посполите рушен
ня на зберігання законникам Білостоцького монастиря, “за удєрєнємь 
прєз нєпрьіятєля козаковь з москвою на мєнованьш монастир и прьі вн- 
рабованю юного”.

Січня 28. -  Маніфестація Адама Білостоцького, від себе та від імені сво
го синівця Олександра Білостоцького, перед Луцьким ґродським урядом 
про загибель 1655 р. возів з їхніми документами і майном при розгромі
1655 р. козацьким і московським військами посполитого рушення Во
линського воєводства: “прєз єго кр. мл. пана нашого милостивого в року 
прошьлол* [1655] вицями на посполитоє рушєнє йод Краковєць ставєсчьі, 
прьі рєчах розньїх шкатулу з розньїми мунимєоталш ... взяль бьіль. Тєдьі 
за удєрєнємь прєз нєпрьіятєля козаковь з москвою на собоз посполитого 
рушєня и прьі розкгромєню ЮНОГО ТО ВСЄ, ШТО СЄ ВЬІЖЄЙ помєнило, з воза
ми забрано, жє жадноє налшєйшоє рєчьі манифєстуючьш з собою увести 
нє могль и нє увєзль”.

Січня 31. -  Реляція возного Григорія Корсняковського перед Володимир
ським ґродським урядом про огляд і засвідчення побиття градом озими
ни на ґрунті орендованих Мацеєм Боршковським сіл Клюськ і Клюська 
Волиця та про засвідчення скарги орендаря, який “великую теж крив
ду и шкоду свою бьіти указьівал за наступєнем нєприятєлсюш: иж ему 
пол тамошних восени прошлой арєидовньїх нє засєяно такь, яко бьіло 
потреба, а то прєз тоє, жє подданьїє тамошниє, збунтовавьшис, пол нє 
хотєли юзиминою засєяти, якож мало што засєяно; и в подводу, навє/я на 
тую утєчку, нє хотєли ити и рєчий паиских увозити, которьіє вси нємал в 
Клюску зостали и прєз нєприятєля побраньїє и порабованьїє суть”.

Лютого 1. -  Протестація Вавринця Крочовського перед Володимирським 
ґродським урядом про захоплення 1656 р., “вь дєн нового лита” Станіс
лавом Остинським, поручником з розміщеної у м. Володимир корогви 
королівського ротмістра Миколая Сенинського, 4 волів, “коштуючих 
золотьіх дєвєдидєсят”, у маєтку луцького біскупа -  с. Хотачів.

Лютого 4. -  Протестація від імені Станіслава Сарбієвського перед Во
лодимирським ґродським урядом про спустошення, заподіяні в маєтку 
його підопічної Анни Лисаковської -  с. Устилуг: 1653 р. -  татарами, а
1655 р. -  козаками.

Лютого 7. -  Маніфестація і протестація від імені Марцина Люшковсько- 
го, орендаря належних до Ковельського староства м. Вижва та сіл Вижва 
Стара, Гриковичі, Шайна і Красна Воля, перед Володимирським ґрод
ським урядом про збитки, яких зазнав орендар внаслідок переходу на 
початку 1656 р. Ковельського староства від познанського воєводи Кри- 
пггофа Опалинського до київського каштеляна Стефана Чарнецького, “а 
пєрєд тьш єсчє, в року близкопрошлол* [1655] ин сєньтєбро, козаки и Мо
сква с потугою своєю наступивши, тьігж добра и вси пожи/яки их знєсли 
и внивєч юбє/?нули”.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 814 зв. 
-815, акт 22а. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 815 — 
816, акт 23. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 816 
і зв., акт 24. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 8 -  9 зв., 
акт 16. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 11-12, 
акт 18. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 13 зв. -  
15, акт 20. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 15 -
16 зв., акт 21. Мова староукра
їнська.
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Лютого 9. -  Протестація від імені Геліяша Єловицького перед Володи- 
мирським ґродським урядом про напад 8 лютого 1656 р. Францішка Су
ходольського, поручника полку Андрія Суходольського, на обоз з його 
майном, що прямував з м. Замостя до маєтку Єловицького м. Соколь, і за
хоплення його мисливських хортів та про побиття і пограбування челяд
дю Суходольського його слуг і підданих, які супроводжували цей обоз.

Лютого 22. -  Приповідний лист короля Яна-Казимира від 19 лютого 
1656 р. королівському ротмістрові Тібурцію Бартлінському на формуван
ня корогви в 100 піхотинців.

Лютого 22 і 24. -  Універсал короля Яна-Казимира від 20 лютого 1656 р. з 
м. Львів до шляхти Волинського воєводства з повідомленням про рух ко
ронного війська під проводом київського каштеляна Стефана Чарнецько- 
го до м. Сандомир та з розпорядженнями про скликання 7 березня у м. Во
лодимир воєводського сеймику для організації збору поблизу м. Крилів 
воєводського посполитого рушення, про сплату на цьому сеймику забор
гованості з усіх податків і доставку зібраних грошей у м. Львів.

Лютого 22 і 23. -  Універсал коронного великого гетьмана Станіслава По- 
тоцького від 21 лютого до шляхти Волинського воєводства про перебу
вання шведського короля і розміщення шведського війська у м. Казимир 
Дольний та вжиття заходів необхідної перестороги.

Лютого 26. -  Протестація від імені Олександра на Кисилині Чаплича 
Шпановського перед Володимирським ґродським урядом про збитки на 
1600 польських золотих, заподіяні 23 лютого 165 [6] р. його підданим мі
щанам і євреям м. Кисилин жовнірами з волонтерської корогви ротмістра 
Іполита Снітовського з полку Міхала Криси.

Лютого 28. -  Універсал коронного польного гетьмана Станіслава Лянц- 
коронського від 28 лютого 1656 р. з м. Луцьк до шляхти Волинського 
воєводства про пересування шведського війська в напрямі Волині (після 
розгрому польської армії поблизу м. Големб) та з закликом рушати до 
м. Луцьк для об’єднання у боротьбі проти неприятеля.

Березня 3. -  Маніфестація Юрія Зайончковськош перед Луцьким ґрод
ським урядом про загибель його документів і поранення його самого 
15 жовтня 1655 р. “подь час козацькоє и московьскоє инькурсьш” на 
м. Люблін.

Березня 6. -  Тестамент Яна Толстяковича, складений 30 травня 1655 р. в 
м. Луцьк, який, зазначивши, “що я у вірі святій загальній християнській 
Грецькій народившись, в ній життя закінчити хочу”, заповідав поховати 
його у тій церкві, яку оберуть його дружина і родичі.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Яна Толстяковича 
подала його дружина Олександра з Перекладовських.

Березня 7. -  Ухвала екстраординарного сеймику Волинського воєводства 
від 7 березня 1656 р. у м. Володимир (скликаного згідно з королівським 
універсалом), зокрема, про:
ф обрання ротмістрами воєводського посполитого рушення володимир
ського старосту Даніеля Стемпковського, волинського підстолія Томаша 
Козику та Яна Мелешка;
ф зобов’язання ротмістрів рушити свої корогви з м. Володимир через 
три дні після сеймику і на 14 березня зібратися поблизу м. Крилів;

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 19 зв. -
20 зв., акт 23. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 899 зв.
-  900, акт 11. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 900 зв. 
-901, акт 12 (запис від 22 лю
того); ф. 28, оп. 1, спр. 93, 
арк. 352 і зв., акт 34 (запис від 
24 лютого). Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 901 зв.
-  902, акт 13 (запис від 22 лю
того); ф. 28, оп. 1, спр. 93, 
арк. 351 зв., акт 33 (запис від
23 лютого). Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 101 зв.- 
103, акт 93. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 904 зв.
-  905, акт 17. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 838 зв.
-  839, акт 2. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 906 зв.
-  907 зв., акт 2. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 361 зв.
-  362 зв., акт 41. Мови старо
українська і польська.
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ф зобов’язання воєводських поборців подимних податків надати подат
кові реєстри і зібрані гроші; 
ф обрання послів до короля.
До Володимирського ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику 
Олександр на Галичанах Чаплич Шпановський.

Березня 8. -  Реєстр шкод, заподіяних у листопаді 1655 р. в маєткові Ча- 
плинських с. Миловші королівським полковником Андрієм Суходоль- 
ським і його челяддю.
Судова присяга під даних про засвідчення реєстру.

Березня 8. -  Реєстр шкод, заподіяних у грудні 1655 р. в маєткові Чаплин- 
ських с. Миловші корогвою королівського ротмістра Стефана Радлін- 
ського з полку Андрія Суходольського.
Судова присяга під даних про засвідчення реєстру.

Березня 9. -  Маніфестація від імені Зофії Красинської та її опікунів пе
ред Луцьким ґродським урядом про захоплення козаками її речей і роз- 
шарпання документів при нападі 26 жовтня 1655 р. на с. Ремків, має
ток її брата кн. Андрія Чорторийського, де вона та її опікун Даніель Єло 
Малинський ховалися “пєрєд нєпрьіятєлємь на панства єго кор. млсти и 
Рєчьі Посьполитой насьтупуючьімь козаками и моськвою... Тєдьі заразь 
козацьі... вь барзо вєликой нападшьі купе, чєляд єго млсти пана бєлзкого, 
сопєкуна єє млсти, нєкоторую посєкьшьі, поранивьшьі, а нєкоториє з 
чєлядьі єго млсти до козаковь пристали”.

Березня 10. -  Маніфестація від імені Даніеля Єла Малинського перед 
Луцьким ґродським урядом проти шести його рукодайних слуг, які 
26 жовтня 1655 р., під час козацького нападу на маєток кн. Андрія Чор
торийського с. Ремків, де перебував тоді Єло Малинський, перейшли до 
козаків, і хоча невдовзі повернулися назад, але одразу й порозбігалися, 
забравши панське майно.

Березня 10. -  Маніфестація від імені Даніеля Єла Малинського та його 
дружини Гал піки перед Луцьким ґродським урядом про захоплення їх
нього майна та попсування і пошарпання документів при козацькому на
паді 26 жовтня 1655 р. на маєток с. Ремків кн. Андрія Чорторийського, де 
тоді перебувало подружжя і частина челяді якого перейшла до козаків.

Березня 11. -  Реєстр шкод, заподіяних 1655 р. “прєз инькурсьію козаць
кую и козаковь самьіхь” у Милецькому монастирі.
Реєстр подано від імені милецького архімандрита, луцького і острозького 
єпископа Діонізія Балабана.

Березня 13. -  Універсал коронного хоружого Олександра Конецполь- 
ського від 4 березня 1656 р. до коронного війська про збереження належ
ної дисципліни під час перебування на Волині.

Березня 13. -  Універсал короля Яна-Казимира від 27 лютого 1656 р. до 
шляхти Волинського воєводства про необхідність терміново сплатити 
ухвалений 1654 р. чотирикратний подимний податок і ліквідувати забор
гованість з інших подимних, аби утримувати іноземне наймане військо.

Березня 13. -  Універсал волинського скарбника і поборці Станіслава Му- 
шатича Охлоповського від 1 березня 1656 р. до шляхти Луцького повіту 
про прибуття його 10 березня 1656 р. в м. Луцьк для збору, згідно з ко
ролівським універсалом, ухваленого 1654 р. чотирикратного подимного 
податку.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 907 зв.
-  908 зв., акт 3. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 908 зв.
-  909, акт 4. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 841 зв.
-  842 зв., акт 6. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 842 зв.
-  843, акт 7. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 843 зв.
-  844, акт 8. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 909 -  
910, акт 5. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 910 
і зв., акт 6. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 912 — 
913, акт 8. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 910 зв.
-912 , акт 7. Мови староукра
їнська і польська.
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Березня 14. -  Універсал короля Яна-Казимира від 15 лютого 1656 р. до 
шляхти Волинського воєводства про необхідність терміново сплатити 
ухвалений 1654 р. чотирикратний подимний податок для утримання на
йманого війська.

Березня 14. -  Універсал волинського скарбника і поборці Станіслава Му- 
шатича Охлоповського від 1 березня 1656 р. до шляхти Володимирського 
повіту про прибуття його 10 березня 1656 р. в м. Луцьк для збору чотири
кратного подимного податку.

Березня 16. -  Протестація Абрама Сестровитовського та його дружини 
Теофілії з Коморовських перед Володимирським ґродським урядом про 
збройні наїзди у січні 1656 р. його брата Даніеля Сестровитовського на 
їх двір у с. Мишів, побиття й поранення слуг та челяді.
При цьому нападники видавали себе за шведів: “©крьїкь и трвогу вь 
сєлє учинили ©пулночьі, удаючи, иж швєдовє напали, вяжуть, сєкуть. 
Которьш сокрьїкь и галас помєнєная пани Сєстрєвитовьская, подстолина 
чєрниговьская, почувьшьі, перестрашеная будучи зь двора утєкати муси
ла; кияка разовь падьшьі, на гололєди розбиласе барзо, и ©д тьіхь час до 
здоровя першого прьшти не можєть”.

Березня 20 і 22. -  Універсал короля Яна-Казимира від 14 березня 1656 р. 
до посполитого рушення Волинського воєводства з наказом вирушати 
з-під м. Крилів на з’єднання з військом під командуванням київського 
каштеляна Стефана Чарнецького.

Березня 21. -  Універсал короля Яна-Казимира від 14 березня 1656 р. до 
тієї частини шляхти Волинського воєводства, яка не приєдналася до по
сполитого рушення поблизу м. Крилів, із закликом зібратися, обрати рот
містрів і рушити на з’єднання з коронним військом.

Березня 23. -  Універсал стольника Волинського воєводства Самуеля 
Долмата Ісайковського від 21 березня 1656 р. до волинської шляхти про 
скликання 24 березня у м. Луцьк сеймику.

Березня 24. -  Універсал короля Яна-Казимира від 5 березня 1656 р. до 
шляхти Волинського воєводства, яку покликано зібратися посполитим 
рушенням поблизу м. Крилів, про облогу шведами м. Замостя та про не
обхідність якнайшвидше з’єднатися з коронним військом, яким через 
хворобу коронного великого гетьмана [Станіслава Потоцького] команду
вав київський каштелян Стефан Чарнецький.

Березня 24. -  Маніфестація від імені Олександра Ґлуховського перед Во
лодимирським ґродським урядом про знищення козаками й татарами його 
приватного архіву при нападі 1654 р. “на маєтность вьішьпомєненого єго 
мл. пана Алєксаньдра Кглуховского Полохачовь алиас Робовьсчизьну” 
Овруцького повіту Київського воєводства.

Березня 26. -  Маніфестація Адама Бледзейовського перед Володимир
ським ґродським урядом про розграбування 1655 р. його майна, у т. ч. 
шкатули з документами, загоном козацько-московського війська, який 
наздогнав його обоз на дорозі поблизу м. Коцьк під час втечі до Луків- 
ського краю.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 366 -
367, акт 46. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 367 -  
368, акт 47. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 27 зв. -  
29, акт 28. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 936 зв.
-  937 зв., акт 21 (запис від 22 бе
резня); ф. 28, оп. 1, спр. 93, 
арк. 369 зв. -  370, акт 50 (запис 
від 20 березня). Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 936 
і зв., акт 20. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 938 
і зв., акт 22. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 941 
і зв., акт 26. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 192 -  
193, акт 148. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 41 зв. -
42, акт 35. Мови староукраїн
ська і польська.
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Березня 28. -  Ухвала екстраординарного, скликаного згідно з королів
ським універсалом, сеймику Волинського воєводства [в ньому взяла 
участь шляхта двох повітів -  Луцького і Кременецького] від 28 березня 
1656 р. в м. Луцьк, зокрема, про:
ф готовність згідно з універсалом короля зібрати на 7 березня воєводське 
посполите рушення поблизу м. Володимир і рушити далі згідно з коро
лівським ординансом;
ф згоду виконати вимоги королівського універсалу -  зібратися посполи
тим рушенням 3 квітня до с. Боголюбе й вирушити звідти на з’єднання з 
посполитим рушенням Володимирського повіту.
До Луцького ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику Самуель 
Долмат Ісайковський.

Квітня 3. -  Протестація від імені володимирського земського судді Ста
ніслава Корчминського і всіх міщан м. Крилів перед Володимирським 
ґродським урядом про збитки на 500 польських золотих, заподіяні 30 ве
ресня -  1 жовтня 1654 р. корогвою королівського ротмістра [Яна] Бутле- 
ра, зокрема, про те, що поручник корогви “в дому жидовскимь стоячи 
на имє Иршовьімь жидо[вь]скимь, добивьшисє до коморьі, такь самого 
господара яко и господьіню росьпудивьши, кухарку ш  на имє Марушку 
в томь жє дому зкгвальтил”.

Квітня 10. -  Приповідний лист короля Яна-Казимира від 9 березня 1656 р. 
Ризванові Рудзієвичу на формування татарської корогви у 100 коней.

Квітня 10. -  Універсал короля Яна-Казимира від [5] квітня 1656 р. до 
шляхти Володимирського повіту з докором за несплату до 10 березня 
1656 р. ретент з податків за минулі роки, як було пропоновано королів
ським універсалом від 17 лютого 1656 р., та з проханням сплатити ці 
гроші, вкрай необхідні на утримання війська.

Квітня 19. -  Універсал короля Яна-Казимира від 10 квітня 1656 р. до 
шляхти Волинського воєводства з повідомленням про успіхи у боротьбі 
проти шведів, яких коронним і литовським військом було притиснуто до 
р. Вісла, та з наказом зібрати посполите рушення поблизу м. Луцьк і на
4 травня прибути до королівського табору поблизу Тишова, а також про 
швидкий прихід союзного татарського війська та з порадою сховати, ви
явивши пересторогу перед союзниками, своє майно у містах і замках.
До луцьких ґродських книг цей універсал, у зв’язку з нечинністю упро
довж певного часу уряду після смерті в квітні 1656 р. луцького старости 
Владислава-Домініка Заславського, було внесено 18 січня 1657 р. -  див. 
ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 27 зв. -  28 зв., акт 13.

Квітня 27. -  Маніфестація королівського ротмістра Самуеля Голуба перед 
Володимирським ґродським урядом про захоплення подружжям Яном і 
Олександрою з Загоровських Марковськими після смерті його дружини 
Зофії з Загоровських майна і майнових документів на маєтки Голубів у 
Волинському воєводстві.
Є згадка про участь Голуба в березні 1656 р. у посольстві до Війська За
порозького.

Квітня 29. -  Протестація Яна Червінського перед Володимирським ґрод
ським урядом про захоплення його збіжжя й іншого майна передміща- 
нами м. Володимир Миськом Боранчуком, Филипом Борисиком та ін. 
підданими володимирської земської суддини [Гельжбети Корчминської]
1655 р., під час наступу козацького і московського війська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 280, арк. 946 -  
947, акт 30. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 229 -  
230, акт 172. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 375 
і зв., акт 55. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 375 зв. -  
376, акт 56. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 380 -  
381, акт 60. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 49 зв. -  
50 зв., акт 41. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 51 зв. -
52 зв., акт 43. Мови староукра
їнська і польська.
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Травня 2. -  Універсал короля Яна-Казимира від 22 квітня 1656 р. до ко
мандування коронного і найманого війська про звільнення євреїв від вій
ськових постоїв.

Травня 6. -  Універсал короля Яна-Казимира від 8 лютого 1656 р. про 
звільнення від військових постоїв та вибирання стадій з маєтків пере
мишльського підчашого Марцина-Костантого Красицького -  м. Камінь, 
сіл Ворокомле, Видерта та ін. у Волинському воєводстві.

Травня 9. -  Протестація від імені архімандрита Бенедикта Мокосія Бако- 
вецького перед Володимирським ґродським урядом проти Яна Гораїна, 
який “смєль и важильсє пєвьньїє сєла, мєновитє Рукини и Бурємєі/ з ихь 
приналєжьностями, до арьхимандрии Жьідичиньскоє налєжачиє, у коро
ля швєдского упрошати” і 11 грудня 1655 р. їх захопив.

Травня 9. -  Протестація від імені Катерини Овлочинської перед Володи
мирським ґродським урядом про збройний напад 4 травня 1656 р. жов
нірів корогви королівського ротмістра Тележинського на її двір і маєток 
Овлочин, вбивство, побиття, поранення й пограбування підданих і челяді.

Травня 9. -  Протестація від імені Гелени Вилежинської перед Володи
мирським ґродським урядом про збройний напад 3 травня 1656 р. жовні
рів корогви Адама Харлинського на її двір і маєток в с. Порськ, поранен
ня й пограбування підданих і челяді.

Травня 9. -  Протестація від імені Криштофа Конецпольського перед Во
лодимирським ґродським урядом про збитки, заподіяні 9 серпня 1655 р. 
козацькою корогвою королівського ротмістра Ґабріеля Свирського в його 
с. Гриковичі.
Судова присяга підданих і реєстр збитків.

Травня 9. -  Протестація від імені архімандрита Жидичинського монас
тиря Бенедикта Мокосія Баковецького перед Володимирським ґродським 
урядом про захоплення 14 березня 1656 р. монастирських маєтків Бого- 
любе й Рукині з Підгоровським млином королівським ротмістром Ста
ніславом Суходольським “в пульку шрдинаньскил* ПОМЄНЄНОГО ЗОІШІОГО 
кнєжати єго мл. пана воєводьі краковского [кн. Владислава-Домініка За- 
славського] подь комєньдою зась урожоного єго мл. пана Аньдрєя Сухо- 
долского”.
Реєстр збитків у тих маєтках.

Травня 9. -  Реляція возного Яна Занькевича перед Володимирським 
ґродським судом про вручення позову до королівського задвірного суду 
ротмістрові Станіславу Суходольському з полку Андрія Суходольського 
за скаргою архімандрита Жидичинського монастиря Бенедикта Мокосія 
Баковецького у справі щодо захоплення ним монастирських маєтків Бо- 
голюбе і Рукині з Підгорів[ським млином].

Травня 9. -  Протестація від імені володимирського і брестського єпис
копа Яна-Михайла Потія перед Володимирським ґродським урядом про 
збитки, заподіяні 1655 р. жовнірами корогви Даніеля Стемпковського у 
маєтку Володимирської кафедральної церкви с. П’ятидні.

Травня 12. -  Протестація державці с. Облапи Ковельського староства -  
Станіслава Якубовського, від себе та від імені громади с. Облапи, перед 
Володимирським ґродським урядом “на урожоного пана Родаковского, 
рояшистра єго кор. мл., и колшанию єго со починєнє розьньїх кривьдь

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 404 і зв., 
акт 77. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 394 і зв.,
акт 71. Мови староукраїнська і
польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 97 -  
98 зв., акт 63. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 72 зв.
-  74 зв., акт 58. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 74 зв.
-  76 зв., акт 59. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 76 зв. -  
87, акт 60. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 87 -  94, 
акт 61. Мова староукраїнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 94 -  
96 зв., акт 62. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 98 зв. -  
100, акт 64. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 91, арк. 330 -
332, акт 250. Мови староукраїн
ська і польська.
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и шкод в року тєпєрєшніш подданьш соблапьскимь и тоє маєтьности 
зубожене и вьнивечь ©бєрнєнє”.
Реєстр збитків.

Травня 12. -  Універсал короля Яна-Казимира від 27 квітня 1656 р. до 
ґродських, земських і міських урядів та шляхти Волинського воєводства, 
“на покой и бєспєчєнство жьідол/ даний”.

Травня 12. -  Квит “сод скарбу ero кор. мл. жидом воєводства Вольшского” 
про одержання від них 2 тисяч польських золотих поголовного податку.

Травня 14. -  Протестація від імені Юрія-Ґабріеля Ференсбаха перед 
Володимирським ґродським урядом “напротивько урожоньїмь паномь 
Мурзє Богдановичови, ротьмистрови хорогвн т[а]тарскоє ero кор. мл. 
надворноє, и Дзєфєрови Богдановичови, товаришови зпод тоеж ко
рогви братьи ... [о] то, иж помєнєнмє панове Богьдановичовє, нє кон- 
тєнтуючис першими розньїми и розмаитьшм кривдами и шкодами..., хо- 
тячи протестанта такь здоровья яко и маєтьности позбавити. Мєновитє 
пань Дзифєрьій Богданович значьньїє пєрєхвалки и содповєди пєрєд 
рознмми людми грозячи и пєрєхваляючис на протєсьтанта и субстанцию 
єго согнємь маш  спалєнєл* маєтьности по килькакрот чинил, и тєпєр 
чинити нє пєрєстає/и”.

Травня 16. -  Запис про сплату, згідно з королівською асигнацією від 
12 травня 1656 р., міщанами і євреями м. Володимир 500 польських золо
тих на утримання корогви королівського ротмістра Андрія Жухорського.

Травня 17. -  Маніфестація від імені Яна Масальського перед Володи
мирським ґродським урядом про неможливість взяти участь у посполито
му рушенні через хворобу: “такь барзо єсть сторганьїй и здєбилитованьїй, 
жє и владнути собою слушнє нє можєт, и претож на тую тєпєрєшнюю 
єго кор. мл. и Рєчи Посполитоє услугу противько швєдомь ... на мєсцу 
своимь шляхтича... урожоного пана Миколая Вєнькгриновского (которо- 
го бьітьє на томь посполитомь рушєню часу потреби попись єнєралньїй 
пульковьничий вьісвєдчить)... ©рдиноваль”.

Травня 23. -  Маніфестація від імені Яна Мисловського перед Володи
мирським ґродським урядом про залишення 2 березня 1656 р. королів
ським ротмістром Станіславом Івановським з полку луцького старости 
кн. Дмитра-[Юрія] Вишневецького своїх возів з майном у маєтку Мис
ловського с. Свинарин та про самовільний переїзд челяді Івановського
4 травня 1656 р. до с. Осекрів, де ці вози і майно Івановського захопила 
старостина кн. Дмитрова Вишневецька і відправила в с. Войковичі.

Червня 17. -  Реляція возного Даніеля Пирятинського перед Володи
мирським ґродським урядом про вручення королівському ротмістру Ра- 
фалові Милецькому і товаришеві його корогви Литвиновському двох по
зовів до гетьманського суду у справі щодо захоплення ними збіжжя у 
маєтку Миколая Вилежинського с. Брани.

Липня 3. -  Універсал короля Яна-Казимира від 26 червня 1656 р. до 
шляхти Володимирського повіту, яка залишилася у своїх домівках, а 
також до всього населення повіту, про наближення союзної татарської 
орди, для якої потрібно зібрати провіант, а також про вжиття заходів не
обхідної перестороги.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 405 і зв., 
акт 78. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 405 зв. -  
406, акт 79. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 350 зв. -  
351 зв., акт 264. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 406 і зв., 
акт 80. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 102 зв. -  
103 зв., акт 68. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 105 -  
106, акт 71. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1,спр. 93, арк. 126 зв.- 
127, акт 90. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 28, оп. 1,спр. 93, арк. 431 зв.-
432, акт 105. Мови староукра
їнська і польська.
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Липня 4. -  Маніфестація державців Яна і Якуба Зелінських перед Во- 
лодимирським ґродським урядом про збитки, заподіяні у березні 1656 р. 
козацькою корогвою сандомирського каштеляна [Станіслава Вітовсько- 
го] в їх селах Шпрахи і Городище.
Судова присяга підданих на підтвердження маніфестації.

Липня 4. -  Маніфестація державців Яна і Якуба Зелінських перед Воло- 
димирським ґродським урядом про захоплення у липні 1655 р. худоби 
жовнірами корогви королівського ротмістра Казимира Прусиновського у 
під даних Зелінських в селах Шпрахи і Городище.
Судова присяга під даних про захоплення 8 волів.

Липня 26. -  Маніфестація володимирських міщан, євреїв Лейзора Мош- 
ковича і Шломи Якубовича та локацького міщанина, єврея Іцка Яхиле- 
вича, факторів поборці Волинського воєводства Яна Гулевича, перед 
Володимирським ґродським урядом про неможливість зібрати чоповий 
податок за останню чверть 1656 р. з єврейської громади м. Володимир 
через “інкурсію московську і козацьку” і з проханням перенести строк 
сплати на наступний рік.

Липня 26. -  Маніфестація луцьких міщан, євреїв Лемеля Юдича, Абрама 
Левковича [Лейбовича], Юди Новаковича, Лемеля Юшовича, факторів 
волинського поборці Яна Гулевича, перед Володимирським ґродським 
урядом про неможливість зібрати чоповий податок за четверту чверть 
1656 р. з єврейської громади м. Луцьк через “інкурсію московську і ко
зацьку” і з проханням перенести строк сплати на наступний рік.

Липня 29. -  Лист короля Яна-Казимира від 4 липня 1656 р. до київської 
воєводини Анастазії Кисіль з розпорядженням передати в королівську 
канцелярію документи з архіву її покійного чоловіка Адама Киселя сто
совно встановлення кордонів між Річчю Посполитою і Московським 
царством.
Реєстр переданих документів.

Серпня 4. -  Протестація від імені Яна Замойського та його підданих -  
рівненських міщан і євреїв, перед Володимирським ґродським урядом 
про розбійницькі наїзди 1655 р. корогви королівського ротмістра Ґабрі- 
еля Свирського на м. Рівне і маєтки Рівненського ключа, смертельне по
ранення рівненського плебана, ксьондза Адама Зимницького, грабунки 
та ін. безчинства.
Під час наїзду ксьондз сховався від нападників у будинку рівненського 
єврея Шломи Шмойловича.
Реєстр захопленого майна та судова присяга підданих.

Серпня 4. -  Протестація від імені Яна Замойського перед Володимир
ським ґродським урядом про спустошення, заподіяні 1655 р. жовніра
ми корогви королівського ротмістра Ґабріеля Свирського у його маєтку 
с. Сатиїв.

Серпня 8. -  Реєстр корогви полковника і ротмістра посполитого рушення 
Волинського воєводства, волинського каштеляна кн. Міхала-Юрія Чор- 
торийського, яка стала на військову службу з 1 травня 1656 року.

Серпня 8. -  Реєстр корогви ротмістра посполитого рушення Волинсько
го воєводства Ярослава Потія, яка стала на військову службу з 1 травня 
1656 року.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 139 зв. -
141 зв., акт 101. Мови староукра
їнська і польська.

Ф.28,оп. 1,спр. 93, арк. 141 зв.- 
143, акт 102. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 144 зв. -  
145 зв., акт 105. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1,спр. 93, арк. 145 зв.- 
147, акт 106. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 441 -  
443 зв., акт 117. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 156 зв. -  
164, акт 115. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 164 -  
174, акт 116. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 160, арк. 56 -
57 зв. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 160, арк. 57 зв. -
58 зв. Мови староукраїнська 
і польська.
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Серпня 8. -  Реєстр корогви ротмістра посполитого рушення Волинсько
го воєводства Самуеля Долмата Ісайковського, яка стала на військову 
службу з 1 травня 1656 року.

Серпня 8. -  Реєстр корогви ротмістра посполитого рушення Волинсько
го воєводства Томаша Козики, яка стала на військову службу з 1 травня 
1656 року.

Серпня 8. -  Реєстр корогви ротмістра посполитого рушення Волинсько
го воєводства Яна Шимковича Шклинського, яка стала на військову 
службу з 1 травня 1656 року.

Серпня 8. -  Реєстр корогви ротмістра і стражника полку посполитого 
рушення Волинського воєводства Володимира Гулевича, яка стала на 
військову службу з 1 травня 1656 року.

Серпня 8. -  Реєстр корогви ротмістра посполитого рушення Волинсько
го воєводства Яна Мелешка, яка стала на військову службу з [1 травня]
1656 року.

Серпня 8. -  Реєстр корогви ротмістра посполитого рушення Кременець
кого повіту Волинського воєводства Стефана Ледуховського, яка стала 
на військову службу з 1 травня 1656 року.

Серпня 14. -  Маніфестація Стефана Єла Букоємського перед Володимир
ським ґродським урядом про неможливість приєднатися до посполитого 
рушення через хворобу.
Замість нього вирушив його брат Юрій Єло Букоємський.

Серпня 19. -  Універсал короля Яна-Казимира від 13 серпня 1656 р. до 
шляхти Волинського воєводства з наказом посполитому рушенню при
бути 20 серпня 1656 р. в район м. Белжиці для посилення коронного вій
ська після поразки від шведів поблизу м. Варшава.

Вересня 12. -  Універсал короля Яна-Казимира від 5 вересня 1656 р. 
до шляхти Волинського воєводства з повторним наказом посполитому 
рушенню прибути 13 вересня в район м. Казимир Дольний.

Вересня 12. -  Маніфестація від 11 вересня 1656 р. у м. Володимир мар- 
шалка сеймику Волинського воєводства Францішка-Станіслава Папсько
го, від себе та від імені частини шляхтичів, які зібралися того дня на 
сеймик і підписали маніфестацію, перед Володимирським ґродським 
урядом про нез’явлення решти волинської шляхти 8 вересня 1656 р. на 
умовлене місце збору воєводського посполитого рушення поблизу м. Со- 
коль, нез’явлення їх 11 вересня 1656 р. на нове місце збору поблизу 
м. Володимир та про своє очікування на їхнє приєднання.

Вересня 14. -  Запис про розгляд у суді Лохвицької ратуші справи щодо 
захоплення шапки у жителя м. Лохвиця Василя Бородаєнка, який повідо
мив, що 25 грудня 1655 р., “кгдьі ратньїє люде єго цар. вел. чєрєзь Лодг- 
вицу ишли, тогдьі шапку с хатьі в окна з головьі в мєнє, которьімь хлібь 
даваль москалі схопили. И тєпер тую шапку чєрвоную фалєндишовую, 
куницєю собложєную, в Марка Назарова, салдата полку Яблонєвско- 
го, позналь. Тєдьі мьі, врядь, вислухавши тоєй соповєди, казали юному

Ф. 21, оп. 1, спр. 160, арк. 58 зв.
-  60. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 160, арк. 60 -  
61. Мови староукраїнська і поль
ська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 160, арк. 61 -  
62 зв. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 160, арк. 63 зв.
-  63 зв. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 160, арк. 63 зв.
-  64 зв. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 160, арк. 64 зв., 
78 -  79 зв. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 180 зв. -  
181 зв., акт 122. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 462 і зв., 
акт 134. Мови староукраїнська і 
польська. До луцьких ґродських 
книг цей універсал внесено 18 
січня 1657 p.; див. ф. 25, оп. 1, 
спр. 282, арк. 31 і зв., акт 16.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 497 -  
498, акт 165. Мови староукраїн
ська і польська. До луцьких ґрод
ських книг цей універсал внесе
но 18 січня 1657 p.; див. ф. 25, 
оп. 1, спр. 282, арк. 31 зв. -  
32 зв., акт 17.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 501 зв.
-  504, акт 168. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 1528, оп. 1, спр. 1, арк. 32 зв.
-  33. Мова староукраїнська. 
Опубл. :  Лохвицька ратушна 
книга другої половини XVII ст. -  
С. 71-72. Док. №67.



“УС голови хмелем обмщрньїе маючи ’

Марку стати, которого пьітали, (от кого бьі тую шапку міль. Што сонь 
имєноваль, жє тую шапку в Білон Церкви в сальдата купиль. И мьі на
казали, жєбьі Васко при шапці своєй зосталь, а Марку шкоди своєм на 
заводци повинєнь доходи/я”.

Вересня 16. -  Лист групи шляхтичів Кременецького повіту до Креме
нецького ґродського уряду від 15 вересня 1656 р. з м. Ляхівці про не
можливість виступити у посполите рушення внаслідок недавнього ро
зорення їхніх маєтків козаками (“тєпєр свєжо прєз інкурсию козаг/кую 
зьруинованьїхь”).

Вересня 18. -  Протестація луцького міщанина, караїма Абрама Шмой- 
ловича, від себе та від імені всієї громади луцьких караїмів, перед Во
лодимирським ґродським урядом проти Адама Кобецького, Олександра 
Вроблевського та ін., які 14 вересня 1656 р., під час ярмарку в м. Луцьк, 
громили зі своєю челяддю караїмські будинки і обстріляли караїмську 
кінасу.

Вересня 18. -  Універсал короля Яна-Казимира від 13 вересня 1656 р. до 
всіх урядів Волинського воєводства й військового командування з нака
зом не кривдити євреїв і боронити їх від утисків.

Вересня 18. -  Універсал короля Яна-Казимира від 13 вересня 1656 р. до 
шляхти і урядів Волинського воєводства щодо непоширення на волин
ських євреїв юридичних норм про кадуки.

Вересня 20. -  Реєстр шляхтичів Кременецького повіту, “прєз инькурсию 
козаг/кую свєжо зьдєзолсованьїхь”, які не змогли внаслідок цього висту
пити у посполите рушення.
Реєстр складено у м. Ляхівці.

Вересня 22. -  Маніфестація від імені волинського каштеляна кн. Міхала- 
[Юрія] Чорторийського перед Володимирським ґродським урядом про 
його прибуття 10 вересня 1656 р., із запізненням на два дні від визна
ченого терміну, до м. Соколь і марне двотижневе очікування, спочатку у 
таборі поблизу с. Жджари, а потім поблизу с. Литовеж, збору шляхти на 
посполите рушення, а також про його готовність своєчасно прибути до 
визначеного місця нового збору посполитого рушення.

Вересня 23. -  Універсал волинського каштеляна кн. Міхала-Юрія Чор
торийського від 23 вересня 1656 р. до шляхти Володимирського повіту з 
закликом приєднатися до його табору, який ще ненадовго затримається 
поблизу с. Крилів.

Вересня 25. -  Тестамент Теодора Костенецького, складений 29 березня
1656 р., зокрема, про те, що він “немалий час провів на службі Речі По
сполитої з ясновельможним його милістю паном Олександром на Конец- 
полі Конецпольським, воєводою сандомирським теперішнім, а перед тим 
хоружим коронним, за що мені винно платні за три роки”; ту платню він 
заповів своїй дружині.
До Володимирського ґродського уряду тестамент покійного Теодора 
Костенецького подала його дружина Кристина з Ґедройців.

Вересня 26. -  Універсал волинського каштеляна кн. Міхала-Юрія Чор
торийського від 26 вересня 1656 р. до шляхти Володимирського повіту з 
проханням зібратися на посполите рушення 29 вересня 1656 р. до м. Во
лодимир.

Ф. 21, on. 1, спр. 160, арк. 72 зв.
-  73 зв. Мови староукраїнська і
польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 93, арк. 206 зв.
-  207 зв., акт 142. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 93, арк. 512 
і зв., акт 178. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф.28,оп. 1,спр. 93,арк. 512зв.— 
513, акт 179. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 21, on. 1, спр. 160, арк. 77 зв. 
Мови староукраїнська і поль
ська. Кінець акта не зберігся.

Ф. 28, on. 1, спр. 93, арк. 207 зв. -  
208 зв., акт 143. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 93, арк. 530 зв. -  
531, акт 191. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 93, арк. 531 зв. -  
533 зв., акт 192. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, on. 1, спр. 93, арк. 538 зв. -
539 зв., акт 196. Мови старо
українська і польська.



(Року 1656

Жовтня 4. -  Ухвала екстраординарного сеймику Володимирського повіту 
від 29 вересня 1656 р. у м. Володимир (скликаного згідно з універса
лами -  королівським і волинського каштеляна), зокрема, про: 
ф неможливість зібратися посполитим рушенням поблизу м. Соколь чи 
с. Крилів без шляхти Луцького й Кременецького повітів; 
ф неможливість виступити посполитим рушенням до королівського вій
ська через небезпеку від козаків і орди та хворобу, яка поширилася на 
села наче пошесть;
<$> сформування замість повітового посполитого рушення найманої ко
рогви на 100 коней;
ф збір з Володимирського повіту на утримання цієї корогви шестикрат
ного подимного податку;
ф обрання поборцею Яна Кашовського, який повинен збирати цей пода
ток за старими квитами і юраментами й завершити збір за два тижні; 
ф зобов’язання тих, хто не хоче платити, служити в корогві без утри
мання;
ф обрання ротмістром корогви Яна Мелешка;
ф призначення утримання на чверть року: ротмістрові 1,5 тис. польських 
золотих, товаришеві -  по 60 польських золотих на коня, але якщо виник
не потреба у службі корогви ще на одну чверть року, то оплату мало бути 
проведено за ставками кварцяного війська;
ф обрання послами для повідомлення королеві рішень сеймику Федо
ра Линевського і Стефана Тишецького, на посольство яких виділено 
400 польських золотих. Повернутися і скласти звіт вони повинні через 
три тижні.
До Володимирського ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику 
Якуб Война Оранський.

Жовтня 5. -  Універсал короля Яна-Казимира від 13 вересня 1656 р. до 
старост Луцького, Кременецького і Володимирського повітів Волинсько
го воєводства та їхніх підстарост про пильний нагляд за збором податків, 
зокрема з євреїв, та за оплатою жовнірів.

Жовтня 7. -  Маніфестація Самуеля Лещинського та його брата і сестер 
перед Володимирським ґродським урядом про знищення шведами їхньо
го родового архіву у замку с. Баранів під час вторгнення шведського вій
ська в Люблінське воєводство.

Листопада 13. -  Протестація від імені Юрія Пузини перед Володимир
ським ґродським урядом про напад на нього підданих Марцина Люшков- 
ського 1655 р., під час повернення з м. Люблін на Волинь, пограбування, 
побиття й поранення його.
Реєстр захопленого майна.
Протестацію внесено до ґродських книг із запізненням через перебу
вання Пузини у посполитому рушенні, хворобу, нечинність упродовж 
кількох місяців Луцького ґродського уряду у зв’язку зі смертю в квітні
1656 р. луцького старости Владислава-Домініка Заславського і створення 
нового уряду старостою Дмитром-[Юрієм] Вишневецьким.

Листопада 13. -  Маніфестація від імені Овдоті Калусовської перед Воло- 
димирським ґродським урядом про втрату разом з іншим майном 1655 р. 
під час “інкурсії козацької”, в с. Любитів документів з родинного архіву.

Листопада 15. -  Маніфестація від імені Станіслава Сарбієвського, опі
куна Анни Лисаковської, перед Володимирським ґродським урядом про 
спустошення упродовж 1656 р. її маєтку с. Устилуг коронним військом.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 559 -  
560 зв., акт 214. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 21, оп. 1, спр. 160, арк. 88 зв.
-  89. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 214 зв. -  
215 зв., акт 150. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 253 зв. -  
257 зв., акт 171. Мови старо
українська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 257 зв. -  
258, акт 172. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 261 зв. -
263, акт 174. Мови староукра
їнська і польська.



“УС голови хмелем облхщрньїє маючи ”

Серед інших названо корогви кн. Міхала Радзивілла і кн. Дмитра Ви- 
шневецького.
Реєстр захопленого майна.

Грудня 14. -  Протестація Адама-Олександра Дзербицького, капітана ко
ролівського війська, перед Володимирським ґродським урядом про спус
тошення і спалення 9 грудня 1656 р. маєтку с. Смідин (був у держанні 
Дзербицького) жовнірами королівського ротмістра Станіслава Служев- 
ського.
Реляція возного Семена Трубельського про огляд поранених підданих і 
обволання вбивства підданого Яроша Хилькевича.

Грудня 16. -  Протестація від імені Петра Косаковського, поручника ко
рогви київського каштеляна Стефана Чарнецького, перед Володимир
ським ґродським урядом про пограбування 17 листопада 1655 р. повста
лими міщанами м. Локачі його підданих з с. Боратин Кременецького по
віту, які поверталися додому після втечі перед козаками і московським 
військом.
Список пограбованих міщан.

Грудня 23. -  Протестація підданого Адама-Олександра Дзербицького з 
с. Смідин перед Володимирським ґродським урядом про смертельне по
ранення його батька Хвеська Лемещича при нападі 9 грудня 1656 р. на 
село корогви королівського ротмістра Станіслава Служевського.
Реляція возного Адама Долецького про огляд небіжчика та обволання 
вбивці.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 285 -  
288 зв., акт 190. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 291 -  
292 зв., акт 193. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 93, арк. 302 -  
303, акт 203. Мови староукраїн
ська і польська.
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ічня 3. -  Тестамент літинського старости Андрія Суходольсько- Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 245 -  
го, складений 18 лютого 1656 р. в с.Дорогиничі, який, “ідучи 247 зв., акт 7. Мови староукра-
для служби Речі Посполитій на війну” у разі можливої загибелі шська 1 польська,
розпорядився, зокрема, про своє поховання в Острівському кос
телі, “де рідні з предками своїми і моїми поховані”.

До Володимирського ґродського суду тестамент покійного Андрія Сухо- 
дольського подала його дружина -  Гелена з Брусилова Киселівна.

Січня 10. -  Протестація Міхала-Марціяна Єловицького перед Володи- Ф- 28, оп. 1, спр. 94, арк. 51 -
мирським ґродським судом проти Станіслава Камінського, який намов- ^2 зв> акт 35. Мови староукра-
ляв жолобецьких підданих Єловицького і гайдуків не виконувати своїх 
повинностей.

інська і польська.

Січня 1 5 .-  Асигнація коронного великого гетьмана Станіслава Потоць- Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 265 і зв., 
кого від 24 листопада 1656 р. на утримання коронної козацької корогви у акт 19. Мови староукраїнська і 
Володимирському і Грубешувському староствах. польська.

Січня 18. -  Універсал волинського скарбника і поборці Станіслава Му- Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 22 зв. -
шатича Охлоповського від 14 грудня 1656 р. до шляхти Волинського во- 23, акт 6. Мови староукраїнська
єводства про його готовність почати збір регенти з ухваленого 1655 р. 1 польська-
чотирикратного подимного податку [йдеться про ухвалений 1654 р. по
даток, обов’язковість збору якого підтверджено сеймовою конституцією 
від 19 травня 1655 р.].

Січня 18. -  Універсал волинського каштеляна кн. Міхала-Юрія Чорто- Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 23 і зв.,
рийського від 24 серпня 1656 р. до шляхти Луцького повіту про необхід- акт Мови староукраїнська і
ність надання допомоги коронному війську в районі м. Варшава і збір польська-
посполитого рушення Волинського воєводства 8 вересня поблизу м. Со- 
коль.

Січня 18. -  Універсал короля Яна-Казимира від 5 квітня 1656 р. до євреїв Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 24 зв. -
Волинського воєводства про призначення ленчицького каштеляна Олек- 25 зв., акт 9. Мови староукра-
сандра Сельського “на завідування справами і потребами скарбу корон
ного” і про термінову сплату євреями податкової заборгованості.

інська і польська.

ська і польська.

Січня 18. -  Універсал короля Яна-Казимира від 5 квітня 1656 р. до шлях- Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 25 зв. -
ти Луцького повіту Волинського воєводства з докором за несплату до 26, акт 10. Мови староукраїн-
10 березня 1656 р. регент з податків за минулі роки, як було пропоновано 
королівським універсалом від 17 лютого 1656 р., та з проханням сплати
ти ці гроші, вкрай необхідні на утримання війська.
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Січня 18. -  Універсал короля Яна-Казимира від 10 квітня 1656 р. до 
луцького старости, краківського воєводи кн. Владислава-Домініка За- 
славського з розпорядженням відновити 19 квітня роботу Луцького ґрод- 
ського суду, в якому поборці могли б судитися з ретенторами і згідно з 
декретами якого було б можливе примусове стягнення податків.

Січня 18. -  Універсал короля Яна-Казимира від 26 червня 1656 р. до 
шляхти Волинського воєводства, яка залишилася по своїх домівках, а та
кож до всього населення воєводства про наближення союзної татарської 
орди, для якої необхідно зібрати провіант, а також вжити заходів необхід
ної перестороги проти її можливої сваволі.

Січня 18. -  Універсал волинського каштеляна кн. Міхала-Юрія Чорто- 
рийського від 12 вересня 1656 р. з м. Соколь до шляхти Волинського во
єводства з докорами через неявку на посполите рушення до цього міста 
на 8 вересня 1656 р. та про своє очікування на запізнілу шляхту.

Січня 19. -  Протестація Ієроніма Солайського перед Луцьким ґрод
ським урядом про розорення у жовтні 1655 р., “по розьгромєнью войска 
короньнош под Солоньш Городком”, козацько-московським загоном з 
війська наказного гетьмана Данила Виговського, наведеного люблін
ським міщанином Мартином Кремпським, його маєтку с. Насутів побли
зу м. Люблін та про перебування його у козацькому полоні, до якого він 
потрапив з намови Кремпського.

Січня 19. -  Протестація Ієроніма Солайського перед Луцьким ґрод
ським урядом про його майнові втрати під час походу у жовтні 1655 р. на 
м. Люблін козацько-московського війська, очолюваного наказним геть
маном Данилом Виговським.

Січня 19. -  Протестація Павла Силяви перед Луцьким ґродським урядом 
про привласнення люблінським міщанином, кушніром Себастяном Се- 
стровичем двох скринь з майном і документами, переданої йому Силя- 
вою 1655 р. на зберігання перед відходом з м. Любліна до війська.
Сам Павло Силява був з Волині.

Січня 23. -  Протестація віце-ректора і братії Луцького єзуїтського коле
гіуму перед Луцьким ґродським урядом про спалення 15 листопада
1656 р. якимись ворогами єзуїтів належного їм гумна поблизу с. Дивин, 
“в которомь бьіли зьложьіли трьі стьіртьі [жита], в ко^едой по сту копь, 
на кгруотє власнммь своимь Дивинскимь, в лєсє тамошньїмь”.

Січня 24. -  Тестамент Зофії з Брозовських Ґабріелевої Козинської, скла
дений 29 березня 1656 р. в м. Луцьк “с пєчатю єє, а с подписомь руки 
урожоного єго мл. пана Стєфана на Бьілчу Сасиновьского на мєс/яцу 
єє, иж сама писат нє умєла”, зокрема, про поховання її “при костелі 
в Крупій, маєтності ясноосвєцоного княжати його милості Радзивілла, 
канцлера Великого князівства Литовського ”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Зофії Козинської по
дав її чоловік Габріель Козинський.

Січня 29 і 31. -  Універсал волинського воєводи Миколая-Юрія Чорто
рийського від 28 січня 1657 р. до шляхти Волинського воєводства про 
чутки щодо воєнної небезпеки та про скликання на 6 лютого у м. Луцьк 
воєводського сеймику.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 26 і зв.,
акт 11. Мови староукраїнська і
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 27 і зв., 
акт 12. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 30 -  
31, акт 15. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 5-8,  
акт 4. Мова староукраїнська. 
О п у б л .: Пам’ятники... -Т. 3.- 
С. 226-232.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 8-11, 
акт 5. Мова староукраїнська. 
О п уб л .: Пам’ятники....-Т. 3.- 
С. 221 -226.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 11 -  
12 зв., акт 6. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 22 і зв., 
акт 15. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 43 -  
44 зв., акт 26. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 60 зв. -  
61, акт 35 (запис від 29 січня); 
ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 287 зв. -  
288 зв., акт 33 (запис від 31 січня). 
Мови староукраїнська і польська.
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Січня 29. -  Протестація Яна-Августина Щепковського перед Луцьким 
ґродським урядом про кривди і збитки, заподіяні 13 березня 1656 р. фу
ражирами корогви королівського ротмістра Рокитницького з полку ко
ронного хоружого Яна Собеського у належній йому і його племіннику 
частині с. Гуляники.

Січня 31. -  Тестамент Івана Дідовича Трипольського, складений 25 січ
ня 1656 р. в с. Бобли, зокрема, з розпорядженням, щоб “тіло моє грішне 
дружина моя мила з дітками моїми згідно з законом нашим християн
ським в церкві, яка буде найближчою, поховали”.

Лютого 1. -  Тестамент Юрія Ґлембоцького, складений 24 квітня 1656 р. в 
с. Озліїв, зокрема, про його поховання “в костелі Острозькім їх милостей 
отців єзуїтів”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Юрія Ґлембоцько
го від імені ректора і братії Острозького єзуїтського колегіуму подав 
ксьондз Ян Стефановський.
Див. ще один тестамент Юрія Ґлембоцького за датою запису -  21 квітня.

Лютого 6. -  Ухвала екстраординарного сеймику Волинського воєводства 
від 6 лютого 1657 р. у м. Луцьк (скликано згідно з універсалом волин
ського воєводи [Миколая-Юрія Чорторийського]), зокрема, про: 
ф готовність виступити воєводським посполитим рушенням у разі за
грози з боку Семигородця і Війська Запорозького; 
ф відмову платити податки, не ухвалені сеймом;
ф обрання цехановськош стольника Яна-Францішка Любовицького по
слом від Волинського воєводства до короля для засвідчення йому (або 
гнєзненському примасу чи коронному великому маршалкові) твердої го
товності воєводства до захисту Речі Посполитої.
До Луцького ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику Стефан 
Ледуховський.

Лютого 7. -  Універсал коронного великого гетьмана Станіслава Потоць- 
кого від 2 лютого 1657 р. до депутатів корогов, висланих з асигнаціями 
для збору продовольства, про відомості щодо загрози раптового нападу 
з боку Семигородця, Війська Запорозького і Молдавії та з наказом при
скорити збір і доставку до війська зібраного продовольства.

Лютого 7. -  Універсал коронного великого гетьмана Станіслава Потоць- 
кого від 2 лютого 1657 р. до жовнірів полку коронного стражника, луць
кого старости кн. Дмитра Вишневецького про відомості щодо загрози 
раптового нападу з боку Семигородця, Війська Запорозького і Молдавії 
та з наказом зібратися до своїх корогов.

Лютого 7. -  Запис 18 декретів скарбового суду Волинського воєводства 
від 3 лютого -  6 червня 1653 р. про покарання волинської шляхти за не
сплату податків.

Лютого 8. -  Квит ігумена Луцького братського монастиря Самуеля Ши- 
ковича і провізорів Луцького православного братства Павла Силяви і 
Теодора Созоновича волинському підчашому Павлу Гулевичу [Воютин- 
ському] про одержання від нього 77 польських золотих щорічного видер- 
кафу (7%) за позичені йому 1100 польських золотих.
Ці гроші 1645 р. заповіла братству Анна Мушата Охлоповська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 33 зв. -  
35, акт 29. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 285 -  
287 зв., акт 32. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 68 зв. -  
71, акт 1. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 72 -  
73, акт 3. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 80 і зв., 
акт 8. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 81 і зв., 
акт 9. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 81 зв. -  
106, акт 10. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 108
і зв., акт 13. Мови староукраїн
ська і польська.
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Лютого 13. -  Універсал коронного великого гетьмана Станіслава Потоць- 
кого від 9 лютого 1657 р. до шляхти Волинського воєводства про загрозу 
нападу війська семигородського князя Юрія II Ракоці та про необхідність 
“громадитися до купи” для боротьби проти цієї небезпеки.

Лютого 14. -  Два універсали коронного великого гетьмана Станіслава 
Потоцького від 10 лютого 1657 р. на охорону маєтків Красицьких, зо
крема, перемишльського підчашого Марцина Красицького й Адама Кра- 
сицького.

Лютого 14. -  Протестація Якуба Войни Оранського перед Володимир- 
ським ґродським урядом про захоплення Якимом, Максимовим сином, 
дідичним підданим Семена Костюшковича з Глуботинської Волі (який 
долучився до козаків під час нападу козацько-московського війська в 
листопаді 1656 р. на Волинь), овець Войни у с. Вербичне.

Лютого 15. -  Тестамент Яна Сватковського, складений у день Воздви- 
ження св.Хреста (14 вересня) 1656 р. в с.Сторожів, який “на теперішній 
час будучи на службі Речі Посполитої” і бажаючи убезпечити дружину
і малолітнього сина від претензій з боку інших родичів, заповів їм все 
своє майно у Сандомирському повіті Сандомирського воєводства.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Яна Сватковського 
подано від імені його дружини Реїни з Волковицьких.

Лютого 15. -  Універсал коронного великого гетьмана Станіслава Потоць
кого від 9 лютого 1657 р. до шляхти Волинського воєводства про виступ 
проти Речі Посполитої семигородського князя Юрія II Ракоці, утворення 
для боротьби проти нього Тишовецької конфедерації та з закликом при
єднуватися до коронного війська, не чекаючи королівської декларації.

Лютого 19. -  Свідчення вдови Шимона Злоторовича -  Катерини, перед 
Луцьком ґродським урядом про повідомлення своєму сину Міхалу Зло- 
торовичу застереження його батька щодо намірів старшого брата Міха- 
ла -  Францішка, привласнити всю батькову спадщину.
Шимон Злоторович помер 1648 р. у м. Баранів, розміщеному за 7 миль за 
м. Люблін, до якого їхня сім’я втекла, рятуючись від наступу козацького 
війська.

Лютого 21 .- Універсал коронного великого гетьмана Станіслава Потоць
кого від 17 лютого 1657 р. до шляхти Волинського воєводства про при
єднання упродовж двох тижнів до коронного війська або до Тишовецької 
конфедерації.

Лютого 23. -  Асигнація коронного великого гетьмана Станіслава По
тоцького від 17 лютого 1657 р. ротмістру татарської корогви Мурзі [Бог
дановичу] на право збору хліба для його корогви.

Лютого 23. -  Роборація Станіславом-Казимиром Беневським свого тес- 
таменту, коли він “будучи сод наяснєйшого Яна-Казимира, короля пол- 
ського и швєдского, послом и комисаромь до урожоного Богдана Хмєл- 
ницького и всего Войска Запорозкого дєзикгьнованьш и в тую дорогу 
пустивьшьісє, маючьі иньконсилию нєпєвьности рєчьш людзьких и 
засадзьку смє/тти на кажьдол* мєс/ицу народови людзькому способлє- 
ную” [поїздка в Чигирин відбулася у березні 1657 р.].
До Луцького ґродського уряду роборацію подав сам Станіслав-Казимир 
Беневський.

Ф. 28, on. 1, спр. 94, арк. 306 і зв.,
акт 41. Мови староукраїнська і
польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 307 
і зв., акт 42; 307 зв. -  308 зв., 
акт 43. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 124 зв. -  
125, акт 77. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 282, арк. 112 зв. 
-113  зв., акт 20. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 282, арк. 113 зв. 
-114  зв., акт 21. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 282, арк. 116 -  
117 зв., акт 23. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 282, арк. 122 -  
123 зв., акт 27. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 282, арк. 124 
і зв., акт 28. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 282, арк. 124 зв.
-125, акт 29. Мова староукра
їнська.
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Лютого 23. -  Маніфестація колишнього жовніра Вацлава Садовського 
перед Луцьким ґродським урядом про захоплення селянами с. Кривда 
Луківського повіту під час відступу польського війська 1655 р. возів з 
його майном і документами.

Лютого 23. -  Протестація від імені Станіслава-Казимира Беневського, 
посла від короля Яна-Казимира до гетьмана Богдана Хмельницького, пе
ред Луцьким ґродським урядом про небажання євреїв м. Львів сплатити
2 тис. польських золотих, асигнованих королем на його посольство, та 
про підтримку євреїв львівським старостою Яном Мнішеком.

Лютого 26. -  Тестамент Яна Лямбарди Мировицького, складений 6 лю
того 1657 р. в с. Соловичі, зокрема, про його поховання в Привальському 
костелі.
До Володимирського ґродського суду тестамент покійного Яна Лямбар
ди Мировицького подала його дружина Олександра з Коханів.

Лютого 27 і 28. -  Універсал волинського воєводи кн. Миколая-Юрія Чор- 
торийського від 26 лютого 1657 р. до шляхти Волинського воєводства 
про збір коронного війська й посполитих рушень інших воєводств і по
вітів до м. Любачів, збір на 14 березня 1657 р. до м. Горохів волинського 
воєводського посполитого рушення і рух його до м. Любачів або туди, де 
будуть збиратися інші посполиті рушення.

Березня 5. -  Маніфестація Олександра Якимовича Гуляницького перед 
Луцьким ґродським урядом про викопання козаками, які 1655 р. вторгни
ся на Волинь, його скрині з майном і документами, що її він закопав на 
гумні в с. Гуляники.

Березня 7. -  Універсал коронного великого гетьмана Станіслава Потоць- 
кого від 26 лютого 1657 р. до шляхти Волинського воєводства із закли
ком про об’єднання з коронним військом поблизу м. Білгорай.

Березня 10. -  Маніфестація Павла Клячковського, суколектора волин
ського скарбника і поборці Станіслава Мушатича Охлоповського, від 
імені їх обох, перед Луцьким ґродським урядом про їхнє перебування з 
15 грудня 1656 р. до 10 березня 1657 р. у м. Луцьк для збору ретенти з 
ухваленого 1655 р. чотирикратного подимного податку, та про несплату 
цієї заборгованості.

Березня 13. -  Універсал короля Яна-Казимира від 27 лютого 1657 р. до 
шляхти Волинського воєводства про скликання посполитого рушення 
перед небезпекою вторгнення війська семигородського князя [Юрія II 
Ракоці].

Березня 17. -  Ухвала екстраординарного сеймику Волинського воєвод
ства від 16 березня 1657 р. у м. Горохів (скликано згідно з універсалом 
волинського воєводи [Миколая-Юрія Чорторийського]), зокрема, про: 
ф неможливість зібрати згідно з універсалом воєводи посполите рушен
ня через скресання річок і через втому від попередніх походів; 
ф готовність зібрати посполите рушення після видання королівського 
універсалу;
ф обрання цехановського стольника Яна-[Францішка] Любовицького по
слом від воєводства для повідомлення королеві [Янові-Казимиру] й ко
ронному великому гетьману [Станіславу Потоцькому] рішення сеймику. 
До Луцького ґродського уряду ухвалу подано за дорученням маршалка 
сеймику Юрія Вільгорського.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 81 і зв., 
акт 46. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 81 зв. -  
82 зв., акт 47. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 326 -
327 зв., акт 55. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 128 зв.
-  129 зв., акт 32 (запис від 
27 лютого); ф. 28, оп. 1, спр. 94, 
арк. 333 зв. -  335 зв., акт 58 (за
пис від 28 лютого). Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 88 і зв., 
акт 8. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 141 — 
142, акт 5. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 93 зв. -  
94, акт 13. Мова староукраїн
ська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 377 і зв., 
акт 85. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 170
і зв., акт 26. Мови староукраїн
ська і польська.
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Березня 27. -  Універсал короля Яна-Казимира від 8 березня 1657 р. до 
шляхти Волинського воєводства про вторгнення війська семигородсько- 
го князя [Юрія II Ракоці] і з наказом у зв’язку з цим збиратися поблизу 
м. Шоки коронному військові, а також на 20 березня 1657 р. там само -  
посполитому рушенню.

Березня 3 1 .- Тестамент Анни з Гораїнів Шолайської, складений 9 берез
ня 1657 р. в м. Луцьк, зокрема, про поховання її “в костелі їх милостей 
отців єзуїтів луцьких”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Анни Шолайської по
дав її чоловік -  луцький бурґрабій Гієронім Шолайський.

Квітня 5. -  Протестація від імені київського ловчого Станіслава Ковалев- 
ського перед Володимирським ґродським урядом про наїзд, всупереч ко
ролівському охоронному універсалові, 3 квітня 1657 р. драгунів капітана 
Рильського з полку Пісочинського на м. Кисилин, жорстоке вбивство 
кисилинського міщанина, мельника Гриця, тяжке поранення з пістолета 
Рильським кисилинського міщанина Марка й поранення драгунами ін
ших міщан.
Реляція возного Адама Долецького про огляд тіла Гриця і засвідчення 
вбивства його драгунами.

Квітня 10. -  Універсал волинського воєводи кн. Миколая-Юрія Чорто
рийського від 7 квітня 1657 р. до шляхти Волинського воєводства про 
скликання на 17 квітня у м. Луцьк воєводського сеймику для організації 
виконання королівського універсалу щодо збору посполитого рушення.

Квітня 10. -  Універсал волинського воєводи кн. Миколая-Юрія Чорто
рийського від 7 квітня 1657 р. до шляхти Володимирського повіту про 
скликання на 17 квітня у м. Луцьк воєводського сеймику для організації 
виконання королівського універсалу щодо збору посполитого рушення.

Квітня 16. -  Тестамент Даміяна Калусовського, складений 4 квітня
1657 р., зокрема, про поховання його згідно з артикулами “Церкви святої 
релігії Грецької”. До Володимирського ґродського суду тестамент покій
ного Даміяна Калусовського подано від імені Даміяна Гулевича [Дрез
денського] і Яна Калусовського.

Квітня 17. -  Універсал коронного великого гетьмана Станіслава Потоць- 
кого від 10 квітня 1657 р. до корогов, які перебували на лежах або пере
ходах, З повторним наказом приєднатися до війська.

Квітня 17. -  Ухвала екстраординарного сеймику Волинського воєводства 
від 17 квітня 1657 р. у м. Луцьк (скликано згідно з універсалом волин
ського воєводи [Миколая-Юрія Чорторийського]), зокрема, про: 
ф збір воєводського посполитого рушення на 8 травня 1657 р. до м. Во
лодимир, де буде встановлено військовий порядок і обрано ротмістрів; 
ф встановлення і спорядження з кожних засвідчених поборовими квита
ми 15 димів -  кінного жовніра, а з 10 димів -  пішого; 
ф обрання луцького земського судці Андрія Линевського і луцького вой- 
ського Богуслава Гораїна послами від воєводства до коронного стражни
ка [луцького старости кн. Дмитра Вишневецького] з проханням вжити 
заходів для виведення з воєводства корогов коронного війська, які по
стійно чинили насильства і грабунки в шляхетських маєтках; 
ф обрання волинського стольника Самуеля Долмата Ісайковського і Сте
пана Коритинського послами від воєводства до краківської воєводини

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 179 -
180, акт 31. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 184 -  
185 зв., акт 36. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 160 -  
161, акт 103. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 190 зв.
-  191, акт 4. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 407 і зв., 
акт 113. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 412 — 
414 зв., акт 118. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 194 
і зв., акт 7. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 194 зв.
-  195 зв., акт 8. Мови старо
українська і польська.



(Року 1657

[вдови луцького старости кн. Владислава-Домініка Заславського] з та
ким самим проханням.
До Луцького ґродського уряду ухвалу подав маршалок сеймику Володи
мир Гулевич.

Квітня 21. -  Тестамент Юрія Ґлембоцького, складений 20 грудня 1656 р. 
в с. Озліїв, зокрема, про його поховання, “про що велебних в Пану Богу 
їх милостей отців бернардинів дубнівських покірно і шанобливо, а також 
їх милостей панів екзекуторів цього тестаменту останньої волі моєї ниж
че поіменованих, прошу”.
Див. ще один тестамент Юрія Ґлембоцького під датою запису -  1 лютого.

Квітня 24. -  Тестамент Анни Ґабріелевої Свирської, складений 9 січ
ня 1657 р. в м.Дубно, зокрема, про її поховання в бернардинському 
костелі.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Анни Свирської подав 
ґвардіан Дубнівського бернардинського монастиря, капелан краківської 
воєводини ксьондз Вікторин Ґодлевський.

Квітня 26. -  Привілей короля Яна-Казимира від 10 лютого 1657 р. про 
надання Олександрові Довґирду посади житомирського войського.

Квітня 27. -  Тестамент Марини з Чеконських Петрової Макарської, скла
дений 1 серпня 1656 р. в с.Ватин, зокрема, про її поховання “згідно зі 
звичаями і обрядами святої Східної церкви християнської, у Ватині”.

Квітня 27. -  Тестамент Катерини з Заленжа Даніелевої Пузовської, скла
дений 27 квітня 1656 р. в с.Пузів, зокрема, щодо поховання її “у Володи- 
мирському костелі отців домініканів, в гробі батька мого”.

Травня 2. -  Тестамент Міхала Завадського, складений 28 березня 1657 р. 
в с. Овлочин, зокрема, про його поховання в м. Луцьк у отців доміні
канів.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Міхала Завадського 
подано за дорученням його дружини Анни.

Травня 4. -  Протестація Петра Станкара перед Луцьким ґродським уря
дом про кривди і збитки, заподіяні 10-12 жовтня 1656 р. корогвою коро
лівського ротмістра Юрія Вільгорського у його маєткові с. Жоравичі.

Травня 5. -  Тестамент волинського чашника Миколая Фрикача, складе
ний 16 листопада 1656 р. в м. Кременець, зокрема, про його поховання 
“тут, в Кременцю, у костелі отців францисканів”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Миколая Фрикача 
подано від імені його брата Олександра Фрикача.

Травня 9. -  Універсал волинського каштеляна кн. Міхала-Юрія Чорто- 
рийського від 9 травня 1657 р. до шляхти Волинського воєводства, яка 
зібралася посполитим рушенням на визначений сеймиком термін до 
м. Володимир, про її терміновий перехід до м. Соколь.

Травня 12. -  Приповідний лист короля Яна-Казимира від 14 січня 1656 р. 
королівському ротмістрові Богдану Лосю на формування татарської ко
рогви в 100 коней.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 209 -  
212, акт 16. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 214 — 
215, акт 18. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 215 зв. 
- 2 1 6  зв., акт 20. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 218 — 
220, акт 22. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 415 зв. 
-418 зв., акт 121. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 230 зв.
-  232 зв., акт 2. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 148 -  
149, акт 4. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 241 -  
243, акт 9. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 423 зв., 
акт 125. Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 252
і зв., акт 17. Мови староукраїн
ська і польська.
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Травня 14. -  Універсал волинського воєводи кн. Миколая-Юрія Чорто- 
рийського від 12 травня 1657 р. до тієї частини шляхти Волинського 
воєводства, яка не зібралася на 8 травня 1657 р. посполитим рушенням 
до м. Володимир, про перенесення збору цього рушення на 22 травня
1657 р. у м. Луцьк.

Травня 14 і 15. -  Універсал коронного великого маршалка, коронного 
польного гетьмана Юрія Любомирського від 14 травня 1657 р. до шлях
ти Волинського воєводства про збір воєводського посполитого рушення 
на 22 травня у м. Луцьк.

Травня 14 і 15. -  Універсал волинського каштеляна кн. Міхала-Юрія Чор- 
торийського від 14 травня 1657 р. до шляхти Волинського воєводства з 
проханням виконати універсал коронного маршалка, [коронного польно
го гетьмана Юрія Любомирського] і зібратися посполитим рушенням на 
22 травня 1657 р. у м. Луцьк.

Травня ЗО. -  Маніфестація Андрія Єловицького перед Луцьким ґрод
ським урядом про загибель родинних майнових документів при захо
пленні його 24 грудня 1653 р. в полон татарами, які після Сочавської екс
педиції коронного війська [проти Тимоша Хмельницького] розпустили 
свої загони на Волині.

Червня 1. -  Реляція луцького бурґрабія Ієроніма Солайського перед 
Луцьким ґродським урядом про роборацію свого тестаменту, складеного 
ЗО травня 1657 р. в м. Луцьк, “ижь єго милость сознаваючьш, идучьі на 
услугу Рєчьі Посполитоє на посполитеє рушене”.

Червня 2. -  Універсал волинського каштеляна кн. Міхала-Юрія Чорто- 
рийського від ЗО травня 1657 р. до шляхти Волинського воєводства про 
неможливість довше чекати на запізнілих до посполитого рушення і про 
виступ на з’єднання з коронним військом.

Червня 18. -  Реєстр кривд і збитків, заподіяних 23 -  24 травня 1656 р. у 
с. Голятин, маєткові Щасного-Збожного Лайщевського, корогвою Ста
ніслава Фалибовського.

Червня 18. -  Реєстр кривд і збитків, заподіяних 18 травня 1657 р. у с. Го
лятин, маєткові Щасного-Збожного Лайщевського, корогвою [Станісла
ва] Домашевського.

Червня 19 і 20. -  Універсал волинського воєводи кн. Миколая-Юрія Чор- 
торийського від 18 червня 1657 р. до шляхти Волинського воєводства 
про призначення на 7 липня поблизу м. Радомисль збору шляхтичів, які 
запізнилися до воєводського посполитого рушення.

Липня 2. -  Універсал короля Яна-Казимира від 14 червня 1657 р. до 
шляхти Волинського воєводства про збір, згідно з уже не раз повторе
ними універсалами, воєводського посполитого рушення, яке за цими 
універсалами мало зібратися, і 30 червня 1657 р. приєднатися до корон
ного війська під командуванням київського воєводи, [коронного велико
го гетьмана Станіслава Потоцького] там, де цього вимагатиме військова 
потреба.

Ф. 25, on. 1, спр. 282, арк. 258 і 
зв., акт 22; ф. 28, on. 1, спр. 94, 
арк. 424 зв. -  425 зв., акт 126а. 
Мови староукраїнська і поль
ська.

Ф.25,оп. 1, спр. 282, арк. 258 зв.- 
260, акт 23 (запис від 15 травня); 
ф. 28, on. 1, спр. 94, арк. 426 -  
427, акт 127 (запис від 14 травня). 
Мови староукраїнська і поль
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 282, арк. 260 -  
261 зв., акт 24 (запис від 15 трав
ня); ф. 28, on. 1, спр. 94, арк. 424 
і зв., акт 126 (запис від 14 трав
ня). Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 283, арк. 172 
і зв., акт 29. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 282, арк. 280 
і зв., акт 1. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 282, арк. 280 зв.
-  281 зв., акт 2. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 287 зв.
-  288, акт 6. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 288 
і зв., акт 7. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 290 зв. -  
293, акт 10 (запис від 19 червня); 
ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 431 -  
432 зв., акт 131 (запис від 20 
червня). Мови староукраїнська 
і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 314
і зв., акт 1. Мови староукраїн
ська і польська.
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Липня 16. -  Маніфестація від імені королівського ротмістра Олександра 
Дзербицького перед Луцьким ґродським урядом про неможливість через 
воєнну небезпеку доставити податкову кварту у 303 польських золотих і 
10 грошів, яку він, “маючьі сод короля єго мл. пана нашего милостивого 
село Смидино, в воєводсьтвє Вольшскомь а повєтє Луцькомь [так в акті; 
Володимирському] лежачую, собє сод того^с наяснейшого короля єго мл. 
конферованую” повинен був сплатити за 1657 р. “тамь, гдє тот податокь 
вьібераю/и”.

Липня 17. -  Ухвала екстраординарного сеймику Волинського воєводства 
від 15 липня 1657 р. в обозі поблизу с. Горбків (скликано воєводським 
посполитим рушенням), зокрема, про:
ф звільнення волинського каштеляна кн. Міхала-Юрія Чорторийського з 
посади директора воєводського посполитого рушення через призначення 
його брацлавським воєводою;
ф обрання директором і полковником воєводського посполитого рушен
ня кременецького старосту кн. Яна-Кароля Чорторийського; 
ф обрання ротмістрами воєводського посполитого рушення директора і 
полковника воєводського посполитого рушення, кременецького старосту 
кн. Яна-Кароля Чорторийського, волинського ловчого Яна Шимковича 
Шклинського, Володимира Гулевича, Богу слава Гораїна, Яна Мелешка, 
Томаша Линевського, Стефана Ледуховського, Яна Гулевича; 
ф збір 22 липня 1657 р. на Квасівських полях воєводського посполитого 
рушення, організованого у полк і корогви;
ф приєднання там до нього всіх запізнілих шляхтичів з їхніми почтами. 
До Луцького ґродського уряду ухвалу подано від імені маршалка сейми
ку Олександра на Галичанах Чаплича Шпановського.

Липня 18. -  Протестація від імені Петра Дзика і його дружини Овдо- 
тії перед Луцьким ґродським урядом про кривди і збитки, заподіяні 
їм селянами с. Худча Холмської землі, маєтку красноставського під
старости Францішка Ґорковського, які навели козаків на їхню схован
ку в лісі, коли вони 1657 р. “в дєн Святой Тройци уходили зо вьсимь 
до фортєци в Крупимь, вєдаючьі, же тамь немало собьіватєлєвь зємьли 
Хєлмьскоє зоставало, юж соколо согнел* села и самь Хєльмь сокрожоно, 
шляггьі немало по дорогахь побрано, побито, порабовано. Не могль до 
того прийтьі, зьза Бугу повєрнувьшьі, мусєль в лєсє критеє, гдє немало 
днем вцалє зоставаль. Ажь кгдьі до еєла Худьча козаки напали, подданьїє 
тамошьньїе, збунтовавьшьісє, шукаючьі собє здобьічьі, вьішпєкговвашьі 
добрє гдє што крито, а жєбьі сами в покою зоставали, повєдили козакомь: 
«занехайте вьі нас, мьі вас навєдємь на добрую зьдобьіч, а намь жьівьносаи 
позволтє» -  тамь же навели на возьі, сособьно на кони, и на поховане по 
деревах речей”.

Липня 30. -  Маніфестація володимирського земського реєнта Романа 
Городиського перед Володимирським ґродським урядом про діяльність 
комісії у складі Городиського, а також володимирського ґродського ре
єнта Григорія Ласка Чернчицького, Людвіка Роґульського, Станіслава 
Пневського і Ґродзицького, яка одразу після відступу неприятеля [ко
заків, 1657 р.] з м. Володимир упорядковувала архіви володимирських 
земського і ґродського судів, що зберігалися в скринях у володимирській 
кафедральній церкві.
З’ясувалося, що скрині було повідбивано і 40 земських актових книг ви
кинуто, пошарпано і попсовано. Реґести, протоколи -  судові й поточні, 
продукти і оригінали також викинуто із скринь, розшарпано і перемішано

Ф. 25, on. 1, спр. 283, арк. 225, 
акт 16. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 337 зв.
-  339, акт 23. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 225 зв.
-  226 зв., акт 17. Мова старо
українська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 213 зв.
-214, акт 141. Мови староукра
їнська і польська.
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з аналогічними документами ґродського суду настільки, що за короткий 
час роботи комісії розібрати їх не змогли. Всі матеріали було зібрано і 
вкладено в скрині, і їх залишено в церкві.

Липня ЗО. -  Маніфестація володимирського ґродського реєнта Григорія 
Ласка Чернчицького перед Володимирським ґродським урядом про те, 
що козаки, які у кількості кількох сотень у червні 1657 р. захопили м. Во
лодимир, розграбували володимирську муровану кафедральну церкву, де 
зберігалися скрині з архівами володимирських земського і ґродського су
дів. Шукаючи коштовності, вони повідбивали скрині, повикидали з них 
актові книги, протоколи, продукти, оригінали, терміни і всі інші папери, 
порозкидали по церкві і навколо неї, потоптали їх і пошарпали. Повер
нувшись після відходу неприятеля до м. Володимир, Чернчицький ‘по
збирав їх і поклав у скрині. Розгром архіву засвідчено возним і шляхтою.

Липня 3 1 .-  Протестація київського стольника Яна-Олександра Хребто- 
вича перед Луцьким ґродським урядом про кривди і збитки, заподіяні 
йому Самуелем Метельським, ротмістром татарської корогви Яна За- 
мойського, та його товариством при нападі 14 липня 1657 р. на його гос
поду у єврейському домі в м. Рівне, де він зупинився, їдучи на посполите 
рушення згідно з королівським і гетьманським універсалами.

Серпня 1 і 6. -  Ухвала екстраординарного сеймику Волинського воєвод
ства від 1 серпня 1657 р. в обозі поблизу м. Берестечко (скликано воєвод
ським посполитим рушенням), зокрема, про:
ф розпуск воєводського посполитого рушення у зв’язку з укладенням 
миру з Семигородським князівством;
ф підтвердження обрання кременецького старости кн. [Яна]-Кароля 
Чорторийського полковником воєводського посполитого рушення; 
ф заяву щодо готовності збиратися згідно з універсалами полковника на 
нове посполите рушення під командою тих самих ротмістрів; 
ф зобов’язання ретенторів, у разі заміни збору посполитого рушення 
збором грошей на формування найманих корогов, служити у тих корог
вах за власний кошт;
ф виставлення у посполите рушення по одному коню з кожних засвідче
них поборовими квитами 15 димів підданих;
ф зобов’язання полковника провадити попис посполитого рушення че
рез три дні після оголошеного терміну його збору.
До Луцького і Володимирського ґродських урядів ухвалу подано від іме
ні маршалка сеймику Ярослава Потія.

Вересня 6. -  Універсал чернігівського воєводи Криштофа Тишкевича від
2 вересня 1657 р. до шляхти Київського, Брацлавського і Чернігівсько
го воєводств про скликання 10 вересня 1657 р. сеймику у м. Володимир 
для виборів депутатів до Пйотровського і Люблінського головних трибу
налів.

Вересня 7. -  Тестамент канцлера Великого князівства Литовського 
кн. Альбрихта-Станіслава Радзивілла, складений 12 серпня 1656 р. в 
м. Гданськ, зокрема, про його поховання: “тіло моє плюгаве хочу, аби 
в костелі Олицькім поховане було, але як перше, так і тепер триває не
певний мир з козаками, якими нас Бог карає і те зло на тамтешні на
пускає краї, тому на волю дружини моєї коханої даю і їх милостей па
нів опікунів, якщо тим часом на Волині заспокоється; або в Пельпліні, 
якщо в Пруссах умру; або якщо в Князівстві Великому Литовському, то

Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 214 -
215, акт 142. Мова польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 250 -  
251, акт 40. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 370 -  
371 зв., акт 1 (запис від 1 серп
ня); ф. 28, оп. 1, спр. 94, 
арк. 447 -  448 зв., акт 144 
(запис від 6 серпня). Мови 
староукраїнська і польська. 
Опубл. : (з ф. 28): АЮЗР. -  
Ч. І І. -Т.  2 . - С .  20-22.

Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 460 зв. -  
461, акт 154. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 388 зв.
-  400 зв., акт 6. Мови староукра
їнська, польська і латинська.
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у Вільні у св. Яна в каплиці Найсвятішої Матері Божої, де образ Благо
словенного Костки є, або в Піску у панів єзуїтів має бути покладене, зро
бивши склеп без надгробка, щоб і пам’яті не було про грішного чоловіка. 
А золото там має належати ... де воскресіння мертвих і Страшного Суду 
дочекатися має мізерне тіло”.
До Луцького ґродського уряду екстракт з книг метрики Малої королів
ської канцелярії з тестаментом покійного кн. Альбрихта-Станіслава 
Радзивілла подано від імені його дружини -  кн. Кристини з Любоми- 
ра Радзивіллової з маніфестацією, “же давнєй для уставьічноє войньї и 
инькурсии нєприятєлскихь зє Кгданьска адь акта прєзєнция не могль 
бьіт перенесений, тепер за уволнєнєм ташьіх краев и яко скоро с талітах 
єсть прьісланьїй в способь пєрєнєсєня пер соблятам подаль”.

Вересня 7. -  Тестамент Людвіка-Олександра Жджарського, складений
7 березня 1657 р. в с. Кустин, зокрема, про його поховання в одному з 
костелів, який визначать його дружина і приятелі.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Людвіка-Олександра 
Жджарського подано від імені його дружини -  Анни з Олізарів.

Вересня 10. -  Запис про обрання сеймиком Київського, Брацлавського 
і Чернігівського воєводств 10 вересня 1657 р. у м. Володимир “пановь 
дєпутатовь на суди близкопришльїє трибуналскиє головьньїє Пєтрьковь- 
скиє и Любєлскиє”.
До Володимирського ґродського уряду подано генеральним маршалком 
Київського, Брацлавського і Чернігівського воєводств Якубом Войною 
Оранським.

Вересня 13. -  Запис про презентацію Станіславом Стасеровським, слу
гою Яна Замойського, і возним Яном Долмацьким перед Луцьким ґрод
ським урядом тіла Івана Клочка, дідичного підданого Яна Замойського з 
с. Крупа, вбитого товариством татарської корогви ротмістра Лося при їх 
нападі 31 серпня 1657 р. на крупецький сад Замойського, в якому Клочко 
був сторожем.

Вересня 20. -  Протестація Петра Станкара перед Луцьким ґродським 
урядом про кривди і збитки, заподіяні при нападі на його с. Жоравичі 
товариством татарської корогви королівського ротмістра Биковського, 
які, маючи асигнацію на вибирання стації у м. Мельник на Підляшші, 
вибирали її на Волині й Поліссі.

Вересня 22. -  Маніфестація королівського ротмістра Валеріана Хлібов- 
ського перед Володимирським ґродським урядом про захоплення його 
1653 р. між містами Жванець і Гусятин татарами в полон, про немож
ливість, у зв’язку з цим, своєчасно подати на вписання до кременець
ких ґродських книг наданого йому 8 листопада 1653 р. у таборі поблизу 
м. Жванець за бойові заслуги королівського привілею на майно обвину
вачених в участі у повстанні кременецьких міщан, про вихід його 1657 р. 
з татарського полону і намір якнайшвидше подати збережений привілей 
та інші документи до Кременецького ґродського уряду.

Вересня 28. -  Тестамент Сильвестра Клещовського, складений 6 квітня
1656 р. в с. Бармаки, зокрема, про долю його захоплених козаками ма- 
єтностей: “дідичні добра мої, які тепер у неприятельських руках пере
бувають, коли дасть Пан Бог мир, то ті при дітках моїх, як прямих моїх 
спадкоємцях, залишаю”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Сильвестра Клещов
ського подано від імені його дружини Катерини з Соколовських.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 402 -  
403 зв., акт 8. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 462 і зв., 
акт 156. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 279 
і зв., акт 10. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 298 зв.
-  299, акт 23. Мова староукра
їнська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 94, арк. 231 зв. -  
233, акт 156. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 424 -
425 зв., акт 22. Мови староукра
їнська і польська.
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Жовтня 2. -  Запис про презентацію товариством татарської надвірної 
корогви Юрія Любомирського та возним Валентим Павловським перед 
Луцьким ґродським урядом тіла товариша цієї корогви Речипа Галешо- 
вича, вбитого і пограбованого товариством корогви літинського старости 
Миколая Суходольського 25 вересня 1657 р. під час бійки у м. Олика.

Жовтня 4. -  Реляція возного Валентого Павловського перед Луцьким 
ґродським урядом про огляд ран, заподіяних 25 вересня 1657 р. това
риству татарської надвірної корогви Юрія Любомирського товариством 
корогви Миколая Суходольського під час бійки у м. Олика.

Жовтня 10. -  Маніфестація люблінського чашника Лукаша-Олександра 
Ольбенського перед Луцьким ґродським судом про загибель його май
нових документів “под час инькурсьш нєприятєлскоє, тоест козаковь 
и москвьі, в року [1655] мця сєптамбра дня десятого в має/иности 
манифєстаньтис в сєлє Кгєлдзьвьі”.

Жовтня 11. -  Реляція возного Яна Сказинського перед Луцьким ґрод
ським судом про подання Марціянові і Галшці Ґдешинським двох позо
вів до Луцького ґродського суду за скаргами підданих “з сєла Голєшова, 
до староства тутєчного Луцького належачого..., в справє со пограбєньє 
воловь, коровь, совєць, вєпровь и иншьіх рєчьш; до ВЄ/7НЄНЯ того грабе
жу, альбо заплачєня за нєго таксьі з совитостю и винами правньїми” та 
підданих “з сєла Красного, такьжє до староства Луцького належачого, 
в справє со пограбєньє такьжє воловь, яловиць, збожа и иньньїх рєчьі, а 
за тьш, со вєрнєньє того грабежу, албо заплачєньє за нєго такьсьі з сови
тостю и винами правньньїми”.

Жовтня 11. -  Реляція возного Яна Долмацького перед Луцьким ґрод
ським судом про вручення волинському скарбникові і поборці Станісла
вові [Мушатичу] Охлоповському позову до Луцького ґродського суду у 
справі про несплату луцькому і острозькому єпископу, милецькому архі
мандритові Діонізію Балабану 2500 польських золотих згідно з королів
ською асигнацією.

Жовтня 11. -  Декрет Луцького ґродського суду про зобов’язання Мар- 
ціяна і Гал піки Гдешинських сплатити підданим з с. Красне Луцького 
староства відшкодування за захоплене в них 1656 р. майно.

Жовтня 11. -  Декрет Луцького ґродського суду про зобов’язання Мар- 
ціяна і Галшки Гдешинських сплатити підданим з с. Голишів Луцького 
староства відшкодування за захоплене в них 1656 р. майно.

Жовтня 12. -  Маніфестація Олександра Мишки Холоневського пе
ред Луцьким ґродським судом про загибель його майнових документів 
1655 p., коли у його с. Холонів стояло кількасот козаків, а він саме пере
бував у посполитому рушенні.

Жовтня 12. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо привласнення 
Луцьким єзуїтським колегіумом 1651 р. двору Базиля Низовського на 
вул. Великій у м. Луцьк.

Жовтня 15. -  Реляція возного Валентого Павловського перед Луць
ким ґродським судом про те, що в “урожоного єго мл. пана Станислава 
Охлоповьского, скарбника и поборцьі вольїньского, арєштоваль судиму 
пинєзьі сто шестдесят золотьіх полских; то ест жолду на чотири кони,

Ф. 25, on. 1, спр. 283, арк. 311 зв.
-313 , акт 5. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 283, арк. 313 
і зв., акт 6. Мова староукраїн
ська.

Ф. 25, on. 1, спр. 283, арк. 350 -
351, акт 43. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 283, арк. 352 зв.
-  353, акт 46. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 283, арк. 357 зв.
-  358, акт 51. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 130 -  
131 зв., акт 66. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 131 зв.
-  133 зв., акт 67. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 369 зв.
-  370, акт 65. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 284, арк. 206 зв.
-  207 зв., акт 99. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 283, арк. 379 зв.
-  380, акт 80. Мова староукра
їнська.
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на чверть кгродєцькую за ассикгнацьією єго мл. пана подьскарбєго ко- 
роньного на хорогов зошлого єго м/z. пана старостві звиникгородьского 
[Лукаша Гулевича Воютинського], йод которою єго мл. пань Данієль 
Гулєвичь зоставаль, даною, томуж єго мл. пану Гулєвичови прьіходячого, 
абьі єго мл. пань поборца того жолду никому нє соддаваль, алє тьіє пинєзьі 
сто шєсаидєся/и золотьіх єго мл. пану Гулєвичови заплатиль; которьш 
арєшьть єго мл. пань скарбникь прьінял, и тьіє пинєзьі заслужоньїє 
затримав и єго мл. пану Гулєвичови юддат дєкляровальсє”.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ськими (рабинською і караїмською) громадами м. Луцьк подвійного по
димного податку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, 
поборці цього податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв
рейською (рабинською) громадою м. Володимир подвійного подимного 
податку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці 
цього податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв
рейською (рабинською) громадою м. Кременець подвійного подимного 
податку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці 
цього податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ськими (рабинською і караїмською) громадами м. Дубно подвійного по
димного податку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, 
поборці цього податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Острог подвійного подимного податку, 
ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці цього по
датку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ськими (рабинською і караїмською) громадами м. Олика подвійного по
димного податку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, 
поборці цього податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Торчин подвійного подимного податку, 
ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці цього по
датку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Локачі подвійного подимного податку, 
ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці цього по
датку Янові Борейку Кнерутському.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 289 зв.
-  291 зв., акт 135. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 291 зв.
-  293, акт 136. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 293 -  
295, акт 137. Мова староукра
їнська.

Ф. 15, оп. 1, спр. 284, арк. 295 -  
296 зв., акт 138. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 297 -  
298 зв., акт 139. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 298 зв.
-  300, акт 140. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 300 зв.
-  302, акт 141. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 302 -
304, акт 142. Мова староукра
їнська.
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Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Ковель подвійного подимного податку, 
ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці цього по
датку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв
рейською (рабинською) громадою м. Гулевичів подвійного подимного 
податку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці 
цього податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв1 
рейською (рабинською) громадою м. Кашів[ка] подвійного подимного 
податку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці 
цього податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Острог Новий подвійного подимного 
податку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці 
цього податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Рівне подвійного подимного податку, 
ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці цього по
датку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Гоща подвійного подимного податку, 
ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці цього по
датку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Корець подвійного подимного податку, 
ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці цього по
датку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв
рейською (рабинською) громадою м. Межиріч Корецький подвійного по
димного податку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, 
поборці цього податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Клевань подвійного подимного подат
ку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці цього 
податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Степань подвійного подимного подат-

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 304 -
306, акт 143. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 306 -  
307 зв., акт 144. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 307 зв.
-  309 зв., акт 145. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 309 зв. 
-311, акт 146. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 311 — 
313, акт 147. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 313 — 
314зв., акт 148. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 315 — 
316 зв., акт 149. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 316 — 
318, акт 150. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 318 — 
319 зв., акт 151. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 319 зв.
-321, акт 152. Мова староукра
їнська.
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ку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці цього 
податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв
рейською (рабинською) громадою м. Бережниця подвійного подимного 
податку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці 
цього податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Деражня подвійного подимного подат
ку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці цього 
податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Тучин подвійного подимного податку, 
ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці цього по
датку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апе
ляцію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єв
рейською (рабинською) громадою м. Торговиця подвійного подимного 
податку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці 
цього податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Колки подвійного подимного податку, 
ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці цього по
датку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Чорторийськ подвійного подимного 
податку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці 
цього податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Четвертая Нова подвійного подимного 
податку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці 
цього податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Заслав подвійного подимного податку, 
ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці цього по
датку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Турійськ подвійного подимного подат
ку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці цього 
податку Янові Борейку Кнерутському.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 321— 
322 зв., акт 153. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 322 зв.
-  324, акт 154. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 324 -  
325 зв., акт 155. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 284, арк. 326 зв.
-  327, акт 156. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 327 -
328 зв., аюг 157. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 328 зв.
-  330, акт 158. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 330 -  
331 зв., акт 159. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 331 зв.
-  333 зв., акт 160. Мова старо
українська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 284, арк. 333 зв.
-  335, акт 161. Мова староукра
їнська.
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Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про передання на апеля
цію до Головного люблінського трибуналу справи щодо несплати єврей
ською (рабинською) громадою м. Горохів подвійного подимного подат
ку, ухваленого 1651 р. на сеймику поблизу м. Берестечко, поборці цього 
податку Янові Борейку Кнерутському.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про публікацію баніції, 
накладеної на неплатників подвійного подимного податку, ухваленого 
1651 р. на сеймику Волинського воєводства в таборі поблизу м. Берес
течко, за поданням поборці цього податку Яна Борейка Кнерутського.

Жовтня 17. -  Декрет Луцького ґродського суду про публікацію баніції, 
накладеної на неплатників ухваленого 1655 р. чотирикратного подим
ного податку за поданням скарбника Волинського воєводства і поборці 
цього податку Станіслава Мушатича Охлоповського.

Жовтня 19. -  Реляція возного Валентого Павловського перед Луцьким 
ґродським урядом про відмову волинського скарбника і поборці чотири
кратного подимного податку Станіслава Мушатича Охлоповського ви
конати видану на корогву Звенигородського старости [Лукаша Гулевича 
Воютинського] асигнацію коронного скарбу і сплатити Яну Клечковсько- 
му 130 польських золотих за його чвертьрічну службу на трьох конях у 
цій корогві, “а возньш, шляхту прьі собє маючи, у єго мл. пана скарбника 
ввєс жулдь, илє на чверть (одну на конєй три єго мл. пану Клєчковьскому 
налєжаль бьі, правнє арєштоваль и под винами правньїми, абьі никому 
иньшому, толко пану Павлови Клєчковьскому, рєкокгницию маючому 
соддаль, прьіручиль, которьш арєшть єго мл. пань скарбникь вольїньский 
прьіняль”.

Жовтня 26. -  Протестація від імені Гелени, вдови королівського ротмі
стра Рафала Милецького, перед Луцьким ґродським урядом про кривди і 
збитки, заподіяні 14 жовтня 1657 р. у її селах Жоравники і Жоравницька 
Волька корогвою королівського ротмістра Себастіяна Маховського.

Жовтня 31. -  Реляція возного Яна Долмацького перед Луцьким ґрод
ським урядом про відмову волинського скарбника і поборці чотирикрат
ного подимного податку Станіслава [Мушатича] Охлоповського викона
ти видану на корогву Звенигородського старости [Лукаша Гулевича Вою
тинського] асигнацію коронного скарбу і сплатити Радзицькому 80 поль
ських золотих за його чвертьрічну службу на двох конях у цій корогві. 
Пояснюючи відмову, «єго мл. пань скарбньїкь повєдил: “жє я приватне с 
товариством рахованеє не повьінєнь и т ь іх  золотьіх сосмьдєся/гш платит 
не буду”, а ВОЗНЬІЙ З ШЛЯХТОЮ ТЄХ ЗОЛОТЬІХ СОСМЬДЄСЯ/W у ЄГО М/7ТИ правьнє 
арєшьтоваль, и абьі никому, толко єго мл. пану Радзицкому заплатил, 
прьіручил под винами правньїми, кот[о]рьш арєшт єго мл. п. скарбник: 
принял».

Листопада 2. -  Тестамент Миколая Миновицького, складений 9 вересня
1657 р. в с. Хорохорин, зокрема, про його поховання в Хорохоринській 
церкві.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Миколая Миновиць
кого подала його дружина Катерина з Хоєцьких.

Листопада 6. -  Тестамент Яна Охрімовича, складений 2 жовтня 1657 р. 
в м.Клевань, зокрема, про його поховання у Клеванському костелі.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійного Яна Охрімовича подав 
екзекутор тестаменту -  клеванський пробощ, ксьондз Себастіян Фрієвич.

Ф. 25, on. 1, спр. 284, арк. 335 -
336 зв., акт 162. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 284, арк. 337 - 
341, акт 163. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 284, арк. 341 -
352, акт 164. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 283, арк. 394 зв.
-  395, акт 99. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 283, арк. 399 зв. 
-401 зв., акт 104. Мова старо
українська.

Ф. 25, on. 1, спр. 283, арк. 409 зв. 
-410, акт 113. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, on. 1, спр. 282, арк. 481 - 
482 зв., акт 1. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, on. 1, спр. 282, арк. 483 -
490, акт 2. Мови староукраїн
ська і польська.
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Листопада 7. -  Протестація Петра Станкара перед Луцьким гродським 
урядом про кривди і збитки, заподіяні у його с. Жоравичі 23 жовтня
1657 р. корогвою королівського ротмістра Стефана Пісочинського, “коли 
юж иньшьіє хорогьвє... под Зьборовь пошли”.

Листопада 20. -  Універсал коронного великого гетьмана Станіслава По- 
тоцького від 13 листопада 1657 р. до офіцерів і жовнірів коронного вій
ська про звільнення від жовнірських екзакцій, тобто від нічлігів, попасів, 
відпочинків, вимагання підвід та виконання асигнацій, волинських маєт
ків вдови кн. Владислава-Домініка Заславського.

Листопада 22. -  Реляція возного Федора Григоровича перед Луцьким 
ґродським урядом про ув’язання ігумена Білостоцького православного 
монастиря в фундуш волинського підчашого Павла Гулевича Воютин- 
ського с. Білий Стік з замком і мурованою церквою Св. Духа, “и подданих 
всих до громаддьі зобравьшьі, повинносте и послушенство помєнєному 
сотцу игумєнови бєлостоцькому наступьцомь и законникомь ero сово 
зьгола цєлому монастьірови Бєлостоцькому прьїказал”.

Листопада 23. -  Асигнація коронного великого гетьмана Станіслава По- 
тоцького від 12 листопада 1657 р. про призначення сіл Стобниця і Сто- 
бихва на утримання корогви королівського ротмістра Яна Пісочинського.

Листопада 23. -  Тестамент Сви з Злотолинських Янової Жуховецької, 
складений 4 травня 1656 р. в с.Злотолин “с пєча/ию єє и с подписсш руки 
вєлєбного ешца Тарасого Масєвича, протопопи Стєпанского, на мєстцу 
єє, юс сама писа/и нє умела”.
До Луцького ґродського уряду тестамент покійної Сви Жуховецької по
дав Вацлав Злотолинський, маніфестуючи, що цей тестамент “яко скоро 
рукь подаваючого по зостю урожоного пана Єрого Єнича, суди кгродско- 
го Кременецького, в сховакю zzo зостаючьш дошєдль и содданьш ест кумь 
манифєстационє, же бьіль нє ведат для якоє причьіньї затриманий”.

Листопада 24. -  Лист короля Яна-Казимира від 13 червня 1657 р. до луць
кого і острозького єпископа, милецького архімандрита Діонізія Балабана 
про надання йому дозволу на поїздку до Києва для участі в обранні піс
ля смерті [Сильвестра] Косова нового митрополита, та з висловленням 
надії, що, будучи обраним на цю посаду, він дбатиме про інтереси Речі 
Посполитої.

Грудня 1. -  Універсал коронного великого гетьмана Станіслава Потоць- 
кого від 15 листопада 1657 р. до рицарства коронного війська про взяття 
під свою протекцію маєтків удови кн. Владислава-Домініка Заславського.

Грудня 10. -  Реєстр шкод, заподіяних корогвою Олександра Цетнера у 
селах Романів, Воротнів, Звірів і Клечани, маєтках смідинського держав
ці Андрія Фірлея.

Грудня 15. -  Тестамент Зофії Зузанської, дружини Реміяна Зузанського, 
складений 26 грудня 1656 р. в с. Кустин, зокрема, про її поховання у кос
телі св. Анни.

Грудня 18. -  Реєстр шкод, заподіяних корогвою [Олександра Цетнера] у 
м. Береськ і с. Старе Село [Береськ Старий], маєтках Ярослава Потія і 
Марціяна Чаплина [Шпановського].

Ф.25,оп. 1, спр. 283, арк. 411 ізв., 
акт 1. Мова староукраїнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 516 
і зв., акт 25. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 430 зв. 
-431, акт 22. Мова староукра
їнська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 518, 
акт 28. Мови староукраїнська і 
польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 518 — 
519, акт 29. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 521 -  
522, акт 31. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 545
і зв., акт 1. Мови староукраїн
ська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 578 зв.
-  580 зв., акт 22. Мови старо
українська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 589 -  
590 зв., акт 28. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 25, оп. 1, спр. 282, арк. 590 зв.
-  596, акт 29. Мови староукра
їнська і польська.
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Грудня 20. -  Маніфестація від імені Себастіяна Войни, королівського рот
містра татарської корогви з полку коронного великого гетьмана [Стані
слава Потоцького], перед Луцьким гродським урядом про відсутність 
підданих в асигнованих його корогві маєтках Жидичинської архімандрії, 
внаслідок чого жовнірів було позбавлено належного зимового відпочинку.

Грудня 31. -  Квит Станіслава Мушатича Охлоповського, скарбника Во
линського воєводства і адміністратора, призначеного коронним скар
бом для стягнення з воєводства двома ратами чотирикратного подим
ного податку, ухваленого на оплату нового війська сеймом 1654 р., 
архімандриту дубнівському і дерманському Прокопу Хмелевському та 
братії Дерманського монастиря про одержання згідно з квитом [Кос- 
тантого] Зубцевського з 27 димів монастирських сіл Дермань, Кунин, 
Коршів і Мізочок 54 польських золотих цього подимного податку. •

* * *

1658 р., березня 8. -  Привілей короля Яна-Казимира від 3 грудня 1657 р. 
про надання волинському каштелянові Станіславу-Казимиру Беневсько- 
му Богуславського староства за успішну діяльність упродовж 1657 р. у 
складі двох посольств до Війська Запорозького.

1660 р., травня 4. -  Маніфестація Яна Добринського перед Володи- 
мирським ґродським урядом про розграбування “невідомо через кого” у
1657 р. поблизу м. Ковель скарбового воза з усіма речами і документами 
під час наступу військ семигородського князя [Юрія II Ракоці], козаків і 
шведів та відступу від м. Бреста польського війська.

1665 р., травня 6. -  Тестамент Катерини з Соколовськихру^ першому 
шлюбі Лукашової Хмелевської, у другому -  Богуславової-Янової Гораїн, 
складений 7 січня 1657 р., зокрема, про те: “насамперед визнаю, що я 
охрещена ... у вірі старожитній православній християнській Грецькій, 
в якій неодмінно перебіг життя мого закінчити хочу”, та про поховання 
її “у церкві Братській Луцькій Воздвиження Св. Хреста”.
До Житомирського ґродського уряду випис з книг Луцького ґродського 
суду з тестаментом покійної Катерини Гораїн подано від імені її чоловіка 
Богуслава-Яна Гораїна.

1683 р., червня 30. -  Декрет копного суду у с. Мошки Овруцького повіту 
від 1 лютого 1657 р. про накладення на Івана і Матфія Кузьменків Мош- 
ковських, які видрали у своїх околичних сусідів 9 роїв бджіл, штрафу у 
дві копи литовських грошів за кожний видраний рій.

1683 р., листопада 23. -  Свідчення Криштофа Перетятковича перед Луць
ким ґродським судом про його службу Речі Посполитій, зокрема, про по
їздку 1657 р. до гетьмана Богдана Хмельницького в Чигирин з диплома
тичною місією щодо відкликання корпусу Антона Ждановича з війська 
семигородського князя Юрія II Ракоці.

Ф. 25, оп. 1, спр. 283, арк. 471
і зв., акт 27. Мова староукраїн
ська.

Ф. 2072, оп. 1, спр. 72, арк. 13. 
Мова польська. Печатка.

Ф. 25, оп. 1,спр. 285, арк. 614 зв. 
-616, акт 13. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 28, оп. 1, спр. 97, арк. 310 зв.
-  311, акт 199. Мови староукра
їнська і польська.

Ф. 11, оп. 1,спр. 15, арк. 164 зв.
-  167, акт 58. Мова польська.

Ф. 15, оп. 1, спр. З, арк. 190 зв. - 
191 зв., акт 137. Мова старо
українська. Опубл.: АЮЗР. - 
Ч. IV.-Т. І.С. 109-111.

Ф. 25, оп. 1, спр. 381, арк. 981 зв.
-  987 зв., акт 47. Мови старо
українська і польська. Опубл.: 
Памятники... -  Т. 3. -  С. 341 - 355.
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Від упорядників

В основному тексті передмови “Від упорядників”, 
вміщеному на початку видання, уже йшлося про 
засади його організації, найперше про поділ на дві 
частини; там викладено й головні принципи фор
мування цих складових збірника. Для зручності 
користування розділ передмови, що безпосеред
ньо стосується другої частини видання, виокрем
лено.

Робота над документами, що склали першу час
тину збірника, не виходила за межі суто архівного 
їх опрацювання, насамперед виявлення й аноту
вання різноманітних за змістом окремих актів, які 
стосуються періоду Національно-визвольної вій
ни. На відміну від цього друга частина включає
8 розділів -  таблиць (остання, восьма, об’єднує 
два податки -  див. усіх їх за змістом), створених 
упорядниками на основі уніфікації і зведення ві
домостей, вміщених тільки в одному видові доку
ментів -  судових присягах (юраментах) про кіль
кість димів, з яких сплачувалися подимні за різні 
роки у визначених темою збірника хронологічних 
межах (1648-1657 рр.). Звертаємо увагу дослідни
ків на те, що таблицю за 1648 р. не складено через 
відсутність юраментів про сплату податків за цей 
рік. З інших документів відомо, що їх було запро
ваджено два: подвійний подимний податок, затвер
джений 25 червня 1648 р. сеймиком Волинського 
воєводства, і чотирикратний подимний податок, 
накладений на євреїв цього воєводства, який було 
затверджено воєводським сеймиком 1648 р. під

Про поголовне на Волині
Дав Бог по-правді, тож лестити шкода, 
Вже тепер ліпша, хвала Богу, мова,
Що голови ми вже не окупляєм,
Тільки подимно від диму складаєм.
Чорт дав: раніше таки окупляли -  
Куплені кримці в нас голови брали.

Данило Братковський.
3 польської мови переклав Валерій Шевчук

час безкоролів’я -  див. про них у розділі другої 
частини під назвою: “Довідки про подимні подат
ки, відомостей про сплату яких у документах не
має (без таблиць)”. З документів також видно, що 
починаючи з 1656 р., ухвали про запровадження 
подимних податків успіху не мали через цілковите 
розорення і знекровлення Волинського воєводства. 
Відомостей про нові податки за 1657 р. не вияв
лено. Упродовж цих двох років чинилися спроби 
збору ретент (недоїмок) з раніше запроваджених 
податків. Ухвали про подимні, так само як про 
інші податки, приймалися на сеймах і записува
лися в їхні конституції. В цих рішеннях, зокрема, 
окреслювалося призначення податкових коштів, а 
залежно від розмірів необхідної суми -  кратність 
подимного податку1. Ухвали сеймів щодо податків 
на воєводському рівні розглядалися на реляційних 
сеймиках, які скликалися після завершення роботи 
сеймів. В ухвалах (лявдумах) сеймиків визначалися 
терміни і порядок збору податків, обиралися 
поборці, вирішувалися й інші організаційні пи
тання. Детальніше про це див. у першій частині 
збірника через посилання на документи, зроб
лені в додатках: Сейми в Речі Посполитій, що

1 Під час Війни чітко прослідковувалася тенденція до 
збільшення кратності податків: у такий спосіб керівництво 
Речі Посполитої чинило спроби, на фоні різкого зменшення 
кількості податкових одиниць -  димів, компенсувати 
гостру нестачу коштів.
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відбулися упродовж 1648-1657 років і Сеймики 
Волинського, Київського, Брацлавського і Черні
гівського воєводств Речі Посполитої, що відбулися 
упродовж 1648-1657 років.

Територіально друга частина збірника стосу
ється значно меншої кількості населених пунктів, 
ніж перша. Це переважно Волинське воєводство 
за одним винятком, коли йдеться про збір подим
ного податку на правобережжі Київського воє
водства -  саме з цієї частини населених пунктів 
збереглися судові присяги підданих (поборових 
реєстрів та інших документів про сплату подим
ного не виявлено взагалі). Практично немає даних 
про сплату подимних податків у Чернігівському 
і Брацлавському, а також Київському (окрім зга
даного) воєводствах. Шляхта цих воєводств, роз
містившись на порівняно спокійнішій Волині, 
збиралася на сеймики спочатку в м. Луцьк, а по
тім переважно в м. Володимир, і певний час ще 
ухвалювала рішення про податки (див. відповід
ні ухвали сеймиків у першій частині видання). 
Однак виконати ці ухвали вона, відірвана від 
своїх маєтків і підданих, можливості не мала.

Довідки про конкретні подимні податки, вмі
щені у другій частині видання перед кожним 
розділом-таблицею, складено упорядниками з 
метою полегшення користування наведеними ві
домостями. Вони, звичайно, не претендують на 
вичерпне і всебічне висвітлення проблеми -  це 
справа дослідників теми, істориків, а насамперед 
слугують містком між обома частинами видання та 
роблять другу частину збірника більш завершеною. 
Нагадуємо, що анотації документів, на які зробле
но посилання в довідках про подимні податки до 
окремих розділів-таблиць другої частини видання, 
слід шукати в першій його частині за датою їх за
пису в актові книги: цю дату у довідках вказано.

Крім того, складено 7 довідок про подимні по
датки, щодо яких судові присяги не збереглися (а, 
отже, не створено й таблиць), однак в анотаціях 
на документи, вміщених у першій частині збір
ника, про ці податки є інформація. Упорядники 
вирішили теж скласти на основі цих досить-таки 
фрагментарних відомостей довідки, аби звернути 
на такий факт увагу дослідників, а також якнай
повніше розкрити тему оподаткування підданих 
під час Національно-визвольної війни -  надзви
чайно важливу для вивчення багатьох її історич
них аспектів. їх об’єднано під назвою: “Довідки 
про подимні податки, відомостей про сплату яких 
у документах немає (без таблиць)” і вміщено в 
кінці другої частини збірника.

Порядок збору й оформлення подимного по
датку було визначено під час його запровадження

1629 р. відповідною сеймовою конституцією. Він 
залишався практично незмінним упродовж наступ
них років, у т. ч. в період Війни, зокрема, залиша
лися незмінними і його розміри (тому виходячи з 
наведених у документах відомостей про кількість 
димів і враховуючи кратність податку, кожного 
року можна визначити суму податку). Саме тому 
на початку другої частини видання вміщено Витяг
з конституції сейму від 20 лютого 1629 р. про за
провадження подимного податку.

Форма таблиць загалом однотипна для всіх 
розділів, що відповідають окремим подимним по
даткам, водночас кожна з них має свої певні осо
бливості. Найсуттєвішими є відмінності між та
блицями, що стосуються Волинського воєводства, 
і однією, належною до Київського воєводства (від 
7 березня 1650 р.). Вони викликані деякими від
мінностями в організації збору податку та в діло
водстві цих воєводств. Так, якщо у Волинському 
воєводстві (насамперед у його Луцькому повіті) 
складання судової присяги і внесення податкових 
грошей зазвичай здійснював один представник від 
маєтку: найчастіше це був підданий (міщанин), ін
коли -  слуга, війт, отаман і т. д., то в Київському 
воєводстві у переважній більшості, крім підданих, 
з’являвся ще й слуга, який оголошував маніфеста
цію перед урядом, після чого підданий присягав. 
В окремі роки така практика частково прослідко- 
вується у Володимирському повіті Волинського 
воєводства. ч__-

В юраментах, складених у Київському воєвод
стві, не відмічалася кількість димів за поперед
ні роки; йшлося тільки про наявні дими, з яких 
сплачували податок. Піддані ж з Волинського во
єводства заявляли не тільки про наявну кількість 
димів, але й про ту, що була під час сплати попе
реднього податку (детальніше про це див. далі, 
коли йтиметься про відповідні колонки таблиць). 
Через те, що в юраментах з Київського воєводства 
не йшлося про попередню кількість димів, не було 
потреби розкривати причини змін у їхній кількос
ті, що було обов’язковим на Волині. Тому в цій 
єдиній таблиці, яка стосується Київщини, немає 
останньої, восьмої колонки: “Примітки. Причини 
змін у кількості димів”, що несе велике смислове 
навантаження в усіх інших розділах-таблицях.

Перейдемо до характеристики змісту кожної 
колонки по порядку.

Колонка “Легенда”. Посилання на архівне дже
рело дано для кожної позиції в таблиці. Зазвичай 
юраменти не розкидано по багатьох книгах, як це 
ми спостерігаємо щодо документів, вміщених у 
першій частині видання, а їх у переважній біль
шості зібрано за один рік в одній гродській книзі
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(Від упорядників

для кожного повіту, хоч окремі з них зустрічаються
і в інших книгах. Розміщення позицій у таблицях 
зроблено за наростанням номерів фондів, у межах 
фонду -  за наростанням номерів справ { я к щ о  їх є 
більше однієї), а в межах справи -  за наростанням 
номерів аркушів (якщо при цьому не порушується 
хронологія). Вказано також номери актів, якщо їх 
проставлено в книзі.

Слід відмітити, що принцип розміщення ПО
ЗИЦІЙ у таблицях визначається ще й датою запису 
юрамента в актову книгу. “Дата запису” -  саме та
кою є назва наступної, другої колонки в таблиці. 
Вже згадане наростання номерів фондів, справ і 
аркушів проведено в межах кожної дати запису су
дової присяги в книгу. Рік складання присяги ви
ділено в цій колонці окремим рядком (він інколи 
не співпадає з роком запровадження сплачувано
го податку). Недоліком такого принципу подання 
інформації є її певна розірваність: відомості про 
один і той самий населений пункт можуть бути в 
двох і більше місцях у межах однієї таблиці. Однак 
ця незручність цілком компенсується наявністю 
Покажчика географічних назв.

Третя колонка: “Дідич (власник) і (або) держа
вець маєтку”, ̂ тегор ії дідич -  державець визна
чалися виключно за документами. А в них не було 
чітко виробленої схеми подання такої інформації. 
Досить часто не наводилося жодних означень, ін
коли вказано тільки державця, але не названо ді
дича і т. п. Тому упорядники під час підготовки по
кажчиків -  імен і географічних назв, доповнювали 
відомості про кожного власника з усіх документів, 
де він згадувався, й узагальнювали цю інформацію. 
Результати такої роботи подано в квадратних дуж
ках у колонках -  третій та під назвою “Населені 
пункти”, а також у покажчиках. Подвійне озна
чення дідич (власник) запроваджено через те, що 
в документах йдеться не тільки про окремі особи 
дідичів, але й про Острозьку ординацію2, коро- 
лівщини3, міські землі, монастирі, церкви тощо. 
Термін “державець” є дещо узагальнюючим: в 
юраментах йдеться про маєтності “засьтавьньїє”, 
“арєньдовьньїє”, “в дєржавг”, однак у виданні 
форми держання не деталізувалися. Наведені в 
юраментах титули і посади дідичів і державців у 
таблицях не вказано, їх подано в Покажчику імен. 
Це зроблено, аби не перевантажувати таблиці, по
легшити сприйняття основної інформації. У колон
ці відмічено й єврейські громади, що існували на 
території королівських або приватновласницьких 
міських поселень.

Наступною, четвертою у таблицях сформова
но колонку “Піддані, які складали присягу” (про 
варіанти цієї назви в одній з таблиць, що стосу

ється Київщини, вже йшлося раніше). Питання 
про доцільність запровадження такої колонки у 
виданні перед упорядниками виникало, бо воно 
пов’язано насамперед зі значним збільшенням об
сягу Покажчика імен. Все ж взяло верх розуміння 
потреби “залюднення” історії України, інтересу 
до такої інформації на рівні конкретної регіональ
ної історії, краєзнавства, антропоніміки. Але го
ловна причина полягала в тому, що саме піддані 
(селяни й міщани) були активними дійовими осо
бами Національно-визвольної війни -  багато при
кладів цього наведено у першій частині видання. 
Прізвище кожного підданого записано з нового 
рядка, зазвичай навпроти певної географічної на
зви, поданої в колонці “Населені пункти”. У збір
нику це означає, що саме з цього населеного пунк
ту він походив. Частими були випадки, коли один 
підданий присягав від кількох населених пунктів, 
що становили єдиний маєток або й ключ, або на 
присягу одночасно ставало кілька підданих від 
окремих населених пунктів. Усі ці варіанти (а їх 
кільканадцять) подано описово у колонці поряд з 
прізвищем. Крім того, інформацію про належність 
підданого до певного населеного пункту (звичай
но, якщо такі відомості є в документі) подано в 
Покажчику імен.

Географічні назви у колонці “Населені п у н к т и ”  
розміщено кожну з нового рядка, у наведеному в 
юраменті порядку, хоч ніякої системи у поданні 
цих назв в актах не помічено. Перед назвою 
вказано адміністративний статус населеного пунк
ту у скороченому вигляді (с. -  село, сл. -  слобода, 
м. -  місто, містечко, м-ко -  містечко). Слід від
мітити нестійкість визначення цього статусу в 
документах: один і той самий населений пункт 
в різних актах названо то селом, то містечком,

2 Острозька ординація -  це маєтності кн. Януша Ост
розького, останнього представника чоловічої лінії роду 
Острозьких, які 1609 р., ще за його життя (п. 1620 р.) 
перетворено на ординацію (майорат) з правом наслі
дування чоловіками з роду кн. Заславських. Інша частина 
володінь кн. Острозьких, що належала Олександру, брату 
Януша, після його смерті (п. 1603 р.) перейшла до трьох 
дочок. З них на час Війни залишалася живою (п. 1654 р.) 
остання представниця роду Острозьких -  Анна-Апоїзія, 
дружина Яна-Кароля Ходкевича. Інші дві доньки: Софія 
(п. 1622 р.) -  була замужем за Станіславом Любомирським, 
Катерина (п. 1642 р.) -  за Томашем Замойським. Див. 
Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини 
XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). -  К , 1993. -  С. 93, 
94, 277.

3 Королівськими володіннями у межах Волинського 
воєводства були Ковельське і Кременецьке староства, 
м. Луцьк з кількома селами (Луцьке староство) і м. Воло
димир з частиною передмість (Володимирське староство).
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або містечком і містом; саме тому скорочення 
“м.” має подвійне значення; див. про це також в 
основній частині передмови “Від упорядників”. 
Подане в багатьох позиціях цієї колонки визна
чення “частина” означає, що в акті йдеться не 
про населений пункт загалом, а тільки про його 
частину, належну певному власникові. На цей 
факт слід звернути увагу тим дослідникам, яких 
цікавить інформація про кількість димів у певному 
населеному пункті загалом. Виявлення таких 
зведених даних слід здійснювати з допомогою По
кажчика географічних назв, хоч, звичайно, повної 
картини за всіма населеними пунктами таблиці не 
відтворюють. У колонці також подано курсивом 
додаткові означення, що стосуються групи насе
лених пунктів, наведених в одній позиції (ключ, 
волость, повіт тощо) -  у разі, якщо такі додаткові 
означення є в документі. Фігурні дужки у цій і 
наступних двох колонках застосовано тоді, коли 
йдеться про кількість димів, спільну для частини 
населених пунктів, наведених у певній позиції. Такі 
випадки, коли не вказано кількості димів окремо 
у кожному населеному пунктові, в юраментах є 
досить частими.

Колонка “ Б у л о  д и м ів  ...”. Друга частина ї ї  наз
ви різна для кожного з розділів-таблиць, що стосу
ються Волинського воєводства (її зовсім немає у 
таблиці, складеній на основі юраментів про спла
ту подимного податку в Київському воєводстві, за
твердженого 7 березня 1650 р., -  про це вже йшло
ся раніше). У таблиці за 1649 р. назву колонки 
сформульовано так: “Було димів за «старими кви
тами», найчастіше -  це 1629 р.”; за 1650 р.: “Було 
димів за попередніми квитами, зокрема 1629 р.”4. 
А починаючи з 1651 р., наявну кількість димів, 
згідно з конституцією відповідних сеймів, а та
кож ухвалами сеймиків Волинського воєводства, 
в основному порівнювали з відповідними цифра
ми попереднього подимного податку (1651 р. -  з 
1650-м, 1652 р. -  з 1651-м і т. д.). Отже, вивчаючи, 
наприклад, хід сплати такого податку за 1650 р., 
слід враховувати відомості, наведені у таблиці, 
що стосується наступного подимного податку -  за 
1651 р., у колонці: “Було димів у 1650 р.” -  звер
таємо на такий факт увагу дослідників). Це було 
пов’язано зі спустошенням Волині, настільки 
значним, що порівняння з 1629 р. стало цілком 
некоректним5. Всі зауваження з цього приводу, 
виявлені в документах, процитовано в останній, 
8-й колонці таблиць: Примітки. Причини змін у 
кількості димів.

При заповненні колонки № 6 “Було димів...” 
упорядники керувалися принципом -  вносити 
в неї тільки цифри, прямо названі в юраментах. 
Однак досить часто в цих актах називалася тіль

ки кількість димів, що залишилася на час сплати 
певного податку, а також кількість спустошених і 
знищених димів (тобто, скільки було димів рані
ше -  прямо не вказувалося). В такому разі цифра 
в колонці № 6 не проставлялася (арифметичні дії 
не проводилися), а відомості про зменшення кіль
кості димів наводилися в цитаті. Таке рішення ви
никло після того, як ми здійснили порівняння да
них про конкретний населений пункт, наведених в 
таблицях (а значить у документах) за різні роки і 
виявили досить часті різночитання в цифрах. Аби 
уникнути додаткових непорозумінь, упорядники 
зазвичай дотримувалися тільки документа, міні
мально привносячи свої міркування.

Загальні зауваження щодо заповнення цієї і на
ступної (“Наявні дими”) колонок. Якщо у юрамен- 
ті не вказано кількість димів, у таблиці це місце 
залишається просто незаповненим. Прочерк (-) у 
цих двох колонках означає, що в документі ска
зано про повну відсутність димів у населеному 
пункті, навпроти назв якого він стоїть (див. колон
ку “Населені пункти”).

Якщо в юраментах не визначалася кількість 
димів за окремими населеними пунктами, а на
водилася загальна цифра стосовно всіх населених 
пунктів, названих у конкретній позиції, у колон
ках “Було димів...” і “Наявні дими” перед цифрою 
проставлено слово “Разом”. Для більшої чіткості 
застосовано ще й фігурні дужки, про що йшлося 
раніше.

І, нарешті, остання колонка: ‘̂Примітки. При
чини змін у кількості димів”. До неї упорядники 
включили всі ті конкретні цифри й відомості 
щодо сплати подимних податків, що траплялися 
в юраментах, але за змістом не вписувалися у 
жодну з колонок, інколи сюди включено й певні 
спостереження упорядників (частина “Примітки”). 
Зміст другої частини колонки “Причини змін у 
кількості димів” у переважній більшості розкрито 
цитатами з документів або переказом їхнього 
змісту. Тут принагідно зауважити, що в документах 
роки зазначено словами (напр., “тьісєча шшясоть

4 О. І. Баранович, використовуючи порівняльні статис
тичні дані, довів, що орієнтиром при сплаті подимних 
податків упродовж 1-ї пол. 17 ст., включаючи 1648 р., у 
переважній більшості слугувала кількість димів, вста
новлена згідно з атестаціями і судовими присягами 
1629 р. -  див. Баранович О. Залюднення Волинського 
воєводства в першій половині XVII ст. -  К., 1930. -  
С. 11. Маємо підстави стверджувати, що це правило 
поширювалося і на сплату подимного у 1649 і 1650 роках. 
Детальніше -  в основній частині передмови.

5 Про використання судових присяг (юраментів) інши
ми авторами уїсвоїх дослідженнях див. в основній частині 
передмови до видання “Від упорядників”.



(Від упорядників

чєтьірдєсять дєвятого”), але для скорочення упо
рядники в цій колонці передали їх цифрами в 
квадратних дужках: [1649]. Див. також основну 
частину передмови “Від упорядників”, рубрику 
“Цитування документів”.

Причини змін у кількості димів (майже завжди 
в бік зменшення) можна встановити на основі від- 
стеження змісту цитованих документів. Це: “по 
сьпустошєню козацьком” (велика кількість варі
антів); “подданньїє з казаками прочь розошьлися”, 
“прєзь нєприятєл Крьіжа Свєтого татаровь и 
зьрєбєллизованого хлопьства козаковь”, “прєз та
таровь” (“прєз югонь”, “для забраня подданьїх в 
неволю”, “прєз вьібране и вьістинанє сод сордьі” 
і т. п.); “частьш пєрейстьєм войскь коронних”, 
“для нєзьносньїх стацьш жолнирскид:”, “за спус
тошене« жолнира уставнчьного” тощо. З текстів 
юраментів, що стосуються певного подимного 
податку, прослідковуються 2-3 основні причини, 
через які зменшилася кількість димів саме на той 
час. Вичленивши відповідні найяскравіші цитати

з переліком таких причин, упорядники повторили 
їх як епіграфи до кожного розділу -  таблиці про 
певне подимне. Незважаючи на певну однотип
ність цитат, їх у таблицях наведено в значній кіль
кості, бо, вважаємо, вони становитимуть інтерес 
для історії окремих населених пунктів. За наши
ми спостереженнями, численні сюжети стосовно 
спустошень стосуються не тільки дій козацько
го війська під час його неодноразових переходів 
через Волинь і боїв на її території, а, найбільше, 
місцевих підданих, які покозачилися. Свідчення 
цього є у великій кількості документів, анотації на 
які вміщено у першій частині видання.

Юраменти, на основі яких складено таблиці, 
написано мовами: з ф. 25 -  переважно староукраїн
ською, з ф. 21 і 28 -  староукраїнською і польською 
(документи в основному двомовні), з ф. 1 1 - у  
більшості польською. Всі вони включають значну 
кількість термінів латинською мовою.

Л. А. Сухих





Витяг з сеймової конституції 
від 20 лютого 1629 року 
про запровадження подимного податку

Подимне

Бажаючи задовольнити потребу Речі Посполитої з най
меншим обтяженням між іншими різними способами 
збирання грошей на підтримку подальшої війни1, по
становляємо, аби міста й містечка Наші, також людей 
духовного і шляхетського стану, а так само всі без ви
нятку села давали податки у такий спосіб.

У головніших містах міщани мають давати від кож
ної більшої кам’яниці по 3 золотих, від меншої -  по
2 золотих, не боронячи себе цей раз вольностями чи 
урядами. А від домків, які бувають при місті -  по пів- 
золотого. На передмістях також від більших шинкових 
домів -  по 2 золотих, а від менших домків -  по півзо- 
лотого. На це в кожному місті уряди мають делегувати 
під загрозою обвинувачення у  зраді двох добре осілих 
старших із міської Ради. А ці двоє депутатів мають у 
найближчому ґроді під тією ж загрозою обвинувачення 
у зраді скласти присягу й записати в ґроді, що вони вчи
нили справедливий поділ кам’яниць і домів на більші 
та менші й полічили як кам’яниці, так і доми. Належ
но оформлений автентичний реєстр цього підрахунку 
вони повинні подати до ґродів. Ґродський же уряд, під 
загрозою негайного штрафу в 1 тис. гривень, про що 
ми призначаємо судовий розгляд у ближчому ґроді, 
мусить прийняти цей реєстр і з обов \язку присяги обі
йти кам’яниці і доми й дати підтвердження та записати 
справедливий підрахунок.

У менших містечках від більших кам’яниць і шин
кових домів -  по 2 золотих, від менших домків -  по пів- 
золотого. Про це саме мають скласти в ґроді присягу 
та, списавши реєстр, подати його до найближчого ґро- 
ду також двоє старших добре осілих, що делеговані від 
[міського] уряду, як згадувалося, під загрозою обвину
вачення у зраді. А державця містечка, а якщо [воно] ду
ховне чи шляхетське -  власник, а в заставних- орендар 
або [сам] дідич, чого йому орендар не має забороняти, 
повинен або сам, або пославши когось від себе, пора
хувати всі доми й розсудити, чи вчинено справедливий

поділ. Підтвердження ж, яке належить вписати при реє
страх, власник має якнайшвидше подати сам під загро
зою штрафу в 1 тис. гривень з кожного села стільки 
разів, скільки він буде позваний, без апеляції, про що 
судовий розгляд у найближчому ґроді без апеляції.

З містечок, котрі як селяни відробляють панам сіль
ські повинності, а також з інших менших містечок, які 
не займаються жодною торгівлею, також з усіх нових 
осад (слобід), воль, як у Короні, так і в Сіверщині2, під
дані мають давати по півзолотого від кожного дому, ве
ликого й малого. А написавши підтвердження обрахун
ку кількості домів, державця або дідич повинен подати 
його до найближчого ґроду під загрозою вищевказаного 
штрафу. А слуга, війт або господар, якого він пошле, 
має у ґроді присягнути, що порахував справедливо згід
но з цим підтвердженням. Млини, папірні, кузні, гути й 
інші всі доми, в яких мешкають люди, мусять належати 
до тих самих податків і рахунків і сплачувати по півзо
лотого.

Оскільки у деяких воєводствах люди шляхетського 
стану, розмножившись, мають доми на селянських наді
лах, то з тих усіх домів, розміщених на таких землях, з 
яких давали побори, повинні платити так: хто сидить на 
волоках -  по золотому, хто на півволоках -  по півзоло- 
тому, а хто на менших -  по 10 грошів від дому, оскільки 
ні благо Речі Посполитої, ні її прибутки не мають змен
шуватися. І кожний шляхтич мусить стати у найближ
чому ґроді й визнати, з якого села і від скількох домів 
дає, а ґрод повинен це належно збирати і записувати, 
аби кожне село сплатило податок, що з нього припадає, 
повністю й неподільно.

1 Йдеться про війну 1617-1629 рр. Речі Посполитої зі 
Швецією.

2 Частина Сіверської землі відійшла до Речі Посполитої 
згідно з Деулінським перемир’ям (грудень 1618 р.), укладе
ним з Московською державою. Див. про це: Кулаковський П. 
Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618-1648). 
К., 2006.



“Лита зльїє”

Атестації і реєстри від кожної особи ґроди повинні 
приймати безплатно під загрозою штрафу в 100 гри
вень, що вільно оскаржувати скривдженим у найближ
чому ґроді без апеляції з негайною виплатою. А якби 
поборці намірилися зволікати з квитами і порушувати 
умову стосовно шляхти, а також і стосовно міських уря
дів, то такий має бути покараним подвійним штрафом 
у  40 гривень перед гродським урядом без апеляції та з 
поверненням того, що взяв, і половина цього штрафу на
лежатиме урядові, а друга половина -  скаржникові.

Стягнення цих податків має початися першого черв
ня, а стягати їх повинні до останнього дня липня у тих 
воєводствах, що, як ближчі, судяться у Пйотркові, а в 
тих, що в Любліні -  до останнього дня серпня. Відда
вати [податки] належить поборцям, котрих воєводства 
самі собі визначили універсалом, а ці поборці складуть 
у ґроді таку присягу, яка описана на стягнення поборів. 
Поборця ж має з усіма зібраними грошима прибути до 
вельможного коронного підскарбія і комісарів, призна
чених сеймом Речі Посполитої, отримавши автентичні 
реєстри і підтвердження з ґроду, за що ґрод також не по
винен брати жодної платні під загрозою вказаного вище

штрафу. Комісари там будуть у такий час: для ближ
чих поборців -  у  день 15 серпня, а для дальших -  15 
вересня. Належить все вірно віддати згідно з реєстрами 
й підтвердженнями під загрозою штрафів, встановле
них як щодо поборців, так щодо тих, хто би не доплатив 
чогось із податків: поборці мають вимагати це за такою 
самою судовою процедурою, яка описана для процесу 
про побори. Винагорода поборцям -  по грошу від зо
лотого, а доставку податку вони повинні справити за 
власний кошт.

Стягатиметься це подимне тільки один раз, і надалі 
воно ні в чому не зашкодить давнім квитам -  подим
ним, а також лановим, котрі на майбутнє цілком збері
гатимуть свою силу. •

Ця конституція має діяти до наступного сейму. А 
розподіл і розрізнення міст і містечок має тлумачитися 
згідно з давніми статутами.

Ф. 25, оп. 1, спр. 166, арк. 218 зв. -219зв. Мова польсь
ка з вкрапленнями латині (ці вкраплення у перекладі на 
українську мову у нашому виданні подано курсивом).



Чотирикратний (два подвійні) 
подимний податок, затверджений 
14 травня 1649 року реляційним сеймиком 
Волинського воєводства

“при том барзо вєлє мусчизнь и бєльис головь, великих и мальїх, 
(орда в неволю побрала... И не бьіло кому и чьш... на весну пул всих засєяти”

ф. 25, on. 1, спр. 263, арк. 694 зв. -  695 зв.

У конституції коронаційного сейму за січень 1649 р. 
(див. її у першій частині збірника) йшлося про ухвален
ня більшістю воєводств подвійного подимного податку 
на формування суплементових (додаткових) військо
вих частин. Депутати від Волинського, Брацлавського і 
Чернігівського воєводств заявили про неспроможність 
сплатити цей, а також будь-які інші податки через знач
ні розорення і спустошення. Своїм універсалом від
24 квітня 1649 р. король Ян-Казимир дозволив спус
тошеним воєводствам сплатити полуторний подимний 
податок замість подвійного, ухваленого на коронацій
ному сеймі. Реляційний сеймик Волинського воєвод
ства, що відбувся 14 травня 1649 р. в м. Луцьк [запис 
ухвали (лявдуму) в актову книгу -  від 15 травня], вирі
шив зібрати з воєводства два подвійні подимні податки, 
обрав для кожного з них окремого поборцю: Криштофа 
Линевського і Костантого Бронницького. Причину та
кого збільшення розміру подимного встановити не вда
лося, бо початок ухвали цього сеймику втрачено. Збір 
обох податків мав початися з дня роботи сеймику і за
кінчитися за два тижні. Однак з документів видно, що 
на практиці це подимне збирали одночасно, а поборці 
співпрацювали; саме тому в переважній більшості ак
тів його називали чотирикратним.

17 червня 1649 р. поборці записали в актову книгу 
спільну маніфестацію щодо несплати податку волин
ською шляхтою, в якій, зокрема, відмітили свою го
товність завершити збір подимного ще 29 травня (по
чатком збору вони назвали 17 травня). Однак про лік
відацію заборгованості з цього податку йшлося ще й в 
універсалі волинського воєводи, директора трибуналу у 
скарбових справах Волинського воєводства кн. Адама- 
Олександра Санґушка від 12 березня 1653 р. (запис в 
актовій книзі від 22 квітня) до шляхти воєводства про 
декрет цього трибуналу щодо обов’язкової сплати ре- 
тенти з чотирикратного подимного податку, ухвалено
го 14 травня 1649 р. Ретенту з цього чотирикратного

(двох подвійних) податку декретом доручалося при
ймати в м. Луцьк одному з його поборців -  Костантому 
Бронницькому, а також його суколектору -  Теодору 
Соловицькому.

В актових книгах вміщено чимало протестацій влас
ників маєтків, в яких йшлося про неможливість спла
ти чотирикратного подимного з маєтків, спустошених 
упродовж 1648 -  1649 рр. Про це заявляли, зокрема, ли
товський канцлер Альберт-Станіслав Радзивілл (запис 
від 27 травня 1649 р.), волинський каштелян Миколай 
Чорторийський (запис від 31 травня), луцький староста 
Владислав-Домінік Заславський і віденська воєводина 
Анна-Алоїзія Ходкевич (обидва записи від 16 черв
ня 1649 р.) й багато інших. Калуський староста Ян 
Замойський 13 вересня записав до актових книг, що під 
час захоплення козаками замку й міста Рівне загинув 
рівненський війт Ярош Самчовський, який збирав чо
тирикратне подимне з маєтків Замойського у Луцькому 
й Кременецькому повітах, при чому пропали й зібра
ні війтом гроші. А 18 травня 1649 р. володимирський 
і брестський єпископ Йосиф Мокосій Баковецький за
явив про необхідність здійснити загальний перепис ди
мів, оскільки багато маєтків спустошено, і вже на осно
ві цього перепису збирати податок.

У пропонованій таблиці зведено всі відомості з судо
вих присяг (юраментів), які вдалося виявити в актових 
книгах стосовно чотирикратного подимного податку за 
1649 р., зібраного у Волинському воєводстві. Основну 
масу юраментів вміщено у двох актових книгах Ф. 25, 
Луцький ґродський суд, on. 1 -  спр. 247 і 263. Подимне 
збирали за “старими квитами й реєстрами”; з докумен
тів видно, що тут йдеться про ухвалений 1629 р. пер
ший подимний податок.

Довідку (без таблиць) про встановлення подимного 
податку 1649 р. у Київському воєводстві див. у розділі: 
“Довідки про подимні податки, відомостей про сплату 
яких у документах немає (без таблиць)”.
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
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в 
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ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 25, оп. І, 
спр. 263

1649
рік

арк. 444 і зв. 26. 05 [Луцьке староство, 
власник]

Лукаш
Погорільський 
і Напольський, 
державці частин 
села

Іван Логвинець с. Суха Воля, 
належало 
до с. Радо
мишль: 
частина 
Погоріль- 
ського 
частина 
Наполь- 
ського

10 4

6

“хлоповь содньїхь 
татарове посьтинали, 
других: в неволю 
забрали”

арк. 444 зв. -  
445

[Ледуховські,
дідичі]

Ян Коц, 
[державець]

Омелян, війт с. Полоничне 10 “вєдлугь давньїх 
квитовь зо вьсих 
дьімов соб)дано бьітьі нє 
можєть”

арк. 448 -  
449 зв.

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Щасний-Збожний
Лайщевський,
державець

Іван Ємець, 
Михно 
Андросеня 
і Хвесько 
Гапоненя

с. Коршів 52 34 14 димів татари 
спалили, а 4 стояло 
пустками, “того 
податьку, тепер свижо 
ухьвалєного, водлугь 
пєрьшихь квитовь и 
рєєстровь вибрати нє 
могьли”

арк. 453 -  
454 зв.

27. 05 Лукаш
Ольшанський,
державець

Дмитро
Голинка і Савка 
Терещеня

с. Вельбичі 28 10̂ Татари багатьох 
підданих зншцили, 
108 -  взяли в полон

арк. 455 -  
456

Луцький 
вірменський 
монастир 
св. Стефана

Фесько Міхал і 
Яцько Гордієвич

с. Цепорів 23 15 Вісім халуп згоріло

арк. 456 і зв. Филип Бокій, 
дідич

Андрій Корицький, 
державець

Семен
Борецький

с. Печихвости 
(частина)

33 20 13 халуп знищено

арк. 456 зв. -  
457 зв.

Станіслав
Корчминський

Васько Безручко с. Двірець, 
поблизу 
м. Луцьк

33 26 3 дими татари спалили, 
а з 4 -  господарів з 
дружинами і дітьми 
забрали у неволю

арк. 457 зв. -  
458

Олександр 
Кобецький, [дідич]

Матвій Морсус, 
війт

с. Ківерці 16 Після двотижневої 
стоянки татарської орди 
“большую половицу 
села ажь досчєнту 
випалили таїсь же, 
тьілко печи зостали, 
а самих пожданих до 
орьдьі загнали”

арк. 458 і зв. Раїна з
Охлоповських
Ґостиминська,
дідич

Павло Троян с. Перекали 
(частина)

3 1 3 двох димів татари 
забрали людей у неволю 
і один спалили, а другий 
дим спустів

«яв.412'»*>
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло
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и 

кв
ит
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и”
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ча
ст
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е 

- 
це 

162
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р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 460 -  
461

28.05 Жолкевські і
Підгородинський,
дідичі

Петро Крупі, 
державець

Мирон
Кривченя, війт 

Хома Мащеня

с. Жоравники

с. Жоравниць- 
ка Воля

Разом
58

Разом
10

Решту 1648 р. спалили 
татари

арк. 461 і зв. Антоній Мокосій 
Баковецький

Юзеф Мокосій 
Баковецький

Васько Веселуха 
й Іван 
Стецькович

с. Порванче 
(2 частини)

Разом
25

Залишилося після подій 
1648 р.

арк. 461 зв. -  
462 зв.

Юрій
Бережницький,
дідич

Дорош Миневич с. Олізарів 
(частина)

14 3 11 халуп знищено, а 
70 підданих татари 
знищили або забрали в 
полон

арк. 462 зв. Антоній Мокоса 
Бакбвецький

Васько Веселуха с. Порванче 
(частина)

19 Залишилося після подій 
1648 р., “кгдььж одньїхь 
татаровє постинали, 
других в нєволю 
побрали”

арк. 463 і зв. Юзеф Мокосій 
Баковецький

Іван Стецькович с. Порванче 
(частина)

8 Залишилося після подій 
1648 р., “а другиє так 
попалєньїє, яко теж и 
пустнє зостали”

арк. 464 зв. -  
465

_ Петро Круш, дідич

Андрій
Єловицький,
державець

Лучка Баран м. Ляшки 15 Залишилося після подій 
1648 р.

арк. 465 і зв. Андрій
Єловицький,
[дідич]

Петро Свиридик с. Туриковичі 
с. Кам’яниця'І 
с. Забологгя /  

с. Підлужжя

5
Разом

10
5

А в усіх селах “юсмь 
водлугь старьіх квитовь, 
прєз дєзоляцию 
козаг/кую суть 
знисчоньїє и фуньдитсь 
знєсєньїє”

арк. 465 зв. -  
466

Андрій
Братковський

Кирило Дадарик с. Свищів 
(частина)

7 Залишилося після 
подій 1648 р., “а 
другиє фундьітус прєз 
нєпрьіятєля Крижа 
Святого, такь халупи 
яко и людє, знисчоньїє 
суш”

арк. 466 зв. -  
467 зв.

Жидичинський 
Миколаївський 
монастир, власник; 
архімандрит -  
Миколай-Ницифір 
Лосовський

Павло Волос с. Жидичин 
с. Клепачів 
с. Сапогів 

с. Жабка 'і 
с. Желізці /

56
23
16

Разом
7

20
11
9
1

“нє мотнем жадною 
жьівою мзрою с ТЬІХ 

добрь и сєль зупєльна 
вибрати, а то для 
погорєльис пятьі халупь 
а спустошальїх и 
внивєчь собєрьнєньїх 
трьідцатьі и содноє в 
Жьідьічьінє, трох

«А. 413 Ае.
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
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им
и 

кв
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и*
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тіш
е 

- 
це 
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р.

На
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 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

•

погорєльїх а дєвєтн 
халупь спустошальїх 
в сєлє Клєпачовє, 
трох погорєльїх а 
чотьірохь халуп 
спустошальїх в сєлє 
Сапоговє; тьигько смьі в 
Жьщьічьшє з двадьцатьі 
дьімовь, в Клєпачовє 
содьінадьцатьі, а в 
Сапоговє з дєвєтьі, а з 
Жабки прьісєлка тьигько 
з одьноє халупьі, а 
другиє халупи на Жабцє 
спустошальїє, такьжє 
и на Жєлизьцах прєчь 
знєсєньїє, в которьіх 
собох тьіх селах шєстьі 
нєдостаєт халупь”

арк. 467 зв. -  
468 зв.

Королівське місто 

Єврейська громада Ірш Лейзорович, 
міщанин, єврей

м. Володимир

39

Вказано кількість 
єврейських димів, які 
залишилися після подій 
1648 р.

арк. 470 зв. -  
471

Королівське місто 

Єврейська громада

Караїмська1“
громада

Ілляш Маркович, 
міщанин, єврей

Якуб
Шломович, 
міщанин, єврей*

м. Луцьк

84

23

29

3

*Так в актах (тут і далі). 
Спустошення відбулося 
в 1648 р. підчас 
козаччини “кгьдьі жьщи 
поуходили, уносєчьі 
здоровьє своє для 
наступєнья козацького и 
татарского”

арк. 471 -  
472

Андрій
Лещинський,
[дідич]

Тишко 
Коноваленя і 
Трохим Проник, 
торговицькі 
міщани

м. Торговиця 
с. Підлозці 

с. БаболоюП 
с. Рудлів /

46
33

Разом
7

Інші халупи татари 
спалили, а людей 
порубали

арк. 473 і зв. 29. 05 Луцько-Брестське
біскупство,
власник;
біскуп- [Андрій 
Ґембицький]

Кирик Головка і 
Павло Онущеня 
з сіл Боратин і 
Буяни

с. Горо[дииі] 
с. Буяни 
с. Боратин

40
32
30

37
зо
25

“а иньшьіє прєз 
нєпрятєля снисчоньїє 
суть”

арк. 473 зв. -  
474

[Миколай
Чоргорийський,
дідич]

Ян Штома, 
державець

Пилип Радченя с. Богушівка 15 12 3 дими згоріло 1648 р.

арк. 474 -  
475

Олександр
Пируський

Ювхим Гуценя с. Лихачівка У 1648 р. в селі 
спалено 3 халупи. 
Інших відомостей про 
кількість димів не 
наведено

414 Ят
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло 
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р.

І
і

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 475 зв. -  
476 зв.

Іван Жабокрицький, 
дідич, покійний 
на час складання 
присяги

Ігнат Лісовець с. Жабокрики 
(частина)

21 Решту димів знищено, а 
людей забрано в неволю

арк. 476 зв. -  
477 зв.

Юрій Немирич Іван Ткач м. Немиричів 37 22 15 димів знищили 
татари й козаки 1648 р.

арк. All зв. -  
478

[Єремія Корибут
Вишневецький,
дідич]

Войцех
Парульський,
державець

Герман
Гурцевич

с. Биківці, 
Рохманівського 

ключа

68 50 2 халупи згоріли, а 
16 спустіли через 
знищення або 
полонення людей 
татарами

арк. 478 -  
479

м Рафал
Будзишевський,
державець

Пилип Саєня 
і Мойсей 
Басарабик

с. Золочівка 69 53 “ижь мьі дьімьі албо 
халупи справедливе 
в сєлє Злочовє 
будучиє ПОЛИЧЬІЛИ и 
пораховали, которьіх 
ни мапгь бо/шієи, тьілко 
пятдєсять три, a 
зособна пусток: сосьмь а 
спєлєньгс сосьмь”

арк. 479 -  
480

М [Миколай
Чорторийський,
дідич]
Спадкоємиці
Станіслава
Соколовського,
[державці]

Федько 
Козинський 
Фесько Капиця

с. Войсич

с. Мости 
с. Волька

79

27
20

54

21
19

Решту димів частково 
у 1648 р. спалено, а 
частково спустошено 
татарами, які постинали 
або побрали людей до 
орди

арк. 480 і зв. Костантий
Порванецький

Васько
Бондарчик

с. Княгинин 
(частина)

1 А решта підданих “суть 
року проигьлого [1648] 
прєз татаровь и до орди 
побраниє, постинаниє, 
а халупи оньїх, там 
кошемь стоячи, 
попалили”

арк. 482 зв. -  
483

Войцех
Млодзяновський,
дідич

Гриць Подгурко с. Підбереззя 
[частина]

41 36 5 димів спалили 
татари, а людей до орди 
побрали або постинали

арк. 483 -  
484 зв.

•

Луцько-Брестське 
біскупство, 
власник; біскуп -  
Андрій 
Ґембицький
Рабинська громада

Роман
Шпульський та 
Іван Мойсеєвич, 
міщани

Беняш Шломо- 
вич, міщанин, 
єврей

м. Торчин 200

8

Християнські дими, що 
залишилися

Єврейські дими

арк. 484 зв. -  
485

[Даніель
Стемпковський],
ДІДИЧ

Ян Зелінський, 
державець

Яхим Волик с. Городище 8 Решту димів 
спустошено козаками і 
татарами

«шв 4̂15Лт>
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 
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и 
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и”

, н
ай

ча
ст

іш
е 

- 
це 
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9 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 485 -  
486

Павло Гулевич 
[Воютинський]

Мисько
Грицько Боярин 

Галон Носалик 

Клим Кузька

с. Бородчичі 
с. Охлопів 

[частина] 
с. Холонів 

[частина] 
с. Білий Стік

61
39

9

33

Залишилося після подій 
1648 р.

арк. 486 -  
487

Владислав
Лещинський,
[дідич] Лаврін Ревака, 

війт

Семен, війт

[Присілки 
м. Берестечко]: 
с. Пляшова

с. Пляшівка 
Мала 

с. Ридків 
с. Волиця 
с. Острів 
с. Кутрів 
с. Мірва 
с. Волька 
с. Солонів

15

13

5 
10
16 
25 
20
6
24

Решту димів (їхню 
кількість не вказано) 
знищено 1648 р.

арк. 488 і зв. [Луцько-Брестське 
біскупство, 
власник]; 
біскуп -  [Андрій 
Ґембицький]

Лаврін

Наум

с. Русів 
с. Хотачів 
с. Верх[н]ів 
с. Зелинів 
с. Рогожани

Разом
95

Разом
90

“ижь мьі дими албо 
халупи в маєтьностях 
пана нашого 
вьшгьмєнованьїдг 
справедливе 
поличьіли, которьис 
ни мапгь большєм,
ТЬІЯКО ДЄВЄ/ИДЄСЯТЬ, 
а пустокь и згорєльїх: 
пять”

арк. 489 і зв. »» [Костантий
Бронницький,
дідич]

Федір [Святополк]
Четвертенський,
державець

Федір
Степанчик

с. Боратин 28 23 4 дими стояли пустками, 
а п’ятий -  згорів

арк. 489 зв. -  
490 зв.

Марина
Прендотина
Вільчопольська,
дідич

Васько Пащеня с. Більче 
(частина)

6 4 Один дим стояв 
пусткою, а ще один -  
згорів

арк. 490 зв. -  
491 зв.

Стефан Гулевич 
Перекальський,
ДІДИЧ

Томаш Гулевич 
Перекальський, 
покійний на час 
складання присяги

Андрій Ювчик с. Перекали 
(2 частини)

10 6 4 дими стояли пустками, 
бо підданих з них взяли 
в полон татари

арк. 491 зв. -  
492

Анна Домбровська, 
[державець]

Процько Бикун с. Хоцинь 7 Інші спалили татари і 
козаки

•А  416Ят>
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

“за
 

ст
ар

им
и 

кв
ит

ам
и”

, н
ай

ча
ст

іш
е 

- 
це 

16
29 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 492 -  
493

Владислав
Немирич

Гаврило 
з с. Колмів 
Пилип
з с. Вигнанка 
Гарасим 
з с. Вигнанська 
Волиця

с. Колмів 
с. Вигнанка 
с. [Вигнанська] 

Волиця 
с. Зборошів 

[частина]

16
16
15

13

Кількість димів 
зменшилася через 
знищення і полонення 
підданих татарами, 
спалення халуп

арк. 493 -  
494

Теодор Дедеркал- 
[Нестякович]

Іван Конон с. Дедеркали 
Менші 
(частина) 

с. Лішня 
(частина)

8

1

8

1

У 1648 р. в цьому 
маєткові не було 
знищено жодного 
диму, а судову присягу 
складено через втрату 
поборових квитів

арк. 494 і зв. Андрій
Кучевський

Веремій
Антонович

с. Пулгани 
[Пулганів]

“ижь в року пропгьломь 
[1648] прєзь дєзоляцию 
козацькую и прєзь 
вторьгнєнє татаровь 
мєнованоє сєло 
Пульганов знисчєноє и 
спалєноє єсть, мєновитє 
халупь сосьмь спалили, 
для чого ПОДЬІМЬНОЄ 
до Скарбу Рєчи 
Посполитоє вєдьлугь 
давньо: квитов зо всихь 
дьімовь юдданоє бьггьі 
нє можєть”

арк. 496 зв. -  
497

Юрій Сенюта Стефан
Литковський

с. Ліски 8 3 інших димів піддані 
повмирали або їх 
знищили татари

арк. 497 -  
498

Олександр і Петро 
Мелешки, сини і 
спадкоємці Томаша 
Мелешка, дідичі

Федір
Білостоцький,
державець

Павло Мордика 
і Хвесько 
Трушеня

с. Березовичі 29 А з решти “ижь в року 
пропгьломь [1648] 
козаки и татаровє 
нєпрьіятєлє ...
Короньї Польскоє ... 
нападьши, подьданьїх 
... содньис побрали, 
других постинали, 
а трєтиє с тими жь 
рєбєлизаньталш прєчь 
пошли”

арк. 498 зв. -  
499

Андрій Фірлей, 
[дідич]

Павло 
Чернівець, 
мосорський 
міщанин і 
бурмістр, 
присягав від 
Голобського 
ключа

м. Мосор 
Голобський 
ключ: 

с. Голоби 
с. Вовчицьк 
с. Путині 
с. Мосор 
с. Угли 
с. Вигнанка

117

96
20
10
22
14
6

110

81
18
8
15
13
2

Інші дими стояли 
пустками

53-8-929 ср*.417.а**
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

“за
 

ст
ар

им
и 

кв
ит

ам
и”

, н
ай

ча
ст

іш
е 

- 
це 

162
9 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Данило Орейко, 
боярин 3 
Осьмиговицького 
ключа

Осьмиговиць- 
кий ключ: 

с. Осьмиговичі

с. Синявка

55

15

12

10

3 халупи козаки спалили 

5 димів стояло пустками

арк. 499 -  
500

Анна Верховська Шимко Якович, 
слуга

с. Верхівськ 
[частина]

& 4 2 халупи спалено 1648 р.

арк. 500 -  
501

»* Даніель Балабан Давид
Третякович і
Ойсій
Качанович

с. Хорохорин 27 Решта зазнала 
руйнувань 1648 p.: 
“пожданих оодних 
татарам в неволю 
поюддавали, других 
зо всих субьстаньцьш 
их зобрали, а третє 
протьівько пану своєму 
ребєллию поднєсшьі 
прєчь пошли”

арк. 501 і зв. Костантий Гурко 
[Омелянський]

Шимко Якович, 
слуга

с. Омеляна 
(частина)

2 У 1648 р. спалено 
обидва дими, а підданих 
знищено

арк. 501 зв. -  
502 зв.

Филип Бокій
Печихвостський,
[дідич]

Юрко
Лісновський, 
боярин 
з с. Бодачів

Частини сіл: 
Бодачів 'І 
Смиків /
Навколиски'Ь 
Милятин /

Разом
19

Разом
15

“А нє достаєть дьімовь 
оосмьі... суть чрєзь 
татар и козаковь 
попустошоньїє”

арк. 503 зв. -  
504

31.05 [Владислав-Домінік
Заславський,
дідич]

Федір [Святополк]
Четвертенський,
державець

Лаврін Щочка і 
Андрій Хмеленя

с. Княгинин 41 35 5 димів стояло 
пустками, а шостий -  
спалено 1648 р.

арк. 504 -  
505

Луцький 
домініканський 
монастир, власник

Федько Скок с. Пулганів 
(частина)

30 21 5 димів спалено, а 4 -  
стояли пустками

арк. 505 і зв. Луцький 
домініканський 
монастир, власник

Данило Гайда, 
міщанин

м. Луцьк 
(частина)

24 18 5 димів спалено, а 
1 -  стояв пусткою. 
Присягу складав 
“славєтьньш Данило 
Гайда, на кгрунтє тут в 
Луцьку их мл сотцовь 
доминикановь луцьких 
мєпгькаючьш”

арк. 505 зв. -  
506

Ян Котовський 
і Костантий 
Оцесальський

Івашко
Кугутович

с. Серетець 1 1 Підданий це подимне й 
привіз

арк. 506 -  
507

Ян Вилежинський, 
дідич

Лукаш, підзам- 
ковий підданий 
з с. Перемиль

с. Гумнгаце 
[половина] 

с. Перемиль 
(половина)

5 5

20

Решту спустошено 
1648 р.

e A  418 Am
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

“за
 

ст
ар

им
и 

кв
ит

ам
и”

, н
ай

ча
ст

іш
е 

- 
це 

16
29 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Онисько 
(Онушко) 
з с. Вербень

с. Вербень 14

арк. 507 -  
508

м Миколай
Чорторийський,
ДІДИЧ

Юрій Руцький, 
державець

Олексій Курга с. Тушебин 
(частина)

15 12 3 дими спалено 1648 р.

арк. 508 і зв. [Миколай 
Чорторийський],
ДІДИЧ

Андрій Болбас
Ростоцький,
державець

Іван Дудич с. Бобрівці 
с. Крутнів

10
6

Решту спалено або 
спустошено 1648 р.

арк. 508 зв. -  
509зв.

_ Андрій, Вацлав 
і Ґабріель, 
спадкоємці 
Яна Болбаса 
Ростоцького

Грицько Шпак
Частини сіл: 

Ростоки 
Горинь 
Велика 
Горинь Мала 
Порич 
[Поріччя]

63
5

1

9

Решту спалено або 
спустошено 1648 р.

арк. 509 зв. -  
510 зв.

_*9_ Єремія-Міхал
Корибут
Вишневецький,
дідич

Адам Клюнський, 
державець

Іван Лацник 
з с. Печихвости 
Савка
Полуянович 
з с. Матів

[Частини сіл]: 
Підбереззя 
Печихвости 
Стрільче 
Матів 
Смиків

Разом
144

Разом
124

Татари спалили 1648 р. 
у с. Підбереззя 7 димів, 
у с. Печихвости -  8, 
у с. Стрільче -  2, у 
с. Матів -  1, 
у с. Смиків -  2 дими

арк. 511 зв. -  
512 зв.

Кристина з
Вишневецьких
Данилович

Гриць Карпеня, 
присяжний 3 
м. Янів 
Савка Шух з 
с Літоіюща

м. Янів 
с. Велицьк 

с. Кухарі 'І 
с. Селець /  

с. Літогоща 
с. Підлісці 
с. Арс[е]новичі

90
90

Разом
20
12
12
20

Відмічено, що у 
с. Селець, на відміну 
від інших названих 
населених пунктів, 
втрат не було, але 
окремо кількість димів 
у ньому не вказано

арк. 512 зв. -  
513 зв.

[Кристина],
Адамова
Жоравницька,
дідич

Васько Карпеня, 
війт с. Теслугів

с. Теслугів 
с. Боратин 
с. Добриводи

45
14
10

Одні дими попалено, а з 
інших татари підданих 
забрали в полон або 
постинали

арк. 513 зв. -  
514

[Гельжбета
Ледуховська],
ДІДИЧ

Вацлав [Болбас]
Ростоцький,
державець

Василь Клюй с. Лосятин 
(частина)

19 16 Три дими спустошено 
татарами

арк. 514 і зв. ** ЯнМушата
Охлоповський

Войцех Мазур с. Охлопів 
(частина)

6 А інші дими погоріли 
або стояли пустками 
після подій 1648 р.
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

“за
 

ст
ар

им
и 

кв
ит

ам
и”

, н
ай

ча
ст

іш
е 

- 
це 

162
9 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 514 зв. -  
515зв.

»» Адам
Жабокрицький

Матвій
Грабарчук

с. Жабокрики 
(частина)

20 Решту димів спалено 
або спустошено у 
1648 р.

арк. 515 зв. -  
516

»» Юрій
Підгородинський,
державець

Яцько Хмарич с. Цевів 
(частина)

11 5 6 димів стояли пустками

арк. 516 і зв. Міхал [Шимкович] 
Шклинський

Грицько
Шимчик

с. Кольчин 19 14 5 халуп згоріло, а людей 
татари забрали в полон, 
інші -  повмирали

арк. 516 зв. -  
517

Петрова
Бабинська, вдова, 
[дідич]

Тиміш Плисеня с. Бабин 
(частина)

28 13 У 1648 р. “дьімовь 15 
на частьі мєнованон 
спалили и в попє/7 
обернули”

арк. 517 зв. -  
518

Миколай Вилежин- 
ський, [державець]

Павло Волчек 
[Вовчок]

с. Брани 50 30 20 димів згоріло 1648 р.

арк. 521 — 
522

Стефан і Ян 
Ісерницькі, 
спадкоємці Василя 
Ісерницького

Шимон
Шимоновський

с. Левковичі 12 7 “иж в ма&иности панов 
моих сєлє Лєвковичах по 
спустошєню козацькою 
и татарском нє зостало 
бояшєм дьімовь, только 
сєм ..., апя/и дьімов 
албо халупь татаровє 
прєз согон фундитус 
зьнєсли”

арк. 522 і зв. Павло, Мацей 
і Миколай 
Лешницькі

Федір с. Андруга 
(частина)

5 1 4 халупи спалили 
татари. Відмічено, що 
Миколай Лешницький 
на час складання 
судової присяги 
перебував у татарському 
полоні

арк. 523 і зв. Теофіла Якубова 
Собеська, дідич

Остап Лацинка м. Свинюхи 275 254 21 дим стояв пусткою

арк. 523 зв. -  
524 зв.

Андрій Ласко Стась Кішечка с. Перекали 
(частина)

6 А інші дими знищено 
1648 р.

арк. 525 -  
526

01.06 Стефан і
Олександр
Батковські,
спадкоємці Юрія
Батковського,
[дідичі]

Яцько Кицун с. Батків 
(Батьківці) 

с. Башарівка

Разом
49

Разом
24

19 димів стояло 
пустками, 6 -  спалили 
татари

арк. 526 і зв. Вацлав Гулевич 
Воютинський

Яцько,
Мельників син

с. Юшківці “Кгдьі ж року 
пропгьлого [1648] 
тиє добра под чась 
инькурьсьш козацьких 
[і] нєпрьіятєля Крьіжа 
Святого фуньдитусь 
пре? (ОГОНЬ знєсьли 
такь, же жадьноє 
халупьі нє зостало,

» е >  4 2 0  А * »
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло
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мі
в 
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ст
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им
и 
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ча
ст
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е 

- 
це 
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На
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 д
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и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

и подданьїхь всих, 
ничого нє зоставивьшьі, 
до оордьі забрали”

арк. 527 і зв. Ян, Томаш, 
Мацей і Геліяш 
Грушвицькі, 
спадкоємці Павла 
Грушвицького

Станіслав 
Костур, двірник

с. Верхівськ 
(частина)

6 2 4 дими знищили татари

арк. 527 зв. -  
528 зв.

Григорій
Лешницький

Василь
Лешницький

Габріель
Лешницький

Васько
Тишівець

с. Андруга 
(частина)

с. Андруга 
(частина)

с. Андруга 
(частина)

3

4 

4

1

1

2

Інші дими знищили 
татари

арк. 528 зв. -  
529зв.

Реїна з
Ясениницьких
Семенова
[Сенюта]
Радогоська, [дідич]

Войцех
Парульський,
[дідич]

Спадкоємці 
Лукаша Головин- 
ського, [дідичі]

Ян Яненя с. Ясениничі 
(3 частини)

22 19 “ижь року прошьлого 
[1648] подь час 
инкурсии козацькоє 
з сорьдою злучоноє 
подданьїх трьі снаяг 
до козаковь ... проч 
попгьли, а халупьі их 
пусьтьками стояти”

арк. 529 зв. -  
530

Олександр і Ян 
Ґротовські, [дідичі] Хвалько

Кальномис

Юрій Гарбуз

с. Борисковичі: 
частина 
Олександра 
Ґротовського

частина Яна 
Ґротовського

10

5

10

“с часьти єго 
мл. пана Алєксаядра 
Кгротовьского водлугь 
старьіх квитов зупєлнє 
вибрати нє могучи, 
кгдьі^с прєз рєбєлию 
козаковь с татарами, 
в року прошьлом 
злучоную, нєкоторьіє 
дими знєсєниє И 

спусьтошальїє суть”

арк. 530 зв. -  
531 зв.

»» Андрій Фірлей, 
[дідич]

Сидір Ясеня 
Давид

с. Романів 
с. Воротнів 
с. Звірів 
с. Клечани

91
77
56
17

87
73
50
17

Решту димів знищено, 
коли “року пропгьлого 
[1648] под час 
инькурьсим козацьких 
[і] нєпрьіятє/z Крижа 
Святого татаровє, 
пусьтошачи внивєчь 
крає воєводства 
Вольїнского и палячи 
маєтности розньїє, гдє 
теж и вь помєнєньїх 
добрах”

54 - 8-929 <**•421 Ять



“Литазлш”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

“за
 с

та
ри

ми
 

кв
ит

ам
и”

, н
ай

ча
ст

іш
е 

- 
це 

162
9 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 531 зв. -  
532

Луцьке староство Оксентій
Трохименя

с. Красне 32 20
г

12 халуп стояло 
пустками, “кгдьос люде 
однії поумирали, другиє 
рожьно сє для знишчєня 
розошли”

арк. 532 і зв. Олександр Чаплин
[Шпановський,
дідич]

Дмитро 
Вовкодавик 
і Хвесько 
Приступа, 
міщани

Якуб
Тодрошович, 
міщанин, єврей 
рабинського 
збору

м. Кисилин 
Присілки: 

с. Дмитрівка 1 
с. Журавець /

72*

Разом
41

35**

Разом
35

* з них 35 
християнських і 37 
єврейських

** з них 15 
християнських і 20 
єврейських

арк. 533 брати Костантий і 
Юрій Корницькі

Мацько Коваль с. Залужжя 20 15 У 1648 р. згоріло 5 
димів

арк. 533 і зв. »» Луцьке староство Іван Тшценя с. Голишів 17 13 Інші дими спустіли

арк. 534 і зв. Іван
Кол литовський, 
[дідич]

Демид Тивон с. Колпитів 
(частина)

20 15 5 димів спалили татари, 
а підданих з них 
забрали в неволю або 
знищили

арк. 534 зв. -  
535

Ян Мицовський Мисько Половка с. Мирогоща 
(частина)

17 А інші дими спустіли

арк. 535 і зв. [Катерина
Святополк
Четвертенська]

Іван
Слончевський,
міщанин

м. Острів 
Новий

125* 85** * з них 100 
християнських і 25 
єврейських

** з них 80 
християнських і 5 
єврейських 
У 1648 р. знищено 
20 християнських і 
20 єврейських димів

арк. 535 зв. -  
536 зв.

Зофія з 
Кобильських 
Станіславська, 
державець

Денис Калачик і 
Грицько Кученя

с. Грушвиця 210 185 25 димів частково 
знищено, частково -  
спустошено

арк. 542 зв. -  
543

02.06 Олександр Гулевич 
Воютинський

Гаврило
Клишеня

с. Холонів 
(частина)

20 13 7 димів знищили татари

арк. 543 -  
544

Жиґмунт
Вилежинський

Тиміш Демченя 
з с. Смолява 
Остап Забарний 
(Забаринник) 
з с. Перемиль

Половини сіл: 
Смолява 
Перемиль 
Гумншці

27
20
10

7
10
5

Решту димів знищили 
татари

арк. 544 зв. -  
545 зв.

спадкоємці
Вацлава
Зубцевського,
[дідичі]

Іван Тихненя с. Підгайці 
Великі 

с. Підгайці 
Малі 
[частина]

Разом
41

15

5

“ижь в року пропгьломь 
[1648]... козацьі 
и татаровє, вь
ПОМЄНЄНЬІМЬ сєлє

<а*.422 а *



Фоку 1649 травня 14

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

“за
 с

та
ри

ми
 

кв
ит

ам
и”

, н
ай

ча
ст

іш
е 

- 
це 

162
9 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Подьгашдо, чєрєз 
нєдєль килька 
собозомь и зь арьматою 
стоячьі, подьданих 21 
фуньдитус оогнємь 
знєпгьшьі, СОННИХ 
в неволю побрали, 
другихь позабияли, а 
трєтиє помєрьли”

арк. 545 зв. -  
546 зв.

Ґабріель
Стемпковський,
ДІДИЧ

Збігнев
Любенецький,
державець

[Станіслав]
Зоревський,
державець

Гордій Савич 
Юсько Оксес 
Пилип Овшеня 
Стефан 
Аврамович

с. Дубляни 
с. Лішня 
с. Ільпибоки 
с. Свищів

ЗО
30 
12
31

18
9
8
14

“в року прошльш 
[1648], нєпрьіятєлє 
Короньї Польскоє 
козаки и татаровє 
на помєнєньїє добра 
пановь их дєдьічного 
и державьцьі на тоть 
чась, кгвальтовьнє 
яко нєпрьіятєли 
наступивьшьі, 
подьданьїхь (одних 
вь неволю побрали, 
другихь позабияли, а 
трєтихь фуньдитусь 
согьнємь знесли”

арк. 547 -  
548

Капітул Луцького 
кафедрального 
костелу св. Трійці, 
власник

Андрій Каченя

Грицько Сханик 

Васько Волошин

Садівська 
волость: 

с. Садів 
с. Висоцьк 
с. Воля 
с. Кошів 
с. Кошівська 

Волька 
с. Горзвин 
с. Жуковець 
с. Городець 

[Городок]

43
44 
34 
43 
15

41
38
8

40
37
зо
39
13

39
35
6

“ижь року пропгьлого 
[1648], подь чась 
инькурьсии козацькоє 
з орьдою злучоноє, 
подьданьїє содьньї за 
помученьємь чєрєзь 
козаковь поумирали, 
другиє до тихь жє 
козаковь, з розьнихь 
маєтьносьтєм до села 
Садова налєжачихь, 
прєчь попгьли”

арк. 548 і зв. « Дмитро Урсул 
Рудецький, [дідич]

Васько Тищеня 
Юрко Неїл

с. Рудка 
с. Вороничі

Разом
74

Разом
34

40 димів знищено 
козаками й татарами 
1648 р.

арк. 548 зв. -  
549 зв.

» Федір Трачевський Стефан Мінчук с. Любитів 
(частина)

4 1 “ижь што в року 
пропгьлимь [1648] 
под час инькурсий 
козацькихь подданьїхь 
пана соповєдаючого, 
до козаков приставши,
3 НИМИ зо ВСИМЬ се
вьібравьшьі пошли,
... а тьіє три халупи 
пустьками стояти”

арк. 549 зв. -  
550 зв.

Я Королівське місто

Луцька міщанська 
громада

Іван Когут 
і Бенедикт 
Борисович, 
міщани

м. Луцьк 228 91 “ижь туть в мєстє 
Луцьку прєрєчониє 
козаки такь пєрєходєчьі, 
яко и стоячи в року 
прошьломь [1648],

54* 423 Ять



“Яитазлш”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

“за
 с

та
ри

ми
 

кв
ит

ам
и”

, н
ай

ча
ст

іш
е 

- 
це 

162
9 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

і

домьі содньїє попалили, 
другиє, дошчєяту 
порозбиравшій, 
внивєчь попустошили и 
такжє попалили, трєтьіх 
господаровь постинали, 
а иньшиє з домовь 
такт» поуєждзали яко 
поумєрали, жє домовь 
такь спустошєньось 
яко пляцовь ГОЛЬІХЬ, 

с которьіх доми 
фуньдитус ЗНЄСЄНЬІЄ, 

в мєстє тутєигьньш 
Луцьку всих сто 
тридца/и сємь, зь 
которьіх пєрєд ТЬІМЬ 

чворо ПОДЬІМНОЄ 
водлугь давньїх квитовь 
чинило золотихь 
триста дєвєтьдєсять и 
чотири . . ., а которьіє 
цєльїє, такь камєници 
и шляхєцькиє 
яко рємєсничиє и 
шиньковьіє доми туть 
в Луцку по козаках 
зостали, тєди тиє 
вси справедливе 
пораховавпш з них 
чворо подимьноє 
вибрали ..., которого 
ПОДЬІМЬНОП) с тих цєло 
зосталих домовь всєго 
сумою ч и н и т ь  золотих 
триста шєстьдесять и 
чотири, а нє большєм”

арк. 551 -  
552

м_ Катерина
[Святополк]
Четвертенська

Максим Юдачко 

Роман Жукій

с. Суськ 
(частина) 

с. Олешковичі 
с. Носачевичі 
с. Смердин 

[частина] 
с. Петрашевичі

35

6
8
12

3

ЗО

5
4
12

3

Решту димів знищили 
татари

арк. 552 -  
553

[Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

[Гельжбета]
Білецька,
державець

Данило з 
с.' Городище 
Васько Хиленя 
з с. Баїв

с. Полонне 
Велике 

с. Оздів 
с. [Горка] 
с. Городище 
с. Баїв

43

26
15
36
55

40

24
14
34
53

Решту димів спалили 
або спустошили татари

арк. 553 -  
554

[Маріанна]
Миколаєва
Чеконська

Стецько
Стріленя

с. Новосілки 
(частина)

8 7 Один дим знищено 
1648 р.

424 Л в
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

“за
 с

та
ри

ми
 

кв
ит

ам
и”

, н
ай

ча
ст

іш
е 

- 
це 

16
29 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 554 і зв. »» Даніелева
Гулевич
Воютинська, дідич 
частини с. Воютин

Луцько-Острозька 
єпископія, власник 
с. Підбереззя

Абрам
Ґрабовецький, 
державець обох 
маєтків

Семен 
Тимошеня 
Радко Чечель

с. Воютин 
(частина) 

с. Підбереззя

10

13

7

7

Від решти димів “талко 
гольїє пляцьі зосьтали”

арк. 557 зв. -  
558

03.06 Міхал
Загоровський,
дідич

Станіслав Станкар, 
державець

Іван Левченя с. Копилля 
(частина)

12 9 3 дими стояло пустками

арк. 558 і зв. [Катерина з 
Бочаниці Брамівна] 
Миколаєва 
Ґротовська

Кпим
Красуцький

с. Довге 
(частина)

10 5 5 димів зруйновано або 
спустошено 1648 р.

арк. 559 -  
560

Олександр Цетнер Сень Куриленя 
Мисько 
Липський 
Роман Романчук

с. Шпиколоси 
с. Фусів

с. Княже 
(частина)

42
33

12

40
30

11

Решту димів спалили 
татари

арк. 560 -  
561

Базилій
Беневський

Войтко с. Княже 
(частина)

18 16 2 дими спалили татари

арк. 561 і зв. [Олександр 
Конецпольський], 
дідич

Притковський,
державець

Іван
Процикович і 
Яцько Ігнатенко, 
обидва-  
з с. Корсів

с. Корсів 
с. Коззя

30
21

25
14

Решту димів спалили 
татари

арк. 562 і зв. [Андрій
Єловицький,
дідич]

Криштоф
Пстроконський,
[державець]

Тиміш 
Молчанець 
з с. Микитичі

с. Микитичі 
с. Підлужжя

12
6

7 “господаровь содньїхь 
татаровє постинали, 
другихь до орт  
забрали, трєтьіє теж 
поумирали”, тому 
частина халуп стояла 
пустками

арк. 562 зв. -  
563 зв.

»» Маріанна
[Боґуцька]

Кіндрат, війт с. Селець 54 5 “а 49 згорєло, и 
внивєчь попустошали 
и фуньдитус знєсли, а 
другихь подьданьїхь до 
0/7ДБІ побрали”

арк. 564 -  
565

04. 06 Стрибилі, дідичі

Стефан Святополк
Четвертенський,
державець

Гриць Пінчук с. Омельне 
с. Селець

Разом
71

Разом
40

Репггу знищено під час 
нападу козаків

• 4 2 5



“Лита зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

“за
 

ст
ар

им
и 

кв
ит

ам
и”

, н
ай

ча
ст

іш
е 

- 
це 

162
9 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 565 і зв. [Опалинська], 
половина обох сіл

Якуб Ясинський, 
друга половина 
цих сіл [обидвое -  
державці]

Максим Дацків 
Павло

с. Мислині 
с. Красів

38
27

34
24

Решту димів 
спустошено козаками й 
татарами

арк. 565 зв. -  
566 зв.

Ян Головинський, 
[дідич] 2/3 села

Казимир 
Пісочинський, 
[державець] 
третини села

Ничипір, отаман с. Кривичі 25 13 12 димів спалили татари

арк. 566 зв. -  
567 зв.

Юрій Річицький, 
[дідич]

Яким Ваневич, 
міщанин 
Хведько 
Іванкович 
з с. Кречевичі

м. Стобихва 
с. Кречевичі 
с. Ломачанка

130
68
18

121
40
5

“тьигько в мєстєчьку 
Стобухвє сто двадца/и 
содєнь, а знипгьчєньїх 
через козаков и 
татаров дєвєть; 
еєлє Крєчєвичахь 
чотьірьдєсять, а пустою» 
двадьцат сосмь; такжє 
еєлє Ломачаньцє 
димовь пять, а пустою» 
тринадьцать”

арк. 567 зв. -  
568

Стефан Святополк 
Четвертенський

Захарко
Кривопляс

с. Годомичі 44 8 “ижь в року 
пропгьломь [1648] 
козаки с татарами, 
такт» зь Украиньї яко 
и на Украйну чєрезь 
нєдєль кильканадцать 
пєрєходєчи, помєнєноє 
село Годомичьі 
внивєчь собєрьнули и 
спустошили”

арк. 568 -  
569

Стефан Святополк
Четвертенський,
державець

Тиміш
Коножченя

с. Бужани 117 60 Решту димів спалено 
або спустошено

арк. 569 -  
570

» Стефан Святополк 
Четвертенський

Мисько Муха і 
Давид 
Давидович, 
міщани

м. Четвертая 
Нова та 
її Луцьке 
передмістя 

Належні села: 
Боровичі 
Грузятин 
Голузії 
[частина] 
Копилля 
Градецьк[е] 
Піддубці 
[частина] 
Гаражджа

Разом
407

Разом
246

“подданьїхь содньїхь 
тираньско позабияли, 
другихь побравшьі 
в неволю, татаромь 
посоддавали, а трєтиє 
кнєжати єго мл. пану ... 
своєму ребелизовавьшьі, 
с тьіми жь зрамцами 
Речи Посполитое проч 
пошьли”

epe* 426
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

“за
 с

та
ри

ми
 

кв
ит

ам
и"

, 
на

йч
ас

тіш
е 

- 
це 

162
9 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 570 -  
571 зв.

Стефан Святополк 
Четвертенський,
ДІДИЧ

Стефан
Щербович, війт

Мартин 
Бартощик, 
володимирець- 
кий міщанин

м. Володими- 
рець 

Належні села: 
Липне 
Старики 
Андруга 
Воронки 
Хиночі 
Дуба 
Триграні 
Радежів 
Озеро 
Новаки 
Трипутні

Разом
545'

Разом
175

“ижь в року пропгьлом 
[1648] непрьіятєлє 
Корони Польскоє 
козаки и татаровє 
на помєнєноє мєсто 
Володимєрєць и сєла 
до нєго налєжачиє 
... подь чась 
инькурьсии и рєбєлии 
козацькеє кгвалтовьнє 
наступивьши, 
подьданьссь оодних 
тираньско позабияли, 
помучили, других, 
побравши в нєволю, 
татарамь пооск) давали 
и доми ихь фуньдитус 
согнємь знесли, а 
трєтиє поумєрали.
А вь юстатьку и 
вомско литовскоє, 
так жє кгвальтовьнє 
по у ступеню 
козаковь на тиє жь 
маєтьности кнєжати 
єго ш. кгвальтовнє 
наступивши, 
подьданьїх до состатька 
повистинали и 
розогнали”

арк. 571 зв. -  
572

Владислав 
Лещинський, дідич

Єврейська громада

Ізраїль 
Іршкович, 
міщанин, єврей

м. Берестечко 7*

12*

’“єврейські шинкові 
дими
♦посполиті вуличні 
єврейські дими

“а иньшиє вси под чась 
буньтовь козацьких 
посполу с татари в 
року пропгьломь [1648] 
фуньдитус знипгьчєно, 
соднм попалено, 
другиє порозбирано. 
Жьідовь тєжь СОДНЬІХЬ 

постинано, другиє 
поумєрали”

арк. 572 -  
573

»» Ян Гнатовський Хилько
Грушецький

с. Княгинин 
(частина)

10 1 9 халуп спалено 1648 р.

арк. 573 -  
574

Генрик
Кашовський,
[дідич]

Лесько Котович

Лесько Журавик

Андрій Моквич
Лучка
Павло

м. Мельниця 
Присілки: 

с. Змуч 
[Жмудче] 

с. Кривлин 
с. Мірин 
с. Рудка

Після подій 1648 р. 
у м. Мельниця 
залишилося 57 пусток, у 
Змучі -  19, у Кривлині -  
14, у Мірині -  10, у 
Рудці -  2: “подданиє, в 
тих добрахь будучиє,
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Легенда Дам
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти
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и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

одньї с козаками 
прєчь попгьли, другиє 
за напроважєнємь 
повєтра чєрєзь козаковь 
и крьпочисє перед 
нєприятєлємь Крижа 
Свєтого татарами, 
поумєрали”

арк. 574 -  
575

Ян Кашовський, 
державець

Панас Конащик 
Васько Дудик

с. Вельничі 
с. Кольчин 

(частина)

“я, Панас Конасчьчикь 
... справєдьливє дими 
халупи в маєтностьі 
пана мого сєлє 
Вєльничах поличьія, 
тоєст пусток дєвєть, 
а пять зась халупь, 
што татаровє спалили 
...; я, Васко Дуцикь ... 
справедливе поличиль 
и пораховал дими албо 
халупи на части пана 
мого в сєлє Кольчинє, 
которьіх єсть пустих 
тринадцать, а татаровє 
зас димовь песет 
спалили”

арк. 575 і зв. [Луцьке староство, 
власник]
Януш
Прусиновський,
[державець]

Корній Співак і
Юсько
Забузький

с. Радомишль 120 82 21 дим стояв пусткою, 
а 17 -  спалили татари. 
Постраждало близько 
тисячі чоловік

арк. 575 зв. -  
576 зв.

Капітул Луцького 
біскупства, власник

Миколай
Красицький,
державець

Кирик Зубареня с. Смолигів 25 22 Димів “2 через рєбєлию 
козаг/кую спалєньїє, с 
которьіх оодєнь умєрь, 
а другим с козаками 
поєхаль. А третй дьімь 
пустий зосталь”

арк. 583 і зв. 05. 06 Луцько-Острозька 
єпископія, власник

Станіслав-Казимир
Беневський,
державець

Грицько Миценя 
Васько Шуст, 
війт

с. Жабче 
с. Колодяж

21
84

13
60

“иж в селах Жабьчу 
сосми, а Колодєжьі 
двадьцати чотирох 
дьімов нєдостаєт, 
соднакь жє с тих 
всих дьімов, которих 
тепер вцалє в добрах 
мєнованих, Жабьчу 
тринадьцать, а 
Колодєжах шестдесш 
зостало, справедливе 
вибравши и до их 
мл. панов поборцовь
ПриВЄ5ШЬі”

арк. 584 -  
585

[Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Андрій
Гультяєня

м. Голятин 30 Інші дими спустошено 
козаками і татарами 
1648 р.
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Станіслав-Казимир
Беневський,
державець

Стасько 

Грицько Лейба

с. Голятин 
Старий 

с. Новий Став 
с. Колмовичі

15

15
3

арк. 585 -  
586

Костантий Чаплич
Шпановський,
[дідич]

Семен Калійко
Частини сіл: 

Милостів 
Плоска

13
12

13
5

У Плоскій 5 халуп
спалено,
а 2 -  спустошено

арк. 586 -  
587

Андрій
Лещинський,
[дідич]

Пронь
Боровинець

м. Троянів[ка] 

(

160 100 “а состатокь рєбєлия 
козацькая, тоєсть 
шєстьдєсять, 
попустошьіла и 
попалила”

арк. 587 і зв. _ Геліяш Бабинський Савка
Трохимович

\
с. Бабин 

[частина]
28 23 5 димів стояло пустками

арк. 587 зв. -  
588 зв.

Гелена з 
Четвертенських 
Вилежинська 
і спадкоємці 
Миколая Семашка

Терешко
Пожежич

с. Порськ 62 47 “подьданьїє з того 
сєла Порьска оодньї 
за помучєнємь 
соньїхь чєрєз козаковь 
поумєрали, друтиє 
прєчь попгьли”

арк. 588 зв. -  
589

Адам
Свентоянський

Мануйло
Ропненя

с. Ледухів 
(частина)

5 3 “дьімовь двохь чєрєзь 
рєбєлию козаковь з 
орьдою та[та]рьскою 
злучоньїх пустьіхь 
намдуєтьсє, с которьіхь 
сонного татаровє 
господара стєли, а 
другим прєчь пошоль”

арк. 589 -  
590

Стефан
Коритинський Стефан Бородій

[Частини сіл]: 
Свищів 
Надчиці

В обох селах стояло 
пустками 8 димів, 
кількість наявних димів 
в акті не вказано

арк. 590 і зв. Скорчська 
плебанія, власник; 
Себастіян Фрієвич, 
плебан

Семен, війт 
с. Кровата

[Частини сіл]: 
Кровата 
Біскупичі 
Скорч

15
5
2

10
5
2

А 5 підданих “с того 
сєла Кровата, до 
плєбании Скорєцскоє 
належачого, проч 
пошли, за которим 
прєчь помстємь халупьі 
ихь пустками стоять”

арк. 590 зв. -  
591 зв.

м Ян Кашовський, 
[дідич]

Нестор Головня 
Наум Хацюта

Гриць Кузьмич

м. Кашовгрод 
с. Подриж 

Великий 
с. Подриж 

Малий 
с. Іванівка

“ижь в року пропгьломь 
[1648] подь чась 
инькурьсьіи козацькоє 
в мєстє Кашовкгродє 
дьімовь три 
хрєстяньскихь згорєло, 
а двадцать и чотьірьі 
спустошало; в Подрижу 
Мальїмь и Вєликимь 
дьімовь згорєло трьі, 
а трьщьцать и пять 
спустошало; в сєлє 
Ивановьцє димовь трьі 
згорєло”
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 591 зв. -  
592 зв.

»» Катерина
[Святополк]
Четвертенська

Федір Салик с. Липа 45 35 Після татарського 
нападу в селі спустіло 
10 димів

арк. 592 зв. -  
593

Самуель
Бережецький

Процик Крученя с. Бережці 
[частина]

13 7 “через спустошене и 
спалене нєприятєля”

арк. 593 -  
594

Стефан
Хрінницький,
[дідич]

Лесько
Ванюкович

с. Лопавші 46- 40 “татарове тамь людей 
немало постьінали [и] 
до оорди побрали”

арк. 594 і зв. Даніелева Гулевич 
Воютинська

Хома
Степанович

с. Зубильне 23 19 2 дими згоріло, а ще 
2 -  стояло пустками

арк. 594 зв. -  
595 зв.

Андрій
Лещинський,
[дідич]

Данило 
Лукашевич 
Ярош Бабич 
Лесько Соляник 
Олексій 
Миринович

Присілки 
м. Чорто- 
рийськ: 

с. Заболоття

с. Суха Воля 
с. Колодії 
с. Вараш

57

46
30
69

27

18
20
40

“подданиє нєкоторьіє 
поумєрали, другие проч 
пошли, а трєтьідс доми и 
халупи ... прєзь (огонь 
... попалєньї сут”

арк. 601 зв. -  
602 зв.

07. 06 Королівське місто

Міщанська
громада

Федір
Себастіянович,
лавник

м. Ковель [360] [250] У місті пустками стояло 
110 димів, з уцілілих 
ринкових, посполитих, 
вуличних, парканних 
та єврейських димів 
зібрано 500 польських 
золотих податку

арк. 602 зв. -  
603

Федір Севрук,
ДІДИЧ

Сидір Шев’як с. Перекали 
(частина)

5 2 3 дими спустіло

арк. 603 -  
604

[Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Ян Фалибовський, 
державець

Денис 
Мукосієвич 
Васько Куліш

с. Звиняча 

с. Вольгівка

66

15

63

12

Решту димів зруйновано 
1648 р. козаками й 
татарами

арк. 604 і зв. Катерина Нарбурт,
ДІДИЧ

Сидір Шев’як с. Княгинин 
(частина)

4 2 Всі 4 дими “фуньдитусь 
согьнемь знєсєньїє такь 
суть, ижь тьілько тєпєрь 
двохь подьданихь 
з жонами і з дє/ями 
позосьтало. Не маючи 
халупь, а до того 
хоруючи, в будахь 
мєпгькають”

арк. 604 зв. -  
605

_»» [Андрій
Лещинський,
дідич]

Яцько
Торопович

с. Пуцеровичі 49 29 20 димів спустіло

арк. 605 -  
606

Миколай [Сенюта] 
Радогоський, дідич 
частини с. Радогоща,

Левко Уланеня с. Радогоща 
[Друга] 
(частина)

8 4 “прєзь знипгьчєньє 
и спусьтошєньє содь 
козаков и татарь сталоє”
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

“за
 с

та
ри

ми
 

кв
ит

ам
и”

, н
ай

ча
ст

іш
е 

- 
це 

16
29 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

[державець] 
частини с. Козин

с. Козин 
(частина)

6 3

арк. 606 -  
607

Марціян і
Станіслав Цетнери,
ДІДИЧІ

Іван Новосілко і 
Федір
Бородчинський 
з с. Крупець

с. Крупець 
Присілки: 
с. Старики 
с. Срібна 
с. Баранне 
с. Михайлів[ка] 
с. Ситне

Разом
276

Разом
130

У 1648 р. спустошено 
146 димів “прєзь 
нєприятєль козаковь и 
татаровь”

арк. 607 і зв. — Кіндрат
Андрузький

Роман (  
Гарсунович

с. Андруга 1 1 “яко тшко оодєнь я 
у пана мого бьіль и 
тєпєрь знайдуюсє”

арк. 607 зв. -  
608 зв.

Бальтазар
Раєцький,
державець

Юхим
Кудинович

с. Обзир 
[Малий, 
частина]

22 17 “а халуїгь пять 
пустьками стоять, с 
которьіх ЛЮДЄ СОДНЬІ 

с тьіми жь козаками 
пошьли, а другиє 
поумєрали”

арк. 608 зв. -  
609 зв.

Ярош Болбас 
Ростоцький, дідич Андрушко 

Толстий, 
підданий 
з с. Ростоки

Частини сіл: 
Ростоки 
Поріч[чя] 
Горинь 
Велика 
Горинь Мала

28
6
1

1

Решту димів спалено і 
спустошено

арк. 609 зв. -  
610

м [Олександр
Конецпольський,
дідич]

Єврейська громада

Лейзор 
Іршкович, 
міщанин, єврей

м. Радивилів 7 Інші єврейські дими 
знищено в 1648 р.

арк. 610 і зв. Владислав
Лещинський,
[дідич]

Іван
Дублиновський і 
Ян Грабовський, 
міщани

м. Берестечко 3 
передмістя
ми

315* 150* * окрім єврейських.
“а спустошальось [165], 
с которьіх ЛЮДЄ, в 
личбє [750], поумєрали, 
другиє в неволю 
поганскую позабєраньїє, 
трєтих постинано прєз 
татаровь”

арк. 610 зв. -  
611 зв.

** Ян Кашовський, 
[дідич]

Єврейська громада

Ізраїль
Мошкович,
єврей

м. Кашовґрод “ижь в помєнєньїмь 
мєстє Кашовькгродє 
в року прошьломь 
[1648] подь чась 
инькурьсьш козацькихь 
дьімов жьідовьскихь 
[9] згорєло, а [24] 
спустошало”

арк. 611 зв. — 
612

_М брати Стефан і 
Федір Коритинські

Вавринець

Частини сіл: 
Коритне 
Біла
Криниця

13
2

“ижь онь в має/иностях 
пановь своих на частєх 
сєлє Корьггьнє и сєлє 
Бєлой Криници

«*£. 431 Лк.
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

•

дьіми альбо халупьі 
справєдьливє 
поличьіль, которих 
нимапгь большєм, 
тьигько сєлє Корьггьнє 
тринадьцать, а сєлє 
Бєлом Криницьі 
два, а иньшиє подь 
чась инькурсим 
козацькихь с татари 
в року пропгьломь 
[1648] фуньдитусь 
знипгьчиниє зостають”

арк. 612 і зв. [Олександр
Конецпольський,
дідич]

Грегор 
Войткович 
і Мартин 
Мархоцький, 
міщани і 
лавникиз 
м. Радивилів

м. Радивилів: 
Присілки: 

с. [Оп]арипси 
с. Дев’ятин 
с. Немирів

Разом
180

“ижь они в 
мєнованимь мєстєчку 
и прьісєлькахь до нєго 
належачих, мєновитє 
сєлє Парипсах и сєлє 
Лєвятинє и сєлє 
Нємировє, дими альбо 
халупи справєдьливє 
поличьіли и пораховали, 
которих нимапгь 
большєм, тилько [180], 
сопроч жидовьскихь, 
а иньшиє вси прєзь 
нєпрьіятєля мечем, 
согьнємь и повєтрємь 
знишчоньїє су/я”

арк. 613 -  
614

Андрій
Лещинський,
[дідич]

Павло Шкляр, 
міщанин

м. Колки 
(Романів)

376 246 “кгдьіжь СОДЬНЬІХЬ 

подьданихь козаки 
постинали, другиє сами 
поумєрали, а трєтиє с 
козаками, зо всимь сє 
вьібравьшьі, пошли”

арк. 614 - Мойзеш і Васько с. Ольшаниц* Разом Разом “людей СОДНЬІХЬ
615 Костантий Сенюти 

[Ляховецькі]
Послухайко 
з с. Ольшаниця

с. Волоське ) 
с. Скроботівка

72 39 татаровє до орт  
побрали, другихь 
постинали, а иньшиє 
сами поумєрали..., 
жє всихь халупь, 
такь пустою» яко и 
спалєньїх, в тьіхь 
трохь маєтьноетєхь 
трьідьцагь и три, 
а цєлихь дьімовь, 
в которих люде 
мєпгькають, в тих 
маєтьноетєхь веєго 
зостало трьідцать 
дєвєть”

ея*.432'»т
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 615 -  
616 зв.

Володимирсько- 
Брестська 
єпископія, власник

Ян
Метковський, 
слуга і економ 
добр єпископії

/Василь Пахоць- 
(кий, війт і 
дозорця Воло- 
димирського 
ключа і волості

Андрій
Левончич, війт 
і дозорця Купи- 
чівської економії 
і волості

Ярмол Дерешко, 
війт

Волость,
належна
єпископії:

Володимир- 
ський ключ1

Купичівська 
економія і 
волость2

с. Городок

85

71

11

“за спустошєнелі 
великим добрь 
владьіг/тва 
Володимєрского, 
такь прєз вомска 
нєпрьіятєт/скиє, 
котормє ... презь 
нєдєль кильканадцать 
в томь тракте и 
добра* єпископьских 
заложоньїє мели, яко 
теж и по содвротє 
нєпрьіятєл, презь 
жольнера Речи 
Посполитоє затеги, 
становиска и тягьнєнья 
хоругьвєи розьньїхь,
(од которьіх и (одного 
дня тьіє добра, праве на 
всем встрєитє лєжачьіє, 
не бьіли вольньїє”

арк. 617 і зв. Андрій Чаплич 
Шпановський, 
[дідич]

Іван
Козирадський

Мисько
Пінчукович

м. Береськ 

с. Ворончин

У 1648 р. у Береську 
спалено 7 димів, а 
6 -  спустошено, у 
Ворончині спустошено 
5 димів

арк. 626 зв. -  
627

08.06 Міхал
Загоровський,
[дідич]

Андрій Щерба 
Лаврін Лесеня

с. Луків 
с. Навіз 

[частина] 
с. Загорів[ка] 
с. Суськ 

(частина)

20
30

10
8

12
20

6
6

Багато підданих 
розійшлося

арк. 627 -  
628

[Кристина з
Вишневецьких
Данилович],
ДІДИЧ

Петро Пашинський, 
державець .

Сергій
Чарторищеня

с. Угли 25 Інші дими згоріли або 
стояли пустками

арк. 628 -  
629

Андрій
Лещинський, дідич

Ян Буркацький, 
державець

Іван Богуш 
Сидко

с. Острів[ок] 
с. Любахів

19
14

Обидва села зазнали 
значних знищень

1 Залишилося димів: м. Володимир (частина) і належна до нього Владича Гора, Спащина й Зап’ятнич -  4, с. Огороди -  
2, с. Шистів [частина] -  3, с. Федоровець -  2, с. Білі Береги [частина] -  1, с. Ольшанка і Вересів[ка] -  1, с. Хрипаличі -  З, 
с. Микуличі -  5, с. П’ятидні -  4, с. Божанка -  10, с. Дорогиничі -  28, с. Біскупичі Великі -  5, с. ГГятикорови -  6, села Яневичі
і Щенютин -  11 димів (разом).

2 Залишилося димів: с. Купичів -  4, м. Озеряни -  4, с. Солотвин -  2, с. Білашів -  15, с. Грушівка -  5, с. Ворона -  7, 
с. Рокитниця -  4, села Сушична і Карасин -  30 димів (разом).

55 - 8-929 ^ 4 3 3 ^



“Лита зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 629 -  
630

** Королівське місто

Міщанська
громада

Юрій
Струницький і 
Тимофій Оста
пович, лавники

м. Володимир 
і передмістя

65 А інші міщанські дими 
знищено 1648 р.

арк. 630 і зв. Андрій
Лагодовський,
[державець]

Гриць
Москвитин

Зап’ятнич 
(частина), 
передмістя 
м. Володимир

20 13 7 димів стояло пустками

арк. 632 і зв. Міхал
Воронецький

Васько
Ярмошеня
Юсько
Бразицький (хто 
з якого села -  не 
вказано)

с. Раймісто 
(частина) 

с. Ясенівка 
(частина) 

с. Тристинь

Разом
41

Разом
30

“спусьтошоннх так 
прєз согонь, яко и пре? 
постинане людей, 
других поумєранє [11] 
халупь”

арк. 635 зв. -  
636

09. 06 Фрідерік
Шимкович
Шклинський,
[державець]

Кузьма Лосик с. Грив’ятки 25 15 10 димів стояло 
пустками

арк. 637 і зв. Олександр Мокоса
Шибинський,
[дідич]

Стецько
Копитченя

с. Шибене 
(Шибин)

15 7 8 димів стояло пустками

арк. 637 зв. -  
638

Катерина з
Шибинських
Смиковська

Стецько
Копитченя

с. Смиків 
(частина)

11 3 8 димів стояло пустками

арк. 638 -  
639 зв.

Костантий Пузина, 
дідич

Ярош
Лаврін Драбій

Грицько
Колбаска

с. Добрятин \  
с. ЯрославичіІ 
с. Городниця) 
с. Підлісці І 
с. Княгинин /  

с. Привередів

Разом
183

28

Разом
143

24

У с. Добрятин 7 пусток, 
згоріло 28 халуп; у 
с. Ярославичі 1 пустка, 
згоріло 2 халупи; у 
с. Городниця 2 пустки; у 
с. Привередів 3 пустки, 
згоріла 1 халупа.
У селах Підлісці й 
Княгинин втрат не було

арк. 639 зв. -  
640 зв.

Федір Яковицький, 
[дідич]

Хведько Головка с. Бобичі 
с. Туропин

17
6

11
4

6 халуп спалено 
2 стояло пустками

арк. 640 зв. -  
641 зв.

спадкоємці Андрія
Роґалевського,
державці

Семен Приступа с. Пулганів 
(частина) 

с. Мстишин 
[частина] \

22

40

14

36

У частині с. Пулганів 1 
пустка, згоріло 7 халуп; 
у с. Мстишин згоріло 4 
халупи

арк. 641 зв. -  
642

Анна Мушата 
Охлоповська

Никін Зеневич с. Охлопів у  
(частина)

12 11 1 халупа стояла пусткою

арк. 642 зв. Луцько-Острозька 
єпископія, власник

Андрій
Заленський,
державець

Хома Годунець
с. Фалемичі 
с. Седмярки 
с. Фалемицька 

Волиця

16
26
12

4
20
11

Решту димів спалено 
або спустошено

арк. 648 і зв. 10.06 [Андрій
Лещинський,
дідич]

Єврейська громада

Мисан
Мордушевич, 
міщанин, єврей

м. Колки 18 Інші єврейські дими 
стояли пустками, 
“кгдьш: жьідовь содньис 
постинано, другиє

434
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

поумєрали, трєтих 
єсчє и до того часу 
нє мапгь и што вєдати 
вели и будуть”

арк. 649 і зв. Станіслав 
Підгородинський 
та Криштоф 
Козика, дідичі

(
Симон Вовк 
Кузьма Гущик

[Частини сіл]: 
Твердині 
Мовчанів

Разом
39

Разом
29

10 димів спалено і 
спустошено

арк. 1294 і 
зв. та 1290

Томаш Сапега Фесько Будко
Веремій
Пищеня
Мартин
Данилович

м. Дорогостаї 
с. Дорогостаї

м. Муравиця

140
215

76

12
102

42

128 димів згоріло.
83 дими згоріло, 30 
пусток.
Згоріло 4 християнські 
дими, 30 пусток

арк. 1290 — 
1291

11.06 Ян Кашовський, 
[державець]

Андрій
Гриневицький (з 
якого села -  не 
вказано)

с. Туричани 
(половина) 

с. Ягідна

Разом
45

Разом
20

“подьданьїх оодньїх 
позабивали, помучили, 
татарам посад давали, 
а другиє, скозачмвшьісє, 
с тими ж гультаями 
прєч пошли”

арк. 1291 
і зв.

спадкоємці
Олександра
Красинського,
[дідичі]

Максим Ювкал
Стефан
Мелещеня

с. Рикани 
с. Забороль

16
38

2
28

Решту димів 
спустошено.
Кінець акта не зберігся

арк. 1292- 
1293

Ян Ушак
Куликовський,
[дідич]

Пилип Яковченя 
Яцько
Острижунка 
Іван Гущеня, 
з сіл
Пулганів і 
Куликів
Ґрех Омельченя

Частини сіл: 
Лички 
Тростянець

Пулганів
Куликів

с. Миківська 
Воля (цілком)

10
6

15
7

15

4
2

5 
3

11

Решту димів знищено

арк. 1293 і 
зв., 1295

Андрій
Заленський, дідич 
[перших трьох 
сіл, державець 
с. Микуличі]

Іван Шинкарик 
з с. Хмелівка- 
Болоховичі

с. Хмелів \ 
Великий 1 
[частина] І 

с. Хмелівка- \ 
Болоховичі/ 

с. Підгайці 1 
[частина] ] 

с. Микуличі

Разом
41

56

Разом
36

40

“кгдььяс прєз рєбєлию 
козаг/кую с татарами 
в року пропілам в 
маєтностях 
помєнєньїх пана 
моєго дєзоляция 
великая сталас, 
так ижь в трох селах, 
тоєсть Хмєлова 
Великого з Хмєловкою, 
Болокович и Подгаєць, 
тьигько сє зостало 
халупь трьідцать шєсть, 
а бьіло чотьірьдєсять и 
содна; а в Микуличахь 
чотьірдєсять, а бьіло 
пятьдєсять и шєсть”

55* срв* 435Ять



“Яитазхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти
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им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 1295 
і зв.

[Костантий 
Пузина], дідич

Самуель [Долмат]
Ісайковський,
державець

Процик Калішко с. Остріїв 39 17 22 дими знищено, 
“гдє и людей оодннх 
постинано, другихь в 
нєволю поганьскую 
забрано”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 247 •

арк. 226 -  
227, акт 180

11.06 [Маріанна] Ушак
Куликовська,
[дідич]

Васько Вуцич
Частини сіл: 

Тростянець 
Лички

Разом
36

Разом
16

20 димів було частково 
спалено, а частково 
спустошено

арк. 227 і 
зв., акт 181

Гелена з 
Романовських 
Людвікова Пузина, 
у першому 
шлюбі Андрієва 
Піщаровська, 
[дідич]

Севастіян
Сущикович

с. Бруховичі 55 45 “по спустошєню и 
зьнисчєню в року 
прошьлом [1648], 
юдь козаковь и татарь 
стальїмь”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 263

арк. 655 зв. -  
656 зв.

12. 06 Дмитро Корибут 
Вишневецький,
ДІДИЧ

Миколай Гавратин- 
ський, державець

Федір Легкий
Кузьма
Приступа

с. Войковичі 
с. Хворостів

с. Яковичі 
(частина)

67
49

21

65
47

20

Решту димів знищено 
1648 р.

арк. 656 зв. -  
657 зв.

Роман
Загоровський,
[дідич]

Іван Туркович 
і Грицько Ріпка 
з с. Загорів

с. Загорів 
с. Кремеш

53
24

45
20

“ижь року пропгьлого 
[1648] подьчась 
инькурьсьій 
козацькихь халупь 
двє в мєнованьїмь 
сєлє Загоровє козаки 
спалили, а шест, за 
постьінанємь з них 
господаровь и жонь, 
пустьками стоять; в 
сєлє Кримєшу такьжє 
пустою, чотири стоить”

арк. 657 зв. -  
658

Адамова
Стемпковська

Адам
Стемпковський, її 
чоловік, опікун

Кіндрат
Годовський

с. Омеляна 
(частина)

23

J
7 “ижь року прошлого 

[1648]... татаровє, 
на тую маєтность 
наєхавьшьі, халупь 
16 фундитусь прєзь
(ОГОНЬ ЗНЄСЛИ, И ЛЮДЕЙ

нєкоторьіхь постинали 
и до сордн в нєволю 
побрали”

арк. 658 і зв. Олександр
Конецпольський,
ДІДИЧ

Михайло
Шатиленя

с. Сестрятин 50 25 “ижь в року прошьломь 
[1648] нєприятєлє

« А  436
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

ПІДДОНІ, ЯКІ 
складали присягу Населені пункти
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Олександр 
Мошинський, ( 
державець '

і Антон 
Приходько

Короньї Польскоє, 
тоєст козаки і 
татаровє, на помєнєноє 
сєло Сєстратьінь 
кгвальтовьнє 
наступьівьшьі и тамь 
частьіє и густьіє 
ночьлєги, становиска 
и попаси про нєдиль 
кшгьканадцать маючи, 
подьданьїх шдньїх 
позабивали, помучили, 
других В НЕВОЛЮ 
татаровє побрали, а 
трстиє помели”

арк. 659 і зв. Адам
Стемпковський

Грицько Пігол с. Лаврів 
(частина)

6 6

арк. 659 зв. -  
660

Ярославський 
єзуїтський 
колегіум, власник

Іван Пилипеня с. П’ятигор- 
щина
(П’ятигори)

45 45 “водлугь давьних 
квитовь справедливе 
подлугь лявьдумь 
вьібравьшьГ

арк. 660 -  
661

Томаш
Непокойчицький і
Самуель
Чеконський

Семен Швець
Частини сіл: 

Демидів 
Лішня

Разом
6

3 них 5 димів -  у частині 
Непокойчицького і 
1 -у  Чеконського.
Інші спалено 1648 р. (у 
частині Чеконського в 
с. Демидів спалено всі)

арк. 663 -  
664

14. 06 Петро Довгирд, 
[дідич] с. Кононичі

[Андрій 
Лещинський], 
дідич обох 
Медвежих

Бенедикт і 
Олександр 
Довгирди, сини 
Петра Довгирда, 
державці обох 
Медвежих

Матіяш
Миневич

Федір Реконо- 
ВИЗ І Федір 
Капуста від 
обох сіл

с. Кононичі

с. Медвеже 
Старе 

с. Медвеже 
Нове

45

Разом
86

35

Разом
56

“нєпрьіятєлє Корони 
Польскои козаки с 
татарами ... подданьїхь 
содньїх постинали, 
помучили, и оодтакь 
с великих мукь 
поумєрали, других з 
собою побьрали”

арк. 664 і зв. Адам-Олександр 
Санґушко, [дідич]

Єврейська громада

Ізраїль Іонович, 
міщанин, єврей

м. Камінь 12 5 А 7 єврейських 
димів “до кгруньту 
спустошало”

арк. 664 зв. -  
665

Анна з Порванець- 
ких Миколаєва 
Гавсович 
Шостаковська,
ДІДИЧ

Максим
Лахненя

с. Підгірці 23 22 1 халупа стояла пусткою

56 - 8-929 437А ь
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 665 -  
666

15. 06 Андрій Зален- 
ський, дідич однієї 
частини села, 
державець другої 
(її дідич -  Томаш 
Свирський, на 
час складання 
юраменту 
покійний)

Кирик Ількович с. Овадне 
(частини)

.

25 Інші знищено 1648 р.

арк. 666 і зв. Ян і Юрій 
Бранські, брати

Ясек Лисик с. Будки 13 3 10 димів “прєз шкурсьію 
козаг/кую попустошоно 
и фундитус шгнємь 
позношовано”

арк. 667 г- 
669

Марина
Семашківна
Данилович

Войташек 
Юзефеня 
Стефан Яценко 
Гарасим 
Вакуленя 
Одесько Ільченя 
Семен Гриценя 
Демко Дацик 
Сергій Жданик

м. Коблин

с. Підгайці 
с. Ужинець

с. Озліїв 
с. Аршичин 
с. Пекалів 
с. Млинів

24

18
24

26
35
23
25

13

12
15

14 
20
15 
15

11 пусток

6 пусток 
9 пусток

12 пусток 
15 пусток 
8 пусток
7 пусток, 3 дими 
спалили татари

арк. 675 зв. -  
676

16. 06 [Альбрихт- 
Станіслав 
Радзивілл, дідич]

Єврейська громада

Ізак Мошкович, 
міщанин, єврей

м. Олика 30 20 Решту єврейських 
димів знищено в 
1648 р., “одни под 
час козачьчизьнн 
... розобраннє, 
другиє попалєньїє, а 
трєтиє пустькалш за 
вьістьінанємь жндовь 
зостаю/и”

арк. 676 -  
677 зв.

Киліян
Вільгорський,
[дідич]

Андрій Деречка,
горохівський
міщанин

Андрій Долбіка

м. Горохів 
і його 
передмістя 

[Горохівська 
волость]: 

с. Горохів 
Старий 

с. Скобелка 
с. Марковичі 
с. Озерці 
с. Рачин

Разом
366

Разом
211

Було знищено 
1648 р.: у Горохові з 
предмістями -  50 димів, 
у селах Горохів Старий 
та Скобелка -  48, у 
с. Марковичі -  30, в 
с. Озерці -  12, с. Рачин -  
15; разом 155 димів

арк. 677 зв. -  
678 зв.

Адам Кисіль, 
[дідич]

Прокіп Веґера, 
війт с. Тумин 
Данило, війт 
с. Свойчів

Гноїнська 
[і Свойчівська] 
волості3

295 “в року проигьломь 
[1648] розьньиг 
мисєцєй и в нихь днем 
рєбельлия козаковь, з 
юрьдою татарьскою 
злучьівьшьісє, вєлє

3 с. Гнойне з огородниками -  44 дими, с. Могильне з найбільш убогими -  53, с. Турія -  11, с. Смоля[нка] -  16, Попів 
Млин -1, с. Свойчів з загородниками -  25, “в Волцє з Ксєньжмми” [Свойчівська Волька] -14, с. Коїльна з убогими під даними -  
43, с. Коїл[ен]щина у м. Володимир -  8, с. Оздютичі -  18, с. Тумин -  ЗО, с. Губин -  32 дими.
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Дідич (власник) і 
(або) державець 
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Причини змін 
у кількості димів

У

маєтьностях волости 
Кгноиньскоє дьімовь 
юдньїх попалила, 
другихь в пустьках 
зоставила”

арк. 683 -  
684

17.06 Костантий Пузина, 
[державець]

Ян Куклевич с. Букойма 
(частина)

40 27 13 димів стояли 
пустками

арк. 684 і зв. Миколай Кисіль Савка Олійник с. Квасів 49 45 4 дими спалили татари

арк. 684 зв. -  
685

Юрій Коспошко- 
вич, дідич

Федько Плювака с. Городилець 
(частина)

7 5 Один дим згорів, другий 
стояв пусткою

арк. 691 -  
692

Адам-Олександр 
Санґушко, дідич

Іван Ляховчи[ч] 
і Стефан 
Василевич 
з с. Ворокомле

с. Ворокомле 
с. Видерта 
с. Глушець

132
64
89

80
40
55

“рєбєлизаньтовє Рєчи 
Посьполитос, тоєсть 
козаки з татарами, на 
маєтьности кнєжати 
єго млсти в Полєсю 
будучиє наєхавьши, 
подьданихь ... содньссь 
позабияли, помучили, 
другихь в неволю 
татаромь (оддали, а 
трєтиє померли”

арк. 692 -  
693 зв.

Гельжбета
Ледуховська

Ян Ледуховський

Стефан і Марцин 
Ледуховські

Грицько Кузик

Грицько 
Остапчик 
з с. Коритне

Гарасим з 
м. Краснопіль

с. Ледухів 
(частина) 

с. Коритне 
(частина) 

с. Ритків 
с. Хо[т]инь 
м. Краснопіль 

з передміс
тям 

с. Старики

92

18

18
22
140

70

32

13

6
13
80

40

“а то за спустошене̂ # 
и попалєнємь тьіх 
маетностеї/ прєз 
козаг/кую рєбєллию 
вєспо/z з татарами 
злучоньїхь”. 
Ледуховська та її три 
сини були дідичами 
названих населених 
пунктів

арк. 693 зв. -  
694 зв.

18. 06 Ян Івоня Процик
Порохонька

с. Ледухів 
(частина)

14 7 4 дими стояло пустками, 
а 3 спалили татари

арк. 694 зв. -  
695 зв.

[Кристина з 
Вишневецьких] 
Данилович, 
доживотний' 
державець

Міхал Завадський, 
державець

Лазко
Шостаченя
Федір
Петриченя
Максим
Стадник
Мисько Гойда
Йовтух
Гациненя
Остап Шерстюк

с. Малин

с. Уїздці

с. Пелза

с. Заболоття 
с. Ставища

с. Борбин

Разом
290

Разом
201

У с. Малин знищено 10 
димів, у с. Уїздці -  15, 
с. Пелжа -  5 димів 
і панський замок, у 
с. Заболоття -  30 димів, 
у с. Ставища -  4, в 
с. Борбин -  24 дими, 
а також панський двір 
і фільварок, “при тол* 
барзо вєлє мусчизнь и 
бєльїх головь [жінок], 
великих і малих, со/?да в 
неволю побрала, и добра 
вьішьпомєнєниє во всєм 
соголочоньїє зостали. И 
не било кому И чим єго 
мл. пану Завадзкому на 
весну пул всих засєяти”

56* срв* 439 Ять
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Причини змін 
у кількості димів

арк. 698 зв. -  
699зв.

19.06 Микол ай-[Юрій] 
Чорторийський,
ДІДИЧ

Адам Клюнський, 
державець

Домашевський,
субдержавець
ридомильських
присілків

Володкевич,
субдержавець
лосятинської
частини

Гриць Лученя і 
Якуб Омеляненя 
з с. Ридомиль

с. Ридомиль 
Його присілки: 

Котовиця 
Юстечко 

с. Лосятин 
(частина)

Разом
205

Разом
148

У 1648 р. знищено 57 
димів

арк. 699 зв. -  
700

** Олександр 
Підгірський, дідич Роман Трачик

Частини сіл:
Борок
Лосятин

Разом
18

Разом
18

арк. 700 -  
701 зв.

Миколай-Юрій 
[Чорторийський],
ДІДИЧ

Остафіян Пя-
сецький,
державець

Міхал Раневич с. Радохівка 35 30 5 димів стояло пустками

арк. 705 -  
706

21.06 Марина [з 
Семашків] 
Данилович

Антон Галатик с. Хорупань 45 21 Татари 24 дими 
перетворили на пустки

арк. 706 і зв. Гієронім
Ледуховський,
дідич

Мисько Радченя с. Лосятин 
(частина)

19 6 Кількість димів 
зменшилася “частю 
през спустошєньє, 
час/ию прєз спалєньє 
сод козаковь и татар 
стальїє”

арк. 707 зв. -  
708 зв.

22.06 Геліяш
Єловицький,
[дідич]

Самійло 
Карасевич 
і Артемій 
Климович, 
міщани

м. Соколь 166 85 В документі йдеться 
про християнські дими; 
відмічено, що була 81 
пустка

арк. 708 зв. -  
709

Геліяш
Єловицький,
[дідич]

Єврейська громада

Ірш
Зелікович, єврей
рабинського
збору

м. Соколь 38 5 Йдеться про єврейські 
дими; відмічено, що 
було 33 пустки

арк. 709 і зв. [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Петро
Фалибовський,
державець

Грицько Ревун с. Угринів 64 60 4 халупи спустошили 
козаки 1648 р.

«»е. 440 А *
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Причини змін 

у кількості димів

арк. 709 зв. -  
710 зв.

Марцин Лобос, 
[дідич]

Карпо с. Загорівщина 13 12 Один дим було спалено

арк. 713 і зв. 23. 06 Ґабріель
Стемпковський,
ДІДИЧ

Кузк*іа_ 
Макидонович 
з с. Митищі

Лаврівська 
волость: 
с. Несвіч 
с. Лаврів 
с. Митищі 
с. Рикани 
с. Лучиці

68
76
29
22
22

68
49
28
17
18

Кількість димів 
зменшилася “по 
спустошєню і попалєню 
козацькомь, с татарами 
злучоних”

арк. 723 -  
724

Ярош
Калусовський,
дідич

Вацлав
Калусовський,
державець

Омелян Бабич
Частини сіл: 
Вербичне 
Глоботин- 
ська Волька

17
3

17
3

“з которьіх чворо 
ПОДЬШНОЄ 3 колсдого
диму по золотих два 
водлуг старих квитов 
(которьіє под час 
козачьчизни в року 
[1648] през нєприятєля 
сут попалєниє) 
вьібравьшьГ

арк. 724 і зв. Прокіп-Міхал
Венцковський

Кіндрат Рибка с. Вітоніж 
(половина)

39 10 “в сєлє Витонижу 
на половици єго ш. 
дьімовь болшєи над 
10 нє мапгь, азь 29 
подданиє, такь перед 
т и м  яко и под час 
козачьчизни в року 
1648, з козаками пошли, 
и на тот час садни 
пустками зостаю/и, 
а другиє nod to w  жє 
час порозбираниє и 
попалєниє”

арк. 727 -  
728

25.06 Олександр
Мелешко

Хведько
Гарасюк

с. Калусів 27 27 “з которих ВСИХ 
двадцати сєми чворо 
подьшноє справєдливє 
водлугь старих квитов 
вибравьпш для оодданя 
их ш. паном побо/щаи 
привєзлєм, a квити 
старьіє, водлуг которих 
з давьньїх часов з тих 
добр подьшноє било 
соддаваноє, в року 
пропгьлсш [1648] 
под час козачьчизни 
погинули и на тот час 
их нє маю”

арк. 755 зв. -  
756

28.06 Костантий Пузина, 
дідич

Богдан
Братковський,
державець

Яцько Демидчик
Частини сіл: 
Свищів 
Надчиці

Разом
7

Разом
5

Одну халупу спалено, а 
друга стояла пусткою
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 757 зв. -  
758

Катерина з
Ростопчів
Зимницька Улас Кученя

Частини сіл: 
Хоболтова 
Гл[о]ботин- 
ська Волька

4
6

2
5

2 пустки 
1 пустка

арк. 758 зв. -  
759зв.

30.06 Адам-Олександр 
Сангушко, 
[державець 
с. Рокині, дідич 
інших населених 
пунктів]

Стефан 
Колодчик, 
райця, і 
Василь 
Городський, 
кравецький цех- 
містр -  міщани з 
м. Камінь

Хведько
Приймак
Терешко
Вакуленя
Грицько
Приступа
Мисько Смаль

м. Камінь

с. Данники 

с. Перевісся 

с. Зміїнець 

с. Рокині

310*

34

11

17

36

120*

13

5

12

21

* Йдеться тільки про 
християнські дими; 
190 димів спустошено

21 дим спустошено 

6 димів спустошено 

5 димів спустошено 

15 димів спустошено

арк. 765 і зв. 01.07 Вацлав Гулевич 
[Воютинський, 
дідич]

Федір Бохонець с. Кути зо 14 Татари спалили 16 
димів

арк. 766 зв. -  
767

99 Станіслав
Корчминський,
державець

Павло Величко 
Іван Куриленя

с. Красне 
с. Ставрів 
с. Кальнятичі

49
15
21

31
8
16

Зі знищених димів 
“людей содних 
постинано, других до 
сорди забрано”

арк. 768 і зв. 03. 07 Семен
Городиський,
[дідич]

Грицько Ященя, 
боярин

Петро Гаценя

с. Городище 
(половина)

с. Лаврів 
(частина)

23

7

15

5

У с. Городище 8 пусток, 
звідки піддані пішли з 
козаками.
У с. Лаврів “два 
подданьїх зь жонами 
и дєтми под час 
козачьізньї проч 
©дошли”

арк. 784 зв. 06. 07 Королівське місто 

Єврейська громада

Арон Желик, 
міщанин, єврей

м. Ковель 80* 20* ♦Йдеться про єврейські 
публічні і посполиті 
дими.
60 димів стояло 
пустками, а людей 
“юстатокь под час 
рєбєллии козацкоє 
и татарскоє в року 
пропілал* [1648] одних 
по дорогах утєкаючих 
козаки позабиали, 
других в мєстє самьш 
Ковлю в рьїцє 
потопили, а трєтих 
з дєтми, з жоналш 
вистилали, которьіх 
доми тепер пусто 
стоять мусяти”

• е. 442 Ат,
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

“за
 

ст
ар

им
и 

кв
ит

ам
и”

, н
ай

ча
ст

іш
е 

- 
це 

16
29 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 786 і зв. Королівщина

Петро-Ян
Муканський,
державець

Силка
Парахомович. 
бурмістр 1 
Іван Забілич

м. Вижва

с. Вижва 
Стара

208

102

77

32

131 пустка

70 пусток. Деякі піддані 
повмирали, а решта 
розійшлася

арк. 786 зв. -  
788

Ковельське 
староство; 
староста 
Криштоф 
Опалинський і 
його дружина 
Тереза, доживотні 
державці

Андрій Чаплич 
Шпановський і 
його дружина, 
державці

Данило 
Дмитрович, 
лавник і 
міщанин з 
м. Миляновичі 
і належних до 
нього сіл

Андрій
Ужихорович,
війт,
з фільварку 
с. Гритковичі і 
його присілків

Левко Лісович, 
війт с. Скулин, 
з фільварку 
с. Вербець 
і його присілків

Села
Ковельського
староства4

1317 835 Кількість димів 
зменшилася, “кгдьі ж 
содни покозачивьшьі, с 
козаками прєчь пошли, 
другиє сод мучєня 
козацкого вьіличитис 
не могучм, повьімєрали, 
и нєкоторьис подданьїх 
постинано”

арк. 799 зв. -  
800 зв.

08. 07 Адам-Олександр 
Санґушко, [дідич]

Нестор Вітрик -  
м. Кошар і Суха 
Воля
Юсько Стеценя -  
с. Кошар Старий 
і с. Городелець

м. Кошар 
присілок \ 
Суха Воля 1 
с. Кошар І 

Старий / 
с. Городелець

62

Разом
98

26

58

Разом
76

18

34 дими стояли 
пустками

арк. 808 і зв. 10. 07 Домініканський 
монастир у 
м. Камінь 
[Коширський], 
власник

Максим 
Терешкович 
і Онисько 
Яцькович

с. Ольбле 58 20 Решта димів стояли 
пустками

арк. 817 і зв. 14. 07 Ян Гулевич,
[дідич]

Єврейська громада

Ґотлім 
Вольфович, 
міщанин, єврей

м. Гулевичів 20* 8* ♦Йдеться тільки про 
єврейські дими.

“а дванадцєть прєзь 
дєзоляцию козацькую 
прєз вьістинанє жьідовь 
пустками зостають”

4 м. Миляновичі -  106-90, с. Ольшаниця -  15-11, с. Годовичі- 35-20, с. Поридуби -  89-47, с. Жилів [Зелів] -  10-8, 
с. Клевецьк -  45-30, с. Туровичі -  14-8, с. Мощана -  70-50; в Гритковицькому ключі: с. Шайна -  134-94, с. Гритковичі -  20- 
13, с. Красна Воля -  18-11; у Вербському ключі: с. Дубова -  64-40, с. Бах[ів] -  46-25, с. Облапи -  98-60, с. Гойшин -  33-19, 
с. Скулин -  109-49, с. Білин- 92-60, с. Стеблі -  33-17, с. Вербець -  4-3, с. Колодниця -  8-8, с. Нойно [Нуйно] -  129-92, 
с. Хоташів -  145-80. А 482 дими стояли пустками.

«»о. 443



“Лита зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло 

ди
мі

в 
“за

 с
та

ри
ми

 
кв

ит
ам

и”
, н

ай
ча

ст
іш

е 
- 

це 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 279

1659
рік

арк. 576 зв. -  
576а, 

акт 489
03. 03

[Андрій
Лещинський,
дідич]
Єврейська громада

Йона
Шмойлович, 
міщанин, єврей

м. Торговиця5 5 3 Як виняток, чотири 
великих за обсягом 
цитати у кінці цієї 
таблиці перенесено з 
колонки “Примітки. 
Причини змін у кількос
ті димів” у підрядкові 
примітки. Це зроблено 
з метою більш раціо
нального розміщення 
тексту. Номери цих 
приміток у тексті таб
лиці подано в колонці 
“Населені пункти”.

арк. 634 і 
зв., акт 580

[Владислав- 
Домінік 
Заславський, 
станом на 1649 р.]
Єврейська громада

Абрашко Юдич, 
міщанин, єврей

м. Деражня6 5 3

арк. 641 -  
642, акт 587

04.04 Миколай-Юрій 
Чорторийський, на 
1659 р. покійний, 
дідич на 1649 р.

Єврейська громада

Ошар
Айзикович, 
міщанин, єврей

м. Клєвань7 17

арк. 645 і 
зв., акт 591

05.04 [Ян Замойський],
ДІДИЧ

Парфен Трушко, 
міщанин

м. Рівне8 20

5 У 1649 р. м. Торговиця належала Андрієві Лейденському; після його смерті 1651 р. -  його синові Самуелю. “я, Юна 
Шмошювич, присягаю ... на томь, ижь по єкза/сции [так у тексті; потрібно -  експедиції] Зборовском и уступлєню нєприятєлєм, 
до єкзаюьции єго млти пана Константого Бронницького домовь в року [1649], нє зоставало болшь сосєльис, толко два, а третин 
хрєстиаисюш, лєч в том жид мєшкаль, и на тоm чась нє зостаєть болшь дьімовь, толко трьі, з которьіх дьімовь трохь подьшноє 
єго млти пану Бронницькому налєжачоє прмнєсьлємь; а за єкзакьции єго млти пана Михала Линєвского в року [1629] бьшо 
дьімовь пять”

6 “готовий будучьі подьшноє четверо єкза/сцьіи єго мті. пана Констаятого Брониг/кого в року [1649] содправуючоє сє єго ш. 
пану Бронницкому соддати,... прьісєгу вьїкональ в тьіє слова: я Абрашко Юдьіч, жьід и мєсчанин з мєста Дєразноє, прьісєгаю... 
на томь, иж нє зостало болшєй халуи вь мєстє Дєразной вь року [1649], до єкзакьцьіи такь єго мл. пана Крьіштофа Линєвского, 
яко и єго мл. пана Констаитого Бронниг/кого, податокь до Скарбу Рєчм Посполитоє юддаваючих, толко трьі; а за єкзакьцми єго 
мл. пана Михала Линєвского вь року [1629] бьіло дьімов пять”

7 “я, СОшарь Айзикович, жид и мєсчанин клєваньски, прьісєгаю ..., иж мєсьто Клєвань року пропгьлого [1648], мца квєтня 
дня двадцать сосмого, в день вторковьш, все праве до счату, же нє зостало, толко дворь вдень шляхєг/кьі, цєрковь а шьпиталь, 
такь з мєйскими, яко и з нашими жьідовскими домами, за годину згорєло и в попел сє собєрьнуло; за чьш и податьковь Рєчьі 
Посполитоє, мєновитє єго мл. пану Коньстаньтєму Брониг/кому в року [1649] (обраному поборьцьі, (оддавати зколь, поневаж 
и (одного дьіму нє бьшо жьідовского, жьідьі тамошньгє погорелцьі нє мєли; а за єкзакьцьіи зошьлого єго мл. пана Михала 
Линєвского, першого прєд єго мл. паном Бронниг/кимь поборьцьі, бьшо дьімов сємьнадцать”

8 “я Парфєнь Трушко, мєсчанинь з мєста Ровного, подданьш вьішьменованого пана мого, прьісєгаю ... на том, иж в мєстє 
Ровньш, по счасливьіхь пактах Зборовских и по уступлєню нєприятєля, до єкзакьцьіи єго мл. пана Коньстаньтого Брониі/кого, 
поборцьі воєводства Вольшского, и зошьлого єго мл. пана Крьіштофа Линєвского в року [1649] (одправуючоє сє, нє зостало 
домов и халуи, такь жьідовскихь, яко и хрєстианьских, в мєстє Ровньш, мєновитє хрєстияньских чотьфьінадцать, а жьщовских 
тест, з которьіх бм податокь до Скарбу Рєчьі Посполитоє плачоньш бьіти можєть, инь нумєро всих зь жьідовскими двадцать; а 
за єкзакьции єго мл. пана Михала Линєвского вь року [1629] бьшо домовь и халул, такь жьщовских, яко и хрєстианьских, трьіста 
чотьіридєсять чотири, винявши дьімовь погорєлих сто пятдєсят и сосмь, которьіє прєз розниє инькурсиє нєприятєлскьіє 
фуньдитус суть знєсєниє”



г
Подвійний подимний податок, 
затверджений 7 лютого 1650 року 
реляційним сеймиком Волинського воєводства

“для спустошєнья состатька прєзь нєприятєлє и лита зльїє, так жє сє люде зь хат своих, 
живи ти души, по свєти розлюти мусєли, пустьками хати покинувьши”

ф. 25, оп. 1, спр. 267, арк. 242 і зв.

“кгдьіжь татаровє содньї дммьі попалили, з других подданьиг повьістинали”
ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 545 зв. -  546 зв.

Цей податок ухвалено на сеймі 1649 р. згідно з його 
конституцією від 22 листопада (див. її у першій частині 
збірника за датою запису в актовій книзі -  12 лютого 
1650 р.). Призначався на виплату жалування повітовим 
корогвам, насамперед тим, які брали участь у Зборівській 
експедиції 1649 р. Затверджено на реляційному сеймико
ві Волинського воєводства 7 лютого 1650 р. в м. Луцьк 
(див. за датою запису -  8 лютого). Місцем збору по
димного визначено м. Луцьк. Через значне розорення 
воєводства сеймик ухвалив збирати податок не за 
старими (тобто, 1629 р.) квитами і реєстрами, але тільки 
за юраментами підданих (на практиці порушувалося). 
Поборцею обрано волинського хоружича Стефана 
Хрінницького з наданням йому винагороди, усталеної 
в коронному праві. Згідно з уже згадуваною сеймовою 
конституцією він повинен був доставити на 5 березня 
зібрані гроші, що призначалися для виплати війську, в 
м. Люблін.

У своїй маніфестації, записаній в актову книгу 
З березня, Стефан Хрінницький заявив про недобір у 
воєводстві подвійного податку через несплату його 
частиною шляхти та відмову багатьох з тих, хто спла
тив податок, дозволити йому перевірити справжній 
стан димів у їхніх маєтках. Поборця також повідомив 
про свій від’їзд у м. Люблін для передання в комісію 
зібраних грошей.

5 березня 1650 р. в актову книгу внесено про
тестацію від імені Андрія Чаплича Шпановського 
щодо незаконних дій Теодора Соловицького, одного 
з суколекторів Стефана Хрінницького, який вимагав 
сплати подвійного подимного податку за “старими кви

тами”, незважаючи на спустошення маєтків, що сталися 
упродовж 1648 -  1649 рр. Протестацію від імені Гелени 
з Четвертенських Вилежинської записано 18 липня 
проти іншого суколектора Стефана Хрінницького-  
Олександра Ольшамовського, який взяв надмірний 
податок з сіл Перемиль, Смолява й Гумнище: згідно 
з судовою присягою, у цих селах залишилося 34 ди
ми, а суколектор зібрав і видав квит на 44 польські 
золоті (тобто, з 44 димів). З березня 1651 р. Стефан 
Хрінницький вніс до луцьких ґродських книг мані
фестацію про смерть Олександра Ольшамовського, у 
якого залишалися фінансові документи й кілька тисяч 
польських золотих зібраного податку.

Досить глибокий конфлікт виник між поборцею 
Стефаном Хрінницьким з його суколекторами та 
урядовцями Кременецького ґродського суду. Поборці 
обвинувачували кременецьких урядовців у незаконних 
діях і рішеннях на шкоду скарбові Речі Посполитої (див., 
наприклад, анотації від 18 березня, 28 червня і 6 липня 
1650 р.). До актових книг включено значну кількість 
документів у справах поборці Стефана Хрінницького з 
дідичами і державцями маєтків про несплату податків 
(див., зокрема, анотації від 16 і 18 липня 1650 р. та ін.).

Причини зменшення кількості димів достатньо 
повно відображено в таблиці в колонці “Примітки. 
Причини змін у кількості димів”.

Таблицю складено на основі судових присяг (юра- 
ментів), вміщених в актових книгах, що зберігаються у 
ф. 21, оп. 1, спр. 143а; ф. 25, оп. 1, спр. 247, 265, 267 і 
274 та ф. 28, оп. 1, спр. 86.
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“Лита альїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

. маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 265

1650
р ік

арк. 118 і 
зв., акт 94

12.02 Луція Олександ
ром Кобецька, 
[дідич]

Омелько, війт с. Ківерці 18 6 12 халуп знищили 
татари 1649 р.

арк. 123 зв .-  
124, акт 96

14.02 Ян Кобильський Іван Козика 
і Савка 
з с. Порськ

с. Порськ -  
його частина 
Ставич 
(Заставич), а 
також Порська 
Волька

20. 10 “а другиє десять 
през татаровь свижо 
втаргнєньїх фуньдитись 
югнємь знесеньїе суть” 
у 1649 р.

арк. 150зв. -  
152, акт 111

16.02 Ян
Поґрошовський,
ДІДИЧ

Мойсей
Каліш
Савка
Фесько
Тригубенко

с. Городище 
с. Решнівка 
с. Пашуки 
с. Серединці

Разом
137

Разом
69

Городище: спалено 
татарами 2 халупи, 
пусток -  13 
Решнівка: спалено -  6, 
пусток -  6
Пашуки: спалено -1, 
пусток -  10
Серединці: спалено -  5, 
пусток -  25

арк. 160 — 
161 зв., 
акт 116

18. 02 Марина 
Сасиновська, 
вдова Юрія 
Сасиновського, та 
її діти

Гарасим
Денисеня
Іван

с. Більче

с. Залужжя 
(частина)

13.5

11.5

7

6

“иж на помєнєнои 
части ... в сєлє Бьілчу 
дьімов албо халупь 
болшгй нє мапть тьілко 
сємь, а нєдостаєть 
водлуг давньїх квитов 
на той части дьімов, за 
спалєнєм татарсюш, 
пяти; а на части панєє 
Лєпєсовиг/коє, которая 
малжонькови паней 
мови налєжьшг, в толі 
жє сєлє Бьілчу бьшо 
дьімов пультора, и 
тьіе суть спаленне 
прєзь татаров ... иж 
на часьти панов моих 
вь сєлє Залужу дьімов 
бояшем албо халупь по 
спалєню татарьсюш и 
по вьістинаню людей 
нє машь, тьілко шєст, 
а нєдостаєт водлугь 
давньїх квитов дьімов 
пульшосьта”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 86

арк. 949 і 
зв., акт 705

18. 02 [Владислав-
Домінік
Заславський], дідич

Філон Єловицький, 
державець

Стефан 
Парубоцький, 
михайловецький 
і рилавицький 
війт

Передмістя 
м. Володимир: 
с. Михайло- 

вець 
с. Рилавиця

78

29

30

5

Кількість димів 
зменшилася “по 
сьпустошєню 
козацькою, яко и частьш 
пєремстьєлі воискь 
коронньис”

<9** 446



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

пЦцані, які 
складгшг присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

На
яв

ні 
ди

ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 265

арк. 165 і зв., 
акт 118

19.02 Марина з 
Білецьких 
Прендотина 
Пчолка
Вільчопольська,
[дідич]

Фесько
Кострицький

с. Більче 
(частина)

6 1 Дими знищено татарами 
у 1648 і 1649 рр.

Ф. 21, оп. 1, 
спр. 143а

арк. 42 і зв.; 
арк. 89 і зв.

Цитата-  
арк. 42 і зв.

21.02
01.03

Королівське місто 

Єврейська громада

Лейб
Абрамович, 
єврей, школьник

м. Кременець 169 51 Упродовж 1648 і 
1649 рр. “неприятели 
коронньїє козаки і 
татаровє ... в Крємякцу 
жьідовь оодньссь 
тьіраньско позабивали, 
других зь собою в 
неволю забрали; и по 
сторонахь, которьіє зь 
здоров&м своим у йти 
нє могьли, а мєновитє 
вь Счєбрєшьінє и 
иядем, сила жьідовь 
кременецьких погинуло, 
доми в Кремянцу 
попустошили и 
внівеї/ пособертали, а 
на соста[токь] прєзь 
жалнировь доми 
знєсєниє су/я”.
70 єврейських дворів у 
Кременці залишилося 
пустками, а від 48 
залишилися голі пляци

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 265

арк. 173 -  
174, акт 123

21.02 Гелена з
Четвертенських’
Зиґмунтова
Вилежинська

Леонтій 
Хвиленяі 
Кузьма Марченя

с. Порськ 
(частина)

62 27 Дими знищили татари у 
1648 і 1649 рр.

арк. 181 і 
зв., акт 126

22.02 Стефан
Літинський

Андрусь Пікула с. Порськ 
(частина)

3 1 2 дими знищили татари 
під час нападу 1649 р.

арк. 181 зв. -  
182, акт 127

Андрій
Єловицький,
[державець]

Іван Сурайко с. Ляшки 40 13 “а состатокь, тоєст 
двадцєть и сємь, такь в 
року прошьломь [1648], 
яко и тгтр, свижо 
втаргнєнихь нєприятел 
фуньдитус ЗНЄСЄНЬІИ 

суть”

<*е. 447



“Лита зльіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
16

29 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 183 зв. -  
184, акт 129

Луцько-Острозька 
єпископія, власник
Олександр-Андрій 
Закревський та 
його дружина 
Потенція, державці

Семен
Горбачович

с. Пожарки 34 11 “подданиє з них 
з козаками прочь 
розопгьлися и пустками 
зосьтають”

арк. 186 зв. -  
187, акт 132

23.02 Луцька вірменська 
церква св. Стефана, 
власник

Семен Ільченя с. Цепорів 23 17 6 димів спалено 1648 р.
У

арк. 187 зв. -  
188 зв., 
акт 134

** Андрій
Приємський

Павло Трушець і 
Хома Толкачик

с. Озденіж 36 17 “иж року пропгьлого 
[1649] нєприятєл Крижа 
Святого татаринь, 
вторгнувьши в панства 
єго кр. мл. воєводства 
Волиньского, ГДЄ, 
повЕрнувьши ся назадь 
з полоном, под сєломь 
Оздєнижомь ночовал и 
халупь дєвєтьнадцать 
спалиль и в попєль 
юбєрьнуль”

арк. 188 зв. -  
189 зв., 
акт 135

[Владислав-
Домінік
Заславський, дідич] 

Петро
Фалибовський,
державець

Петро Голиш с. Угринів 64 26 38 димів знищено 
козаками й татарами

арк. 189 зв. -  
190 зв., 
акт 136

М Павло і Станіслав 
Єничі

Омелько Попон 
і Тиміш Гуль

с. Макотерти 41 31 4 халупи спалено 
ще 1648 p., а 6 -  
залишилося 1649 р. 
пустками від орди

арк. 192 — 
193, акт 138

W брати Верховські -  
сини Стефана 
Верховського, 
загиблого поблизу 
м. Зборів, дідичі

Грицько
Михненя

с. Верхівськ 
[частина]

17 12 Піддані повмирали 
або їх забрали в полон 
татари

арк. 194 — 
195, акт 140

М

Луцько-Брестське 
біскупство, влас
ник; біскуп -  
Андрій 
Ґембицький

Юсько Оґур 
Ярмол Бородій

Села Торчин- 
ської волості: 

Кути 
Буяни 
Литва 
Старосілля 
[Старе Село] 
Городині 
Боратин

Разом
178

Разом
144

У 1648 і 1649 pp. 
спалено або спустошено 
34 дими.

арк. 196 — 
197, акт 142

25.02 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Станіслав-Казимир
Беневський,
державець

Фесько Луцько м. Голятин 
Новий 

с. Голятин 
N  Старий 
с. Новий Став 
с. Колмовичі

Разом
141

Разом
21

Залишилося в результаті 
розорення маєтків у 
1648 і 1649 рр.

<*я.448Ят>



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Н ^ ^ п ,

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 197 зв. -  
198, акт 143

Миколай
Красицький

Прокіп 
Думанчикі 
Данило Кротик

с. Смолигів 25 22 “бо за сопа/ярьностю 
Бозькою, таїсь сод 
п є р ш о е  инькурьсии, яко 
і (од другеє, має/иность 
вцалє зостала, и 
тьілко трьі халупьі 
спустошальї”

арк. 198 — 
199, акт 144

»» Андрій
Єловицький,
[дідич]

Миколай
Понятовський,
возний

с. Туриковичі 
с. Кам’яниця 
с. Заболоття 
с. Підлужжя

Разом
28

Разом
15

“а вєдлугь давньїх 
квитов нєдостаєть 
дьімов трьінадцати, 
кгдьі ж  ТЬІЄ ДЬІМЬІ 
нєпрьіятєл знєсль”

арк. 202 -  
204 зв., 
акт 147

»» Ян Кашовський, 
[дідич]
м. Кашовірод, сіл 
Подриж Великий і 
Малий та Іванівка, 
державець сіл: 
частини Кольчина, 
Нужель і Вельничі
[Андрій 
Лещинський], 
дідич с. Вельничі
Жидичинський 
монастир, власник 
с. Нужель
с. Кольчин 
(цілком) належало 
до Луцького 
ключництва

Нестор Головня, 
міщанин

Наум Хацюта, 
від сіл Подриж 
Великий і 
Малий
Радко Війт 
з с. Іванівка
Стефан Полонка 
з частини 
с. Кольчин
Хведько 
Можилик 
з с. Нужель
Андрій Демченя 
з с. Вельничі

м. Кашовірод

с. Подриж 
Великий 

с. Подриж 
Малий ,

с. Іванівка

с. Кольчин 
(частина)

с. Нужель 

с. Вельничі

34

Разом
122

3

48

27

25

283

Разом
54

3

20

10

11

У с. Нужель “водлугь 
квитов пропгьлмх” 
невистачає 17 димів, 
“кгдьі Ж  3 тоє 
має/иности в року
НИНЄІІГЬНЄЛІ для 
нєзьносньїх стацьім 
жалнирскидс подданьїг 
сосєльїхь чотьірнадьцать 
поутєкало, пустки 
тьико зостають”.

В акті вказано, що 
Кашовірод -  нова осада

арк. 204 зв. -  
205 зв., 
акт 148

»» Луцький 
єзуїтський 
колегіум, власник

Матфій 
Бартникі 
Тиміш Линченя 
з с. Лище

с. Лище 
с. Ботин \ 
с. Кучк[о]- 1 

ровець 1 
Передмістя /  
м. Луцьк 1 
за р. Глушець/

47

Разом
55

3

Разом
55

У 1649 р. татари, 
повертаючись після 
нападу на Волинське 
воєводство, “на Лмсчє 
зь полоном шал, и сєло 
всє спалил и вь попєл 
собєрнуль, жє тилко 
халуїгь трьі зоставил, 
тоєст сорокь и чотьірьі 
халуїгь фуньдитус знєсл”

арк. 205 зв. -  
206, акт 149

»» Костантий
Бронницький,
ДІДИЧ

Федір Святополк 
Четвертенський, 
державець

Максим с. Боратин 28 23 Решту знищено або 
спустошено 1648 р.

арк. 206 зв. -  
207, акт 150

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич
Федір Святополк 
Четвертенський, 
державець

Андрій Хмеленя 
і Лаврін Щучка

с. Княгинин 41 35 Penny знищено 1648 р.



“Яи тазльи”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

б сі.еа * О 

і
і і і На

яв
ні

 д
им

и Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 207 зв. -  
208, акт 151

»» [Ян Замойський], 
дідич с. Солонськ
[Миколай 
Чорторийський], 
дідич с. Богушівка
Ян Стома, 
державець обох сіл

Хилько
Гришкович

с. Солонськ 1 

с. Богушівка )

Разом
31

Разом
21

Після подій 1649 р.
“ в сєлє Солоньску 
дьімов цальїх дєвять, а 
спусьтошальис сємь, в 
сєлє Богушовцє дьімов 
цальїх дванадцать, а 
спусьтошальїх: трьі”

арк. 208 зв. -  
209 зв., 
акт 152

»» Миколай
Святополк
Четвертенський,
ДІДИЧ

Тимко Усович і 
Якуб Оздик

м. Соколь 
(Курчиці)

224 120 Маєток зазнав значних 
руйнувань у 1648 і 
1649 рр.

арк. 220 і зв., 
акт 156

>» Самуель [Ушак] 
Куликовський

Андрій Литвин с. Куликів 
(частина)

8 7 Один дим спалили 
татари 1649 р.

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 86

арк. 957 зв. -  
958, акт 710

>» Маріанна 
Боґуцька, дідич
Миколай
Чапський,
державець

Кирик Левчик, 
навратинський і 
житанський війт

с. Навратин 
с. Жигані

9
29

арк. 958 і зв., 
акт 711

»» Маріанна Боґуцька Іван Чех, війт с. Селець 25 3 них 5 старих і 20 
нових димів

арк. 965 -  
966, акт 715

26. 02 Костантова 
Напольська, у 
першому шлюбі 
Бенедиктова 
Костюшкович,
ДІДИЧ

Андрій й
Петронелла
Радзимінські,
подружжя,
державці

Іван Внучко
Частини сіл: 

Хоболтова 
Глоботин

3
1

арк. 966 і 
зв., акт 716

*» Абрам
Витвинський,
державець

Хведір Редька с. Ростоки 
(частина)

13 Інші дими спустіли 
через полонення 
підданих татарами

арк. 966 зв. -  
967 зв., 
акг717

»» Адам Кисіль 
[дідич усіх 
населених пунктів, 
крім сіл Войковичі, 
Яковичі (частина) 
і Хворостів, 
які були в його 
держанні; 
дідич -Дмитро 
Корибут 
Вишневецький]

Мартин 
Пастернак, 
війт Гноїнської 
волості

Данило 
Ґоєня, війт 
Свойчівської 
волості

с. Гнойне \ 
с. Могильне 1 
с. Смолянка / 
с. Турія ^

с. Свойчів 
с. Свойчівська 

Волька 
с. Коїльна 
Коїленщина 

(в м. Воло
димир)

Разом
75

Разом
55

450 л »



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

8
1х

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Прокіп 
Марченя, війт 
туминський, 
губинський і 
оздютинський
Іван Курнаць- 
кий, війт 
войковицький і 
яковицький
Петро
Хижий, війт 
хворостівський
Панько 
Свищин, війт 
суходольський і 
дьогтівський
Андрій 
Занкович, війт 
низкиницький, 
тишковицький і 
полупанський

с. Тумин 
с. Губин 
с. Оздютичі }
с. Войковичі  ̂
с. Яковичі І 

(частина) / 
с. Хворостів І

с. Суходоли 'І 
с. Дьогтів у

с. Низкиничі' 
с. Тишковичі 
с. Полупан- 

щина

Разом
55

Разом
68

Разом
70

Разом
45

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 265

арк. 221 -  
222зв., 
акт 157

Марціян
Єловицький, дідич
Мільчанський
монастир,
державець

Максим
Пудивка
Ілляш

Семен

с. Мільче

с. Пирятин 
с. Родки 

[Рудка] 
с. Затірці

23

19
13

18

16
9

Решту димів спалили 
татари в 1648 і 1649 рр.

арк. 222 зв. - 
223 зв., 
акт 158

Андрій, Вацлав, 
Ґабріель і Юрій -  
сини покійного 
Яна Болбаса 
Ростоцького, дідичі

Івахно Кохан 

Іван Дудич

с. Ростоки 
(частина) 
с. Бобрівці 

(Бобро- 
вець) 

с. Крутнів 
Частини сіп: 

Горинь 
Велика 
Горинка 
Мала 
Порич

75

Разом
58

27

7

9

51

Разом
14

“иж мьі з має/иностєм 
вьшгьмєнованьїх, 
так по спустошєню 
пєршам, яко и другим 
(од татаров и козаков 
стальш, нє моглис ми 
болшєг/ вибрати тьілко 
так ..., аз половицьі 
так Великого Горьіня з 
дьімов двадцяти семи,
ЯКО ТЕ Ж  З ПОЛОВИЦЬІ
Малоє Гориньки з
ДЬІМОв СЕМИ, ЯКО ТЕЖЬ
з половицьі Порича з
ДЬІМОв ДЕВЯТИ, ЖЕ НЕ
ДаЕМО, бо чого пєршьіє 
татаровє не допалили, 
то другиє, другим 
наступивши разам, 
фуньдитус вси халупьі 
согнємь знешшьі, з 
ЗЕМЛЕЮ зровнали”

57* €Р*.451*т ь



“Лита зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 223 зв. -  
224, акт 159

[Кристина]
Адамова
Жоравницька,
[дідич]

Левко
Смоляничок

с. Теслугів

с. Боратин 
с. Добриводи

45

14
10

40

12
8

Решту димів спалено 
і спустошено під час 
наступу козаків і татар у 
1648-1649 pp.

арк. 224 -  
225 зв., 
акт 160

Стефан Святополк 
Четвертенський, 
дідич сіл Любче 
(частина),
Переспа і Немир, 
державець сіл 
Мильськ, Рудка, 
Омельне і 
Годомичі

Юсько Тищеня 
і Мартин 
Романович 
з с. Мильськ

с. Любче 
(частина) 

с. Переспа 
[частина] 

с. Немир 
с. Мильськ 1 
с. Рудка /  

с. Омельне 
с. Годомичі

Разом
200

2

3

5
Разом

37
зо
8

“для дєзоляции през 
козаковь и инькурсиє 
татарскиє року [1648] 
и свижопроигьлого 
[1649] сталоє і для 
забраня подданьїх у 
неволю”. Села Любче, 
Переспа і Немир в 
іншому акті названо 
заставними (див. через 
географічний покажчик)

арк. 225 зв. -  
226 зв., 
акт 161

Стефан Святополк
Четвертенський,
[дідич]

Марко
Жукович і Іван 
Федорович 3 
Володимирець- 
кої волості

м. Володими- 
рець 

Належні села: 
Липне 
Старики 
Андруга 
Воронки 
Хиночі 
Дуба 
Триграні 
Радежів 
Озеро 
Новаки 
Трипутні

Разом
545

Разом
175

“а зо троссоть и 
сємидєсять халупь, 
которьіє содньї презь 
своеволю козаг/кую 
попустошальї, а другиє 
през инькурсию 
татарскую оогьнєл/ 
знєсєньїє и през забране 
содньїхь же людей 
в неволю” у 1648 і 
1649 pp. “пустками 
позостальїє,... не 
моглис мьі жадною 
живою мєрою водлугь 
давньо: квнтов 
вибрати”

арк. 226 зв. -  
227 зв., 
акт 162

»» Стефан Святополк
Четвертенський,
дідич

Іван
Савостянчик і 
Петро Ґурський 
з м. Четвертая 
Нова

м. Четвертая 
Нова та 
її Луцьке 
передмістя 

Належні села: 
Боровичі 
Грузятин 
Голузії 
[частина] 
Копилля 
Градецьке 
Підцубці 
(частина) 
Гаразджа

Разом
407

Разом
201

Решту знищено або 
спустошено у 1648 і 
1649 pp., переважно 
татарами

арк. 227 зв. -  
228 зв., 
акт 163

*» Станіслав
Козакович
Прошицький,
державець

Андрій Мороз с. Тихотин 8 4 4 дими в с. Тихотин 
знищили татари, “та/сжє 
през спалене двору в 
Рудцє пана моего при 
наезде козаі/юш и 
квити давние погорєли”

452Am  ^



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу

Населені
пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 229 -  
230, акт 165

»» Луцько-Брестське 
біскупство, 
власник; 
біскуп -  Андрій 
Ґембицький

Федір 
Романович 
і Каленик, 
міщани

м. Торчин 269 209 Йдеться про 
християнські дими.
В 1648 р. “под чась 
рєбєллии козаг/коє 
кгвардия нємєг/кая 
урожоного єго мл. пана 
Яцька Розражєвьского 
халупь шест, а зась 
того ж року в нєдєл 
кидка нєпрьіятєль 
коронньїй, татаровє, 
пудячьі стадо на 
Торчьінь, халупу 
(одну на пєрєдмєстю 
торчьіньскимь а 
Луцьким гостинцу, 
и козаки у мєсчам 
скрьіньку з розьньїми 
справами и квитами 
поборовьіми и 
ПОДЬІМЬНЬІМИ, тому ж 
мєсту належачими, 
спалили”, а 1649 р. “на 
пєрєдьмєстю, до Садова 
єдучьімь, халуп двє нє 
вєдати хто спалиль и в 
попєл собєрнуль.
А над то, трьщьца/и 
и трьі халупь пустих, 
а то прєз постинаня, 
помартє и до сорди 
побране людей тьілко 
двестє димов [але далі 
в документі йдеться про 
209 димів] зостаєть.
А оосмнадцать халупь 
перед тим юж давно 
фуньдитусь знесение, 
же где халупи на 
тамтих местцах били и 
знаков нє мапгь”

арк. 231 -  
232, акт 167

Раїна з
Ясениницьких 
Семенова Сенюта 
Радогоська, дідич 
однієї частини 
с. Омеляна та 
однієї частини 
с. Ясениничі

Омелян Лич
Частини сіл: 

Ясениничі 
Омеляна

6 4
1

Два дими у с. Ясениничі 
стояли пустками

Войцех 
Парульський, 
дідич двох частин 
с. Ясениничі

с. Ясениничі 
(дві частини)

12 10 Двох димів  не вистачає 
“водлугь давних 
квитов”

58-8-929 2 . 453**>



“Лита зльїє’

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 233 -  
234 зв., 
акт 169

Станіслав
Корчминський,
державець

Іван
Гуляницький 
Павло Велич[ко] 
Хвесько Жданик

с. Ставрів

с. Красне 
с. Кальнятичі

21

64
13

16

31
8

Решту димів 
спустошили і спалили 
татари в 1648 і 1649 pp.

арк. 234 зв. -  
235, акт 170

19 Єронім
Сулковський

Йов с. Годовичі 
(частина)

7 1 Пустками стояло 6 
халуп “за поистєм 
подданьїх под час 
рєбєллии козаг/кое 
сваволнє в козаг/тво в 
року проптьлал* [1648]”

арк. 236 -  
237, акт 172

11 Даніель
Єловицький, дідич

Олекса
Холопеня

с. Михлин 48 27 Решту димів 
спустошено у 1648 -  
1649 рр.

арк. 237 -  
238, акт 173

Ян Друцький 
Любецький, [дідич]

Веремко 
з с. Козин

с. Любче 
[частина] 

Його присілки: 
с. Козин 1 
с. Переспа 

[частина] 
с. Рудка 

[частина] 
с. Залісці 
с. Тихотин 
с. Соловин 

Двір
(“дворокь”) 
у м. Луцьк

Разом
94

5

16

7
15

5

12
5
1
3

30 димів спустошено у 
1648-1649 pp.

арк. 238 -  
239, акт 174

»> Катерина
[Стефанова
Святополк]
Четвертенська

Калко Пінчуків с. Борухів 71 59 Решту димів 
спустошили татари

арк. 239 -  
240 зв., 
акт 175

»» Юрій і
Вацлав Чечелі 
Новоселицькі, 
[дідичі]

Ілляш
Федір

с. Витків 
с. Підліски

35
24

19
14

“а нєдостаєть водлугь 
давнихь квитов за спа- 
лєнєм и спустошєнємь 
татарскимь и козаць- 
кимь” у 1648 і 1649 pp.

арк. 240 зв. -  
241, акт 176

11 Міхал
Загоровський, дідич

Станіслав Станкар, 
державець

Іван Левченя с. Копилля 
(частина)

9 9 Подимний податок 
взято з “дєвяти дьімов 
албо халупь, водлугь 
давньїх и свижьіх квитов 
вибравши”

арк. 241 і зв., 
акт 177

91 Стефан і Ян 
Ісерницькі -  сини 
покійного Василя 
Ісерницького

Івашко, Яцьків 
син

с. Левковичі 
(Левківці)

12 6 6 димів спалили і 
знищили в 1648 і 
1649 рр.

арк. 242 -  
243, акт 178

11 Скорчська 
плебанія, власник; 
плебан -  Ян 
Пясецький

Семен Хвещеня
Частини сіл: 

Кровата 
Скорч 
Десятина

5
2
5

10
2
5

“в сєлє Кроватєм 
дьімов десять, а перед 
тьімь водлугь пєршоє 
прьісеги нє било, ТЬІЛКО 
шип. В сєлє зас Скорчу 
водлугь фуньдушу 
дьімов тьигько два, тьіе,

а *  454 А »



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
16

29 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

которьіє фуньдушам 
суть наданьїє. В сєлє 
тєжь Дєсятинє дьімов 
пять, тьіє, которьіє 
фуньдушомь тєжь суть 
наданьїє”

арк. 243 -  
244 зв., 
акт 179

»» [Катерина
Святополк]
Четвертенська,
ДІДИЧ

Гурин Шайтурка 
Омелян Микула

[Частини сіл]: 
Скорч 
Біскупичі 
Десятина

126
50
9

100
50
9

“В сєлє Скорчу сто 
домов, а пєрєд тьш 
бьіло водлугь першое 
присєги сто двадцять 
тест, которьіє разними 
роками и розними 
часи за розньшм 
припадки; чагло прєз 
согонь, часто прєз 
нєпрьіятєля короньного, 
спустошали”

арк. 244 зв. -  
245 зв., 
акт 180

»» [Катерина
Святополк]
Четвертенська

Марко Бокой с. Липа 50 32 Репггу ДИМІВ 
спустошили татари

арк. 245 зв. -  
246зв., 
акт 181

[Миколай 
Чорторийський],
ДІДИЧ

Адам Кл[ю] 
нський, державець

Левко Хвецевич 
і Трохим 
Ярошеня

с. Ридомиль 205 У 1648 і 1649 рр. “илс 
нєпрьіятєлє Корони 
Полскоє, то ест козаки 
і татаровє, на то 
мєнєноє сєло Ридом ль 
наступивши и там 
власне прєз тьіє двє лете 
кочовиска своє маючи, 
фуньдитус димовь 
албо халупь двєстє и 
пять гагнємь знесли, 
подданьїх содньїх в 
нєволю побрали, других 
позабивали, а трєтиє 
померли, скол нє маючи 
жадного податьку гад 
Речи Посполитоє, 
уфалєного дати, кгдьі 
ж и кола жадного нє 
зостало”

арк. 246 зв. -  
247, акт 182

Федір
Білостоцький,
державець

Юхим 
Бачуневич 
і Манко 
Будннкович

с. Березовичі 46 29 17 димів спустошено у 
1648 р.

арк. 247 -  
248, акт 183

>» Роман
Загоровський,
дідич

Грицько 
Шульженя 
Васько Лебедик

с. Малів 

с. Охматків

27

18

23

12

Решту ДИМІВ знищ или 
татари 1648 р.

арк. 248 і зв., 
акт 184

» Олександр і Яцько 
[Ян] Ольшамовські

Макар Кривченя с. Радовичі 
(частина)

8 6 “а гасьтатокь, тоєс/и два 
дими, инькурсии прєз 
козаг/коє и татарскоє 
спустошало, и болшей 
двог/га подимного над 
золотих тест вибрати 
нє могль”

58* *тЯ.455'**>



“JLuma зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
лу

дн
ім

и 
кв

ит
ам

и,
 

зо
кр

ем
а, 

162
9 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 248 зв. -  
249 зв., 
акт 185

»» Острозький 
єзуїтський 
колегіум, власник

Данило 
Клим Липка 
Стефан Коваль 
з сіл Мартинів, 
Бодаки, Саварки 
і Замлиння

Васько 
Іван Карпеня 
Денис Спілченя 
Олексій Потеня 
Савка
Стефан Минько 
з сіл Нараївка і 
Новородчиці

Федір Чепіжка 
Мисько Адаменя

Семен Гончар 
Грицько 
Дем’янович 
Наум Гриценя

с. Княгинин 
с. Острів 
с. Мартинів 
с. Бодаки 
с. Саварки 

[Шарварки] 
с. Замлиння 
с. Білобережжя 
с. Уїзд 
с. Зарудця 
с. Спасів 
с. Волиця 
с. Нараївка 
с. Новородчиці

с. Мощаниця 
с. Волосковичі 

[Волосківці] 
с. Мишківці 
с. Могиляни

с. Кургани

•

Разом
297

“всєго волости 
Кнєгининьскоє и 
Мосчєницькоє нє мапгь
болшєм ДЬІМОв ТЬІЛКО
двєстє дєвєтдєсять 
сємь, з которьіх по 
золотому вьібравьпш, 
до єго мл. пана поборцьі 
привезли”

арк. 249 зв. -  
250 зв., 
акт 186

»> Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Гельжбета
Білецька,
державець

Стефан Ковира 

Іван Сапішко

с. Полонне 
Велике 

с. Оздів 
с. Баїв 
с. Городище 
с. Горка

Разом
107

“с помєнєних сєль 
Полоноє, СОздова, 
Баєва, Городисча, 
Горьки вибрати нє 
могьль, толко зо всих 
тих сел з дьімов ста 
и сєми, а ©статокь 
нєпрьіятслє короньниє 
татаровє попалили и 
попустошьіли”

арк. 250 зв. -  
251 зв., 
акт 187

28. 02 Андрій
Лещинський,
[дідич]

Овсій Нелюбчик 
і Кирик 
Хвалченя з 
м. Торговиця

м. Торговиця 
с. Підлозці 
с. Підгайці 

с. Рудлів 1 
с. Баболоки /

132
50
20

Разом
21

18
33
20

Разом
7

Решту димів зруйновано 
у 1648 і 1649 рр.

арк. 252 і зв., 
акт 188

»> Капітул Луцького 
кафедрального 
костелу св. Трійці, 
власник

Борис
Онишкович і 
Семен Дуденя 
з с. Садів

[Садівська 
волость]: 

с. Садів 
Присілки: 

с. Висоцьк 
с. Воля 
с. Кошів 
с. Кошівська 

Воля 
с. Горзвин 
с. Жуковець 
с. Городок

Разом
260

Разом
183

“такь в самьш сєлє яко 
и во всихь присєлках 
помєнєних сто 
сосмьдєсять И три, 
сопроч погорєльїх И 
спустошальїх сємдєсять 
и сєми, которих халупь 
водлє старих квитов 
во вьсєй Садовском 
волости било Ин [1630] 
двєстє пяддєсять сем”

арк. 252 зв. -  
253 зв., 
акт 189

Томаш Сапега,
ДІДИЧ

Павло Огник с. Дюксин 
с. Круги

87
6

“а оосьтатокь дьімов 
роковь пропгьлих 
татаровє спалили и

ctA  456А *



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

---
---

---
---

-

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Станіслав
Єловицький,
державець

пустками почьінили”. 
Кількість д и м ів  за 
попередніми квитами не 
вказано

арк. 253 зв. -  
254 зв., 
акт 190

спадкоємці 
Миколая Гораїна

Хацько Лісник 

Іван Гайдучок

с. Радовичі 
[частина] 

с. Літин 
(частина)

59

17

32

7

Решта халуп після подій 
1649 р. стояла пустками

арк. 254 зв. -  
255, акт 191

»* [Миколай
Чорторийський],
дідич

Ян Ґраєвський, 
державець

Роман 
Хведореня 
Васько Назареня

с. Зимне 

с. Горичів

26

27

Решту димів 
спустошено 1648 р.

арк. 255 -  
256, акт 192

»> Андрій Фірлей, 
[дідич], на час 
збору подимного 
покійний

Сидір Пасічник

с. Романів 
с. Воротнів 
с. Звірів 
с. Клечани

93
61
50
17

87
61
33
17

Решту димів 
спустошили татари

арк. 256 і зв., 
акт 193

Щасний
Чехровський

Наум с. Доросині 
с. Княж

Разом
42

У 1649 р. татари 
спустошили частину 
димів, а людей знищили 
або забрали в полон

арк. 256 зв. -  
257 зв., 
акт 194

Миколай
Семенович
Лосятинський,
дідич

Семен, Туришин 
зять

с. Лосятин 
(частини 
дідичнаі 
куплена)

22 6 Решту димів спалили 
або спустошили татари

арк. 257 зв. -  
258, акт 195

[Гельжбета] 
Ледуховська, дідич

Вацлав [Болбас]
Ростоцький,
державець

Іван с. Лосятин 
(частина)

16 16 “такь и тепер за 
провидєньциєю Бгокою 
вцалє трьімаючьі”

арк. 258 -  
259, акт 196

» Ян Замойський, 
дідич

Стефан
Колюцький,
державець

Роман 
Парфененя 
Мисько Радченя

с. Хотин 

с. Реш[и]цьк

37

42

24

32

арк. 259 -  
260, акт 197

» Дзялинські, дідичі

Казимир Скорупка
Падлевський,
державець

Олексій Шеленя с. Соловин 24 20 “а нєдостаєть водлугь 
давни* квитов чотьіроис, 
кгдьіжь суть прєз 
нєпрьіятел забраниє”

арк. 260 -  
261 зв., 
акт 198

»» [Катерина
Святополк]
Четвертенська

Максим
Бортник

с. Суськ 
(частина) 

с. Смердин 
(частина) 

с. Носачевичі 
с. Петрашевичі 
с. Олешковичі

44

12

6
2
7

33

7

3
2
5

“рдоними часи и 
роки, за розньїми 
припадками, 
поспустошели”



*'Лита зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 261 зв. -  
262, акт 199

»» [Андрій
Лещинський,
дідич]

Ян Буркацький, 
державець

Левко, війт 
обох сіл

с. Любахів 
с. Острівок

11
12

Кількість димів за 
попередніми квитами не 
вказано

арк. 262 -  
263, акт 200

»» спадкоємці
Єроніма
Харлеського,
дідичі

Стефан Святополк
Четвертенський,
державець

Тиміш
Коножченя

с. Бужани 58 “а состатокь нєпрьіятєл 
короньньї в роках 
прошлих [1648] и 
[1649] прєз согон 
знєсьль”

арк. 263 -  
264, акт 201

» Генрик
Кашовський, дідич 
усіх трьох сіл

Ян
Марцишевський 
Явґель, державець 
с. Блудів

Петро Каспер 
Остап Лоґош 
Данило 
Терещеня

с. Блудів 
с. Андрусіїв 
с. Бранів

70
31
30

Інші дими спустошили 
або спалили татари в 
1648 і 1649 рр.
В ін. актах 
Марцишевського 
названо дідичем 
с. Блудів

арк. 264 -  
265, акт 202

Миколай
Вилежинський,
державець

Павло Вовчок 
[Волчек]

с. Брани 
с. Бранська 

Волиця

Разом
30

Інші дими спалили 
татари в 1648 і 1649 рр.

арк. 265 -  
266 зв., 
акт 203

*» Костантий
Любомирський,
[дідич]

Стефан 
Лисогорець 
і Микита 
Олибовець від 
обох Полонних

Наум Удод з 
м. Баранівці

Данило
Новоселицький 
з м. Любартів 
Старий

Ярмол і Гаврило 
Червеня 3 
м. Остропіль

м. Полонне 
[Велике] 

м. Полонне 
[Мале]

м. Баранівці 
Належні до 
них села1

м. Любартів 
Старий 

Належні до 
нього села2

м. Остропіль 
Належні до 
нього села3

Кількість димів за 
попередніми квитами не 
вказано.
“кж ми, по инкурсиах 
юдь нєпрьіятєля Крьіжа 
Святого” [у 1648 і 
1649 рр.], “не могучи 
водлугь старих квитовь 
подьшного в мистахь 
и сєлахь вибрати, 
албовємь халупи 
(одна попалєниє, 
другиє спустошальїє и 
фуньдитус ЗЬНЄСЄНЬІЄ 
зостають, зь которьіх 
халуїгь оодньїхь

1 м. Полонне (обидва міста) -  115, села: Тиранівка -  24, Дертка і Бортники -  15 (разом), Нагорошки [Горошки] -  18, 
Новоселиця -  20, Яцьківці -  10, Онацьківці -  18, Котелянка -  6, Борушківці -  15, Глизна -  11, Бражинці -  12, Купчинці -  24, 
Деревині -  13, Завистів- 3, Житинці -  16, Лонківці -  15, Вишнопіль -  18, Привалівці -  20, Хробусна -  4, Кустівці -  35, 
Білецьке -  4, Голубче -  6; м. Баранівці -  202

2 м. Любартів Старий -  180, села: Демківці -  4, Іванківці -10, Карпівці -  З
3 м. Остропіль -  60, села: Губин -  10, Райки -  2, Решнівка- 10, Яремичі -  8, Хижники -  6, Вершики -  10, Чорна -  10, 

Москалів -  9, Вороб’ївка -12

^ 4 5 8 ^



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

подьданьїх татаровє 
постинали, других 
вь вєчьную неволю 
побрали”

арк. 266 зв. -  
267, акт 204

Андрій Чаплин 
[Шпановський, 
дідич]

Казимир Чаплич
[Шпановський,
дідич]

Семен Лесеня 

Павло Карпеня

Дві частини
сіл:
Милостів 
Плоска 

Частина сіл: 
Милостів 
Плоска

50

26

30

18

Penny димів знищено 
1649 р.

арк. 267 -  
268, акт 205

Войцех
Скниловський,
[дідич]

Левко, Хведосів 
син

с. Мирогоща 
(частина)

19 Інші дими спустошено в 
1648 і 1649 рр.

арк. 268 і зв., 
акт 206

я Ярош Гулевич 
Воютинський

Федько с. Серхів 
(частина)

3 Інші дими стояли 
пустками через відхід 
підданих

арк. 269 і зв., 
акт 207

»» Андрій Кучевський 
і Самуель 
Солоневський, 
на час присяги 
покійний

Іван Зінькович с. Пулгани 
(Пулганів; 
частина)

14 Інші дими спустошили 
або спалили татари

арк. 269 зв. -  
270, акт 208

»» Стефан Святополк 
Четвертенський

Войцех Мазепа, 
міщанин

новоосіла 
слобідка в 
передмісті 
м. Луцьк

40 30 “а дьімов десять 
розньїми часи 
спустошало, а мєноватє 
под чась инькурсий 
козацьких и татарскихь 
роков пропгьльїх [1648] 
и [1649]”

арк. 270 зв. -  
271 зв., 
акт 209

»» Міхал
Загоровський,
дідич

Павло Сидченя 

Андрій Яценя

с. Навіз 
[частина] 

с. Луків 
с. Суськ 

[частина] 
с. Загорівка

27

11
7

7

арк. 272 зв. -  
273 зв., 
акт 211

»» [Владислав
Домінік
Заславський];
дідич

Щасний Збожний
Лайщевський,
державець

Іван Степаненя с. Коршів 24

арк. 273 зв. -  
274 зв., 
акг212

Самуель 
Бережецький 
і Криштоф 
Бережецький, 
дідичі частин 
с. Бережці

Яцько Пилипеня Частини села: 
Бережці 
Бережці

7
1

“на части пана моєго 
димов зостало по 
спалєню татарскимь 
семь, а на части пана 
Крьшгтофа Бєрєжєі/кого 
... димь содєнь, яко 
перед тимь било”

« Л  459



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 д
им

ів 
за

 
по

пе
ре

дн
ім

и 
кв

ит
ам

и,
 

зо
кр

ем
а, 

162
9 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 274 зв. -  
276, акт 213

»» Луцький 
домініканський 
монастир, власник

Федько Скок

с. Новий Став 
с. Верб’яїв 
с. Коршовець 
с. Пулганів 

(частина)

20
16
10
14

“а болшєм дьімовь в 
тьось маєтьносьтяхь 
нє найду ється, 
кгдьідо их нєпрьіятЕл 
роковь прошьльїхь 
сплюндроваль”

арк. 276 -  
277 зв., 
акт 214

>» Луцький 
домініканський 
монастир, власник

Тиміш
Трохимович

ґрунту 
м. Луцьк

‘ 20 Інші дими було вщент 
спалено

Ф. 28, on. 1, 
спр. 86

арк. 967 зв. -  
968, акт 718

28. 02 Королівське місто 

Єврейська громада

Гірш Овзерович 
й Абрам 
Лейзерович, 
міщани, євреї

м. Володимир 15 Йдеться про єврейські 
дими. Решту їх 
спустошено або спалено 
в 1648 і 1649 pp.

Ф. 25, on. 1, 
спр. 247

арк. 341 
і зв., 346, 
акт 273

01.03 Даніель і Олек
сандр Гавсовичі 
Шостаковські, 
[дідичі]

Федір Кудра 

Андрій Терешко

с. Бронники 
(частина) 

с. Шостаків

37

21

Стільки димів 
залишилось після 
спустошень 1648 і 
1649 рр.

арк. 342 зв. 
-  343 зв., 
акт 275

[Андрій
Лещинський],
ДІДИЧ

Бенедикт і 
Олександр 
Довгирди, 
державці

Гордій Яцькович с. Медвеже 
Старе 

с. Медвеже 
Нове

Разом
20

“кгдьілс сорда, которая 
подь тими вєсками 
стала, юсьтаток дьімовь 
попалила”

арк. 343 зв., 
341, акт 276

** Луцько-Острозька 
єпископія; 
єпископ -  
Йосиф Чаплич 
Шпановський

Логвин
Кукавський

с. Кольчин 
(половина)

9 “юсьтатокь прєзь 
со/7ду попалено, 
а прєз жоянєра 
попусьтошєньїє 
зосьтають”

арк. 344 і 
зв., акт 277

Владислав 
Лещинський, дідич

Ян Ґрабовський 
та Іван 
Дублянин, 
міщани

м. Берестечко 
з передмі
стями

143 Разом християнських 
і єврейських димів 
залишилося “по 
сплюньдрованью и 
спусьтошєнью того 
мєсьта прєз нєприятєля 
Крижа Свєтого и 
рєбєялии козацькоє, по 
забираньє в нєволю сод 
юрдьГ

арк. 344 зв. -  
345 зв., 
акт 278

Зофія Монвидовна 
Сапега та її чоловік 
Томаш Сапега

Роман
Мисько
Чернявський
Матвій
Самойлик
Крат Тишетченя

м. Муравиця 
м. Дорогостаї

с. Дорогостаї

с. Зобрин 45

40
9

90

45

460
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 346 і 
зв., акт 279

Петро Довґирд, 
[дідич]

Якуб
Стаськович

с. Кононичі 25 “а дьімов балшсй в той 
маєтьносьти нє мапгь, 
кгдьіж року прошлого 
гарда дьімьі нєкоторьіє 
попалила”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 265

арк. 279 зв. -  
280 зв., 
акг216

»» Андрієва Боґуцька,
ДІДИЧ

Рафал
Будзишевський,
державець

Мисько
Лепешик

с. Золочівка 63 41 “по спусьтошєнью прєз 
рєбєллию козацькую, 
яко тєжь знєсєнью соноє 
прєз нєприятєля Крижа 
Свєтого татаров согнємь, 
вьібранью людей в 
неволю поганьскую до 
сордьі в роках прошльїх 
[1648] и [1649]”

арк. 280 зв. -  
281 зв., 
акт217

»» Адам-Олександр 
Санґушко, дідич 
с. Зміїнець, 
державець 
с. Рокині

Карпо Кулик 
Іван Гарасименя

с. Рокині 
с. Зміїнець

21
17

21
10

арк. 281 зв.-  
282, акт 218

я Владислав 
Лещинський, дідич

Микола 
Уласович (з 
якого села -  не 
вказано)

[Присілки 
м. Берестечко]: 

с. Пляшова 
с. Пляшівка 

Мала 
с. Рідків 
с. Волиця 
с. Острів 
с. Кутрів 
с. Мірва 
с. Волька

15 
13

5 
10
16 
25 
20
6

“ижь в маетьносьтях 
пана моєго дьімовь 
болшсй нє мапгь, тшко 
сто дєсєть водьлугь 
квитовь прошльїх их 
мл. пановь побо/щовь”

арк. 282 зв. -  
283, акт 219

»» Катерина Остророг Сидір Ломійко с. Шклинь 60 “сосьтатокь (од 
нєприятєля короньного 
в року прошломь 
[1649] часьтю прєз 
постинаньє хлоповь, 
частю прєз побраньє 
в нєволю єсть 
спустошено и внивєч
©бфШЄНО”

арк. 283 і 
зв., акт 220

»» Катерина Окорська 
та її діти, державці

Годуновичі 
Дубиські, державці

Гриць Квач с. Окорськ 
(частина)

с. Окорськ 
(частина)

8

3

Інші дими спалили 
татари

арк. 284 і 
зв., акт 221

»» Королівське місто 

Єврейська громада

Жушман 
Мошкович, 
міщанин, єврей

м. Ковель 80 20 Йдеться про єврейські 
дими.



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

S
я я я

Ціiff с 8 Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

“ИЛС (0н у помєнєномь 
мєсьтє Ковлю 
дими албо халупьі 
жидовьскиє зличиль и 
пораховаль, в которьіх 
жиди счєкгулниє 
мєппсають, которьіх 
нє мапгь болшєм 
димовь публичьних 
и посьполитих, талко 
двадьцать, а состатоісь, 
под чась рєбєллиєи и 
козаг/кос и татарскоє в 
року проигьломь [1649] 
(одних, по дорогах 
утєкаючих, козаки 
позабивали, других в 
мєсьтє самьш Ковлю 
в рєчцє потопили, 
а трєтих з дєтьми, 
жонами вистилали, 
которих доми тєпєрь 
пусьто стояти мусять 
которих шєс/ядєсять”

арк. 284 зв. -  
285, акт 222

[Луцько-Брестське 
біскупство, 
власник]; 
біскуп -  Андрій 
Ґембицький

Дмитро Войтеня 

Гаврило Пуп

с. Хотачів 
с. Русів 
с. Верхнів 
с. Зелинів 
с. Рогожани

Разом
101

Разом
90

Внаслідок подій 1648 
і 1649 pp. у с. Хотачів 
стояло пустками 6 
халуп, у с. Рогожани 1, 
у с. Верхнів 1, у с. Русів 
згоріло 3 халупи

арк. 285 і 
зв., акт 223

»» Катерина [з 
Бочаниці Брамівна 
Миколаєва] 
Гротовська

Клим
Красуцький

с. Довге 
(частина)

5 “а болшєй димовь 
нє мапгь, кгдидо 
роков прошлих дими 
нєкоториє татаровє 
спалили”

арк. 286 і 
зв., акт 224

»> Стефан Гулевич 
Перекальський, 
[дідич]

Томаш Гулевич 
Перекальський, 
на час складання 
присяги покійний

Семен
Седайченя,
підданий
Стефана
Гулевича
Перекальського

с. Перекали 
(2 частини)

5 Інші дими спалили 
татари 1649 р.

арк. 292 -  
293, акт 227

»» Юрій
Любомирський

Терешко 3 
м. Лабунь 
Новий 
Яцько 3 
м. Судилків 
Старий

м. Лабунь 
Старий 

м. Лабунь 
Новий 
Належні 
села4

23

12

“ижь в року недавно 
прошломь [1649], в 
мцу сєньтєбру козаки 
свовольниє з великою 
сордою неприятєлєм 
Крижа Свєтого,

4 Ходаки -  43, Титьків -  24, Микулин -  12, Киселі -  10, Корпилівка -  4, Крачанівка -  16, Сасинівка -  4, Новоселиця -  20, 
Роговині -  30, Свинна -  50, Кохаиівка -  12, Калиничі (обидва) -  50, Клубачі -  15, Сушки -  13, Рожична -  15, Решнівка -  20, 
Траволин (Страволин) -10, Хролини -18, Новичі -  15, Медведівка -  20, Мужилівка -11, Жолудки -  4, Сягрів -  3, Ночпали -  24, 
Березна-21



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Олексій, 
підданий 
з с. Траволин 
Федір
з с. Красносілка

м. Судилків 
Старий з 
передміс
тями
Судипківська 
волость5

115 поворочаючи сподь 
Збаража и Зборова, 
мєста собєдьвє 
Лабуньскиє, Новоє 
и Староє, такьжє 
мєстєчко Судильковь 
и замок Судильковьсюш 
ЮГЬНЄМ з кгруиту 
знесли и вьсє в попєл 
шбєрьнули.
А людей С ТЬІХ мєсть 
и волостей до НЬІХ 
належачих нєкоторьіє 
согнєлі фуньдитусь 
позьносивьпш, до 
килька тьісєчєй в 
неволю погаискую 
загорьнули и тьіє 
добра внивєчь 
спустошили и 
сплюндровали.
Стада бидла, совьцьі, 
свини и вьси добитьки 
мєшчань лабунских 
и судилковьских изь 
сєль до тих мєсть 
належачих дошчєньту 
забрали. Таїсь же во 
вьсих маетьностях ero 
мл. пана маршалька 
туть, вь воєводь ствє 
Вольшскомь, а повєтє 
Крємєнєг/комь 
лежачих, коня, ани 
бьідляти шєрштиньї не 
зостало”

арк. 293 -  
294зв., 
акт 228

9» Адам-Олександр 
Санґушко, дідич

Іван Сидькович 

Хвесько Кузачка

с. Кошар 
Старий 

м. Кошар 
Новий 

с. Суха Воля 
с. Городелець

81

62

24
18

62

50

10
11

“инь сумьма всихь
ДЬІМОВЬ ЦЄЛЬІХЬ сто
тридца/и три, 
а пусьтьіхь пятьдєсять 
и два”

арк. 294 зв. -  
295, акт 229

_»» спадкоємці Юрія
Річицького,
[дідичі]

Шимон
Дзюдзик,
міщанин

м. Стобихва 
Належні села: 

Козлиничі 
Кре[ч]евичі 
Ломач[анка] 
Обзир

158

18

118

81
40
5

55

“сосьтатокь нєприятєль 
Крижа Свєтого спалил 
и спусьтошиль”

5 Села: Білокриниче -  43, Березна -  18, Лозична- 20, Красносілка -  3. Судилків Новий знищено повністю, залишився 
тільки міський шпиталь



“Лита зльїе"

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець Піддані, які 

складали присягу Населені пункти
а о.

Л  * Os 8 я сч
* 3 2

| Примітки. 
Причини змін

маєтку

ш в 8

'53
3Я

у кількості димів

арк. 295 зв. - 99 Ковельське Мартин Волость “сосьтатокь, тоєст
296зв., староство; Бакунович Ковельського сосьмь соть двадьцать
акт 230 староста Криштоф Явтух староства: и сосьмь, такь про

Опалинський, Горкоп’ятич с. Поридуби Разом зо нєприятєля Крижа
[доживотний Іван Демидчик с. Клевецьк 1369 14 Свєтого, яко и прєз
державець] Федько с. Колодниця 8 жолнира уставичьного

Плищич -  війти с. Мощана • 28 попалєнмє,
Андрій Чаплич маєтностей с. Шайна 38 спустошоньїє, внивєчь
[Шпановський], Ковельського с. Ритковичі 13 пооборочанмє
державець староства с. Красна Воля 

с. Дубова 
с. Бахів 
с. Облапи 
с. Гойшин 
с. Вербець 
с. Скулин 
с. Білин 
с. Стеблі 
с. [Щойно 
с. Хоташів 
м. Миляновичі 
с. Ольшаниця 
с. Годовичі 
с. Жилів 
с. Туровичі

8
32
25
45 
12 
3

49
46 
17
50 
30 
60 
9 
13 
6 
5

зостаю/и”

Ф. 28, оп. 1,
спр. 86

арк. 969 і 99 Настазія Вербська, Охрім Малуш с. Верба Мала 7
зв., акт 720 вдова Геліяша 

Вербського, [дідич]
(Вохновичі),
частина

арк. 969 зв. - 99 Володимирський Ґриґель Шурин, с. Шистів Разом Разом “справедливе
970, акт 721 домініканський 

монастир, власник
війт [частина] 

с. Білі Береги 
[частина] 
Ґрунт 
поблизу 
монастиря

27 20 пораховаль, стосуючисє 
до перших КВИТОв 
подимних, так в року 
[1643] сод єго мл. пана 
Шимона Козєки, яко 
тєжь в року [1648] 
сод єго мл. пана 
Марцина з Дамбровки 
Домбровьского, 
скарбника волиньского, 
поборцовь волиньских, 
даних”

арк. 970 зв. - 99 Королівське місто Федір Кузьмич м. Володимир 55 “чинячи досить
971, акт 722

Міщанська
громада

й Оксентій 
Сичевич, 
міщани, старі 
(колишні) райці

повиньности своєї/, 
вьси дими, вьпрод вь 
самом риньку, потом 
по улицах, парканях 
и пєрєдмєстях под 
юрисьдикьциєю 
мєскькою знаг/дуючихь

» л  464 А*,
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
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9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

сє, порядне и 
справедливе 
зрєвидовавши и соньїє 
зличивьши, которьіх 
не маєшь болшек, 
толко пя/идєся/я и 
пять, а иньшьіе вьси, 
такь през неприятеля 
в року прошломь 
[1648] будучого, и през 
пановь жольниров в 
року тєпєрєпгьнємь 
[1650], туть в месте 
Володимєру становиско 
своє маючих, знисчонсє 
и нєкоторьіє халупьі 
зобрание”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 265

арк. 304 зв. -  
305 зв., 
акт 232

02. 03 Олександр Гулевич 
Дрезденський, 
дідич частин сіл 
Семиренки, Довге, 
Гудчий Брід і 
Дроздні, державець 
с. Черемошне

Онисько 
Гарасимчик 
з с. Дроздні

Федько 
Старинчик 
з с. Черемошне

Частини сіл: 
Семеренки \  
Довге І 
Гудчий Брід І 
Дроздні /  

с. Черемошне

Разом
21

30

“татаровє с козаками 
роковь прошлихь 
халупи попустошили и 
попалили”

арк. 305 зв. -  
306, акт 233

» Федір [Святополк]
Четвертенський,
[дідич]

Васько с. Сіянці 
с. Садки 

(частина)

Разом
37

арк. 306 зв. -  
307, акт 234

Луцьке староство

Марціян
Гдешинський,
державець

Тиміш
Дмитреня

с. Голишів 13 “а сосьтатокь татаровє 
спалили” 1648 р.

арк. 307 і 
зв., акт 235

»» Геліяш Бабинський Савка
Трухонович

с. Бабин 
(частина)

17 Інші дими спалили і 
спустошили татари 
1649 р.

арк. 308 і 
зв., акт 236

»» [Ян Замойський],
ДІДИЧ

Станіслав
Цуровський,
державець

Степан Карпеня с. Волохи 6 Інші дими вщент 
спалили татари 1649 р.

арк. 308 зв. -  
309, акт 237

»» Фрідерік
Шимкович
Шклинський,
державець

Ярош
Варшкович

с. Грив’ятки 15 “для спусьтошєнья 
татарского”

арк. 309 -  
310, акт 238

— Матвієва
Козинська,
державець

Матвій 
Петриченя 
з с. Митищі

Частини сіл: 
Митищі 
Перепілки

3 3
6

Татари спричинили 
в с. Перепілки значні 
руйнування

59-8-929 е*ь.465'Я*>



“Литазльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 310 і 
зв., акт 239

»» Павло Гулевич 
Воютинський

Демко с. Бородчичі 51 Інші дими спалили і 
спустошили татари у 
1648 і 1649 рр.

арк. 310 зв. -  
311 зв., 
акт 240

Юрій Немирич Іван Царик м. Немиричів 37 37 “иж я дьімьі албо 
халупьі в мєстєчьку 
Нємирьічовє 
справедливе 
поличьшємь и 
пораховал, которьіх, 
якь веле перед ТЬІМЬ 
знайдовало, такь и 
тєпєрь знайдуетьсе 
тридцять семь”

арк. 311 зв. -  
312, акт 241

[Ян Замойський],
ДІДИЧ

[Крипггоф
Дунін]-Шпот,
державець

Грицько Куць с. Коптовичі 10 “за спаленьємь соноє 
прєзь татарь в року 
проигьломь [1649]”

арк. 312 — 
313, акт 242

»» Андрій
Суходольський,
державець

Кіндрат та Іван с. Дорогиничі 49 Інші дими спалили і 
спустошили татари

арк. 313 і 
зв., акт 243

»> Костантий Чаплич
[Шпановський,
дідич]

Іван Микитич, 
від обох сіл

Частини сіл: 
Милостів 
Плоска

11
4

Інші дими спустошено в 
минулі роки

арк. 313 зв.-  
314, акт 244

»> Андрій
Лещинський, дідич

Олександр
Пируський,
державець

Пилип
Семененя

с. Яблунька 24 Інші дими спалили 
татари 1649 р.

арк. 314 і 
зв., акт 245

»> Криштоф Чаплич 
[Шпановський]

Данило 
Лук’яненя 
з с. Понебель

Третини сіл: 
Понебель 
Корпилівка 
Рогачів

Разом
40

“(остатокь неприятєл 
Крьіжа Святого югьнєм 
фуньдьггусь знесль”

арк. 315 і 
зв., акт 246

»> Анастазія Лозчанка 
Міхалова Мишка 
Холоневська

Хома Войтович 
Олешко Клипик

с. Верхостав’я\ 
с. Мирків 
с. Козятин 
с. Лемешів 

с. Холонів 
(частина)

4

Разом
29

4

“а болшєй нє мапгь, 
албовємь в роках 
пропгьльїх татаровє 
с козаками тьіє 
маєтьности и халупьі 
в них будучьіє 
попустошьіли и 
попалили, люди содньїх 
постинали, других до 
сордьі побрали”

арк. 316 — 
317, акт 247

»» Адам Кисіль, 
[дідич]

Мартин Ткач і 
Радко Глущеня з 
м. Гоща 
Пархом 
Трохименя 
з с. Воскодави

м. Гоща з 
передмістям 
Присілки: 

с. Воскодави 
с. Терентіїв 
с. Красносілля

150

50
20
15
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
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мі
в 

за
 

по
пе

ре
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и 
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и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Іван Фурсеня 
з с. Красносілля

с. Чудниця 
с. Мнишині 
с. Ігнатків /

15
Разом

22

арк. 317 і 
зв., акт 248

»» Гощанський 
монастир, власник

Лук’ян с. Курозвани 40 Інші дими спустошили і 
знищили татари

арк. 317 зв .- 
318, акт 249

»» Ярош Більський, 
державець

Терешко
Вакуленя

с. Перевісся 10 5 “а пять юж давно 
спустошало”

арк. 318 і 
зв., акт 250

»» Королівське місто

Міщанська
громада

Миколай 
Мартишевич, 
міщанин, лавник

м. Ковель 148 “а то за спустошенєм 
непрьіятєля Крьіжа 
Святого, яко и жолнира 
уставичьного зостає/и”

арк. 321 і 
зв., акт 252

»» Олександрова
Гулевич
Воютинська

Дацько Якимчик с. Холонів 
(частина)

12 “по спустошєню и 
знєсєню такь першьімь, 
яко и другимь разомь 
сод татар стальїмь”

арк. 321 зв.-  
322, акт 253

»» Луцьке староство

Марціян
Ґдешинський,
державець

Оксентій
Трохименя

с. Красне 20 “за спустошєнємь такь 
нєпрьіятєлским, яко и 
за частьши переходами 
жолниров”

арк. 322 зв. -  
323, акт 254

*» [Луцьке староство] 

Януш
Прусиновський,
[державець]

Юсько
Забузький

с. Радомишль 50 “прєз согонь, такьжє по 
стьшаню и по забираню 
людей барзо вєлє до
сордьі... ПОДЬІМЬНОІХ) 
двойга ... вьібрати нє 
мопгь”

арк. 323 зв. -  
324, акт 255

»» Ян Головинський, 
[дідич]

Марцин с. Кривичі 13 Залишилося димів після 
спустошення в минулі 
роки

арк. 324 -  
325, акт 256

»» Казимир
Нарушевич,
[дідич]

Сидір Половник 
з с. Сенів

с. Тудорів 
с. Бокшин 
с. Сенів

80
76
10

“иж в селах Тудоровє, 
вь Бокшьінє и в 
Сєнєвє нє мапгь 
балшем подимя, толко 
всєго подимя сто 
ШЄСТЬДЄСЯТЬ И шєсть, 
состатокь нєприятєя 
спустошьіль”

арк. 325 і 
зв., акт 257

м [Костантий 
Пузина, дідич]

Самуель Долмат
Ісайковський,
державець

Мартин
Остапеня

с. Остріїв 15 Інші дими спустошено 
або спалено татарами

арк. 325 зв. -  
326 зв., 
акт 258

Владислав
Немирич

Михайло 
Войтович 
з с. Колмів

с. Колмів 
с. Вигнанська 

Волиця 
с. Зборошів 

(половина)

Разом
55

“состатокь непрьіятєл 
спустошил”

59* 9 ^  467'***



“Яитазльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло
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мі
в 

за
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ре
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и 

кв
ит
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и,

 
зо

кр
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а, 
16

29 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 326 зв. -  
327, акт 259

»» [Андрій
Лейденський,
дідич]

Єврейська громада

Маєр
Давидович,
єврей

м. Колки

•

6 Йдеться про єврейські 
дими:
“ижь Я ПОДЬІМЬНОП) нє 
могучьі водлугь старьіх 
квитовь з мєста Колковь 
3 ДЬІМОв жьідовских 
для спустошєня таїсь 
пєршнмь разомь, яко 
и другимь часто сод 
козаков, часто тєжь сод 
татар”

арк. 327 -  
328, акт 260

Андрій
Лейденський,
[дідич]

Гірш Якубович, 
єврей

м. Андріїв 3 Йдеться про єврейські 
дими:
“кж* я, не могучм 
водлугь старьіх квитовь 
подьшного з мєста 
Єньдрєєва вибрати”, 
бо в 1648 і 1649 рр. 
“зрєбєлизованиє 
инькурсорєс козаки 
3 СО/7ДОЮ злучєнмє 
одни домьі попалили 
жьідовскиє, з других 
жьідов позабияли”

арк. 328 і 
зв., акт 261

спадкоємці 
Анни Гурківни 
Олександрової 
Верховської 
(частина села)

Грушвицький 
(частина села)

Мартин
Шимченя

с. Верхів[ськ] 
(обидві 
частини)

6 “по спустошєню сод 
татар стальш”

арк. 329 і 
зв., акт 262

»* Лукаш
Погорільський,
державець

Іван Логвинець с. Суха Воля 
(частина)

3 “иж Я ДЬІМОв, и то в 
зємли викопаних, в сєлє 
Сухо« Воли на части 
пана Погорєлского нє 
наличиль болшєй, толко 
три, кгдидо татаровє 
фундитусь вси дими 
знєсли и спалили” у 
1648-1649 рр.

арк. 329 зв. -  
330, акт 263

» Флоріян
Спасовський

Мартин
Шимченя

с. Тушебин 
(частина)

1 “ю*с я на части єго 
ш. пана Флорияна 
Спасовьского з сєла 
Тушєбина з диму толко 
одного, бо сє толко 
знаидуєть, подимьноє 
взявши”

арк. 330 і 
зв., акт 264

»» Стефан Мишка 
Холоневський

Войцех с. Холонів 
(частина)

4 “иж я дими и халупи 
на части пана моєго 
справедливе 
поличьілємь, которих 
нє мапгь болшей толко 
чатири”

468 А *
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 86

арк. 971 -  
972, аісг 723

02. 03 Ґабріель
Підгородинський,
[дідич]

Ілляш Бех, війт 
усіх 3 сіл

с. Верба 
Велика 

с. Руда 
с. Блаженик

Разом
76

“по спустошєню 
козацько**”

арк. 972 і 
зв., акт 724

»» Маріанна 
Боґуцька, дідич

Миколай Папський, 
державець

Федько Мельник 
і Васько Іванчик

с. Бубнів 12

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 265

арк. 334 зв. -  
335, акт 267

03. 03 [Даніелева Гулевич 
Воютииська, 
дідич частини 
с. Воютин]

[Луцько-Острозька 
єпископія, власник 
с. Підбереззя]

Адам (Абрам) 
Ґрабовецький, 
державець

Семен Олексеня

Ювхим
Грицевич

с. Воютин 
(частина) 

с. Підбереззя

7

7

7

6

Ще одна халупа стояла 
пусткою

арк. 335 зв. -  
336, акт 268

спадкоємці Юрія 
Лади

Самон
Машовчик

с. Ружин 
(частина)

32 “а состатокь нєпрьіятєлє 
Крьіжа Святого частю 
прєзь огонь, частю през 
вьібранє і постинане 
подданих, знесли”

арк. 336 -  
337, акт 269

** Королівське місто

Міщанська
громада

Денис 
Кашубянин 
і Роман 
Левонович, 
міщани

м. Луцьк 182 “с тьіх толко дьімов 
албо халупь цало 
позосталих -  ста 
сосмьдєсять двох, 
коториє суть под 
правомь мєстцьюш 
и прєтєкстсш, сокроьи 
шляхєцькихи 
жьідовьских, яко теж 
и ксеньжьіх, вибрали”; 
спустошених в 1648 
і 1649 рр. “частю 
сод козаковь, частю 
теж и сод жолниров 
переходячих, яко теж И 
стоячих. Коториє дими 
содни суть попалєниє, 
другие доплату 
поршбирание И ВНИВЄ2/ 
попустошониє, третах 
господаров постинано, 
четвертин з домов 
поумєрали”

60 - 8-929 < ^ 4 6 9 ^ >
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 337 і 
зв., акт 270

»» Станіслав
Варшицький

Лаврін Смаль 
від м. Гриців 
і належних до 
нього присілків

м. Гриців 
Присілки: 

с. Губче 
с. Курганівка 
с. Ониськівці 

Великі 
с. Ониськівці 

Малі 
с. Москвити- 

нівка 
с. Лутівка 
с. Саварка 
с. Гайворонка

-

Разом
15

“а ©статокь нєпрьхятєл 
спустошьіл и внивєць 
(оберкул ... прєз 
рєббллию козацькую 
и нєпрьіятЕл Крьіжа 
Святого татаровь вь 
вьібираню людей до 
юрдн”

арк. 337 зв. -  
338, акт 271

луцький
ксьондз-суфраган

Савка Ланченя 
Іван Завадійко

с. Колодежне 
с. Будища

Разом
30

арк. 338 зв. -  
339, акт 272

»» Анна [Янушова] 
Брам, дідич

Назар
Сульхаченя

с. Бочаниця 50 35 “по спустошєню 
тоє маетьности прєз 
рєбє/шию козацькую, 
яко теж знєсєню ооноє 
сод нєпрьіятєл Крьіжа 
Святого татаровь... в 
роках прошльїх [1648] и 
[1649]”

арк. 339 і 
зв., акт 273

>* Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян Фалибовський, 
державець

Денис 
Мукосієвич 
Васько Козниця

с. Звиняча 

с. Вольгів[ка]

Разом
65

арк. 339 зв. -  
340 зв., 
акт 274

Ян Гнатовський

Костантий
Порванецький

Ярош Москалик 
з частини 
Гнатовського

Семен Плис 
з частини 
Порванецького

с. Княгинин 
(частина) 

с. Княгинин 
(частина)

10

7

2

2

“а то за спустошєнємь 
прєз нєпрьіятєля 
коронного козаковь 
и татаровь и знєсєнє 
юних частий югьнємь, 
людей В НЕВОЛЮ 
поганьскую вєчьную до 
(йрдьі забранємь в роках 
прошльїх”

арк. 340 зв. -  
341, акт 275

»» Адам-Олександр 
Санґушко, дідич

Ян
Сестровитовський,
державець

Юсько Сич с. Залісці 
с. Краснодуб’я 

(частина)

20
12

19
12

Один дим у с. Залісці 
стояв пусткою

арк. 341 -  
342, акт 276

»> Григорова Гулевич
Дрозденська,
[дідич]

Лук’ян
Тимошеня

Частини сіл: 
Ружин

Городелець

4

1

“иж я дьімьі и халупьі, 
по иньку/гсии (од 
нєпрьіятєля Крьіжа 
Святого сталоє, в 
частєх сел такь Ружьіна 
яко и Городєща 
справедливе поличьигь 
и пораховаль”

«о. 470А »
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 342 і 
зв., акт 277

[Владислав-
Домінік
Заславський, дідич

Андрій
Линевський,
державець]

Корній Мазур с. Ізбуж [Збуж] 
с. Тростянець 
с. Яполоть

26
68
37

Інші дими спустошили 
татари

арк. 342 зв. -  
343, акт 278

»» [Анназ
Порванецьких]
Миколаєва
[Гавсович]
Шостаковська,
[дідич]

Семен Коценя с. Підгірці 12 Залишилося “по 
спустошєню (од 
непрьіятєля Крьіжа 
Святого”

арк. 343 і 
зв., акт 279

Костантий Пузина Ярош, війт 
с. Добрятин

Григорій 
Буський, війт 
с. Ярославичі

с. Добрятин 
с. Брухів 
с. Привередів 
с. Ярославичі 
с. Підлісці 
с. Княгинин

43
10
16
70
21

Закінчення акта не 
збереглося, тому 
кількість димів у 
с. Княгинин встановити 
не вдалося

арк. 344 і 
зв., акт 280

Киліян
Вільгорський,
ДІДИЧ

Сокіл, державець

Іван Балюк с. Старий Став 10 Інші дими спустошено 
і знищено в 1648 -  
1649 рр.

арк. 344 зв. -  
345 зв., 
акт 281

»* [Костантий 
Пузина, дідич]

Богдан
Братковський,
державець

Андрій, 
Кіндратів син

с. Городниця 19 “а болшей за 
спустошєнємь прєз 
татаровь и козаковь 
роковь проішшх 
стальїмь ни мапгь, 
оопрочь гаг/дука его 
мл. пана Пузьіньї, 
подкоморьіча 
володьімєрского”

арк. 345 зв. -  
346 зв., 
акт 282

»> Даніель
Стемпковський,
[дідич]

Наум Хурсович 
Васько Левченя

с. Чаруків 
с. Виґуричі

48
32

арк. 346 зв. -  
347, акт 283

Даніель
Стемпковський,
ДІДИЧ

Ян Зелінський, 
державець

Шимко с. Шпрахи 
с. Городище

21
6

Інші дими спалили 
татари в 1648 і 1649 рр.

арк. 347 зв. -  
348, акт 284

»» Стефан
Богдашевський

Галон с. Омеляна 
(частина)

2 “понєваж вся помєнєная 
часть през нєпрьіятєя 
Крьіжа Святого татаров 
в вьібраню людей до 
(орщл и спалєня соноє 
єсть спустошеная и 
внивєць собєрнєная в 
роках прошльїх”

60* єріа.471***



“Лита зхьіє

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

і
і
1

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 348 і 
зв., акт 285

Ледуховські, дідичі 

Ян Коц, державець

Омелян
Гаврильчук

с. Полоничне 6 “по спустошєню 
и сплюфованю 
козацьким и татарсюш, 
такьжє вьібраню людей 
до сордьі”

арк. 348 зв. -  
349 зв., 
акт 286

»> Адам-Олександр 
Санґушко, дідич

Папський,
державець

Семен Сенченя 
Хома Панасеня

с. Тупали 
с. Краснодуб’я 

(частина)

25
7 в

11
7

арк. 349 зв. -  
350, акт 287

»» Юрій
Бережницький,
[дідич]

Мисько Гунька с. Олізарів 
(частина)

3 Інші дими спалили 
татари в 1648 і 1649 pp., 
а людей забрали в 
неволю

арк. 350 -  
351, акт 288

» Гельжбета 
Ледуховська та її 
сини Ян, Стефан і 
Марцин, [дідичі]

Грицько Кузик

Грицько
Манульник

с. Ледухів 
(частина) 

с. Коритне 
(частина) 

м. Краснопіль 
з передміс
тям 

с. Ритків 
с. Хотин 
с. Старики 
м. Кременець 

(частина)

11

9

56

6
7
10 
4

“состатокь НЄПрЬІЯТЕЛ 

спустошнл”

арк. 351 і 
зв., акт 289

»» подружжя Андрій 
і Єва Ґостинські, 
державці

Степан с. Водиради 
с. Тернки 

(частина)

9
4

Залишилося димів після 
спустошень у 1648 і 
1649 рр.

арк. 352 і 
зв., акт 290

Гал піка 
[Станіславова] 
Смитковська, 
державець

Семен
Товстиченя

с. Окорськ 
(частина)

7 “а ©статок спустошало 
и татаровє спалили”

арк. 352 зв. -  
353, акт 291

»» Адамова
Стемпковська

Адам Стемпков- 
ський, її чоловік, 
опікун

Іван Шипіло 
Яцько Дурко

[Частини
сіл]:

Омеляна
Лаврів

7
3

арк. 353 зв. -  
354, акт 292

»» спадкоємці Юрія 
Річицького

Радко
Абрамович
Галон
Ялопкович

с. Боровне 

с. Верхи 

с. Грива

47

35

80

“а состатокь нєпрьіятєли 
коронниє татаровє и 
козаки в роках прошлих 
[1648] и [1649] спалили 
и спустошили”

арк. 354 зв. -  
355 зв., 
акт 293

Прокіп-[Міхал]
Венцковський

Семен
Гуцькович

с. Вітоніж 
(половина)

10 Решту димів спалили 
татари у 1648 -  1649 pp.

арк. 355 зв. -  
356, акт 294

»» Катерина з 
Смиковських 
Миколаєва Сокіл, 
дідич

Роман Лустик с. Смиків 
(частина)

2 Решту димів спалили 
татари у 1648 -  1649 pp.
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.
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ая

вн
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ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 356 і 
зв., акт 295

>» Лукаш
Ольшанський,
державець

Дмитро Голинка с. Вельбичі 
(Вільбичі)

28 10 У 1648 і 1649 рр. 
“нєпрьіятєл коронний 
татаровє, за рєбєльлиєю 
козацькою вторьгнувь- 
ши в паньство єго 
кор. мл. воєводства 
Вольїньского, в том 
сєлє Вєлбичахь дьімов 
<осмьнадьцє/и спалили 
и людей з них вибрали”

арк. 356 зв. -  
357 зв., 
акт 296

»» Лукаш Гулевич 
[Воютинський], 
[дідич]

Марцин 
Пашковський, 
шляхтич 
Стефан, війт 
с. Селець

с. Цевів 
(частина) 

с. [У]гів 
с. Селець

8

6
17

“по том спустошєню 
татарскомь и 
козацькомь”

арк. 357 зв. -  
358 зв., 
аісг297

я [Владислав-
Домінік
Заславський],
державець

Сокіл,
субдержавець

Гриць
Левонович

с. Чернігів 
(Чернихів)

18 “в которой маєтносте 
справедливе дими албо 
халупи по спустошєню 
прєз нєпрьіятєля Крижа 
Свєтого татаров, такьжє 
и вьібраню людий 
до орди, поличил и 
пораховаль, которих не 
наличил болшє, толко 
сосмьнадцєть”

арк. 358 зв. -  
359 зв., 
акт 298

»» Миколай- 
Олександр Рамулт

Грицько
Петреня

с. Люхчин 
[Людчин]

25 “а состатокь димов 
татаровє и козаци роков 
пропіл их попалили”

арк. 359 зв. -  
360, акт 299

>» Григорій
Городиський, дідич

Павло Безручко с. Городище 
[частина]

6 Інші дими вщент 
знищено татарами

арк. 360 -  
361, акт 300

»» Даніель
Мільковський,
ДІДИЧ

Васько Гайдук с. Войниця 15 Інші дими знищили 
татари

арк. 361 і 
зв., акт 301

»» Кирик
Непокойчицький, 
дідич одних частин 
цих сіл і державець 
інших

Аврам Мадичич
Частини сіл: 

Демидів 
Лішня

Разом
8

Інші дими спалили 
татари

арк. 361 зв. -  
362, акт 302

»> Єва Венґлинська та 
її діти від першого 
шлюбу [з Андрієм 
Роґалевським], 
дідичі однієї 
частини села і 
державці другої

Карпо Тищеня с. Лаврів, 
дідична 
частина 

с. Лаврів, 
частина у 
держанні

3

1

Інші дими знищили і 
спалили татари

арк. 362 -  
363, акт 303

» Єва Венґлинська тк 
її діти від першого 
шлюбу з Андрієм 
Роґалевським, 
державці

Лукаш Лобис с. Мстишин 
[частина] 

с. Пулганів 
(частина) 

с. Лагодівка

37

2

2

Інші дими спалили і 
спустошили татари



“Лита зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 363 -  
364, акт 304

*» [Миколай
Чорторийський,
дідич]
Заблоцькі, 
державці 
с. Заболотці
спадкоємиці 
Станіслава 
Соколовського, 
державці решти сіл

Фесь Капиця
с. Шепель 
с. Мости 
с. Волька 
с. Селець 
с. Войсич 
с. Заболот[ці]

•

Разом
100

“содни халупи в 
мєнованих селах 
попалєньїє, другиє 
пустьіє зостають, с 
которих халупь єдьних 
пожданих постинали, 
других татаровє 
вь вичную НЕВОЛЮ 
побрали”

арк. 364 і 
зв., акт 305

Ян-Юрій
Древинський,
дідич

Дмитро ІГянчик с. Пашова 11 Залишилося димів 
після спустошення 
і знищення у 1648 -  
1649 рр.

арк. 364 зв. -  
365 зв., 
акт 306

19 Януш
Княгининський Остап Гром

Частини сіл: 
Княгинин 
Перекали

2
1

Маєток спалили татари 
у 1648-1649 рр.

арк. 365 зв. -  
366 зв., 
акт 307

11 Стефан
Богдашевський

Ілляш Порядко с. Корито 9 “а состатокь 
(од нєпрмятєля 
спустошоньїє зосьтали”

арк. 366 зв. -  
366а, акт 308

11 Іван Романович
Козинський,
державець

Тишко Яценя с. Острів 
(частина)

11 “а состатокь непрьіятєли 
коронньшє спустошили”

арк. 366а і 
зв., акт 309

[Опалинська], 
половина обох сіл

Якуб Ясинський, 
друга половина 
обох сіл [обидвоє -  
державці]

Дем’ян 
Андросик 
Матвій Полиско

с. Мислині 

с. Красів

34

24

“сосьтатокь в року 
прошьломь [1648] содь 
нєпрмятєля Крьіжа 
Свєтого часьтью 
прєз посєчєньє и 
вьісьтьінаньє, часьтю 
прєз побьраньє людей 
в нєволю поганьскую, 
єсть спусьтошоно и 
вьнивець собєрьнєно”

арк. 366а зв. 
-368, 

акт 310

Геліяш
Єловицький,
[дідич]

Матіяш
Коминовський 3 
м. Соколь 
Васько 
Дмитрович 
з с. Ситовичі 
Тиміш Бортник 
з с. Духче

м. Соколь 
Села
Сокольської 
волості: 
Ситовичі 
Душче 
[Духче] 

с. Навіз 
[частина] 
с. Корсин 1 
с. Літогоща /  
с. Краси- Ч 

лівка > 
с. Підзамче ) 
с. Смердин "1 
[частина] > 
с. Кобче ) 

с. Підліси

Разом
26

Разом
8

Разом
26
26

124

19
10

25

Разом
26

Разом
8

Разом
26
26

“по сплондрованю 
соних прєз рєбєллию 
козацькую и 
нєпрьіятєль Крьіжа 
Свєтого татаровь, вь 
вьібраню людей вь 
нєволю поганьскую до 
со/7дьі, часто постинаню 
нєкопгорих в роках 
пропгьлихь”



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 368 і 
зв., акт 311

»» Геліяш
Єловицький,
[дідич]

Єврейська громада

Перец 
Пейсахович, 
міщанин, єврей

м. Соколь 10 “в которомь то мєстє 
ошовєдаючьш дьімьі 
и халупи жидовскиє, 
опрочь христианьскихь, 
справєдьливє зличиль 
и зьраховаль по 
сьпустошєню прєзь 
козаковь и татаровь”

арк. 368 зв. -  
369, акт 312

»» Роман Козинський,
ДІДИЧ

Хома Кравченя с. Лаврів 
(частина)

2 Інші дими спустошили 
татари

арк. 369 зв. -  
370, акт 313

[Кристина з
Вишневецьких
Петрова
Данилович], дідич 

Петро
Латинський,
державець

Панас Мельник с. Угли 25 25 “кгдижь квити старьіє 
прєз рєбєллизамтов 
козаковь и нєпрьіятєль 
Крьіжа Свєтого 
татаровь суть побраниє 
и пошарпаньїє”

арк. 370 -  
371, акт 314

Петро Станкар,
ДІДИЧ

Андрій
Шепелик

с. Жоравичі 27 8 “а прєз инькурсийє 
нєпрьіятєльскимє 
в року пропгьломь 
[1649] дьімовь [19] 
спусьтошало, гдє 
ТИЛЬКО ГОЛЬІЄ пляци 
зосьтають”

арк. 371 і 
зв., акт 315

»» Королівське місто 

Єврейська громада

Ілляш 
Маркович, 
міщанин, єврей

м. Луцьк 29 “я справєдьливє 
дими альбо халупи 
жьідовскиє рабаньскиє 
туть в Луцьку ПОЛИЧИЛЬ 
и пораховаль, которих 
всихь нє мапгь большєй, 
тилько димов двадцєть 
дєвєть, оопьрочь 
караимовь, а сосьтатокь 
домовь роковь 
пропгьлих под чась 
инькурсьш козацьких 
попусьтошало и 
порозбьіраниє сут”

арк. 372 і 
зв., акт 316

»» [Адам-Олександр 
Санґушко], дідич

Лукаш Окол, 
державець

Павло
Романович

с. Полиці 65 40

арк. 372 зв. -  
373 зв., 
акг317

»» Адам-Олександр 
Санґушко, дідич

Оліхвір
з с. Глуш[ець]
Стефан з сіл
Видерта і
Данники
Онисько
з с. Ворокомле

с. Глуш[ець] 
с. Видерта 
с. Данники 
с. Ворокомле

89
64
34
132

55
40
13
80

а*. 475Am,



“Яитазхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 373 зв. -  
374, акт 318

** Андрій
Петровський,
ДІДИЧ

Васько
Сороченя

с. Кошатів 
[частина]

6 6 “кгдижь квити старьіє 
прєз рєбеллизаньтовь 
козаковь суть 
пошарпаньїє”.
За ін. документами 
дідичем Кошатова 
був Ян Замойський, 
а Петровський мав у 
держанні частину села. 
Див. через покажчики

арк. 374 -  
375, акт 319

Ян Кашовський, 
[дідич]

Єврейська громада

Якуб Маєрович, 
міщанин, єврей

м. Кашовґрод 5 “дьімьі альбо халупьі 
жьідояскьіє в томь 
мєсьтє справедливе 
поличиль и пораховаль, 
которих нє мать 
болшєй, ТИЛЬКО дьімовь 
пять, а сосьтатокь 
домовь роковь пропгь- 
лихь татаровє и козаки 
часьтью попалили, а 
часьтью порозбираньїє 
и пусьтьками 
починєнмє суть”

арк. 375 -  
376, акт 320

Ян Вилежинський,
ДІДИЧ

Лукаш, 
під замковий 
підданий 
з с. Перемиль 
Онушко 
[Онисько] 3 
с. Вербень

с. Перемиль 
(половина) 

с. Вербень 
с. Гумнище 

(половина)
5

20

11
5

“а сосьтатокь татаровє 
спалили, и за 
посьтинанємь людєм 
господаровь и 
позабиранємь до сордьі 
спусьтошали, и квєтьі 
подьшньїє козаки 
попалили”

арк. 376 і 
зв., акт 321

Антоній Мокоса 
Баковецький, дідич

Яцько Таланко с. Порванче 
(частини)

27 “з части села Порваньча 
пана моєго такь 
дєдичьноє, яко и тгжр 
которую набуть сод єго 
мл. сотца єписькопа 
володимєрского”

арк. 376 зв. -  
377 зв., 
акт 322

м Ґабріель
Стемпковський,
ДІДИЧ

Павло
Шелемеха

с. Несвіч

Його 
присілки: 

с. Лаврів 
с. Митшці 
с. Рикани 
с. Лучиці 
с. Гнідава 

[частина]

68

57
28
17
18 
51

8

37
27
17
18 
43

“по сьплюньдрованю 
и спалєню тьіхь 
маєтьностєм содь 
нєпрьіятєль Короньї 
Польскоє козаковь, 
такьжє и татаровь, 
вь вьістьшаню и 
позабираню некоторьіх 
людей до сорьдьі в 
поганьскую нєволю, 
такь року [1648], яко 
и тєпєрь нєдавьно 
проминулого [1649]”

арк. 377 зв. -  
378, акт 323

** спадкоємці Івана 
Жабокрицького Гарасим

Частини сіл: 
Жабокрики 
Ситанка

10
2

“по сьпусьтошєню, такь 
пєрвьшомь, яко и дру- 
гимь разомь, сод коза
ковь и татаровь сталим”



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 378 зв. -  
379, акт 324

Войцех
Млодзяновський,
ДІДИЧ

Якуб Редька с. Підбереззя 
(частина)

37 “иж я дьімьі и халупи 
маєтностьі пана моего 
Подбєрєськоє по 
пєршам спусьтошєню 
сод татар сталіш 
справедливе поличилєл# 
и пораховал”

арк. 379 і 
зв., акт 325

я Юрій
Костюшкович,
[дідич]

Самійло
Машовчик

Частини сіл: 
Городелець

Ружин

3

1

Інші дими стояли 
пустками, “а сосьтатокь 
в роках проигьлих [1648] 
и [1649] прєз нєпрьіятєл 
Крижа Свєтого татаровь 
суть спустошоньїє 
прєз забьраньє людей в 
поганьскую неволю до 
сорди”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 86

арк. 973 зв. -  
974, акт 726

03.03 Міхал
Длотовський,
державець

Яцько Вечорка, 
війт

с. Амбуків 
(половина)

27

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 265

арк. 383 -  
385, акт 329

05. 03 Ян-Олександр 
Данилович, [дідич]

Ярмол Мальчик 
і Грицько Гулик 
з м. Коблин

м. Коблин 
с. Аршичин 
с. Пеналів 
с. Підгайці 

с. Млинів 'І 
с. Бенівщина/ 

с. Ужинець 
с. Озліїв 
с. Хорупань

17 
35 
27
18 

Разом
20
20
23
43

10
19
14
12

Разом
9
14
16
9

“розними часи и прєз 
припадьки ршньїе, 
а наг/барзєй прєз 
нєприятєля коронного, 
суть знисчоньїє и 
спустошоньїє”

арк. 385 -  
387 зв., 
акт 330

Ян-Олександр 
Данилович, [дідич]

Кирик Глазеня і 
Лаврін Буртеня, 
міщани з 
м. Хупків 
Іван Базуреня 
з с. Бистричі

м. Хупків 
с. Седлшце 
с. Утинка 
с. Вілія 

с. Бистричі  ̂
с. Бистриць-/ 

ка Воля )  
с. Озерці 
с. Медведівка 
с. Добра Вода

180
80
53
11

Разом
141

45
31
29

126
55
50
10

Разом
130

40
28
26

“которьіє ... прошльшм 
бурливими часи суть 
знисчониє”

арк. 387 зв. -  
388 зв., 
акт 331

Ян-Олександр 
Данилович, [дідич]

Мартин
Котлович
і Демид
Стельмах,
міщани;
складали
присягу й щодо
єврейських
димів

м. Андріїв 328* 200**
2***

♦християнських і 
єврейських димів 
** християнських димів 
*♦* єврейських димів

<*а.477Аь



“Литазлш"

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
16

29 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 388 зв. -  
391, акт 332

»> Ян-Олександр 
Данилович, [дідич]

Томаш Розга 
і Василій 
Коновник, 
міщани з 
м. Тучин 
Тиміш
Скуратович з 
с. Коростятин. 
Тучинські 
міщани 
складали 
присягу й щодо 
єврейських 
димів

м. Тучин 
Новий 
(Тучин) 

м. Тучин 
Старий 

с. Коростятин 
с. Погорілівка 
с. Грушівка 
с. Городище 
с. Кадлубища 
с. Воронів 
с. Пустомити 
с. Мощани

427*

84

81
129
6 0 “
22
22
24
35
24

258**

54

75
120
57
15
18
21
20
10

* 377 християнських і 
50 єврейських димів 
** 238 християнських і 
20 єврейських димів

арк. 391 -  
392, акт 333

[Анна-Алоїзія 
Ходкевич], дідич

Олександр
Старицький,
державець

Юсько Дудка 
Процько 
Андрій 
Суховеня

с. Лисиче 
с. Хоняків 
с. Переволока

46
27
17

Залишилося димів 
“за спалєнємь 
тьиг маєтностєй и 
спустошєнєм прєз 
татарь, забраньєм 
людьш до сорьдьі 
и нєкоторьіх 
постинань&м”

арк. 392 -  
393, акт 334

>» Луцько-Острозька 
єпископія, власник

Федько Мороз 
і Макар 
Шафраник, 
міщани
Васько Воробей 
і Максим Сушка

м. Рожищі 

с. Топільне

29

16

“©статокь татаровє в 
року проигьломь [1649] 
югьнєм знесли”

арк. 393 і 
зв., акт 335

костел м. Тучин Опанас
Михненя

с. Малятин 18 11 “до косьтєла 
Тучьіньского 
належачого ”

арк. 393 зв. -  
394, акт 336

»» Самуель
Хрінницький

Яким Климович с. Берестечко 
Русинове 
(частина)

4 “по сплюидрованю 
нєпрьіятєлском 
нєпрьіятєль Крьіжа 
С вятого татаровь и 
козаковь”

арк. 394 -  
395, акт 337

»» Шимон
Папроцький,
державець

Оксен Сульженя с. Земшаки 13 “состатокь нєпрьіятєл 
спустошиль”

арк. 395 і 
зв., акт 338

Андрій
Лещинський,
[дідич]

Семен
Хвесюнчик

м. Троянівка 70

арк. 395 зв. -  
396, акт 339

Андрій Чаплич 
[Шпанович, дідич]

Грицько Дех 
і Фесько 
Ярмоленя 3 
м. Береськ

м. Береськ 
с. Старе Село 

[Береськ 
Старий] 

с. Студинь 
с. Ворончин 
с. Котова Воля 
с. Волосівка 
с. Межилісся

Разом
170

“за попалєнєм халупь 
прєзь нєпрьіятєля 
короньного и 
спусьтошєнєм 
нєкоторьіх”

«е . 478
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти і]і

їіі Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 396 -  
397, акт 340

»» Олександр
Конецпольський,
[дідич]

Сидір
Тарнавський,
бурмістр

м. Лешнів 30 “иж я за злєцєнємь всєго 
мєста Лєпгьнова дьімьі 
албо халупьі в еоном 
справедливе зличил и 
пораховаль, которьіх 
нє мащь болшєи такь 
рьшковьіх, шинковьіх, 
яко и уличньїхь талко 
тридцєть. А состатокь 
прєз нєпрьіятєля знєсє- 
ньіє и спустошоньїє суть”

арк. 397 і 
зв., акт 341

»» Данилова Пясецька 
з Городинських, у 
першому шлюбі 
Миколаєва 
Чеконська

Сидір Скрипчук с. Новосілки 
(частина)

4

арк. 397 зв. -  
398, акт 342

»» [Теофіла Якубова] 
Собеська, [дідич]

Грицько 
Шумило, війт 
Грицько 
Жоглович 
Іван Харкович

м. Свинюхи 

с. Коритниця 

с. Войнин

116

45

39

“а дьімов состатокь 
татаровє и козаки 
попалили роков 
пропгьльїх”

арк. 398 зв. -  
399, акт 343

»» Андрій
Лещинський

Андрій 
Грицькович, 
міщанин (він 
присягав і щодо 
єврейських 
димів)
Мойсей 
Ковінчич 
Іван Гавриленя 
Семен Гордієня 
Іван Мороз 
Іван Сергієня 
Конон 
Бурносович
Лаврін Хмара, 
війт

м. Чорторийськ

с. Полиці

с. Заболоття 
с. Суха Воля 
с. Биричівка 
с. Поцеровичі 
с. Козлиничі

с. Хряськ Л 
с. Підга[ття] \  
с. Лозки ]

210

100

21
15
36
20
18

Разом
55

Йдеться про 205 
християнських і 5 
єврейських димів у 
м. Чорторийськ.
“а состатокь, такь в 
местє Чарторьійску, 
яко и в мєнованьїх 
маєтно стяхь нєпрьіятєл 
Крьіжа Святого попу- 
стошиль и попалиль”

арк. 399- 
400, акт 344

Адам
Кобилинський, 
опікун дітей 
Катерини Рогуської

Іван Шипуленя с. Богурин 
(половина) 

с. Кунятків 
[частина] 

с. Підліська 
Волиця 
[половина]

Разом
44

“оостаток нєприятєл 
коронньш спустошиль”

арк. 400 і 
зв., акт 345

»» Ян Хлопицький, 
дідич
Ословський,
державець

Яцько
Верехович

с. Калинівка 8 6

арк. 400 зв. -  
401, акт 346

»» Юрій
Підгородинський,
державець

Іван с. Цевів 
(частина)

7 “по спустошєню перед 
тьш и вьібраню прєз 
нєприятєля подданьис”

4 7 9



“Яитазхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
16

29 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 401 -  
402, 

акт 346а

» Анна [Мушата] 
Охлоповська, 
дідич однієї 
частини села
Ян [Мушата] 
Охлоповський 
(на час присяги 
покійний), дідич 
другої частини 
села

Фесько Чопик с. Охлопів (дві 
частини)

Разом
22

Разом
18

“а чотирьі пустки 
по спупгьтошєню 
нєприятєлскам зостає/и”

арк. 402 і 
зв., акт 347

»» Вацлав Козика,
ДІДИЧ

Гаврило 
Полуянко 
Клим Макович

с. Бер[м]ешів 

с. Замличі

22

35

“а юстатокь такь 
прє? козаков яко и 
татарь спустошоньїє 
зосьтаю/я”

арк. 402 зв. -  
403, акт 348

Діонізій Балабан,
ДІДИЧ

Ойсій
Качанович

с. Хорохорин 92 62

арк. 403 і 
зв., акт 349

Роман
Загоровський,
[дідич]

Лучка Хандожко с. Загорів 
с. Кремеш

45 45
15

Інші дими спалили і 
знищили татари

арк. 404 і 
зв., акт 350

»» Андрій
Лагодовський

Онисько
Прокопеня

Зап’ятнич 
(частина), 
передмістя 
м. Володи
мир

8 Інші дими спустошили і 
знищили татари

арк. 404 зв. -  
405, акт 351

Миколай 
Чапський, дідич

Фесько
Колядчук

с. Бортнів 21 21 “тилко жє квити прєз 
рєбєлизантовь козаковь 
и татаровь суть 
побраниє и попалєньїє”

арк. 405 зв. -  
406, акт 352

»» Андрій
Кашовський

Андрій
Пархоменчик

с. Тернки 38 38

арк. 406 і 
зв., акт 353

»» [Андрій
Лещинський,
дідич]
Анна Міховська, 
державець

Васько Сенчик, 
генеральний 
війт названих 
сіл

с. Чаплин 
с. Острів 
с. Космаки 
с. Річиця

Разом
16

Інші дими знищено “по 
инькурсии од козаковь 
и татарь еталон”

арк. 406 зв. -  
407 зв., 
акт 354

Миколай- 
Олександр Рамулт

Ярош Зозуленя с. Юськівці 
(Юшківці)

21 “албовєм єдни халупи 
попустошониє, другиє 
попалєньїє зостали, с 
которьіх халуїгь одних 
постинали, других 
подданьїх татаровє в 
нєволю побрали”

арк. 409 і 
зв., акт 356

»> Ян Сапега Веремко
Куднович

с. Березолупи 30 15 “волости до мєста 
Ровного належачих”

арк. 409 зв. -  
410, акт 357

»» Ян Замойський,
ДІДИЧ

Осецький і [Ян]
Добрицький,
державці

Опанас 
Ридзеленя 
Олешко Лобченя

с. Богдашів 

с. Ільпінь

20

8

“по спустошєню прєз 
рєбєллию козацькую 
и нєприятєлєм Крижа 
Свтого татаровь, за 
вибранємь людьш в 
нєволю до орди”



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 410 зв. -  
411, акт 358

»» Андрій
Лещинський,
[дідич]

Іван Занькович, 
бурмістр

м. Колки 
(Романів)

153 Йдеться тільки про 
християнські дими

арк. 411 -  
412, акт 359

Богдан
Ісерницький, дідич

Івашко
Мельниченя

с. Лосятин 
(частина)

1 “нас на той части 
нє мапгь болшєг/ 
дьшовь, толко єдєнь, а 
состатокь (од нєприятєля 
спустошоньїє зостали”

арк. 412 і 
зв., акт 360

»» Луцько-Брестське 
біскупство, 
власник; 
біскуп -  Андрій 
Ґембицький

Єврейська громада

Якуб
Фалькович,
єврей

м. Торчин 8 Йдеться тільки про 
єврейські дими

арк. 412 зв. -  
413 зв., 
акт 361

» Ґабріель Гулевич 
[Воютинський],
ДІДИЧ

Улас Лапович 
Іван Довгаль

с. Лисин 
с. Берестечко 

Русинове 
[частина]

3
2

“по сплюндрованю 
тьіх маєтносте« 
юд нєприятєлєй, 
такь козакові», яко и 
татаровь, в вьістинаню 
людьш и вь забраню 
нєкоторьіх до шрьдьі 
в погаискую неволю и 
знєсєню ШНЬІХЬ (ШИЄМ в 
роках пропгьльїх”

арк. 413 зв.-  
414 зв., 
акт 362

»» Катерина
[Святополк]
Четвертенська

Трохим Словик, 
міщанин; 
він складав 
присягу і щодо 
єврейських 
димів

м. Острів 
Новий

100*
20**

40*
5**

♦Християнські дими 
** Єврейські дими

м. Новий Острів -  
“перед тьш Вишєнками 
названого”

арк. 415 -  
416, акт 363

»» [Ян-Олександр 
Данилович, дідич]

Олександра
[Миколаєва]
Ласинська,
державець

Ярош Протасеня с. Березолуки 
с. Матіївка

26
25

15
22

арк. 416 — 
417, акт 364

[Катерина
Святополк
Четвертенська],
ДІДИЧ

Сенько
Василеня

с. Богушівка 15 “по спустошєню и 
сплюндрованю про 
нєприятєля Крьіжа 
Святого татаровь, 
такьжє и в вьібраню 
людьш до юрьдьі в 
неволю поганскую”

арк. 417 -  
418, акт 365

»» Луцько-Острозька 
єпископія, власник

Станіслав-Казимир
Беневський,
державець

Васько Шуст, 
війт
Грицько Миценя

с. Колодяж 

с. Жабче

45

11

Інші дими спалили 
татари

61-8-929 <9  ̂481 Ять



“Лита зльїє

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 418 і 
зв., акт 366

»» Станіслав
Мровинський

Пархом
Корецький

с. Садки 40 27 Інші дими спустошили 
татари

арк. 418 зв. -  
420, акт 367

>» Ян Замойський, 
дідич

Андрій 
Біленький і 
Кузьма Марченя 
міщани з 
м. Козлин 
Федір Олійник 
з с. Ремель 
Степан 
Роґавський з 
м. Дорогобуж 
Кіндрат 
Іванущеня 
з с. Подоляни 
Іван Борейко 
з с. Горбаків

м. Козлин 
м. Дорогобуж 

Козлинська і 
Дорогобузька 
волостіі6 •

160
74

“по вєликой дєзоляциєй 
тих має/яностий, 
такь пре? рєбєллиєю 
козацькою, яко тєжь 
и нєприятєлєй Крьіжа 
Святого татаровь за 
випалєнємь барзо 
вєлє дьшовь в розньїх 
має/иностях, почьшєню 
пусьтокь немало за 
постинанємь людий и 
позабиранеє в неволю 
поганскую, такьжє 
вьімарьтємь под час 
тьіх инькурьсьій 
в роках прошльссь 
[1648] и [1649]”

арк. 421 зв. -  
422, акт 369

»» Королівщина
Петро-[Ян]
Муканський,
державець

Кузьма Дунець м. Вижва 
с. Вижва 

(присілок)

Разом
45

Інші дими спалили або 
спустошили татари, а 
людей забрали до орди

арк. 422 зв. -  
423, акт 370

Ян Замойський, 
дідич

Криштоф Шпот, 
державець

Іван Петреня с. Житин 
Великий

68

арк. 423 -  
424, акт 371

»» Ян Замойський,
ДІДИЧ

Прокіп Шорнель, 
державець с. Котів

Даніель 
Фалибовський, 
державець 
с. Мошків

Андрій 
Руденький, 
міщанин з 
м. Жорнів 
Яцько Мигун 
з с. Сатиїв 
Грицько 
Сергієня 
з с. Олибів 
Павло Савченя 
з с. П’яне

м. Жорнів 
Жорнівська 
волость7

[1140 [1]10* *3 них 106 
християнських і 4 
єврейських димів.

“року пропитого 
[1648] ироку [1649] 
нєпрьіятєль коронний 
татаровє, за рєбєллиєю 
козацькою вторьгнувши 
в панства єго кор. ш. 
воєводства Вольшского, 
в добрах того жь єго ш. 
пана старости вєликиє 
спустошєня и попалєня 
починили И ЛЮДЬІЙ 3 
нихь в неволю забрали”

6 Села Козлинської волості: Ремель -13, Старики -  20; села Дорогобузької волості: Подоляни -  30, Дроздів -  20, Іллін -  26, 
Скарів -  12, Горбаків -  34, Горбів -  17, Невірків -  67, Вовкошів -  47, Липки -  90 (“яко перед тьімь било”), Хотянка -  21

7 Села: Сатиїв -  90 -  70, Дядьковичі -  23 -  20, Олибів -  50-26, П’яне -  89 -  80, Залав’я -  69 -  44, Городниця -  42 -  42, 
Крупа -  99 -  80, Ставок -  31 -  20, Котів -  77 -  70, Котова Волька -  25 -  24, Мошків -  34 -  9, Перемилівка -  28 -  17. Разом 
залишилося димів 612, а зникло 185 димів

<*е.482**>



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

9я * я 
ї ї  2 

<1 І 1 Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 424 зв. -  
425 зв., 
акт 372

»» Андрій Фірлей,
[ДІДИЧ]

Роман Шитик з 
м. Мосор

Павло
з с. Осьмиговичі

м. Мосор 
Належні 
села8

110 “а состатокь прєз 
нєпрьіятєлєм Крьіжа 
Святого татаровь 
под чась инькурсьій 
козаг/ких в роках 
прошльїх [1648] и 
[1649] прєз corow 
финьдитусь позносили, 
другоє, за вьістинанємь 
людьій и позабєранємь в 
неволю, попустошили”

арк. 425 зв. -  
426зв., 
аісг 373

»» [Теофіла Якубова] 
Собеська, [дідич]

Єврейська громада

Мордухай, 
міщанин, єврей, 
школьник 
рабинської 
громади

м. Свинюхи 4 Йдеться тільки про 
єврейські дими

арк. 426 зв. -  
427, акт 374

[Миколай-Юрій]
Чорторийський,
ДІДИЧ

Андрій
Передільський,
державець

Петро Гордієня

Мартин
Максименя

с. Новосілки 
(частина) 

с. Переділи

15

40

“а дьімовь состатокь 
татаровє и козаки 
попали[ли] роковь 
проигьльїд:”

арк. 427 -  
428, акт 375

99 Вацлав Святополк
Четвертенський,
[дідич]

Нестор
Грипанович,
бурмістр

Яцько Бакай 
Андрій

м. Четвертая 
[Стара, 
половина] 
Присілки: 

с. Лшце 
с. Залюбич

140

60
15

“состатокь зас
нєприятєя
спусьтошиль”

арк. 428 -  
429, акт 376

»» Ян Блиновський Матвій С лучка, 
війт

с. Сикунь 
(Сушки)

16

аріс. 429 -  
430, аісг 377

»» Володимирсько- 
Брестська 
єпископія, власник

Ярмол Деречка 
з с. Купичів 
Хвесько 
Богданович 
з с. П’ятидні

Волость, 
належна 
єпископії9

110 “по сплюндрованю 
прєз нєпрьіятєлєм 
Крьіжа Святого татаров, 
кгдьілс и взадь и 
вьпєрод року прошлого 
[1649] кочовисьча своє 
содьправодили. Людьш 
в неволю вибравши, 
халупи фуньдитусь 
согнємь знесли”

8 с. Осьмиговичі -  81, с. Путині -  10, с. Вовчицьк -  16, с. Мосор Старий -  15, с. Вигнанка -  2, с. Угни -  10, с. Голоби -  17, 
с. Ловища -  6, с. Глуховичі -  1, с. Синявка -  6

9 Села: Загородця (Огороди) -  1, Білі Береги [частина], Ольшанка і Вересівка -  не залишилося жодного диму, Хрипаличі -  
1, Микуличі -  1, П’ятидні -  3, Божанка -  6, Дорогиничі -  20, Біскупичі Великі -  3, П’ятикорови -  1, Яневичі і Щенютин -  7 
(разом), Купичів -  4, м. Озеряни -  4, Солотвин -  1, Білашів -  6, Федоровець -  1, Шистів [частина] -  не залишилося жодного 
диму, Грушівка -  4, Ворона -  2, Рокитн[иця] -  2, Сушична і Карасин -  18 (разом), Городок -  9, Грошовиця -  17

61* срв* 483 А *



“Литазхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
16

29 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 86

арк. 974 і 
зв., акт 727

»» Королівське місто Яцько 
Мойсеєвич, 
замковий 
боярин, поїзник 
Володимир- 
ського староства

м. Володимир 7 Подимний податок 
сплатили поїзники 
Володимирського 
староства

арк. 975 і 
зв., акт 728

»» Королівське місто

Володимирський
замок

Ярмош Підзамче в 
м. Володи
мир

11 “ах) подданьїх 
замкових, на кгруньтє 
замку єго кор. 
ш. Володимєрского на 
Подзамчу мєптькаючихь 
и на послузє замково# 
будучих”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 265

арк. 438 зв. -  
439 зв., 
акт 386

07. 03 Олександр
Конецпольський,
[дідич]

Єврейська громада

Давид
Мошкович,
єврей

м. Радивилів 4 Йдеться тільки про 
єврейські дими. Решту 
їх “нєпрьіятєл Крьіжа 
Святого татаринь 
оогьнєм фуньдитус 
знєсль”

арк. 439 зв. -  
440 зв., 
акт 387

»» Ян Замойський, 
дідич
Ґабріель Цетнер, 
державець

Тиміш Простеня с. Ставки 
с. Студянка

Разом
46

Інші дими спалено і 
спустошено

арк. 440 зв. -  
441, акт 388

*» [Григорій
Святополк
Четвертенський],
ДІДИЧ

Катерина
Злотолинська,
державець

Прокіп Редченя с. Тростянець 
(частина)

30 “по спусьтошєню 
пєрьшимь, яко и 
другимь, юдь татаровь 
и козаковь стальїмь, 
нє могпєм бшшєм 
вибрати, тьи/ко з 
дьімовь трьідцєти 
сопроч гайдука”

арк. 441 і 
зв., акт 389

»> Олександр
Конецпольський

Грицько 
Приходько 
з с. Немирів

с. Немирів 
с. Опарипс[и] 
с. Глив’ятин 

(Дев’ятин)

Разом
48

Інші дими знищили 
татари

арк. 441 зв. -  
442 зв., 
акт 390

»» Олександр
Конецпольський,
ДІДИЧ

Михайло
Мицевич

м. Радивилів 158 Інші дими знищили 
татари

арк. 442 зв. -  
443, акт 391

»» Олександр
Конецпольський,
ДІДИЧ

Яцько Ігнатеня с. Корсів 
с. [Коззя]

Разом
30

Інші дими спалили 
татари

арк. 443 і 
зв., акт 392

»» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Дацько Чайчик м. Межиріч “ижь я по спусьтошєню 
и попалєню, содь 
козаковь и татарь 
стальїм, в мєстє

<9fz. 484
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Захаріяш
Антонович,
державець

Мєжирьічу жадного 
диму и халупьі, с 
которьіхь бьі подьшноє 
могло сє вибрати, нє 
наличилєм”

арк. 444 і 
зв., акт 393

»» Петро Круш, 
державець Хома Мащеня

с. Жоравншси 
с. Жоравницька 

Воля

Разом
15

“а дими иньшиє 
татаровє, коториє под 
тьш сєломь кочовиска 
своє мели, попалили”

арк. 444 зв. -  
445 зв., 
акт 394

Гельжбета
[Криштофова]
Бронницька

Гарасим
Корнієня

с. Бронники 
(частина)

5 Інші дими спалили 
татари

арк. 445 зв. -  
446, акт 395

Андрій
Лещинський, дідич

Назар Ядринець с. Маневичі 
с. Колки Старі 
с. Разничі 
с. Городок 
с. Карасин

30
40
15
50
30

“а состатокь нєпрьіятєл 
спусьтошьіл и спалиль”

арк. 446 і 
зв., акт 396

*» Вацлав Гулевич
Воютинський,
[дідич]

Семен Муха
[Частини сіл]: 

Лаврів 
Баківці

Разом
10

Інші дими спалили 
татари

арк. 446 зв. -  
447, акт 397

»» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Захаріяш
Антонович,
державець

Савка з сіл
Бельмяж і
Завидів
Стефан
з с. Буща
Лаврін
з с. Борщівка

с. Бельмяж 
с. Завидів

с. Буща

с. Борщівка

24
14

70

17

Інші дими спалено або 
спустошено у 1648 і 
1649 рр.

арк. 447 -  
448, акт 398

»» Станіслав
Серебриський,
державець

Стась Ляшеня с. Заріцьк 55 Інші дими і попередні 
поборові квити спалили 
татари

арк. 448, 
акт 399

— Анна Ґлембоцька Сидір Коток, 
війт

с. Смордва 
[частина]

39 15 “а дьвадцат и чотири -  
року пропгьлого [1649] 
оорьда спалила”

арк. 448 зв. -  
449, акт 400

»» Ґабріель
Стемпковський

Андрій

Денис
Юсько

с. Оконська 
Воля 
[Оконна] 

с. Кам’янка 
с. Кукли

10

16
35

арк. 449 і 
зв., акт 401

>» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

[Ельжбета] Пісочин- 
ська, [державець]

Давид
Ринковий, війт 
с. Жуків

с. Жуків 
с. Меречівка 
с. Дятелівка 
с. Нагачівка 
с. Лотавка

30
25
15
7
10

“по инькурсий (од 
козаков и татар еталон”

арк. 449 зв. -  
450 зв., 
акт 402

»» Олександр
Пируський

Васько
Новоженя

с. Лихачівка 7 3 “а халуїгь чотири 
татаровє с козаками 
роковь нєдавьно 
прошли* ... спалили”
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“Литаахьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
16

29 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 450 зв. -  
451, акт 403

»» Андрій
Лещинський,
[дідич]

Кузьма 
Васильчич, 
генеральний війт 
усіх трьох сіл

с. Вараш 
с. Бабка 
с. Колодії

30
20
20

Інші дими спустошено 
і спалено козаками і 
татарами

арк. 451 і 
зв., акт 404

*» Раїна Гекторова 
Корчевська і Адам 
Корчевський, 
[державці]

Ігнат Хромчевич с. Сарни 
присілок 
Доротичі

168 4

38

“ижь має/инос/и Сарьни 
... ест фуньдитусь в 
року прошлеш [1649] 
спалена”

арк. 451 зв. -  
452 зв., 
акт 405

Вацлав
Линевський, дідич

Левко Пилипеня с. Линів 
(дідична 
і куплена 
частини)

21 “по инькурьсим, такь 
оодь козаковь, яко и 
татарь, сталоє”

арк. 452 зв. -  
453, акт 406

»» Олександр
Конецпольський,
[дідич]

Юсько
Приходьків

с. Сестрятин 20 “а ©статок нєпрьіятєл 
Крижа Святого 
татаринь фуньдитусь 
оогьнєл* знєсль”

арк. 453 -  
454, акт 407

>» Ян Гулевич,
[дідич]
Єврейська громада

Ґотлім
Вольфович,
єврей

м. Гулівка 
[Гулевичів]

7 Залишилося єврейських 
димів. Інші спалили 
татари

арк. 454 -  
456, акт 408

»» Андрій 
Вітонізький, 
дідич [с. Вітоніж], 
а також однієї 
частини с. Окорськ, 
державець другої 
Томаш 
Сосницький, 
дідич частини 
с. Окорськ, 
переданої 
в держання 
Вітонізькому

Ярмол Юрченя 
3 с. Вітоніж 
Онисько 
Мартишеня 
з с. Окорськ 
Ігнат Остапеня 
з с. Іванчиці

с. Вітоніж 
(частина) 

с. Окорськ: 
дідична 
частина 
заставна 
частина 

с. Іванчиці

44

14

8

35

20

8

3

8

“коториє, такь тєпєрь 
про нєпрьіятєля 
коронного, яко и пєрєд 
тьш прєз розньїє 
припадки, знисчали и 
спусьтошали” 
с. Іванчиці було 
[дідичною] власністю
ВІТОНІЗЬКОП)

арк. 456 -  
457, акт 409

я Криштоф Сапега, 
[дідич]

Труш Рощинич, 
бурмістр

м. Несухоїжі 150
10

Християнські дими 
Єврейські дими

арк. 457 -  
459 зв., 
акт 410

»» Самуель-Кароль 
Корецький, дідич

Андрій Сасеня з 
м. Корець

Корецький і
Межиріцький
ключі10

“такь в мєстахь, яко и 
вь селах всих, такь до 
ключа Корєцького,

10 Залишилося димів: м. Корець з передмістям -  882, м. Ярунь -1 ЗО, м. Красилівка -  31, м. Межиріч -  288, м. Киликіїв -81, 
м. Маринин -  70; села Клецька Велика і Клецька Мала -  66 (разом), Топча -  22, Річки -  60, Колпите -  17, Голичів[ка] -  12, 
Козак -  74, Головниця -  98, Гвоздів -  55, Морозівка -  27, Бабин -  49, Піддубці Великі -  28, Піддубці Малі -  5, Крилів -  81, 
Бриків -  45, Богданівщина -  34, Печибоди -  42, £есідки -  51, Чорноколів -  36, Суха Воля -  23, Кутки -  33, Хвощівка -  23, 
Селичівка -  19, Правотин -  38, Мхарів- не залишилося жодного диму, [Шитень] -  66, Пельчини -  38, Мужиловичі -  21, 
Косинів -  85, Деражня -  56, Кобилля -  48, Сінча -  25, Кам’янка і Горбаша -  55 (разом), Даничів -  60, Залізниця -  34, 
Сосники- 12, Коловерть -  71, Харуча Велика -  42, Дивень -  55, Застав’я -  43, Янівка -  38, Столпин -  90 “яко и давно”, 
Городище -  65, Сапожин, Погорілиця і Осташівка -  32 (разом) “яко и давно”, Устя -  80, Сторожів -  113, Совча -  8, Солпа -  41, 
Хмелівка -  40, Вириця -  1, Пилиповичі -  54, Молодьків -  28, Лучиці -  45, Кам’янка -  7, Михіївка -  14, Кудиновичі, Молодьків 
і Кня[же] -  47 (разом), Деражня Велика -  40, Черниця -  53 “яко и давно”, Користь -  86, Тростянець -  9 “яко и давно”, 
Пищів-24, Дідовичі-53, Богате-41, Кошелів- 16, Щикичин -  47 “яко и давно”, Молодьків -11 “яко и давно”, Коритища-50 
“яко и давно”, Дераженка -  5 “яко и давно”, Невірків -  17 “яко и давно”, Харучка Мала та Солпа Мала -  9 (разом) “яко и 
давно”, Харалуг -  26, Жеребилівка та [Хилівка] -  20 (разом), Тожир -  40 “яко и давно”, Горбаша Мала -  13, Самостріли -  54, 
Глибочок -  20, Жолобне -  91 “яко и давно”



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти 1 і |  

її 1 На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Роман Ножченя з 
м. Межиріч 
Васько Юрченя з 
м. Ярунь 
Курило Боднар з 
м. Красилівка 
Клим Шикиненя 
з м. Киликіїв 
Хома Кивурченя 
з м. Маринин 
Ярош Форсенко 
з с. Кутки 
Дацько 
Устименя 
з с. Хвощівка 
Демид 
Давидченя 
з с. Правотин 
Данило 
Патриченя 
з с. Мхарів 
Демид Артушеня 
з с. Коловерть 
Костюк Шаповал 
з с. Харучка

яко и до ключа 
Мєжириі/кого 
належачих, вси халупи 
и дими поличшш”.
Частину димів знищено 
в 1648 і 1649 рр.

арк. 459 зв. -  
460, акт 411

»» Томаш
Мочарський, дідич

Іван Капуста с. Окорськ 
(частина)

7 Інші дими спалено 
дотла

арк. 460 -  
461, акт 412

»> Данилова Гулевич 
Воютинська

Лук’ян Пугач с. Зубильне 15 Інші дими спустошили 
татари

арк. 461 -  
462 зв., 
акт 413

»» Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Павло 
Макарович 
з м. Турійськ 
Яцько 
Богаткович 
з с. Ставок 
Андрій Зубреня 
з с Соловичі

м. Турійськ 3 
присілками 
Належні 
села11

160 “по сплюндрованю прєз 
рєбєлизантовь козаковь 
и нєпрьіятєлєм Крижа 
Святого татаровь, в 
вибраню людьш в 
вичьную поганскую 
нєволю до сордьі, 
постинаню нєкоторьіх, 
знєсєню (огнем в роках 
пропгьльїх [1648] и 
[1649]”

арк. 462 зв. -  
463 зв., 
акт 414

»» Ян Замойський, 
[дідич]

Супрунз 
м. Рівне 
Яцько Марченя 
з м. Олександрія 
Васько Андрієня 
з с. Корнин 
Стефан 
з с. Глинки

м. Рівне 
Належні 
населені 
пункти12

20 Залишилося 
християнських і 
єврейських димів разом

11 Залишилося димів: Залісці -  27, [Г]аруша -  20, Та[г]ачин -  22, Задиби -  50, Селець -  19, Бобли -  83, [Обеніж] -  53, 
Соловичі -  35, Кустичі -  24, Мировичі -  9, Кульчин -  14, Ставок -  26

12 м. Олександрія -  286 (християнських і єврейських), с. Свять -  8, с. Житинок -  33, с. Колоденка -  34, с. Бармаки -  28 
(“яко и пєрєдь тьш бьшо”), с. Арештів -  31, с. Квасилів -  19, с. Корнин -  42, с. Новий Двір -  38, с. Басів Кут -  81, с. Тинне -  60, 
с. Двірець -  16, с. Злотіїв -  48, с. Глинки -  15

62* 487Яті



“Лита зхьіе”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 495 зв. -  
496 зв., 
акт 445

08. 03 Станіслав 
Підгородинський і 
Крипггоф Козика, 
[дідичі]

Іван Хомич
Частини сіл: 

Твердині 
Мовчанів

Разом
12

Інші дими спалили 
татари

арк. 496 зв. -  
497, акт 446

» Стефан, Олександр 
і Юрій Батковські

Роман Івашко с. Батків 
с. Башарівка 
с. Волиця

Разом
10

“а состатокь домовь 
про инькурьсиє 
нєприятєлскиє 
содопгьльї”

арк. 497 -  
498, акт 447

»» [Ян]-Олександр
Хребтович,
[державець]

Васько Січеня 
(від обох сіл)

с. Богурин 
(частина) 

с. Коростова

Разом
70

Інші дими спустошено 
татарами

арк. 498 -  
499, акт 448

»» Даніель
Стемпковський,
[дідич]

Іван Заліський 
(від обох сіл)

с. Товпижин 
с. Хрінники

Разом
40

“а состатокь нєприятєль 
Крьіжа Святого 
татаринь согнєм 
фуньдитус знєсль”

арк. 499 і 
зв., акт 449

» Миколай
Бабинський

Савка Давиденя с. Богурин 
(частина)

21 Інші дими спалили 
татари

арк. 499 зв. -  
500 зв., 
акт 450

»» Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Єврейська громада

Маєр, єврей м. Локачі 14 Йдеться тільки про 
єврейські дими;
“а состатокь нєпрьіятє/z, 
татаровє с козаками, 
попустошили и прєз 
согонь фуньдитусь 
знесли”

арк. 500 зв. -  
501 зв., 
акт 451

» Юрій і Станіслав 
Підгородинські

Федько
Биркозик

с. Вічині 45 30 5 димів спустошено

арк. 501 зв. -  
502, акт 452

— Андрій
Лещинський

Яким Уханьчик с. Ситниця 45 25 А 20 димів спалено або 
спустошено козаками і 
татарами

арк. 502 -  
503, акт 453

»» Станіслав Олешко, 
[державець]

Лесько
Борецький

с. Перковичі 
(частина) 

с. Дубно 
с. Волохи 
с. Борки 
с. Мостшца 
с. Бояри

Разом
70

Інші дими спалили 
татари

арк. 503 і 
зв., акт 454

»» Андрій
Лещинський

Антон с. Рудники 74 64 “дєсє/и нєпрьіятєл 
под час иньку/тсии 
спусьтошьіль”

арк. 503 зв. -  
504 зв., 
акт 455

м Петро
Фалибовський

Андрій Дяк с. Новосілки 9 Інші дими спалили 
татари

арк. 504 зв. -  
505 зв., 
акт 456

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян Белдовський, 
державець

Остап Лещик 
Яцько Палюнка

с. До[ль]ськ 
с. Торговище 
с. Растів

10
23
18

Інші дими спустошено 
козаками і татарами
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
16

29 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 505 зв. -  
506, акт 457

»» [Миколай-Юрій
Чорторийський,
дідич]

Олександр
Чудинович,
державець

Клим Трущеня с. Корчин 14 10 “за палєнємь и людим в 
нєволю побранємь”

арк. 506 -  
507, акт 458

>» Костантий
Бронницький

Грицько
Тимченя

с. Вичовків 28 14 Решту димів 
спустошено

арк. 507 -  
508, акт 459

*> Юрій
Оссолінський

Миколай 
Білоніжка з 
м. Тайкури

с. Посягва 
с. Мильськ 

Старий 
с. М’ятин із' 

частиною 
с. Мильськ 

Новий , 
с. Мильськ 

Новий (інша 
частина)

47
24

Разом
29

83

47
24

Разом
29

83

“А ижь з мєста 
Ташсура подьшного 
нє вьібралем и соного 
нє соддаю, кгдьідо 
прєзь инькурьсию 
таїсь козацькую, яко и 
татарьскую, яко в року 
[1648], такьи [1649] 
сталоє помєнєноє мєсто 
Таикурь фуньдитус 
знєсєноє такь єсть, 
жє и жадьного дьіму, 
с которого бьі сє 
подьшноє могьло 
вибрати, нє зьнайдуєть”

арк. 508 і 
зв., акт 460

»» Зузанна з Гораїнів 
Михайлова 
Шимкович 
Шклинська

Омелько с. Липляни 14 14 “водьлугь давьнихь 
квитовь, котороє подь 
[час] инькурьсиє 
нєприятєяскиє 
погинули”

арк. 508 зв. -  
509, акт 461

»» Олександр Мокоса
Шибинський,
[дідич]

Стецько с. Шибин 15 7 Решту димів 
спустошено

арк. 509 зв. -  
510, акт 462

і» Захаріяш
Святополк
Четвертенський,
державець

Яким с. Полонне 
Мале

17 12 А 5 “нєприятєл 
короньньїй под 
час инькурьсьім 
спусьтошьшь”

арк. 510 — 
511, акт 463

»» Генрик 
Кашовський •

Остап Лиходія с. Холпнів 
(частина) 

с. Славожичі

Разом
37

Інші дими дотла 
спалили татари

арк. 535 і 
зв., акт 482

09. 03 Галшка
Вроновська,
[державець]

Аврам
Менцький,
слуга

с. Росолівці 
Костянти- 
нівської 
волості 

с. Булаївка 
Новоза- 
славської 
волості 

с. Ординці 
Базалійської 
волості

-

“прєзь тьіхь жє татар и 
козаковь фуньдьггусь 
согнємь спалєньїє, в 
которьіх селах жадьная 
халупа нє зосьтала 
и хлопи зь козаками 
попгьли, а других 
посьтинано”

« А 489А »



‘Лита злш ”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
лу

дн
ім

и 
кв

ит
ам

и,
 

зо
кр

ем
а, 

162
9 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 535 зв. -  
536, акт 483

»» Горохівське 
пробоство, власник

Карпо
Тимошевич

с. Підліски

с. Горохів 
Старий 
(частина)

Разом
13

“для великого сод 
нєпрьіятєля Крьіжа 
Свєтого роков 
пропгьльїх, часто пре? 
согон спусьтошєня, 
часто тежь и самих 
подданих, ооднихь 
постинаня, а других 
вь неволю татарскую 
забраня”

арк. 536 зв. -  
537, акт 484

»» Корецький 
монастир малих 
францисканців, 
власник

Онофрій
Васьковський

с. Дуплинки 44 34 “по сьплюньдрованю 
и спаленю тое 
маетьносьти содь 
нєпрьіятєля Крижа 
Свєтого татаровь, 
висьтинаню и 
позабераню некоторихь 
людей до сорьди”

арк. 537 -  
538, акт 485

» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Ян Заєць, 
державець

Юсько Палюнка 
Конон

с. Півче 
с. Дерев’янче

71
25

47
16

14 димів спалено, 10 -  
пусток
9 стояли пустками

арк. 538 -  
539, акт 486

»> Киліян
Вільгорський,
[дідич]

Андрій 
Васильковим 
і Мартин 
Мармиска, 
обидва-з 
м. Горохів

м. Горохів 
[Горохівська 
волость]: 

с. Горохів 
Старий 

с. Маркевичі 
с. Рачин 
с. Озерці

Разом
250

У місті і його присілках 
разом 250 димів, 
християнських і 
єврейських; “соста/ика, 
водлугь старих квитовь, 
для великого прєз 
нєприятєля коронного 
спустошєня добра/и не 
могписмо”

арк. 539 -  
540, акт 487

»» Андрій
Лещинський, дідич

Войцех
Янишевський,
державець

Микита Тшценя с. Куликовичі 
с. Комарів

Разом
34

Інші дими спустошено і 
спалено

арк. 540 -  
541, акт 488

»» Олександр Цетнер Мисько
Липський

с. Фусів

с. Шпиколоси 
с. Кня[же], 

[частина]

30

40
11

27

38
11

Решту димів 
спустошено

арк. 541 і 
зв., акт 489

Ярославський 
єзуїтський 
колегіум, власник

Семен Мойсеня с. П’ятигор- 
щина
[П’ятигори]

9 “вь которой 
маетьносьти за 
рєбєльлиєю козацькою 
и вьтарьгнєнємь по 
два рази нєприятєля 
коронного татаровь вь 
паньстваєго

•в* 490 Ат,
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
16

29 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

королєвьскоє 
милости воєвудства 
Вольїньского вси дьшьі 
спусьтошальїє и не маш 
ихь бульшєй, только 
дєвєть”

арк. 541 зв. -  
542 зв., 
акт 490

»» Острозький 
єзуїтський 
колегіум, власник

Андрій 
Гасюрчик, 
міщанин з 
м. Сураж 
Улас з сіл Зіньки 
Дальші і Ближчі 
Грицько 
Мельник 
з с. Ходаки 
Дмитро 3 
сіл Ісерна, 
Тетерівка й 
Андрушівка 
Василь з 
с. Сураж Старий 
Мартин 
зс. Турова

м. Сураж 
Села
Суразької
волості:
Зіньки
Дальші
Зіньки
Ближчі
Ходаки
Онишківці
Ісерна
Тетерівка
Андрушівка
Сураж
Старий
Турова

5

9

2

4

7

Інші дими спустошено 
і спалено у 1648 -  
1649 рр.

арк. 542 зв. -  
543 зв., 
акт 491

*» Роман Бубка, 
[державець]

Грінь Уласенко с. Погоріла “вси димьі и халупьі 
прєзь рєбєльлию 
козацькую з орьдою 
зьлучєную фуньдиіусь 
согьнємь такь зьнєсєньїє 
суть, же только мєстца 
тиє, на которих только 
пєчиська знандую/ясє, 
зостають”

арк. 543 зв. -  
544 зв., 
акт 492

*» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Андрій Царина і 
Юрій Дяковський, 
державці

Андрій Лісовець с. Кольчин 
Малий

12 2 Решту 10 ДИМІВ 
спустошено у 1648 -  
1649 рр.

арк. 545 і 
зв., акт 493

>» Станіслав
Зоревський

Андрій с. Линів 
(частина)

5 5

арк. 545 зв - 
546 зв., 
акт 494

** [Габріель
Стемпковський,
дідич]

Збігнев
Любенецький,
державець

Іван
з с. Дубляни

Павло 
з с. Свищів

с. Дубляни ^ 
с. Лішня > 
с. Ільпибоки]  

с. Свищів

Разом
66

32

Разом
35

14

“кгдижь татаровє 
содни дими попалили, 
з других пожданих 
повистинали”

арк. 546 зв. -  
547зв., 
акт 495

- Покошовський Матіяш с. Старики 20 7 Решту димів 
спустошено



“Яитазхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
16

29 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 547 зв. -  
548 зв., 
аісг496

Андрій Огій, 
[державець]

Яцько Петреня с. Огіївці — Всі дими знищено

арк. 548 зв. -  
549 зв., 
акт 497

Юрій
Верхняцький,
[державець]

Фесько Хоменя с. Верхняки — “вси дьімьі фуньдьітусь 
знєсєниє сут”

арк. 549 зв. -  
551, акт 498

м Ян Гулевич, 
[дідич]

Ян Тарабарка 
з м. Гулевичів 
Хведір 
Козакович 
з с. Радошин

м. Гулевичів 
с. Радошин Л 
с. Уховецьк > 

(частина)  ̂
с. Поворськ 
с. Озерне 
с. Руда

50

Разом
20

20
5
3

“а то для сьпусьтошєня 
и попалєня, такь содь 
козаковь, яко и татар, 
подь час инькурьсиє 
сталих, и частих 
жолниров, прєз ТЬІЄ 
маєтносте переходячих”

арк. 551 і 
зв., акт 499

Луцько-Острозька 
єпископія, власник

Каліш Сидюк с. Жолобів, 
належне до 
м. Рожищі

14 “для великого пре? 
татаровь халуїгь попа
лєня и людей постинаня 
и вь неволю забраня”

арк. 552 -  
554, акт 500

99 Анна-Алоїзія 
Ходкевич, дідич

[Марціян-Базилій]
Мілевський,
державець
с. Синиця Велика
після смерті
попереднього
державці
Шимонової
Павлович

Залеський, 
державець 
с. Закриниччя

Ястрембська, 
державець 
с. Монятин

Лесько Новачок 
з м Берездів 
Денис
Тушебинець 3 
м. Клапотин 
Мартин Кіптач 
з с. Гориця 
Лаврін Гурма 
з с. Синиця 
Велика

м. Берездів і 
Берездів
ський ключ13

“ижь року близько 
пропгьлого [1648] и 
року [1649] нєпрьіятєл 
коронний, драпєжьний 
бисурьманинь 
за рєбеллиєю и 
вьіузьданем сваволи 
козацькоє вєсьпуль зь 
собою, вьторгнувьши, 
вь паньства ero 
королєвьскоє МИЛОСЬТЬІ 
воєвудства Вольмского 
вь добрах нижєй 
©писаних, тоєє жь 
єє милосьтьі панєє 
воєводьіноє вилєньское 
вєликии спусьтошєня 
и попалєня, людей зь 
них ганєбьнє срокгоє 
мнозьтво вь неволю 
забравьши,... мало 
што гдє халуп и 
домувь зоставивьши, 
попалили, а другиє, 
хлоігьство зь собою на 
свою волю козацькую 
набравьши, пусьтькалш 
посоставьляли”

13 м. Берездів -  було 289 (з них 15 єврейських) димів -  залишилося 23 (тільки християнські); Берездівський ключ: м. Кла- 
потин [Хлапотин] -  383 (з них 22 єврейські) -  28 (22 християнські і 6 єврейських); села: Правотин -  було 31, залишилося 21, 
Синиця Велика -  24 -  11, Гориця і Берездівка -  66 -  40 (разом), Сенників -  залишилося 22, Закринич[чя] -  ЗО -  12, Стовпи -15 
“вєдлє давьнихь квитов”, Гозанка -  14 -  8, Колодника (Колодинці) -  17 -  7, Кудинівка [Кудинка] -  11 -  4, Монятин -  15 -  6.

<9^ 492
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 554 -  
557 3В., 
акт 501

Анна-Алоїзія 
Ходкевич, дідич

Заблоцька, 
державець 
сіл Вилуски, 
Юрківщина і 
Вайки

Комонський, 
державець 
с. Филиповичі

Міщани: 
Грицько Савич з 
м. Звягель 
Филон Зависький 
з м. Острожок 
Новий
Тишко Дубина з 
м. Дубрівка 
Васько 
Волинець 3 
м. Смолдирів 

Піддані: 
Грицько Олтухо- 
вич з с. Рогачів 
Ничипір 
Мищеня 
з с. Кануни 
Трохим Дудченя 
з с. Стриєва 
Яхим Опанасеня 
з с. Кня[же]

м. Звягель і 
Звягельський 
ключ14

Кількість димів, що 
залишилася, порівняно 
3 їхньою кількістю 
1629 р.
“тьіє вьшгьмєнованьїє 
доми, такь вь 
прєрєчоних мистах, яко 
теж и описаних селах, 
мало што дє халуїгь и 
домув зосьтавивьшьі, 
попалили, а другиє, 
хлопьс[тво] зь собою на 
свою волю козацькую 
набравши, пусьтьками 
позосьтавили”

арк. 557 зв. -  
561, акт 502

Анна-Алоїзія 
Ходкевич, дідич

Крушельницький, 
державець 
с. Яківці

[Казимир] 
Браницький, 
державець 
с. Клепачі

Міщани:
Ян Савич і 
Семен Попович 
з м. Острог 
Старий і Новий 

Піддані: 
Павло Малошеня 
з с. Вельбойна 
Корній 
Пушкареня 
з с. Глинники 
Гаврило Луксеня 
з с. Кривин 
Сахно Семеняка 
з с. Борисів

м. Острог 
Старий 
[частина] 

м. Острог 
Новий 
Острозький 
ключ15

“готови будучи 
на погорилиє и 
спустошальїє доми 
и хати прьісєгьгм, 
такьжє и на то, ижь 
сєла Дубровицу, которая 
любо ест ©писаная 
зь дєсєтью подимя вь 
давних квитах, нє маигь 
и нє зьнамдуєтсє вь 
ключу Острогсюш, 
для того тєжь жадного 
з нєє подимя нє 
вибралисьмо”

14 м. Звягель -  було 451 дим (з них 12 єврейських), залишився 1 дим (християнський, а єврейських не було); Звягельський 
ключ: м. Острожок Новий -  545 (з них 5 єврейських) -  130 (128 християнських і 2 єврейські), м. Домбровка (Дубрівка) -  112 -  2, 
м. Смолдирів -  226 -110, с. Рогачів -5 9 -  30, с. Канони -  24 -  4, с. Стриєва -19 -  8, с. Сусли -  66 -  36, с. Княже (вигоріло) -  32 -  З, 
с. Завіз -  30 -  [в акті не вказано кількість димів, що залишилися], с. Кормань і Горки -  80 -  50, с. Орепи -  21 -  21, с. Онисимо- 
вичі -  9 -  4, с. Киянка -  115 -  50, с. Випуски -  26 -  6, с. Юрківщина -  28 -  22, с. Вайки -  20 -  15, с. Филиповичі -  90 -  50, 
с. Івашківщина -  17 -  17, с. Кикова -  43 -  43, с. [Су]ємці -  61 -  61, с. Кожушки -  19 -  19, с. Двірець -  6 -  6, с. Жданівці -  4 -  4, 
с. [В]ишківщина -  8 -  8, с. Залужжя -  залишилося 10 димів; гутні дими [поблизу с. Онисимовичі] -  3 -  (все спалено)

15 м. Острог Старий -  було 183 дими (з них 50 єврейських), залишилося 3 (2 християнські та 1 єврейський), м. Острог 
Новий, на Застав’ї -  513 (християнські) -  16, Кароліна, при Острозі Нова Воля -  393 (християнські і єврейські) -  100 (96 
християнських і 4 єврейських); Острозький ключ: с. Плужне -  146 -  90, с. Боришів (Борисів) -  187 -  100, с. Війтівці -  33 -  8, 
с. Більчин -  52 -  17, с. Гнойниця -  69 -  45, с. Калитинці -  18 -  14, с. Явківці [Ювківці] -  33 -  6, с. Добрин -  35 -  18, с. М’яко- 
ти -  69 -  29, с. Сокириничі (Сокиринці) -  50 -  25, с. Коритна -  29 -  12, села Боровиця Велика і Боровиця Мала -  56 -  35 
(разом), с. Білотин -  42 -  23, с. Вельбойне -  240 -  82, с. Нетішин -  50 -  23, с. Кривин -  142 -  80, с. Коломль -  32 -  32, с. Кру- 
пець -  34 -  9, с. Баранне -  43 -  28, с. Губельці (Убельці) -  28 -  28, с. Глинники -  61 -  32, с. Головлі -  54 -  16, с. Комарів- 
ка -  16 -  9, с. Улашинівка -  7 -  4, с. Долотче -  35 -  18, с. Соснівка -  9 -  6, с. Плоска [Друга] -  31 -  18, с. Красносілка -  12 -  5, 
с. Клепачі -  46 -  25, С. Радогоща -  18 -  5, с. Ґорщизна -  5 -  3, с. Плоска -  22 -  7, с. Корпилівка (Корпилівці) -  25 -  8, с. Затір
ці -  23 -  13, с. Коростова -  13 -  7, с. с. Понора -  9 -  3, с. Сатерники -  10 -  5, с. Ровки -  30 -  13, с. Скниця -  21 -  15, с. Нараїв- 
ка -  24 -  7, с. Улашинівка -  16 -  7, с. Лідавка -  6 -  6, с. Радогоща [Друга] (частина) і с. Козин (частина) -  10 -  5 (разом)



“Лита зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти
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за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 
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а, 
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 561 зв. -  
562зв., 
акт 503

Спадкоємці Василя 
Рогозинського -  
половина 
с. Рогозне

Дмитро 
Рогозинський -  
половина 
с. Рогозне і 
с. Семенів[ка]

Юсько 
Ярмоленя, 
підданий 
Мацея Рогозин
ського, одного 
зі спадкоємців 
Василя
Рогозинського

с. Рогозне 
(половина) 
с. Рогозне \  

(половина)! 
с. Семенів- | 

[ка] ;

21

Разом
46

12

Разом
15

“ижь на чаггьі 
половицьі села Рогозьна 
потомьковь пана Василя 
Рогозииского дьімовь 
толко дванадцє/я, а 
пусьтокь симь и дви 
зьгорьільїх; на другум 
зась половицьі єго 
мл. пана Дмитра 
Рогозиньского дьімовь 
только такь вь Рогозьнє 
и Сємєновє дьімовь 
только пєтьнадцєть, а 
пусьтокь пє/инадьцєть, 
а спалєньїхь 
шєсьнадьцєть прєзь 
нєпрьіятєля Крьіжа 
Свєтого зосьтаєть”

арк. 562 зв. -  
563 зв., 
акт 504

Миколай
Кірдієвич-Джуса,
ДІДИЧ

Мисько
Осогронич
Петро

с. Ляхів

с. Ілляшівка 
[частина]

22

5

6

3

“за спусьтошєнєм 
козацьким и 
татарьскіш”

арк. 564 -  
565 зв., 
акт 505

[Юрій
Оссолінський], 
дідич с. Глупонин
Ян Цебровський, 
дідич с. Хрінів, 
державець 
с. Глупонин

Іван Людвік 

Кузьма Галатеня

с. Хрінів 
[частина] 

с. Глупонин

8

43

6

40

Залишилося після 
спустошень 1648 і 
1649 рр.

арк. 604 -  
605, акт 527

10. 03 Остафіян
Пясецький,
[Острозька
ординація]

Наум Куприк с. Іванківці 7 Інші дими спустошено і 
знищено татарами

арк. 605- 
606 зв., 
акт 528

Станіслав- 
Альбрихт 
Радзивілл, [дідич]

Марцин Речиць 
Левко Грицейко 
і Савка Тарасеня 
Іван Музичка 
Семен Іващеня

м. Олика 
Олицька 

волость 
м. Крупа  ̂

Крупська > 
волость ^

673
1615

Разом
559

470
1409

Разом
406

“прєзь инькурьсьію, 
такь юдь козаковь, яко 
и (од татарь сталую, вь 
маєтьностях домьі юдни 
попусьтошальї, другиє 
попалєньїє зосьтали, 
сь которьіх ДЬІМОВЬ 
подьданьїх юдьньїх 
посьтьінали, других 
татаровє вь неволю 
побрали, трєтии тєжь 
поумєрали”

арк. 607 і 
зв., акт 529

[Миколай]
Чорторийський,
дідич

Остафіян 
Пясецький, 
[державець] |

Міхал Раневич с. Радохівка 25 Інші дими спалено

<*х.494Л*>
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти
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и 
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и,
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а, 
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ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 608 -  
609, акт 530

Станіслав- 
Альбрихт 
Радзивілл, дідич

Юрій Тимінський, 
державець

Ярошеня
Матущик

с. Башлик[и] 
с. Литва 
с. Гораїнівка

00 
00 5

8
5

арк. 610 і 
зв., акт 532

м Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян Кроґулецький, 
державець

Марко Боровик, 
війт с. Пелча

с. Пелча 
с. Будераж

51
8

“а сосьтатокь прєзь 
козаковь и оорьду 
спусьтошало”

арк. 611 -  
612, акт 533

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Дем’ян Воропай м. Острог 
Старий 
[частина]
Його
передмістя 
[Суха Воля 
і Зарванська 
Вулиця]

120

“а вь мисьтьі самомь 
и жадного [диму] 
нє зосьтало, только 
пєчипгьча и зьнаки, гдє 
домьі стали, кгдьіжь 
нєпрьіятєль Крьіжа 
Святого татаровє, 
вьпєред и взадь идучьі, 
согнємь фуньдьгтусь 
зьнєсьли”

арк. 612 -  
613, акт 534

и Олександр
Хребтович

Мисько
Коспоченя

с. Жолудськ 60 50

арк. 613 -  
614, акт 535

Даніель Єло
Малинський,
[дідич]

Станіслав 
Ґноїнський, дідич 
частини с. Симонів

Фесько Парфеня м. Малин 
Новий 

м. Шумськ 
с. Симонів \ 
с. Завизів 1 
с. Угольці 1 

[частина] / 
с. Бухарів 1 
с. Яськівці )

Разом
73

У названих містах, а 
також у селах Глухи, 
Болотківці, Івачків, 
Боложівка, Васьківці, 
Кути, Літовище, 
Яловиця, Круголець, 
Носовиця, Берег і 
Букойма (частина) не 
збереглося жодного 
диму. Зокрема, сказано, 
що в цих селах 
залишилися “тшко 
зьнаки и пєчьшгьча, 
гдє дьімьі албо халупм 
перед тьш стали”

арк. 614 — 
615, акт 536

Федір Трачевеький Стефан
[Мінчук]

с. Любитів 
(частина)

1 “ижь на часта пана 
моєго нє мапгь болшей 
дьімовь и халуп, юпрочь 
соднои”

арк. 615 — 
616, акт 537

л Милецький 
монастир, власник; 
архімандрит 
Йосиф Чаплич 
[Шпановський]

Андрій Бондар с. Пісочне 50 “того подьшного водлугь 
старих квитовь, для 
великого прєзь татарь 
халупь спусьтошєня, 
людей посьтьшаня и 
вь неволю забраня (гдє 
по большой часьтьі 
пусьтокь зосьтаєть), 
вьсєго спольна вьібратьі 
нє могль”



“Лита&шє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

б

І | І

Шй 1 8 8 Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 616 — 
617, акт 538

Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Федір Сахнович, 
міщанин

м. Локачі 
Присілки: 
с. Уйма 
с. Застав’я

Разом
160

арк. 617 -  
618 зв., 
акт 539

Генрик
Кашовський,
[дідич]

Лесько Котович, 
міщанин

м. Мельниця 
Присілки: 
с. Змуч 

[Жмудче] 
с. Крив[л]шЛ 
с. Мірин > 
с. Рудка )

200 100

24

Разом
36

Християнські і 
єврейські дими 
(м. Мельниця);
“а сосьтатокь нєпрьіятал 
Крьіжа Свєтого 
татарин одно оогьнємь 
фуньдьпусь зьнесль, 
а другиє пустьками 
зосьтало прєз вибране 
людей вь неволю И 

висьтинане других”

арк. 618 зв. -  
620, акт 540

Ян Пісочинський, 
дідич

[Ельжбета]
Пісочинська,
державець

Собек Сліпий, 
кунівський 
міщанин 
Хвесько 
Гурченя 
з с. Старики 
Іван Поперечко 
з с. Козин

м. Кунів 
Присілки: 
с. Закриничі 
с. Старики 
с. Полоничне 
с. Радогоща

[Друга]
(частина) 

с. Козин 
(частина) 

с. Переросле 3

5

3 
5
4

3

2

“а з остатька, подимя, 
зь которих би водлугь 
старихь квитовь 
тоє подьшнее било 
содданоє, неприятель 
согьнємь знесьл, а 
зь других халуїгь 
подьдании зь козаками 
прочь розошьлися, и 
пустьками зосьтають”

арк. 620 зв. -  
621 зв., 
акт 541

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Григорій
Святополк
Четвертенський,
[державець]

Юсько Дорош
Семен
Петриненя

с. Тростянка 
с. Серники

61
56

43
46

“по сьпусьтошєню и 
попаленю сод татар и 
козакув стальш”

арк. 621 зв.-  
622 зв., 
акт 542

Зофія Красинська,
ДІДИЧ

Васько Левченя с. Забороль 
с. Рикани 
с. Тополь 

[Тополя]

Разом
31

Інші дими спалили 
татари

арк. 622 зв. -  
623 зв., 
акт 543

»» Жидичинський
Миколаївський
монастир, власник;
архімандрит
Олександр
Мокосій-Дениско

Стефан Черет с. Жидичин 
с. Клепачів 
с. Сапогів 
с. Жабка 
с. Желізці

Разом
103

Разом
41

“понєважь вь 
Жидичине димовь 
тридцети семи, вь 
Клєпачовє димовь 
сосьми, вь Жабьцьі и 
Жєлисцахь чотирохь, 
яко перед тьш 
оддавано, недостаеть, а 
то для дезоляцьіи прєз 
своюволю козацькую 
и инкурьсиє татарские 
свижо прошьльїх рокув”

єрА. 496Ять
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 
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Піддані, які 
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 624 -  
625, акт 544

[Августин]- 
Домінік Єло 
Малинський

Кіндрат
Михненя
Отвій
Москаленко
Кпим Єремієня
Мисько
Демиденя
Грицько
Ножченя
Бакум Яцущеня

с. Малин

с. Уїздці

с. Ставища 
с. Пелза

с. Заболоття

с. Борбин

Разом
299

Разом
195

Решту димів 
спустошено і спалено у 
1648-1649 рр.

арк. 625 -  
626, акт 545

Королівське місто

Караїмська
громада

Іцко Шломич, 
караїм 
(“жид збору 
караїшского”)

м. Луцьк 3 “кгдьос нєпрьіятєлє, 
козаки и татаровє, 
утєкаючих караимов 
по дорогах постинали, 
другиє помарли, соньїє 
домьі пустками зостали”

арк. 626 і 
зв., акт 546

Єреміяш
Богушевський

Кирик Дащеня с. Годовичі 
(частина)

2 2 Було і залишилося 
“водлугь давьних 
квитов”

арк. 627 і 
зв., акт 547

Гелена з Романов- 
ських, у першому 
шлюбі Андрієва 
Піщаровська, у 
другому -  Людві- 
кова Пузина, дідич

Сільвестр
Тильминовець

с. Бруховичі 41 Інші дими спустошено

арк. 627 зв. -  
628 зв., 
акт 548

** [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Зофія
Коморовська,
державець

Мойсей Петреня с. Новоставці 
(Новостав)

40 28 “а дванадцєть татаровє 
фуньдьггус часьтю 
согьнєл; зьнєсли, часьтю 
тєжь зь нєкоторьіх 
халупь подданьис тьіє 
жь татаровє постинали, 
а других и вь нєволю 
побрали”

арк. 628 зв. -  
629зв., 
акт 549

М [Ян Замойський, 
дідич]

Станіслав
Серебриський,
[державець]

Андрій 
Клепаченя і 
Васько Гриб

с. Караєвичі “вь сєлє Караєвичах нє 
мапгь диму жадного, 
только знаки и 
пєчьіспгьча, гдє дими 
альбо халупи пєрєд тьш 
стали, кгдьіжь татаровє, 
вьпєрєд и вьзад йдучи, 
кочовиська свои тамь 
оодправовали и вьнивєчь 
прєзь оогонь зьнєсьли”

арк. 629 зв. -  
630 зв., 
акт 550

М [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Станіслав Глинка, 
[державець]

Войцех 
Глинка, родич 
і повірений 
Станіслава 
Глинки

с. Мотрунки 
Костянтинів- 
ського ключа

“кгдьіжь и жадного 
подданого нє зосьтало 
за вибраная ооних 
до оо/7ди, постинаню 
нєкоторих прєзь 
нєприятєля Крижа 
Святого татаровь, яко 
тєжь, знєсєню

63 - 8-929 <**.497А *



“Лита ьхьієп

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

сонои согьнєм вь роках 
пропгьльїх [1648] и 
[1649], жє тшко гдє 
халупи били, мимстца 
лєдво пгго значьнмє 
зосьтають”

арк. 648 зв. -  
649 зв., 
акт 569

11.03 Дубнівський
Спаський
монастир, власник;
архімандрит
Прокопій
Хмелевський

Кузьма 
Борковський, 
боярин 
з с. М’ятин

Волиця, 
передмістя 
м. Дубно 
с. М’ятин

Разом
54

Інші дими спустошено 
і знищено у 1648 -  
1649 рр.

арк. 649 зв. -  
650, акт 570

Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Остап с. Бісівка 
[Мала]

2 “село Бисувка сод 
непрьіятіш козакувь 
и татарувь в роках 
пропгьлих, за вибранєм 
людєм прєзь татаров до 
шрьдьі, спусь[то]шоная 
зостала”

арк. 650 зв. -  
651, акт 571

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян Заєць, 
державець

Петро Сергієць с. Мізочок 9 Інші д и м и  спустошено у 
1649-1649 рр.

арк. 651 -  
652, акт 572

99 Лукаш Гулевич 
[Воютинський],
ДІДИЧ

Костантий Пузина, 
державець

Ян Куклевич с. Букойма 
(частина)

27 “по сплюньдрованю 
прєзь козакувь и 
татаровь в вьістьінаню 
и вьібраню людей вь 
нєволю поганьскую 
до (орщл вь роках 
пропгьльїх”

арк. 652 -  
653, акт 573

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Петро Заклика, 
державець

Грицько
Шимончик

с. Стубель 
Острозької 
волості

18 8 “ижь роковь пропгьлих 
[1648] и [1649] при 
сьпусьтошєню прєз 
нєпрьіятєля короньного, 
рєбєллизаньтовь 
и сорду татарскую, 
краюв тутопгьньїх, 
и помєнєноє село 
Стубьло спусьтошоно, 
вь которсш сели халупь 
спалєних иплст, пустьіх 
чотири, а цєлих сосмь 
зосьтало”

арк. 654 -  
655, акт 575

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Юрій Божкевич, 
державець

Галат с. Головчичі 
Дубнівської 
волості

51 32

арк. 655 -  
656, акт 576

_”_ Андрій
Загоровський

Юсько Хоменя с. Колпитів 
[частина]

11 “а сосьтатокь вь тих 
всих маєтьносьтяхь

498



1650p. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло 

ди
мів

 з
а 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Калько
Хом’ятич

с. Туличів 
[частина] 

с. Костюхнівка 
с. Вовчицька 

Воля

8

35
15

нєпрьіятєл Крьіжа 
Свєтого попалиль, а 
зь нєкоторьіх халуїть 
госьподаровь зь 
жоналш, зь дєтми вь 
неволю содньїх побрано, 
а других постинано, 
которьіє халупи 
пустками стоят”

арк. 656 -  
657, акт 577

Юрій Божкевич Олешко
Бохоненя

с. Мантин 
Дорогостай- 
ської волості

12 7 “ижь роковь 
прошльїх [1648] и 
[1649] розьньїх мцєй 
нєпрьіятєль коронний, 
рєбєллизаньти и 
сорда татарская, 
крає туточьньїє 
иньфєсьіуючи, И 
помєнєноє село Мантин, 
прєзь вьібранє людей до 
со/7ди, спустошили”

арк. 657 зв. -  
658 зв., 
акт 579

Межиріцький 
францисканський 
монастир, власник

Грицько
Струнський

с. Попівці 12 6 “а осьтаток нєприятель 
Крижа Свєтого татаровє 
з козаками огьнємь 
фуньдьітусь зьнєсьли”

арк. 685 -  
686, акт 604

12.03 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Федір Зюс

Савка [Батиєня]

Павло Русеня 
(Грусеня) 
з с. Голики 
Роман 
Гавриленя 
з с. Клембівка

м. Заслав 
Старий 

с. Мокрець 
Великий 

с. Голики 
с. Клембівка 
с. Митківці 
с. Криволука 
с. Теліжинці 
с. Мокрчик 

[Мокрець 
Малий]

46

18

10
8
1
1
10
3

40 християнських і 6 
єврейських димів 
(у Заславі Старому);
“а состатокь татаровє 
спалили и спустошили”

арк. 686 і 
зв., акт 605

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

[Крииггоф]
Рисинський,
державець

Іван Васенченя с. Сушне 
с. Кузьминці

20
3

Інші дими розорили 
татари

арк. 686 зв. 
-687 зв., 
акт 606

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Андрій
Мончинський,
державець

Костюк с. Мислятин 
с. Сухожинці 
с. Путринці

зо
12
8

Інші дими спустошили 
татари

арк. 687 зв. -  
688, акт 607

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Чирна, державець

Іван Гусак с. Павловичі 24 “а дьімов состатокь 
татаровє и козаки роков 
прошльїх попалили”

63* «spß* 4 9 9



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 688 -  
689, акт 608

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Мисько 
Гончаренко 
Грицько Дужий

с. Вербівці

с. Мокіївці 
с. Ільщане 
с. Чотирбоки 
с. Вовківці 
с. Нічогівка 
с. Пиляї

9

8
17 
8
18 

. 4
4

“а состатокь татаровє 
внивєчь, становиска 
своє содьправуючи, 
спустошили”

арк. 689 -  
690, акт 609

Владислав-Домінік
Заславський

Федір Ярошеня 
Улас

м. [С]ульжинці 
с. Лисинці

18
2

Інші дими спустошено

арк. 690 і 
зв., акт 610

м Самуель Хом’як,
ДІДИЧ

Савка Фиченя с. Смордва 
(частина)

42 30

арк. 691 і 
зв., акт 611

Ян-Миколай 
і Криштоф 
Модревські, 
[дідичі]

Яцько Кобузеня с. Русивль 
[Його 
присілок] 
Капустин

Разом

64

Але в цьому акті: 
“сєла Русивля алиясь 
Капустина”;
“того подимного 
водьлугь старьіхь 
квитовь для великого 
прєзь татарь 
спустошєня веєго 
спольна вибрати не 
могль”

арк. 691 зв. -  
692 зв., 
акт612

Григорій
Святополк
Четвертенський,
дідич

Єва Хом’яківна
Вишотравка,
державець

Федір
Руденький

с. Майків 
(частина)

33 30 2 халупи спалено, а 1 
стояла пусткою

арк. 692 зв. -  
693, акт 613

_я_ Ян-Олександр 
Данилович, [дідич]

Федір Лочевич с. Поташня 
[Поташня 
Рудня]

10 10

арк. 693 -  
697, акт 614

Ян-Олександр 
Данилович, [дідич]

Юсько 
Мелещеня 
Павлюк 
Кращеня 
Павло 
Степанович 
з. с. Моквин 
Степан 
Шильчин 
Мартин Шиленя 
Яцько Онищеня 
Охрім Редьчич

Самійло Пащеня 
Дем’ян 
Дядькович 
Устим Заложеня

с. Білашівка

с. Хотинь

с. Моквин 'І 
с. Рудники і

с. Тишиця

с. Богуші 
с. Князь-Село 
с. Горлівка 

[Орлів] 
с. Поляни 
с. Вітковичі

с. Бронне

50

52

Разом
70

20

12
20
8

20
20

25

20

30

Разом
30

10

10
15
5

12
15

15

“коториє тєпєр прєз 
нєпрьіятєля суть 
спустошониє”

<*я.500'Я*>



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 697 -  
698, акт 615

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

[Войцех]
Козловський,
державець

Ярош
Нехведович

с. Верхів 202 124 “иж в маєтьности пана 
моєго сєлє Верхове 
нє маєш домов цєльхх 
балшє, талко сто 
двадцєть чотири, а 
©статок домов пустьіх 
и япорильїх сємьдєсят 
сосмь”

арк. 698 -  
699, акт 616

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Міхал
Хоментовський,
[державець]

Андрій Вакула с. Лебеді 30 13 Решту димів знищили 
татари

арк. 699 і 
зв., акт 617

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Жигмунт
Мисловський,
державець

Семен с. Бібчинці 2 Інші дими спустошили і 
спалили татари

арк. 699 
зв. -  

700 зв., 
акт618

Владислав-Доміиік 
Заславський, дідич

Войцех Слупський, 
державець

Хома
Михалченя

с. Васьківці 18 Інші дими спалили 
татари

арк. 700 зв. -  
702 зв., 
акг619

Владислав-Доміиік
Заславський,
[дідич]

Іван Семенович 
і Григорій 
Хоменя 3 
м. Костянтинів 
Василь і Хома з 
м. Кузьмин

м. Костянтинів 
м. Кузьмин та 

належні до 
них села (їх 
в юраменті 
не названо)

Не залишилось жодного 
диму;
“илс што в роках [1648] 
и [1649] зрєбєллизована 
фидєс козаг/ка противко 
паномь и паньству 
єго королєвьскоє ш., 
злучивьшисє з силами 
татарскими,... знєшши 
войско кварцяноє, и вь 
своєм воли завьзятом 
пшрячисє,.. .огнем И 
мєчєлі такь фундитус 
зносила, жє лєдво знати, 
гдє якая фо/ггєца, замокь 
и будинокь знайдовалсє,
ЯКОЖ МЄНОВИТЄ . . .  
мєсто Костантьшовь 
и мєстєчко Козминь 
з их присєлками 
и маєтьностями 
служньїми, до замьку 
Костактиновьского 
прьіналєжачими, такь 
... випустошьіли, жє



"Яитазхьи"

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

•

тепер и жадьного 
дому..., с которого бьі 
подьшноє ... могло 
сє вибрати ..., кгдиж 
садни мєшчанє и 
подданиє, такь з мєста 
Костантьінова яко ш 
мєсьтєчка Козмина, 
козаками сє починили 
и з ними пошли, другиє 
погинули, трєтих 
рєкузаньтєс з ними 
конвєрсуючи постинали, 
нєкоторьіє теж сод 
великого утрапєнья 
поумирали”

арк. 703 зв. -  
705, аісг621

Заславська 
плебанія, власник; 
плебан Ян-Баїггист 
Замойський

Галон Сошка с. Вирова 
(Лютарівка) 

м. Заслав 
(частина, 
належна 
Заславській 
плебанії)

Разом
16

7

2

“дими албо халупи 
в помєнєнимь сєлє 
Вирово« алиас 
Лютаровьцє, яко и на 
мєискіїм кгрунтє, до 
плєбании належачих, 
справедливе поличиль, 
которьіх не найдуєтьсє 
бо/ппєй тшко дьімовь 
цєльїх в сєлє сємь, 
а вь мєстє два, а 
пре? инкурсию 
нєприят&іскую, 
козаковь и татаровь 
прошлих лять, року 
[1648] и року [1649] 
пустих халуїгь сємь”

арк. 710 — 
711, акт 627

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

[Ян] Уляницький, 
державець

Яцько Д[з]юдзя м. Білогородка 
Заславського 
ключа

12 Інші дими розорили 
татари

арк. 729 зв. -  
730 зв., 
акт 640

14. 03 Ян Любашевський, 
державець

Валько
Гаврило і Сергій 
з сіл Панасівка 
і Низківці

с. Серетець 
с. Панасівка 
с. Низківці

Разом
180

Разом
30

арк. 730 зв. -  
731 зв., 
акт 641

_м_ [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Станіслав
Корчминський,
державець

Лаврін с. Цевеличі 21 “по сплюндрованю 
соного сод козаковь 
и татаровь в роках 
прошлихь”

502 Ат



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти 1 I I  

(1 І 1 Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 731 зв .- 
733, акт 642

Андрій
Линевський
Ядвіга Андрієва 
Линевська, 
у першому 
шлюбі Петрова 
Бабинська, 
державець частини 
с. Бабин

Ждан 
Федькович 
з с. Річиця

с. Шупків 
[Шубків] 

с. Річиця 
с. Риштвинець 
с. Бабин 

(частина)

61

58
42
36

38

25
40
12

“а то прєз попалене 
и великеє знишчєньє 
маєтности пана своєго 
таїсь нєпрьіятєля 
коронного, яко и 
жалнира коронного 
уставичьного”

арк. 733 і 
зв., акт 643

Луцький монастир 
св. Бригіти, 
власник

Верешко і 
Калько

с. Голузії 
(частина)

48 “ияс в еєлє Голузяхь 
на части ш  мл. панєнь 
законних луг/юось не 
маєпгь балшєи димовь, 
талко чотирдєсят 
сосмь и з казодого по 
золотому вибравьпш, 
до єго мл. пана поборци 
принесли”

арк. 733 зв. -  
734 зв., 
акт 644

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Іван Присяжний 
Юсько 
Воронченя 
Гриць Бабин

м. Птича 
с. Білогородка

с. Старики

103
12

7

Інші дими спалили і 
спустошили татари

арк. 735 і 
зв., акт 645

»»_ Владислав-Домінік 
Заславський, дідич
[Криштоф]
Бистриєвський,
державець

Іван Новоженя с. Білашів 26 17 “©статок нєприятел 
спустошьіл”

арк. 735 зв. -  
736 зв., 
акт 646

Петро Опоцький, 
дідич [державець?]

Мартин Калитка с. Точивки 18 “для спусьтошєня 
нєприятєльского”

арк. 736 зв. -  
737 зв., 
акт 647

Абрамова
Суходольська,
ДІДИЧ

Лахно Даниленя 

Федько Попович

м. Серкізів 
с. Дажва 
с. Новий Двір 
с. Нири 
с. Теребетич

22
17
17
20
9

15
14
14
11
9

“а ©сьтатокь прєзь 
инкурьсию козацькую и 
татарьскую фуньдитусь 
знєсєниє суть”

арк. 737 зв. -  
738 зв., 
акт 648

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Олександр
Радзимінський,
міщанин

м. Деражня 306 221 Решту ДИМІВ 

спустошили і знищили 
татари

арк. 738 зв. -  
739 зв., 
акт 649

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Юсько 
Старчевич (з 
якого села -  не 
вказано)

с. Обгів 
с. Іванне 
с. Ратчин 
с. Тороканів

Разом
279

Разом
205

“а состатокь нєприятел 
Крижа Свєтого татаровє 
с козаками попустоши- 
ли и нєкоториє ©ГНЄМЬ 

знесли”
арк. 739 зв. -  

740 зв., 
акт 650

Дерманський 
монастир, власник; 
архімандрит Іоанн 
Дубович

Архип
Савульський,
боярин
з с. Дермань

с. Дермань 
Дерманська 

волость: 
с. Мізочок 

Малий 
(половина) 

с. Кунин 
с. Коршів

88

6

53
21

Залишилося димів 
“для дєзоляции пре? 
своюволю козаг/кую и 
инькурсиє татарскиє 
роковь свижо прошлихь 
такь попустошалихь 
ЯКО И погорєльїхь 
халупь”

64* ЄРь.503*~>



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
лу

дн
ім

и 
кв

ит
ам

и,
 

зо
кр

ем
а, 

162
9 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 740 зв. -  
741 зв., 
акт 651

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Петро Мончин- 
ський, державець

Степан Хлистун с. Двірець 10 “а состатокь дьімьі 
роковь прошли* 
татаровє и козаки 
попалили”

арк. 741 зв. -  
742 зв., 
акт 652

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Даньківський,
державець

Левко с. Крухиничі 
с. Уймиця

51

21

арк. 742 зв. -  
743 зв., 
акт 653

»» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]
[Миколай]
Зацвіліховський,
державець

Гаврило
Калениченя

с. Михля 
(належало 
до м. Заслав)

8 “а состатокь татаровє 
спалили и спустошили”

арк. 743 зв. -  
744, акт 654

Єремія
Вишневецький,
[дідич]

Шимон 
Ревуцький і 
Андрій Хоменя, 
міщани

м. Рохманів 
Приміський 
фільварок 
с. Обич

38

10

Єврейські і 
християнські дими (у 
м. Рохманів)

арк. 744 зв. -  
745 зв., 
акт 655

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Балинт Дзюрдзій, 
державець 
с. Шкарівка 
Велика

Миколай 
Скирський, 
державець 
с. Шкарівка Мала

Павло

Зинон
Дворниченя

с. Шкарівка 
Велика 

с. Шкарівка 
Мала

2

1

арк. 745 зв. -  
746, акт 656

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Станіславова
Ставська,
державець

Васько
Панасеня

с. Залюбівка

с. Грозів 
[частина]

Разом
28

Разом
23

А 5 димів стояли 
пустками

арк. 746 -  
747 зв., 
акт 657

Станіслав 
Ґурський, дідич 
всіх сіл

Валеріан Гурський, 
державець 
с. Черняхів

Савка Хацина
Хилько
Онищеня
Іван Собко
Герман
Немиреня
Іван Шрамко

с. Милятин 
с. Михалківці

с. Жаврів 
с. Черняхів

с. Глибочок

128
33

68
29

29

“не маєш болшєи 
димовь..., состатокь 
нєприятєя спустошил”

арк. 747 зв. -  
748 зв., 
акт 658

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Петро Прилуський, 
державець

Іван Васькович с. Плоска 
с. Негрибова 
с. Переросля

43
4
13

Інші дими спалено або 
спустошено

<т*.504Ят>



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 748 зв. -  
749 зв., 
акт 659

[Ян] Головинський, 
дідич

Адам Раковський, 
державець

Гаврило
Колядченя

с. Ясениничі 
(частина)

6 6

арк. 749 зв. -  
751, акт 660

»» Ян-Олександр 
Данилович, [дідич]

Василь
Криштопеня-
Кориткович
Дем’ян
Пашкович

с. Борова 
[Борове]

с. Голиші

60

з о

40

15

“такь прєз нєпрьіятєля, 
яко и прєз розньїє 
припадки спустошали”

арк. 760 і 
зв., акт 670

15. 03 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Федір Дудка 

Мисько

с. Улашинівці 
[С]ульжин- 
ської волості 

с. Кольчин 
Костянти- 
нівської 
волості

6 “иж в сєлє
Улашьшовьцах халупь 
або дьімовь цєльїх 
зостало шєсть, а в 
сєлє Колчьінє жадная 
халупа нє зостала 
по спустошєию и 
инькурсиахь нєдавьньїх 
нєпрьіятєлских”

арк. 760 зв. -  
762, акт 671

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Карпо Близенко, 
міщанин з 
м. Заслав Новий 

Піддані з 
Новозаславської 

волості:
Іван з сіл Нове 
Село і Зелена 
Мартин з сіл 
Тарнівка і 
Васьківці 
Петро
з с. Радосілка 
Каленик 
з с. Топори 
Грицько 3 
м-ка Закриниччя 
і с. Голодьки 
Федько 
з с. Щурівці

м. Заслав 
Новий

Новозаслав- 
ська волость: 
с. Нове Село 
с. Зелена 
с. Тарнівка 
с. Васьківці 
с. Підлісці 
с. Радосілка 
с. Топори 
м. Закриниччя 
с. Голодьки 
с. Щурівці

9

29 
8
30 
15 
8 
80 
8
10

7

“по тих нєдавьних 
инькурсиахь
НЄПрЬІЯТЕЛСКИХ и по
спалєню помєнєньїх 
мєсть и сель зостало 
цєлихь”

арк. 762 -  
763, акт 672

Міхал
Воронецький

Дацько Гущик з 
м. Раймісто 
Хвиль Кухареня 
з сіл Тристень і 
Ясенівка

м. Раймісто 
(частина) 

с. Тристинь 
с. Ясенівка 

[частина]

15

13
2

“по тих жє инькурсиахь 
цєльїх зостало, а нє 
бо/шієм”

арк. 763 -  
764, акт 673

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Самуель Хом’як, 
державець

Ярош Олешко с. Глинськ 84 70 “кгди под чась тих 
инькурсим прєз козаковь 
и татаровь спалено и 
спустошоно ДММОВЬ 
чотцрнадьцєт”; 
“водлугь старих 
квитовь двойга 
подамьного вибрати нє 
моїлємь”



“Литазлш

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

м?єгку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
16

29 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 764 -  
765, акт 674

_»_ Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Барбара
Криштофова
Яйковська,
державець

Васько
Карпович

с. Мощаниця 
Велика

79 59 “а пре? инькурсиє 
нєприятелскиє двадцєть 
дьімовь спустошало”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 86

арк. 94 -  95, 
акт 81

[Ковельське
староство]

Петро Пенський, 
державець 12 
волок

Якуб Гулецький,
слуга
Мисько
Войтович,
двірник

с. Туровичі “ажє в тамтой маєтности 
нє tol/zko пожданих, але 
и халупь хлопских нє 
маєогь, толко гольїє 
кгрунтм зостають”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 265

арк. 773 і 
зв., акт 680

16. 03 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Анна Тишковська, 
державець

Грицько Вовчар с. Жилинці 10 6 “толко 3 дьшов ЦЄЛЬІХ 
шести, любо знайду (ти 
домовь дєсєть, соднакь 
пусьтьками стоять, с 
которьіхь нєпрьіятєль 
Короньньї Полскоє 
татаровє людей вь 
нєволю вь роках 
пропгьлнхь забрали”

арк. 773 зв. -  
774, акт 681

Христйна
Бабинська,
державець

Васько
Малощич

с. Бабин 
(половина)

30 “ижь сонь ... з половицьі 
села Бабина ... 
позосталоє, со/пдаль 
двоє подьшноє 3 
трьідцєти ДЬІМОВЬ 
трндцєт золотих 
палских ... єго ш . пану 
Стєфанови Хриниі/кому, 
побо/щи тєпєрєшнєму”

арк. 774 -  
775, акт 682

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Захаріяш
Антонович,
державець

Васько

Гарасим
Грабарчик
Панас
Дерначеня

с. Іванне 
(частина) 

с. Погорільці

с. Студянка

34

126

28

“по спустошєню 
роковь прошльїхь прєз 
нєпрьіятєля коронного, 
рєбєллизаньтовь и сорду 
татарскую”

арк. 775 і 
зв., акт 683

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Федір Яцькович 
і Петро 
Кононович

м. Степань 410 Йдеться про 
християнські дими;
“пж по спустошєню 
роковь прошлих [1648] 
и [1649] прєз нєпрьіятєля 
коронного того ж 
мєста Стєпаня домовь 
хрєстианьских цєльїх 
або димовь по дзис день 
чотириста и дєсєть в 
мєстє Стєпаню зостало”

< r f * 5 0 6 A * >



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 775 зв. -  
776зв., 
акт 684

99 Казимир Єло 
Малинський, 
[дідич]

Остап Лехненя с. Верба 
с. Білогородка 
с. Стовпець 

(частина) 
с. Турія 

(частина)

Разом
18

“а юстатокь нєпрьіятєл 
фуньдитус знесль 
и хлоповь в неволю 
позабирал”

арк. 776 зв. -  
777, акт 685

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Єврейська громада

Ґершон
Лешкович,
єврей

м. Степань 52 25 “в которам мєстє дьшьі 
и домьі вьси жьідовьскиє 
справедливе поличьіл 
и зраховаль, которьіх 
не наличьіль ба/ниєм, 
тшко цєло позосталих 
двадцєт пят, а состатокь 
нєпрьіятєль короньньш 
спустошьіл И (ОГНЄМЬ 

позносил”
арк. 779 і 

зв., акт 687
Юзеф Чаплич 
[Шпановський],
ДІДИЧ

Грицько Ківш с. Космачів 48 “подданьш превелебного 
єго мл. со/ица Юзфа 
Чаплича ... дєдичьньш 
з сєла Космачова”;
“того подьімьного 
сполна водлугь старих 
квитовь для великого 
(од сорди и козаковь 
спустошеия вибрати не 
мопгь”

арк. 779 зв. -  
780зв., 
акт 688

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Олександр
Вольський,
державець

Савка
Вінниченя (з 
якого села -  не 
вказано)

с. Кіндратка 
с. Соснівка 
с. Трусилівка 
с. Лучники 
с. Зубове Село 
с. Білів 
с. Сахнівці 
с. Щурівці 
с. Топорець

Разом
138

Разом
32

арк. 780 зв. -  
781 зв., 
акт 689

М Криштоф 
Линевський, дідич

Іван Минькович с. Копитків 25 Інші дими спалили і 
спустошили татари.
В ін. акті Линевського 
названо державцею

арк. 781 зв. -  
782 зв., 
акт 690

** Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян Прилуцький, 
державець

Павло Хвещеня с. Мощаниця 
Мала

51 40 “ижь вь помененомь 
селе Мосчаници пре? 
неприятеля коронного 
ребелизаньтовь 
козаковь и татаровь 
роковь пропгьлих 
халупь спалених юсмь 
пустихь три”

арк. 782 зв. -  
783, акт 691

99 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Войтех
Островський,
державець

Ілляш Білик с. Залужжя 23 20 “халупь през неприятеля 
коронного спустошоних 
пусьтихь дви, а спаленая 
през того ж една”

«»в. 507-а*



“Aumaaxbie”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 791 зв. -  
792 зв., 
акт 699

17. 03 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ісай Супрунчик с. Ступне 
Дубнівського 
ключа

22 “юстатокь нєпрьіятєл 
спустошьіл”

арк. 792 зв. -  
793 зв., 
акт 700

Семен
Городиський,
[дідич]

Антон с. Лаврів 
(частина) 

с. Городище 
(половина)

4

13

“за спалєньємь 
тьіхь добьрь и 
спусьтошєньємь прєзь 
нєприятєль Крижа 
Свєтого татаровь в 
рокахь пропгьлихь 
[1648] и [1649]”

арк. 793 зв. -  
794 зв., 
акт 701

Андрій
Єловицький, дідич

Крипггоф
Пстроконський,
державець

Олешко с. Микитичі 6 “а юстатокь татаровє 
югнємь фуньдитусь 
знесли, и талко знакь, 
гдє халупи били”

арк. 794 зв. -  
795, акт 702

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Олександр
Цеклінський,
державець

Грицько
Білиненя

с. Бродів 22 “по сплюндровамю прєз 
рєбеллию козаі/кую и 
нєпрєятєл Крижа Стого 
татаровь”

арк. 795 зв. -  
796, акт 703

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

[Францішек] 
Вільчек, державець

Андрій
Прудкович

с. Тотовичі 
Степанської 
волості

33 “по спустошєнью 
нєприятєлскому”

арк. 796 -  
797, акт 704

Милецький 
монастир, власник; 
архімандрит 
Юзеф Чаплич 
[Шпановський]

Кирик Окаченя с. Комарів 
с. Солов’їв 
с. Ниці 
с. Синів

Разом
100

Інші дими спустошено 
татарами

арк. 797 -  
798, акт 705

УУ Андрій
Мілевський

Роман Лепщк с. Вербичне 
[частина]

2 2 “ижь сонь подимноє 
вод луп» квитов 
старьіхь яко перед тим 
з мєнованого села 
давано”

арк. 798 і 
зв., акт 706

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Андрій Тишевич, 
державець

Олешко Бондар с. Тишевичі 
Заславського 
ключа

4 “а юстатокь 
спустошоньїе и югнємь 
знєсєниє сут”

арк. 798 зв. -  
799 зв., 
акт 707

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Чурилова,
державець

Федір"
Вовковичич

с. Будераж 18

арк. 799 зв. -  
800 зв., 
акт 708

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян Тележинський, 
державець

Антон Опришко с. Пильки 
Заславського 
ключа

3 “а то за спустошєньємь 
прєзь рєбєлию 
козацькую и нєприятєль 
Крижа Свєтого татаровь 
... в рокахь пропільіхь”

<***508Ят
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 807 зв. -  
808, акт 715

18.03 Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Андрій Ільчич с. Білашів 70 “©статок зись димов 
спустошоньїе єдни 
зостали, другиє прєз 
нєпрьіятєлєм Крижа 
Свєтого татаров ©гн ем 
фундитус знєсєниє сут”

арк. 810 зв. — 
811, акт 71 б6

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Геліяш
Лукаровський,
державець

Каленик
Воронович

с. Судобичі 
Дубнівської 
волості

20 “кгдьіжь тая маєтьность 
за провидєициєю 
Бозкою сод нєпрьіятєл 
цєлая и нєспустошоная 
зостала, але єшчє 
кидка подданьїх 
прибудовалосє”

арк. 811 і 
зв., акт 717

99 Ян Колпитовський,
ДІДИЧ

Трохим
Марченя

с. Колпитів 
(частина)

10 Інші дими спалено

арк. 811 зв. — 
812, акт718

99 Самуель і Анна
Чернівські,
подружжя

Іван с. Гуляники 
(частина)

5 “илс в сєлє Гуляникахь 
на части панов моих нє 
мапгь болиігй дьімов, 
тилко пят”

арк. 812 зв. -  
813, акт 719

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Миколай
Боровицький,
державець

Опанас с. Зозулинці 
Дубнівської 
волості

5 “а ©статокь дьімов в 
томь сєлє нєпрьіятєл 
Крьіжа Свєтого татаровє 
роковь прошльцг, 
вьібравьпш людєм 
в нєволю, ©гнємь 
фуньдитус знесли, жє 
тилко знаки, гдє халупи 
били”

арк. 814 і 
зв., акт 721

спадкоємці
Захаріяша
[Святополка]
Четвертенського,
ДІДИЧІ

Богумила
[Мокосій]-Дениско,
державець

Петро Минько с. Передмістя 
(половина)

18 18 “водлугь давьньїх 
квитов, коториє в 
завєруху тую под 
Зборовомь, при кнєжати 
єго мл. пану подсудьку 
будучи, погинули”

арк. 815 і 
зв., акт 722

Филип Бокій 
[Печихвостський], 
дідич

Андрій Корицький, 
державець 
[частини 
с. Бодачів]

Юсько
Лісновський
з с. Бодачів
Мартин
Волошин
з с. Печихвости

[Частини сіл]: 
Бодачів 1 
Смиків /  
Навколиски'І 
Милятин і 

Печихвости 32

Разом
24

Разом
18
20

Кількість димів подано 
за маніфестацією, 
бо у власне присязі 
відомості про дими у 
с. Печмхвости наведено 
до с. Бодачів

арк. 816 і 
зв., аісг 723

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Курбановський,
державець

Прокіп
Бережникович

с. Оса 31 20 “а ©динадцєт 
частю нєпрьіятєл, 
частью уставичньш 
жолнир, прєходячи, 
спустошьіль”
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*'Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мів
 з

а 
по

пе
ре

дн
ім

и 
кв

ит
ам

и,
 

зо
кр

ем
а, 

162
9 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 816 зв. -  
817, акт 724

»» [Владислав-
Домінік
Заславський,
ДІДИЧ]

Олександрова
Голковська,
державець

Федір Жук с. Мізоч 73 44 “а двадцє/и и дєвєт 
частью козаки 
спустошили, частью 
татаровє попалили”

арк. 817 зв. -  
818, акт 725

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян Шашевський, 
державець

Гарасим
Павленя

с. Збитин

с. [Збитинська] 
Волиця

35

32

“а з болшєм халупь 
водлугь давьньїх 
квитовь для спустошєня 
ихь жадною живою 
мєрою НЄ МОГП6Л* 

добрати того 
подимьного”

арк. 818 — 
819, акт 726

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Злоцький,
державець

Симон с. Монастир
ська Волька 
(Комарівка)

с. Білі Береги

Разом
21

“з села Валки 
Монастирскоє алиас 
Комаровки, держави 
на тот чась єго мл. 
ксєньдза Злоцького в 
ключу Стєпаньсксш 
будучоє”;
“за спустошєньємь 
прєз нєпрьіятєл в роках 
прошльїх водлугь 
давних квитовь вибрати 
нє могль”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 86

арк. 997 і 
зв., акт 747

18. 03 Андрій
Заленський, дідич

Даніель
Пузовський,
державець

Матвій
Коваленя

с. Овадне 
(всі частини 
села)

26 “ижь за злєцєнєм 
собє нє могль болшєн 
подьшного вибрати зь 
частєн вьсьіх СОвадна, 
так дєдичньїх, яко и 
заставою набьггахь 
сод нєбожки пнєє 
Свирскоє и СЬІНОв ЄЄ 

панов Свирскихь и 
иньшихь заставньїхь 
єго мл. пна Аньдрєя 
Залєкского, хоружого 
новокгродского, а єго 
мл. пна Пузовского 
держави арєндовноє 
©вадєнскоє”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 265

арк. 834 зв. -  
835 зв., 
акт 736

21.03 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Анна Ґніздицька, 
державець

Ігнат Скупчик с. Пузирки “в котором маєтности нє 
мопть ничого вибрати, 
к г д ь іж ь  жадноє халупи, 
а ни кола нє зостало прєз 
знєсєньє и спалєньє
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло 

ди
мів

 з
а 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
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ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

нєпрьіятєля Крьіжа 
Свєтого татаровь и 
козаковь и вь вьібранью 
людей в неволю 
поганьскую”

арк. 835 зв. -  
836 зв., 
акт 737

Марцин
Домбровський,
[державець]

Томаш Наученя с. Буремець 
с. Підгайці 
с. Лаврів 

(частина) 
с. Любещина

Разом
109

“а состатокь дьімовь в 
мєнованьїх має/иностях 
пана моєго нєпрьіятєль 
под чась инькурсий 
частью попустошьіль, 
частью попалил”

арк. 836 зв. -  
837 зв., 
акт 738

Адам Вільга, дідич Федір
Олешв’янський,
боярин

с. Тріски 
с. Гриценки -

“в сєлє Трмскахь и 
Грьїцєньках жадноє 
халупьі и дьіму нє 
мапгь, которьіє суть 
знєсєньїє и спалєньїє сод 
нєприятєля”

арк. 837 зв. -  
838 зв., 
акт 739

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян-Ярош
Рихловський,
державець

Іван Британ 
Луцик Панасеня

с. Христівка 
с. Криворудка

20
10

6
6

арк. 838 зв. -  
839, акт 740

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Юрій Чернишев- 
ський, державець

Ігнат Капуста с. Грозів 
(частина)

18 Інші дими спалено

арк. 839 зв. -  
840, акт 741

»» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Щасний-Збожний
Лайщевський,
державець

Сидір Іллічич 
Сидір
Моровинець

с. Цепцевичі 
с. Кидри

Разом
98

“с помєненьїх 
сель водьлуг 
давьньссь квитовь 
за спустошєньємь и 
спалєнємь маєтностєй 
прєз нєприятєль 
корокнихь вибрати нє 
могьль”

арк. 840 -  
841, акт 742

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Добеслав
Цеклінський,
державець

Кіндрат Павленя 
Овхим Полошко

м. Корчик 
с. Пашутинці 
с. Деражня 
с. Комарівка 
с. Корчик 
с. Кречківці 
с. Городище

6
10
10
3
4 
3 
3

“состатокь нєпрьіятєл, 
кочовиска свои 
содправуючи, фуньдитус 
знєсль”

арк. 841 і 
зв., акт 743

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

[А]дверт,
державець

Іван Орда с. Грем’яче 16 “а ©статок дьімов 
спустошало и погорєло 
прєз инькурсию 
нєприятєлскую”
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло
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мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит
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и,

 
зо
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ем

а, 
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9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 842 і 
зв., акт 744

Миколай
Лисаковський,
державець

Матфій Мацечко с. Устилуг 78 38 “нє наличьигь большєй 
дьімовь для спустошєня 
нєпрьіятєлского,
ТОЛКО в сєлє Устилугу 
трьідьцєть сосмь, 
а спустошальїх 
чотирдєсять”

арк. 842 зв. -  
843, акт 745

w_ Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

[Криштоф]
Пстроконський,
державець

Андрій Жук с. Цурків 
Дубнівської 
волості

33 “а состатокь нєпрьіятєл 
Крьска Свєтого татаровє 
юдни оогнємь знесли, 
а другиє пустьками 
стояги, за вьібраяемь 
людей в неволю в роках 
прошльїх”

арк. 843 -  
844, акт 746

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Самуель
Дримальський,
[державець]

Мартин Новак с. Пузирки 10 5 Решту димів 
спустошили татари

арк. 844 і 
зв., акт 747

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян Прилуцький, 
державець

Іван Дьогтяр і 
Левко Наумович

м. Ташки 120 “в мєстєчьку Ташькахь 
нє маєпгь болшей 
дьімовь, то/исо сто 
двадцєт, ©статокь 
нєприятєл спустошиль”

арк. 845 і 
зв., акт 748

Василь Черкас, 
державець

Йовхим Біляк с. Янушівка 32 12 “нє наличьіл большєй 
для спустошєня 
нєпрьіятєлского в сєле 
Янушовьцє, тшко 
дьімовь дванадцєть, а 
спустошальїх двадьцє/и”

арк. 845 зв. -  
846 зв., 
акт 749

Павло Ґуций Васько
Скрипченя

с. Перемишель 22 9 “нє маєпгь болшєй 
дьімовь цєльїх, тшко 
дєвєть, а трьшадцєть 
спустошало”

арк. 846 зв. -  
847, акт 750

УУ [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Самуель
Ґлоґовський,
державець

Хведір
Даровиченя

с. Вачів 22 10 “ижь вь маєтьностьі 
пана моєго сєлє Вачовє 
по сьпусьтошєню 
нєпрьіятєльскомь нє 
маєпгь большєй дьімовь 
цєльїхь, только дєсєть, а 
дванадьцєть нєпрьіятєль 
спусьтошьигь и 
вьнивьєчь собєрьнуль”

арк. 847 зв. -  
848 зв., 
акт 751

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Каспер
Копистинський,
державець

Андрій Коцький 
Данило

с. Поляхова 
с. Соснівка

Разом
4

“а иньшьіє прєз 
непрьіятеля Крьіжа 
Свєтого спустошальї и 
попалєньї и вьнивєчь 
соберненьї су w”

e A J  12 А®
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло
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в 

за
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ре
дн

ім
и 
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и,

 
зо
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а, 
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---

---
---
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Н
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і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 848 зв. -  
849 зв., 
акт 752

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян Ледуховський, 
державець

Василій с. Кучманівка 4 “а прє? инькурсию 
нєпрьіятєлскую 
козаковь и татаровь 
иньшьіє знєсєньїє и 
попалєньїє пропгьльїхь 
лєть, року [1648] и року 
[1649]”

арк. 849 зв. -  
850 зв., 
акт 753

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Станіслав Гоголь, 
державець

Мисько Черевко с. Припутні 3 “а прєзь инькурьсию 
нєпрьіятєльскую 
козаковь и татаровь 
иньшьіє знєсєньїє и 
побраньїє пропгьльїхь 
лєть”

арк. 850 зв. -  
851 зв., 
аісг754

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Роман
Топоровський,
державець

Свирид
Кильченя

с. Зубарі 3 Інші дими спалили і 
знищили татари

арк. 851 зв. -  
852 зв., 
акт 755

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Длотовський,
державець

Антон Ступич м. Славутин 90 “мєнованоє мєстєчько 
прєзь татаровь мало 
нє всє согьнємь 
зьнєсєноє єсть, жє 
тшко на попєлишьчах 
буди пороблєньїє 
стоять, в которих людє 
мєпгькають, и с тих 
то (двоє подимьноє) 
ДЄВЄТИДЄСЯТЬ дьімовь 
вибравши, соноє готовь 
соддати”

арк. 853 -  
854, акт 756

Ян і Олександр 
Ґротовські, дідичі

Лазар Сухарчук, 
підданий Яна 
Ґротовського

Роман
Парасочка,
підданий
Олександра
Гротовського

с. Борисковичі: 
частина Яна 
Ґротовського

частина
Олександра
Ґротовського

7

5

“а состатокь дьімовь 
роковь пропгьльїхь 
татаровє и козаки 
попалили”

арк. 854 -  
855, акт 757

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Длотовський,
державець

Іван Война
Тишко
Васько

с. Бачманівка 
с. Миньківці 
с. Рудня

56
75
16

26
24
12

“нє наличьіль болшєм 
прєзь спустошєньє 
козаі/коє и татарьскоє”

арк. 873 і 
зв., акт 772

22. 03 [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Ленцький,
державець

Клим Кощич с. Головин 
(частина)

30 Інші дими спустошили і 
спалили татари

65 - 8-929 513•»*>



"Лита зльи”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

Маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

в ^  
| | |  

і  § &

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 873 зв. -  
874, акт 773

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Адріян
Вещицький,
державець

Борис Терещеня с. Вольбарів 40

арк. 874 -  
875, акт 774

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Ян Головинський, 
державець

Петро Квасеня с. Головин 
(частина)

6 Інші дими спустошили і 
спалили татари

арк. 875 і 
зв., акт 775

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Стефан
Хоментовський,
державець

Гаврило Ревука с. Михнів 
Заславського 
ключа 

с. Лисогірці 
с. Закружці

40

15
12

12

4
4

“в которьис нє 
наличилємь болшєй, 
толко в Михьновє 
дванадцєть, а згорило 
дванадьцєт, спустошало 
зас шєс/инадьцать, в 
Льісогорє чошрьі, а 
пустошало содинадцєть, 
в Закрусцах чогарьі, а 
спустошалнх юсмь

арк. 876 і 
зв., акт 776

Бернат
Вилежинський,
державець

Макар Ярмолик 
(з якого села -  
не вказано)

Половини сіл: 
Туричани 
Дулібська 
Волька

Разом
30

Разом
25

арк. 876 зв. -  
877 зв., 
акт 777

_м_ Липська,
державець

Максим Левченя с. Дуліби 33 30 Решту димів 
спустошили татари

арк. 877 зв. -  
878, акт 778

Владислав-
Домінік
Заславський, дідич

Юрій Чаплич
Шпановський,
державець

Васько Мороз с. Липні 66 зо Решту димів 1649 р. 
знесли татари

арк. 878 -  
879, акт 779

- Владислав-
Домінік
Заславський, дідич

Парфен Жученя с. Семидуби 59 29 А 30 димів спалено або 
стояли пустками

арк. 879 і 
зв., акт 780

Владислав-
Домінік
Заславський, дідич

Адам Раковський, 
державець

Зінько Мшценя с. Холневичі 8 .

арк. 880 -  
881, акт 781

Владислав-
Домінік
Заславський, дідич

Ігнат Сурмач с. Здолбиця 
с. Здолбунів

Разом
116

“а болшєй дьімов водлуг 
давньїх квитов, коториє 
часу завєрухи

<тЛ.514Лт



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Ян і Петронелла 
Шашевські, 
подружжя, 
державці

и нєбєзпєчєнствь 
пропіл ьіх нє вєдати 
гдє суть заподєльїє, 
для спустошєльїх и 
погорєльїх халу п, 
туд еж и хлопов в 
неволю забраних, прєз 
инькурсиє татарськиє 
и своєволю козаі/кую 
роков свєжо пропгьлих, 
нє моглємь жадною 
живою мєрою добрати”

арк. 881 і 
зв., акт 782

Ґабріель Гулевич,
ДІДИЧ

Грицько Палюх с. Цевів 
(частина)

7 7

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 86

арк. 1020 зв. — 
1021, 

акт 761

22. 03 [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Станіслав
Корчминський,
державець

Мисько с. Лішня 
с. Осмиловичі

21
19

“по спустошєю прєз 
рєбеллизалтовь козаков 
и нєприятєлєй Крижа 
Свєтого татаровь 
и побраньє людей 
до сорьдьі в роках 
прошлих”

арк. 1021 і 
зв., акт 762

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Станіслав
Корчминський,
державець

Яцько м. Литовеж 89 Містечко зазнало 
значних руйнувань у 
1648-1649 рр.

арк. 1022 і 
зв., акт 763

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Станіслав
Корчминський,
державець

Марко с. Грибовиця 50

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 265

арк. 914 і 
зв., акт 801

23.03 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

[Марцин]
Кобилецький,
державець

Процько Кулай с. Новосілки 
с. Країв

60
30

“а сосьтатокь прєз 
инькурьсию козацькую 
и татарьскую 
фуньдитусь суть 
зьнєсєньїє”

арк. 914 зв. -  
915зв., 
акт 802

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Геліяш
Малюшицький,
державець

Дасько і Якуб с. Омеляна 
(частина)

42 22 “ижь ми дими И 
халупи зь части села 
Омєляноє пана нашого 
справедливе поличьіли 
єсьмо и пораховали, вь 
которой нє наличьіли 
большєй, только

65* в А 5 І5



“Литаалш”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

двадцать два, а двадцать 
прєзь нєпрьіятєля и 
инкурьсию єго частю 
спусьтошало, часьтю 
згорило”

арк. 922 -  
923, акт 806

24. 03 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Андрій Котик з 
м. Базалія 
Костюк 3 
м. Красилів

м. Базалія 
Присілки: 

с. Волиця 
с. Махаринці) 
с. Жереблі /  

с. Жереблі Нові 
села Чухелі 

[Нові й 
Старі] 

м. Красилів 
Присілки: 

с. Западинці 
с. Голинки

20

10
Разом

4
4
4

30

6
4

“котороє подьшнєє яко 
справедливе з мєсьта 
Базалии и присєлковь 
до нєго належачих, из 
мєстька Красилова, 
такьжє с присєлков 
до нєго налєжачьіхь, 
вибрали..., в которих 
всих, такь мєстєчках 
мєнованьїхь яко и 
присєлках, до них 
належачих, ©статок 
домовь нєприятєль 
сплюньдроваль”

арк. 923 і 
зв., акт 807

Григорій Чечель
Судимонтович,
дідич

Миколай
Зарудний

с. Яворівці 
Красилів- 
ського 
ключа

9

арк. 923 зв. -  
924 зв., 
акт 808

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Адам Триміський, 
державець

Семен Кладченя с. Берестовець 
Степанського 
ключа

53 27 “ктдаяс нєкоторьіхь 
подданих (орда 
постинала, а нєкоторьга, 
в вєчьную неволю в 
року ТЄПЄ/7 недавно 
прошломь забрали”

арк. 924 зв. -  
925, акт 809

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

[Ян] Уляницький, 
державець

Павло Скребець с. Чижівка 5

арк. 925 зв. -  
926, акт 810

м Марцинова
Ґоріховська,
державець

Олікар
Видеревич

с. Смідин 
(частина)

5 “ижь на части єе ш. 
панєє Кгорєховьскоє в 
сєлє Смидинє дьімовь 
албо халуїгь болшєм 
не мапгь, толко пять, 
а ©стать спалєниє 
и спустошониє (од 
нєприятел зостають”

арк. 926 -  
927, акт 811

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян Даньківський, 
державець частини 
с. Даньківці

Павло Даньків
ський, державець 
частини 
с. Даньківці

Мартин 
Котелко, 
підданий Яна 
Даньківського 
з частини 
с. Даньківці

с. Даньківці 
(частина) 

с. Даньківці 
(частина) 

с. Даньківці 
(частина) 

с. Кропивна 
с. Кобилля

1

1

1

5
6

“а ©статокь дьімовь 
роковь пропіл ьіх 
татаровє и козацьі 
попалили”

<**• 516 Am



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Улашин,
державець частини 
с. Даньківці

Манецька, 
державець 
с. Кропивна

Слупська, 
державець 
с. Кобилля

арк. 927 -  
928, акт 812

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

[Адам]
Сліповронський,
державець

Фесько
Приступка

с. Свинарин

с. [Мочулки] 
с. Пінський 

Міст

97

16
5

“а остатокь прєз 
иньку/тсию козаі/кую и 
татарскую знєсєно”

арк. 928 -  
929, акт 813

Адам, Федір 
і Вацлав 
Злотолинські та 
[Катерина] Юрієва 
Злотолинська, 
державці на 
ординатському 
праві

Семен Ярмаченя с. Злотолин 68

арк. 929 -  
930, акт 814

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян Зґлобицький, 
державець

Ігнат Дзиндзик с. [Зульня] 10 10 “такь яко пєрєд тьш 
зоставало в старьіхь 
квитахь”

арк. 930 і 
зв., акт 815

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Андрій
Маґнушовський,
державець

Борис
Гарбузенко

с. Пузирки 
с. Залуччя

4
1

“а (остатокь прєз 
нєприятєля, такь 
татаровь, яко и козаковь, 
внивєчь спустошоноє 
єс/и”

арк. 931 і 
зв., акт 816

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Вацлав і Федір
Головинські,
державці

Мисько
Ракиченя

с. Головин 
(частина) 
Степанського 
ключа

7 “вєдлугь старьіхь 
квитовь за 
спустошєнємь 
нєприятєля Крьіжа 
Святого вибрати 
нє могучи, кгдьос 
нєкоторьіх подданьїх 
(орда постинали, а 
нєкоторьіх в вєчную 
неволю в року тєпєр 
недавно проминуломь 
забрали”

арк. 932 і 
зв., акт 817

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Семен Яцюта, 
державець

Яцько, Жидків 
син

с. Медведівка 2 “в томь сєлє 
Мєдвєдовьцє нє мапгь 
болшєи, толко халупь 
двє, вь которьіх пань єго 
пань Яцюта

66 - 8-929



“Лита зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

■

мєпгькаєт. А ©статокь 
прєз нєприятєля, таїсь 
татаровь яко и козаков, 
фуньдитус знесено. С 
чого юж не могучи 
ничого вибрати, што и 
присєгою хотєчи того 
потвердити” [тобто, 
через те, що панський 
двір не оподатковувався, 
з тих двох димів податку 
не сплачено]

арк. 933 зв. -  
934 зв., 
акт 819

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Миколай Хол[о]єв- 
ський, державець

Радко Клобук

Юсько
Сировченя

с. Шельвів 
с. Ледянка 
с. Завадинці

с. Гнойниця 
[Мала] 
(Гнойничка)

3 

15

4

“а ©статок непрьіятєл 
яко то Лєдяику знєсль, 
и иишьіє халупьі, в 
тьіхь другьіхь сєлахь 
будучьіє, попустошьигь”

арк. 934 зв. -  
935 зв., 
акт 820

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Бернат Вилежин- 
ський, державець

Денис с. Конюхи 30 “а ©статокь дьімовь 
татаровє и козацьі 
роковь прошльїх 
попалили”

арк. 946 -  
947, акт 827

26. 03 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Петриковський,
державець

Кирило
Яцюченя

с. Медськ 
Великий 

с. Медськ 
Малий

61

19

арк. 947 і 
зв., акт 828

Семенова Кміта, 
державець на 
ординатському 
праві

Саливон
Ярмолович

с. Дубівка

с. Завалич 
с. Лопушки 
с. Вербче 

(частина)

10

4
1
2

“становьпш ©чєвисто 
роботньш Сєливон 
ЯрМОЛОВИЧЬ, 
подданьш держави 
урожоноє єє мя. панєи 
Сємєновоє Кмитиноє 
з села Дубовьки, юре 
©рдинацьюнис сод 
зошлого кнєжати єго 
ш. пана краковского 
[Януша Острозького] 
©ной належачого, 
©повєдаль”

арк. 947 зв. -  
948 зв., 
акт 829

Семен Сковородка, 
державець на 
ординатському 
праві

Фесько
Тарасович

с. Жалин 
с. Жалинська 

Волька

Разом
45

“юрє сордьінационис 
(од ЗОПГЬЛОГО свєтой 
памьяти кнєжати єго 
мл. пана краковьского” 
[Януша Острозького].
“а ©статокь в тьіх 
маєтностях нєпрьіятєль 
прєз инькурсию в 
роках [1648] и [1649] 
сплондровал”

***• 518 Ят»



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 948 зв. -  
949 зв., 
акт 830

Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Прокіп Гуреня с. Перемінка і 
с. Янкевичі 

Степанського 
фільварку

Разом
80

арк. 949 зв. -  
950, акт 831

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Стефан
Лешневський,
державець

Семен Біличеня с. Постойна 
с. Стидень \  

Перший 1 
с. Стидень ( 

Другий )

90

Разом
33

“иж я дьімьі и халупи в 
має/нностях дєржавьньїх 
пана моего селах 
Постоннє и Стьідинєвь 
двох справедливе 
поличьілємь и 
пораховаль, в которьіх 
не наличилєм 
большєй, тшко в 
Постойнє дєвє/ядєсять, 
в Стидинях двох 
димов тридцєт три, 
а ©статок димов в тих 
має/пностях непрьіятєл 
сплюндровал”

арк. 952 і 
зв., акт 833

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Микита, 
Миськів 
пасинок 
з с. Рокитна

с. Рокитна і 
с. Рокитнян- 

ська Воля 
Степанського 
фільварку

Разом
75

арк. 952 зв. -  
953 зв., 
акт 834

У9 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

[Тібурцій]
Бартлінський,
державець

Тиміш Примак с. Бичаль 
с. Копіїв 

[Скопіїв] 
с. Звіздж

Разом
80

арк. 953 зв. -  
954, акт 835

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Марцин
Баґинський,
державець

Роман Новака, 
отаман обох сіл

с. Підлужне 
с. Трубиці

Разом
10

“иж тиє села 
Подлужьна и Трубичє 
сомаль нє вси согнєм, 
прєз нєпрьіятел Крижа 
Свєтого татаровь суть 
знесений, же тшко 
халуїгь недопалених 
©стало дєсєть”

арк. 954 -  
955, акт 836

__ Федір Севрук,
ДІДИЧ

Сидір Шев’як с. Перекали 
(частина)

“иж онь двойга 
подьшного на Сейме 
валномь Варшавьскол< 
постановленого 
ведлуть старих квитовь 
нє могучи вибрати, 
а то за спустошєнємь 
и фундитус ©ГНЄЛІ 
знєсєньємь прєз 
нєприятєля, так 
козаковь яко и татаров, 
кгди ж тот нєпрьіятєл, 
вперед и вьзадь идучи,



“Яитазхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 
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Піддані, які 
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

кочовисча своє в той 
маєтности одправовал, 
гдє жадного по собє 
нє зоставил дьіму, 
талко пнє и пєчиска, 
гдє халупьі перед тьш 
стояли”

арк. 955 і 
зв., акт 837

Стефан і Павло 
Зарудські

Савка Сахно, 
слуга

с. Зличівка 

с. Соколівка

“ижь в маєтносьтяхь 
пановь моихь селах 
Зличовьки, Сакалувьцє, 
по сьпустошєню и 
сплюндрованю сод 
козаков и татар стальш, 
жадного дому, с 
которого би подцшноє 
до Скарбу ero кор. 
мл. оддатис могло, нє 
зосьтало, але только 
пєчьіська и мєстцє, 
на которьіх будиньки 
бьівали, зостають”

арк. 955 зв. -  
956 зв., 
акт 838

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Петро Опоцький, 
державець

Павло Нечимир- 
ський
Семен Пупко

с. Трискині 

с. Ремчиці

25

33

“ижь мьі вь тьіх селах 
нє наличьіли большем 
дьімовь албо халупь 
цельїх, толко в сєлє 
Трьіскинях двадцєть 
ПЯ772, а в сєлє зас 
Рел/чьїцьі трьідцєиг 
три, а ©статок прєз 
нєпрьіятєля знесено”

арк. 956 зв. -  
957зв., 
акт 839

« Федір і Матіяш 
Севруки, державці 
на ординатському 
праві

Олешко Качан с. Головин 
(частина)

13 “подданьїй дєрьжавьі 
ихь милосьтей пановь 
Федора и Матиаша 
Сєвьруковь правомь 
орьдинации одь 
ЗОПГЬЛОГО ясьнє 
сосьвецоного кнєжати 
єго мл. Януша 
Острозького, кашьтєляна 
краковьского, их мл. 
служачоє”; “справедливе 
з дьімовь альбо халупь 
всих позосталих в части 
вижєй мєнованой панов 
моих сєлє Головине 
тринадьцєть, по 
золотому с кадодого 
диму вибравьпш и 
до пана поборьцьі 
привєзл”

арк. 957 зв. -  
958, акт 840

99 Роман
Кошатовський,
[державець]

Сахно с. Кошатів 
[частина] 
Рівненської 
волості

3 3
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 958 -  
959, акт 841

Стефан
Хрінницький,
дідич

Іван Бураченя с. Лопавші 46 19 “иж в має/иности 
пана моєго нє маєш 
дьімовь цєльїх большєй, 
толко дєвєтнадьцєт, 
а двадцєть сємь 
прєз иньку/тсию 
козаг/кую и татарскую 
суть фуньдитусь 
попалєньїє, с которих 
цєло позосталих двоє 
подимьноє справедливе 
вибравьши, с кождого 
диму по золотому 
содному, до єго мл. пана 
поборьцьі прьівєзлємь”

Ф. 28, on. 1, 
спр. 86

арк. 1040 і 
зв., акт 777

26.03 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Андрій
Линевський,
державець

Левко
Каплунець

с. Холопичі 64 “нє могь болшєй двойга 
подьшного... з того 
села Холопич з дьімов 
болшєй вибрати”

арк. 1041, 
акт 778

— Станіслав
Корчминський,
ДІДИЧ

Кіндрат с. Мольників 19 “по спустошеню 
козацьким и 
татарьсюш”

арк. 1041 зв., 
акт 779

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Станіслав
Корчминський,
державець

Савка с. Ревушки 9

Ф. 25, on. 1, 
спр. 265

арк. 969 зв. -  
970, акт 846

28. 03 Владислав-Домінік 
Заславський,'дідич

Хома Скочко с. Кричильськ 
Степансьюого 
ключа

80 Інші дими було вщент 
знищено

арк. 970 -  
971, акт 847

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

[Ян і Петронелла] 
Шашевські, 
подружжя, 
державці

Галон Гомоненя с. Розваж 30 “из них справедливе тоє 
подьшноє вибравши, 
до єго мл. пана побо/щьі 
принєслєм, а болшєй 
вєдлуг старьіх квитов 
для спустошальїх и 
спалєньїх халупь, и 
в неволю подданих 
забраних прє? инкурсиє 
татарскиє нє могпем 
добра/я”

cm*. 521



“Яитазхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 
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Причини змін 
у кількості димів

арк. 971 -  
972, акт 848

Самуель 
Мончинський, 
державець на 
ординатському 
праві

Григір с. Мончинці 
с. Черленівка 
с. Дубище 
с. Сорокодуби

•

Разом
16

“иж в має/иностяхь 
пана моєго сєлє 
Моичиньцахь, 
Чарьлєнояцє, Дубишчах 
и Сорокодубах нє маєш 
болшєм ДЬІМОВЬ цєлих, 
талко шєстнадцат, а 
оостаток прєз нєприятєля 
коронного ест знєсєно и 
спустошено”

арк. 972 -  
973, акт 849

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ґодзимирський,
державець

Антон, 
Попиків зять 
з с. Клітенка 
Мала

Пилип 
Пекельник 3 
с. Зозулинці 
Малі

Належні до 
м. Базалія: 

с. Клітенка 
Мала 

с. Зозулинці 
[Малі] 

с. Клітна 
Велика 

с. Попівці 
с. Глібки 
с. Манівці

4

3

5

3
1
2

“ижь мьі халупьі 
... справедливе 
поличилисмо и 
пораховали, в которьіх 
нє наличилисмо 
балшєм, талко так: ілж в 
сєлє Клитєнках Малих 
чотири, в Зозулинцах 
три, в К л и /ином Малом 
[Великій?] пят, в 
Поповцах три, в Глнбках 
(одєнь, в Мановьцах 
два, а состатокь домовь 
в тих всих має/иностяхь 
през инькурьсию 
нєпрьіятелскую 
сплондрованиє 
зостаю/я”

арк. 973 і 
зв., акт 850

и Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Хома Сергієня, 
присягав за всі 
села

с. Ставок 
с. Узлазне 
с. Угаище

Разом
115

“а состатокь нєпрьіятєл 
Крижа Свєтого димов 
и халуїть спалил и 
спустошьигь”

арк. 973 зв. -  
974зв., 
акт 851

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

[Ян і Петронелла] 
Шашевські, 
подружжя, 
державці

Панько Марченя с. Хорів 50 “а болшєм дьімовь, 
для спустошєня 
и сплондрованя 
татарьского, водлуть 
давьньїх квитов добрати 
нє могпєм”

арк. 974 зв. -  
975 зв., 
акт 852

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Грицько Озимок с. Любаша 
Степанського 
ключа

45

арк. 978 зв. -  
979, акт 855

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Степан
Яловиченя

с. Старики 3 “а состатокь дьімовь 
роковь пропгьлих 
татаровє и козаки 
попустошьши и внивєчь 
собєрнули”

арк. 979 -  
980 зв., 
акт 856

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Криштоф
Коряцький,
державець

Андрій с. Сморшки 14
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 980 зв. -  
981 зв., 
акт 857

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Юрій Завальський, 
державець

Іван Бойко с. Завалля ' 8 “а ©статок прєзь 
нєпрьіятєля, такт» 
татаровь яко и козаковь, 
спустошоно”

арк. 981 зв. -  
983, акт 858

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Стефан Рущиць, 
державець

Адам Беняк с. Севрюки 
с. Салиха 
с. Миці

3
2
2

арк. 983 і 
зв., акт 859

Ян Головинський, 
державець на 
ординатському 
праві

Йовлаш, Левків 
син

с. Люхче 26 “дєрьжавьі єго мл. пана 
Яна Головиньского, 
юрє ©рьдьінационис 
(од зошлого яснє 
освєцоного кнєжати 
єго мл. кнєжати єго 
мл. Януша СОстрозкого, 
каштеляна краковьского, 
соному налєжачоє”

арк. 993 -  
994, акт 865

29.03 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

[Петро]
Хоревський,
державець

Семен Шульга с. Ромейки 15 “а ©статок дьімов прєз 
инкурсию козацькую 
сут спусьтошєньїє и 
вьнивєч ©бєрнєньїє 
роков пропгьльис”

арк. 994 -  
995, акт 866

м Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Каленик
Супрунович

м. Бережниця 
Степанського 
ключа

200 “а ©статок дьімовь 
прєзь иякурсьію 
козацькую суть 
знєсєниє и вьнивєчь 
©бєрнєньїє роковь 
прошьльїх”

арк. 995 -  
996, акт 867

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Грицько 
Кошелевич, від 
обох сіл

с. Городець 
с. Сваринь 

обидва 
Степанського 
ключа

Разом
70

“вь сєли Городцу и 
Сварьіню нє мапгь 
болшгй дьімовь албо 
халупь цєльїх, толко 
сємдєсят, а ©статок 
прєзь инькурьсьію 
козацькую суть 
спустошєньїє и 
вьнивєчь ©бєрнвньїє”

арк. 996 -  
997, акт 868

м Григорій
Святополк
Четвертенський

Левко с. Расники 10

арк. 1018 і 
зв., акт 879

30.03 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Єврейська громада

Мошко
Сапсаєвич,
єврей

м. Бережниця 
Степанського 
ключа

5 Йдеться тільки про 
єврейські дими:
“ижь вь мистєчьку 
Бєрєжьницьі нє мапгь 
балшєй ДЬІМОВЬ, 
тшко шип, ©статокь 
нєпрьіятєл спусьтошьіл 
и вьнивєчь юбєрнуль”

< **•523^
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
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и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 1018 зв. 
- 1019 зв., 

акт 880

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Міхал
Хоментовський,
державець

Троць с. Єреміївка 3 “вь которол* сєлє 
нє наличьіл болшей 
дьімувь цєльїх, только 
трьі, а юстатокь прєзь 
нєприятєля, такь 
козаковь яко и татаров, 
спусьтошоно”

арк. 1019 зв. 
-1020 зв., 

акт 881

Юзеф Козерад- 
ський, Миколай 
Урвенський, Ян 
Красовський та 
Лада, державці 
на ординатському 
праві

Грицько
Михненя

с. Урвенна (всі 
частини)

Разом
7

“ижь я справедливе 
дьімьі албо халупьі 
поличьілєм и пораховал 
вь частях сєлє Урвєнои 
пана своєго, яко их 
мл. пана Миколая 
Урьвєньского, пана 
Яна Красовьского и 
пана Ладьі, которьіх нє 
наличьілєм большєг/ 
только селі, и с тих 
дьімовь ВСИХ цило 
позосталих двоє 
подьшноє вьібравьшьі и 
до єго ш. пана поборцьі 
привєзьлєм, а ©статок 
дьімов прєзь инькурьсию 
козацькую и татарскую
суть ЗНИЩЬЧЄНЬІЄ И 
вьнивєчь собєрнєньїє 
роковь прошьльїх”

арк. 1020 зв. 
-1021, 
акт 882

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Геліяш
Малюшицький,
державець

Юсько с. Омеляна 
(частина)

21 “а оостатокь спалено и 
спусьтошєно”

арк. 1024 зв. 
-1025, 
акт 887

31.03 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Андрій Улізко с. Корост 
с. Вербче 

Велике 
с. Вербче 

Мале 
Всі села -  
Степанського 
ключа

50
25

25

арк. 1025 -  
1026, 

акт 888

м Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Яцько Ленський, 
державець

Дорош
Ярошеня-Бабич

с. Лідава 
[частина]

21 4 “дими албо халупи вь 
помєнєньш сєлє Лидавє, 
такь пусьтиє яко и 
цєлиє, справедливе 
поличивь, которьіх нє 
наедуєтся большєг/, 
только цєльїх чотири, 
а прє? инькурьсиє 
нєпрьіятєльскиє 
сємьнадцєть димовь 
фуньдьпусь пропгьльїхь 
шип спустошало”

524 А®
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запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло 

ди
мів

 з
а 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 1026 — 
1027, 

акт 889

— — Олександр 
Линевський, дідич

Карпо с. Линів 
(частина)

2 Інші дими спустошено 
татарами

арк. 1027 -  
1028, 

акт 890

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Лесько
Пекареня
Грицько
Сатиєвець

с. Варковичі 

с. Молодава

43

11

“а юсьтатокь 
нєпрьіятєль зьнєсль”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 267

арк. 5 -6 01.04 Криштоф Сапега,
ДІДИЧ

Суловський, 
державець частини 
с. Селища

Яцько Долгий 

Ігнат Середа

с. Селище 
[частина] 

с. Жалинка

69

42

“ижь в сєлє Сєлисчах 
нє машь болшєм 
дьімовь сємьдєсять бєзь 
(ОДНОГО, из тими, пгго 
и дєрьжава подданьїх 
чотьірнадьцать 
урожоного пана 
Суловьского, а в сєлє 
Жалиньках нє мапгь 
большєй дьімовь только 
чотьфьдєсять два,... 
а состатокь подьімья 
нєприятєлє Крьіжа 
Свєтого татаровє 
согнємь в роках 
пропіл ьіх фуньдитусь 
знесли, же только знаки 
стоять, гдє халупи 
бнли”

арк. 9 і зв. я Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Костантий
Писаровський,
державець

Ілько
Андрій Кусій

с. Писарівка 
с. Марківці

Разом
18

Разом
5

13 димів стояло 
пустками, а інші 
знищено в 1648- 
1649 рр. козаками і 
татарами

арк. 9 зв. -  
10 зв.

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян Уляницький, 
державець

Грицько Шеденя м. Шепетівка 3

арк. 10 зв. -  
11

Марко Гулевич, 
[дідич]

Дмитро Зогленя 

Яцько Терещеня

с. Симонів 
(частина) 

с. Дуліби 56

35

40

“з села Дулибь 
дьімовь чотнрдєся/и, 
а нє достаєть для 
спустошєнья прєзь 
нєприятєля короньного 
и спалєня дьімовь 
шєснадцати”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 86

арк. 1052 і 
зв., акт 785

01.04 Станіслав
Лиховський,
державець

Максим
Перепонко

Залужжя, 
передмістя 
м. Володи
мир

6 Село зазнало значних 
спустошень
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*Лита зхьіе"

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 1052 зв. 
-1053, 
акт 786

Андрій 
Заленський, 
дідич с. Хмілівка 
та частини сіл 
Хмілів і Підгайці, 
державець 
сіл Микуличі, 
Фалемичі, 
Фалемицька 
Волька і Седмярки

Луцько-Острозька 
єпископія, власник 
сіл Микуличі, 
Фалемичі, 
Фалемицька 
Волька і Седмярки

Павло Савчик, 
війт усіх сіл

с. Хмелівка 
[Болоховичі] 
с. Хмелів \  

[Великий]! 
(частина) > 

с. Підгайці І 
(частина) )  

с. Микуличі 
с. Фалемичі 
с. Седмярки 
с. Фалемицька 

Волька

20

Разом
10

32
4
17
9

Ф. 25, оп. 1, 
спр.267

арк. 16 зв. -  
17

02.04 Григорій
Святополк
Четвертенський

Микита Вовк с. Черчичі 20 Інші дими спустошено

арк. 17-18 м Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Петро Кульша, 
державець

Іван Андрієвич с. Бутейки 
Степанського 
ключа

8 “ижь в сєлє Бутємкахь 
нє мапгь дьімовь 
большєм, только сосмь 
... состатокь нєприятєль 
Крьіжа Свєтого 
татаровє спустошили и 
попалили”

арк. 24 і зв. 04.04 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Петро
Омецинський 
і Ленцький, 
державці частин 
села

Каленик
Архипеня

с. Узносичі 
[Зносичі]

Разом
19

“а состатокь нєприятєль, 
такь козаки яко и 
татаровє, попустошьіли 
и внивєчь собєрьнули”

арк. 24 зв. -  
25

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Марцин
Радзицький,
державець

Гаврило
Микитеня

с. Немовичі 

с. Чудель

Разом
103

арк. 33 і зв. 06.04 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

[Олександр]
Юковський,
державець

Гришко Мороз с. Велихів 5 Решту димів 
спустошено і знищено 
через козацький напад



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 51 -  
52 зв.

07.04 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Дем’ян 
Туровецьі 
Якуб Долмат з 
м. Дубно

м. Дубно 
Передмістя і 
села16

188 3 них 141
християнський і 47 
єврейських.
“по сплондрованью 
прєзь рєбєлизаньтовь 
козаковь и нєпрьіятєль 
Крьіжа Свєтого татаровь 
тьіхь маєтьностєй, в 
попалєнью халуггь, 
в вьібранью людєг/ в 
неволю поганьскую 
до сорьдьі в рокахь 
прошльїх [1648] и 
[1649]”

арк. 63 зв. -  
64 зв.

99 Ярош Ростопча, 
Андрій Ростопча, 
Войцех 
Колачинський, 
Вацлав Севрук, 
[Катерина] 
Зимницька та 
Ярош Корницький, 
державці на 
ординатському 
праві

Радко Ковтуненя с. Радів (в 
частинах 
усіх 6 
державців)

21 “а шсьтатокь дьімовь 
прєзь инькурьсию 
нєпрьіятєля суть 
знипгьчєниє и вьнивєчь 
юбєрьнєниє”

арк. 64 зв. -  
65

Петро Коряцький, 
державець

Іван
Кирдиковський

с. Дядьковичі 
(частина)

6 1

арк. 65 -  66 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Марко Кучевський, 
державець 
с. Лавринівці

Станіслав Кучев
ський, державець 
частини с. Бейзими

Петро
Покропивний

с. Лавринівці

с. Бейзими 
(частина)

5

1

“а состатокь ... дьімовь 
нєприятєль прєзь мєчь 
и согонь сплоньдроваль”

арк. 66 -  67 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Вікторій,
державець

Роман
Дубровеня

с. Тростянець 12

арк. 69 і зв. 08.04 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Геліяш
Малюшицький,
державець

Грицько
Оверченя

с. Цвітоха 3 Решту димів 
спустошено під час 
козацького нападу

16 Передмістя: с. Сурмичі -  56, с. Вигнанка -  24; інші села: Підбірці -  19, Косарів і Божкевичі -  38 (разом), Листвин -  60, 
Суйми- 11, Стубель -  8, Іваниничі -  9, Дитиничі -  18, Руда -  7, Буща- 12, Кораблшці -  38, Знесення -  13, Залужжя -  15, 
Кубраківка -  З
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“Яитазлш”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
16

29 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 79 і зв. 09.04 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Андрій
Жолкевський,
державець

Юсько Харченя с. Гульче 
[Гольче]

100 “а состатокь домовь 
В ТОМ сєлє прєзь 
нєприятєля згорєло и 
спустошало”

арк. 160 зв. -  
161

16.04 [Владислав-
Домінік
Заславський], дідич

Каспер 
Базилицький, 
державець на 
ординатському 
праві

Ясько с. Волиця “ижь мєнованоє село 
прєзь нєпрьіятєль 
Крьіжа Свєтого татаровь 
согьнємь фуньдитусь 
знєсєноє зосьтало 
и людьі зь него 
вьси в неволю до 
юрьдьі забьраньїє 
суть ... кгдьіжь и 
вьзадь и впєрєдь 
тоть то нєпрняєль 
кочовисьча своє тамь 
юдьправоваль”

арк. 161 -  
162

[Владислав-
Домінік
Заславський], дідич

Криштоф
Бистриєвський,
державець

Васько Малюта с. Ріпки 7 “а сосьтаток дьімовь 
татаровє и козаки 
внивєчь собєрьнули”

арк. 168 і зв. 20.04 Костантий і 
Анна Гулевичі, 
подружжя, [дідичі]

Опанас 
Придрушеня 
Лесько Марченя

м. Острожець

с. Острожець 
Старий 

с. Заболоття

Разом
48

Йдеться про 
християнські та 
єврейські дими:
“ижь мєсьтєчько и село 
Старьій Острожець 
татаровє спалили, жє 
только в мєсьтєчьку 
халуїгь трьі зостало 
... В мєсьтєчьку такь 
хрєсьтияньскихь яко и 
жидовьских и Старомь 
сєлє Острозьцу, такьжє 
Забьлоцью ни мапгь 
болшєй ДЬІМОВЬ только 
ЧОТЬфЬДЄСЯТЬ сосмь”

арк. 186 — 
187

21.04 [Станіслав] 
Трецеський, 
державець на 
ординатському 
праві

Левко Душа с. Ко[л]ки 
с. Строки

“двойга подьімьного нє 
мопгь вьібьратьі ничого 
а ничого для великого 
зншпьчєня и допалєнья 
дьімовь (юдь козаковь и 
татарь, кгдьіжь 
впєрєдь и вьзадь йдучи, 
кочовиська свои и 
ночьлєги в вьшгьмєно- 
ваньїхь сєлахь 
содьправуючм, жадьного 
дьіму по собє нє зосьта- 
вили, але только пєчьі 
а попєль, гдє халупьі 
стояли, зосьтавили”



1650р. лютого 7

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 188 зв.-  
189зв.

Належало до
Острозької
ординації

Міхал Стрільниць- 
кий, державець

Мартин
Ожеговський

с. Пашутинці 1

арк. 242 і зв. 02.05 Адам-Олександр 
Санґушко, дідич

Андрій
Кашовський,
державець

Іван Грущик с. Воєгоща 
с. Кримне 
с. Бронниця

Разом
42

“для спустошєнья 
©статька прєзь 
нєприятєлс и лита зльїє, 
так же сє людє зь хат 
своих, живи ти души, 
по свєти розлюти 
мусєли, пустьками хатьі 
покинувьши”

арк. 242 зв. -  
243 зв.

Андрій Фірлей,
[державець
королівщини]

Андрій
Кашовський,
субдержавець

Яцько Нищетич с. Смідин 90 Частина димів стояла 
пустками через війну і 
голод

арк. 286 зв. -  
287 зв.

07.05 [Владислав-
Домінік
Заславський], дідич

Ян Стралковський, 
державець

Мисько
Тимченя

с. Маща 48 Решту димів спалили і 
спустошили татари

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 86

арк. 1097 і 
зв., акт 826

07.05 Ольбрихт
Люшковський,
[державець]

Васько
Крикальчик,
війт

с. Тростянка 15 15

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 267

арк. 321 -  
322

12. 05 [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Петро Хоревський, 
державець

Логвин і Хома 
Андрієвич (з 
яких сіл -  не 
вказано)

с. Пліщин 
с. Плесна 
с. Ягідна 
с. Понорка 
с. Чепці

Разом
43

“а ©статок прєзь 
нєприятєл Крьіжа 
Святого татаровь и 
зьрєбє/шизованого 
хлопьства козаковь єсть 
спустошоно и ©гьнємь 
фуньдитусь зьнєсєно”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 86

арк. 1115 і 
зв., акт 843

24. 05 Кременецьке
війтівство

Єва з Підгородної 
Андрієва 
Мисловська, 
державець

Раско Куцевич, 
війт

с. Новосілки 
(частина)

5 “зь котороє дєржавьі єє 
мп. панєє Мьісловьскоє 
тот Расько войть нє 
могль того двокга 
подимного для великого 
спустошєня болшєй 
вибрати, тшко з дьімов 
пяти”

67 - 8-929 «р* .529



“Лита зльіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

за
 

по
пе

ре
дн

ім
и 

кв
ит

ам
и,

 
зо

кр
ем

а, 
162

9 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 25, on. 1, 
спр. 267

арк. 454 і зв. 09. 06 Павло Гулевич 
[Воютинський]

Клим Кузька 
Галон Носалик

с. Білий Стік 
с. Холонів 

[частина]

•

33
8

“а состатокь под час 
инькурсии фуньдшус 
знєсєньїє роковь 
проигьльїх [1648] и 
[1649], спалєньїє и 
спустошальїє”

арк. 658 -  
659

11.07 Генрик
Кашовський,
[дідич]

Лесько Котович 
з м. Мельниця 
Андрій Москвич 
від присілків

м. Мельниця 
Присілки: 

с. Змуч 
[Жмудче] 
с. Кривлин 
с. Мірин 
с. Рудка

/

96

23

Разом
14

“кжг року пропгьлого 
тьісеча шєстсоть 
чєтнрдєсять ДЄВЯТОГО 

под час инкурсш 
козацкоє и нєприятєля 
Крижа Святого в тих 
добрах будучьіє, садни 
з козаками прочь 
попгьли, а другии през 
татаров побраньїє и 
позабиваниє”

арк. 705 і зв. 18. 07 Гелена
Вилежинська

Семен 
Бунякевич, 
слуга 
Остап 
Забариник 
(Забарний) 
з с. [Перемиль] 
Тиміш Демченя 
з с. Смолява

[Частини сіл]: 
с. Перемиль 
с. Смолява 
с. Гумнище

Разом
34

“в Пєрємилю прєзь 
нєпрьіятєля Крьіжа 
Святого оодбило 
пят, а в Смолявє 
содна, а зостало талко 
тридцат чотири всих, 
такь в Пєрємьілю 
яко Гумьнисчахь и 
Смолявє”

Ф. 25, on. 1, 
спр. 288

1659р.

арк. 148 зв. -  
149, акт 21

13.06 [Анна-Алоїзія 
Ходкевич], дідич 
частини м. Острог

[Владислав- 
Домінік 
Заславський], 
дідич частини 
м. Острог

Єврейська громада

Лейба, єврей м. Острог 5 Йдеться тільки про 
єврейські дими: “в року 
[1650] за єкзакьции 
зошлого єго млсти пана 
Хриницького”.
Інші єврейські дими 
знищено у 1648 —
1649 рр.



Потрійний (подвійний і додатковий 
однократний) подимний податок, 
затверджений 7 березня 1650 року 
об’єднаним реляційним сеймиком Київського 
і Чернігівського воєводств у м. Житомир 
і зібраний у правобережній частині 
Київського воєводства

Податок ухвалено на сеймі 1649 р. згідно з його кон
ституцією від 22 листопада 1649 р. (детальніше див. 
у попередній довідці про цей самий податок у Волин
ському воєводстві). Затверджено на об’єднаному ре- 
ляційному сеймикові Київського і Чернігівського воє
водств, що відбувся 7 березня 1650 р. в м. Житомир (під 
цим числом й записано в актову книгу). Податок збирали 
тільки за юраментами підданих; при цьому фактично не 
враховувалися попередні квити. Поборцею подвійного 
подимного податку в Київському воєводстві на сеймику 
обрано київського скарбника Даніеля-Юрія Воронича, 
в Чернігівському -  новгород-сіверського земського під
судка Петра Харевського. Зібрані гроші потрібно було 
доставити в коронний скарб 21 червня 1650 р.

Крім того, об’єднаний сеймик додатково ухвалив 
збір однократного подимного податку з Київського воє
водства й подвійного -  з Чернігівського, для оплати іс
нуючих та формування й оплати нових повітових ко
рогов: п’яти -  Київського і трьох -  Чернігівського воє
водств. Поборцею цього додаткового подимного в Ки
ївському воєводстві обрано того самого Даніеля-Юрія 
Воронича (мав зібрати цей податок і з Києва, хоч за
галом місто було звільнено від сплати податків), у Чер
нігівському -  чернігівського земського підсудка Якуба 
Войну Оранського.

Документи, що збереглися, насамперед судові при
сяги про сплату ухвалених податків, стосуються трьох 
правобережних повітів Київського воєводства -  Жи
томирського (найбільше), а також Овруцького і Київ
ського. Стосовно інших (лівобережних) повітів цього 
воєводства і всього Чернігівського можна припустити, 
що там і не приступали до збору податку через над
звичайні обставини, викликані подіями Війни (про це 
йдеться також у відповідній довідці про встановлення 
подимного податку реляційним сеймиком Київського 
воєводства від 15 березня 1649 р. -  див. її у розділі: 
“Довідки про подимні податки, відомостей про сплату 
яких у документах немає (без таблиць)”.

У зв’язку з тим, що на сеймику, крім основного, 
ухвалено ще й додатковий подимний податок, інколи 
в документах, насамперед у маніфестаціях про немож
ливість сплатити податок, його називають потрійним 
(див., наприклад, анотації від 23 липня, 1 і 6 вересня та 
ін. у першій частині збірника).

При порівнянні юраментів, що складалися у Ки
ївському воєводстві, з аналогічними -  у Волинському 
воєводстві, впадає у вічі кілька суттєвих відмінностей 
між ними (див. для порівняння обидві таблиці). З судо
вих присяг, складених у Київському воєводстві, видно, 
що зазвичай тут на уряд з’являвся слуга (війт, отаман), 
який приносив гроші, і піддані -  по одному від кожно
го села, які власне й складали присягу. У Волинському 
ж воєводстві цю процедуру здійснював один представ
ник від населеного пункту, переважно підданий, хоч 
траплялися й слуги, війти, отамани, бурмістри тощо. У 
складених на Київщині юраментах вказано тільки на
явні на час сплати податку дими, на відміну від Волині, 
де в переважній більшості присяг названо ще й кіль
кість димів, що існувала напередодні.

Юраменти про сплату подимного податку у Київ
ському воєводстві 1650 р. зберігаються у ф. 11, оп. 1, 
спр. 1, 13 і 14. їх складено польською мовою за неве
ликим винятком: те, що документ складено староукра
їнською мовою, відзначено зірочкою в першій колонці 
таблиці.

Відомості з цих юраментів, зведені в таблицю, опу
блікували М. Ф. Владимирський-Буданов та І. М. Ка- 
манін в АЮЗР -  Ч. VII. -  Т. 2. -  С. 423 -  426. Ймовірно, 
під впливом того факту, що записи про судові присяги 
внесено до книг Житомирського ґродського суду, вони 
вважали, що включені до таблиць відомості про збір по
димного податку обмежуються тільки Житомирським 
повітом Київського воєводства. Докладніше про публі
кацію див. у передмові “Від упорядників”. Про інші 
особливості цієї таблиці див. у передмові до другої 
частини видання.
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“Лита зльїє”

Легенда
Дата

запису
Дідич (власник) і (або) 

державець маєтку
Слуги й піддані, 

які складали присягу
Населені пункти Наявні дими

Ф. 11, оп. 1, 
спр. 13

1650
рік

арк. 115 і зв., 
акт 93

23. 03 Анна-Алоїзія Ходкевич,
ДІДИЧ

Стефан Долмацький, 
слуга1

м. Черниця 
м. Несолонь 

(передмістя) 
с. Романівка 
с. Бронники 
с. Кропивня 
с. Тупальці 
с. Любчичі 
с. Жадківка 
с. Глинники 
с. Ужачин 
с. Могильня 

с. Гульськ ) 
с. Черниця Стара /  

сл. Боляновського 
с. Гали

70
2
5
30
5 
15 
10 
21 
15 
15
6

Разом 40

2
10

арк. 134 зв. -  
135, акт 110

05.04 Миколай Малинський, 
дідич

Міхал Прежовський, слуга 
Карпо Станченя 
Савка Кривопуст

с. Куліші 
с. Рукавичі

35
10

арк. 141 зв. -  
142 зв., акт 116

07.04 Миколай [Святополк] 
Четвертенський

Крипггоф Матусевич, 
слуга
Лук’ян Прийма 
Масько Кончевич 
Грицько Корінченя

с. Цвіля 
с. Ходорки 
с. Осова 
с. Полочанинів 
с. Кощичів 
с. Тайки 
с. Жаворів 
с. Корпилів

13
20
6
6
8
7
3
6

арк. 146 і зв., 
акт 121

13.04 Ян Заборовський Олександр Шидзінський, 
слуга
Гаврило Шумбара і Остап 
Колісниченко

с. Карпівці 30

арк. 242 зв. -  
243, акт 200а

30.05 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Олександр Цеклінський, 
державець

Миколай Скаржинський, 
війт з м. Кам’янка 
Іван Чепіга і Васько 
Дзюренко 
Матяш Кібаленко 
Васько Соколенко і 
Самійло Лавриченя

м. Кам’янка

с. Зороків 
с. Нове Поле

24

8

18

арк. 243 і зв., 
акт 201

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Олександр Цеклінський, 
державець

Ян Ґалецький, шляхтич 
Фесько Гацевич, бурмістр 
Левонтій Муревич, 
міщанин

м. Вільськ 120

арк. 266 і зв., 
акт 221

03.06 Андрій Чечель 
Новоселицький, державець

Марцин Линевський, 
слуга
Марцин Бабій с. Пором’янка 9

1 Присягу складав слуга у присутності представника від кожного села (15 чол.). їх названо тільки по імені, без прізвищ, 
тому в цьому разі ці імена не включено у таблицю.
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1650р. березня 7

Легенда
Дата

запису
Дідич (власник) і (або) 

державець маєтку
Слуги й піддані, 

які складали присягу
Населені пункти Наявні дими

арк. 271 і зв., 
акт 226*

04. 06 Ґабріель Свирський, 
державець

Кирик Мацкович, отаман с. Колодіївка 5

арк. 271 зв. -  
272, акт 227* .

** Катерина Григорова 
Ставецька, вдова, 
державець

Матвій Федорович, 
отаман

с. Собичин 50

арк. 278 зв. -  
279, акт 234

08. 06 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Олександр Цеклінський, 
державець

Миколай Скаржинський, 
війт з м. Кам’янка 
Гестер, Колядин брат і 
Данило Гуринович

с. Івановичі 12

арк. 279 і зв., 
акт 235

»» Стефан Закревський Андрій Янковський, слуга 
Мацько Джулик с. Грабовець 2

арк. 279 зв. -  
280, акт 236

»» Василь Поплавський, 
державець

Василь Поплавський, 
з’явився особисто

с. Поплавка 4

арк. 295 і зв., 
акт 253*

14. 06 [Владислав-Домінік 
Заславський], дідич

Томаш Прилуцький, 
шляхтич
Іван Грабар, міщанин м. Стрибіж 35

арк. 295 зв. -  
296, акт 254*

»» Миколай Прежовський, 
дідич, на час присяги 
покійний

Григор Ліплянський, опікун 
і державець

Остафій Таргоцький, 
слуга
Павло Мартинчик і Сахно 
Костирченко

с. Городище 21

арк. 297 і зв., 
акт 256*

15. 06 Катерина Домагацька, 
державець

Іван Томашеня с. Ришавка 20

арк. 298, 
акт 257

Вацлав Юревич, державець Лахно Гурбач 
Гришко Дейкаренко

с. Кропивня 
с. Зарубинці

10
7

арк. 299 і зв., 
акт 259

Міхал і Ґабріель Тиші 
Биковські, дідичі

Григорій Клименко, 
отаман
Трохим Чеканенко, 
отаман
Васько Зарченко, отаман ^  

Іван Шилейко, отаман ^ 

Нестор Сасенко, отаман ^

с. Горбулів

с. Молодилів

с. Осеча (Заньки) 
с. Вірівка 
с. Видибор 
с. Свидя 
с. Нянівка 
с. Горинь

25

22

6
3
12
5
5
6

арк. 299 зв. -  
300, акт 260

17. 06 Григір Ліплянський, 
державець

Павло Круковський, слуга 
Ничипір Гуд і Симон 
Гончар

с. Рудня 10

арк. 301 зв. -  
302, акт 263

Іван Филиповський, дідич Іван Филиповський, 
з’явився особисто 
Ларіон Бараненко с. Филиповичі 

[Пилиповичі] Нові
8

арк. 304 і зв., 
акт 265*

18. 06 Андрій Сендзицький, 
державець

Васько М’якота і Кіндрат 
Мазан

с. Козарі 4

арк. 307 і зв., 
акт 268

20. 06 Ян Отецький, державець Іван Кевмирський, слуга 
Гришко Козел, отаман 
усієї маєтності

м. Янівка 
с. Іллінці Старі 
с. Радника

12
25
4

* Тут і далі: зірочка означає, що судову присягу складено староукраїнською мовою; в інших випадках -  мова польська
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“Литазльїє”

Легенда
Дата

запису
Дідич (власник) і (або) 

державець маєтку
Слуги й піддані, 

які складали присягу
Населені пункти Наявні дими

арк. 315 ізв., 
акт 281

23. 06 Казимир-Леон (Лев) 
Сапега, дідич

Базилій Січевський, слуга 
Овсій Тарадина, війт 
Ілля Литвинович, війт

Терешко Євдокимович, 
отаман
Федір Єрмаченко, отаман 
Семен Звір, отаман

Мисько Лозенко, отаман ^

м. Чорнобиль 
Чорнобильська 
міська слобода 

с. Корогод Старий

с. Товстий Ліс 
с. Копачів

с. Бобровичі \ 
(Бобрівка) 1 

с. Жовнірівка 1 
с. Роз’їждже / 
с. Соколовичі І 
с. Рудня /

207
35

79

45
59

Разом
120

арк. 316 і зв., 
акт 282

»» Казимир-Леон (Лев) 
Сапега, державець

Базилій Січевський, слуга 
Сидір Кузьменко, отаман с. Опачичі 19

арк. 318 зв. -  
319, акт 287

25 .06 Федір Трипольський, 
державець

Василь Зеленський, слуга 
Опанас, війт м. Повч з руднею 24

арк. 319 і зв., 
акт 288

»> Станіслав і Ян Славецькі, 
державці

Омелян Щербань с. Половецьке 24

арк. 319 зв. -  
320, акт 289

27. 06 Немиричі, дідичі 
м. Шершні й сіл Старики, 
Соболівка, Рихта і 
Трощениця

Галшка Адамова Чаплич 
Шпановська, державець 
належних Немиричам 
населених пунктів і 
дідич с. Багриновичі й 
сл. Войнарівка

Адам Багриновський, 
слуга
Міхал, війт м. Шершні 
Андрій, війт 
с. Багриновичі

м. Шершні 
с. Старики 
с. Соболівка 
с. Рихта 
с. Трощениця 
с. Багриновичі 

(Стримґрод) 
сл. Войнарівка

50
6
8
8
2
15

арк. 321 і зв., 
акт 291

»» Самуель Чудовський, 
державець

Ілля Дорошенко, отаман с. Сехівщина 5

арк. 322 і зв., 
акт 293

« Андрій Суходольський,
ДІДИЧ

Семен Білець, бурмістр 
слободи

слобода від 
м. Владиславів

50

арк. 322 зв. -  
323 зв., акт 294

28. 06 Даніель Силич, державець Василь Ярмолич, слуга 
Лук’ян Русаненко і 
Прокіп Гурський 3 
м. Брагин

м. Брагин

Брагинська волость: 
с. Микуличі \ 
с. Величини 1 
с. Листв’яни \  
с. Селець І 

(частина) /  
с. Корпилів \ 

(Корпилівка) 1 
с. Кононівщина 1 
с. Мільківщина /  
с. Укли 1 
с. Команів /

70

Разом 130 

Не
залишилося 

жодного 
диму і 

підданого

арк. 324 і зв., 
акт 296

Каспер Базилицький, 
державець

Харко2 с. Андріяшівка 1

2 В тексті присяги Харка, що загалом складається з загальних формул, є, зокрема, таке свідчення: “а інших підданих 
забрано татарською ордою і подим’я всі знесено” (переклад з польської)
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1650р. березня 7

Легенда
Дата

запису
Дідич (власник) і (або) 

державець маєтку
Слуги й піддані, 

які складали присягу
Населені пункти Наявні дими

арк. 343 зв. -  
344, акт 314

06. 07 Пани Трипольські:
Петро і Олександр 
Германовичі

Іван і Геліяш Андрієвичі

Павло Василевич

Степан і Василій 
Федоровичі, дідичі одних 
частин села, державці -  
інших

Григорій Невмирицький, 
слуга
Іван Гавриленко, отаман с. Скородне Разом у всіх 

частинах -  
35

арк. 346 зв. -  
347 зв., акт 317

07. 07 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Марцин Кобилецький, 
державець

Стефан Синицький, слуга 
Остафій Савченко, 
бурмістр
Петро Федькович, 
міщанин

м. П’ятка 170

арк. 348, 
акт 318

»» Стефан Климович 
Мошковський, овруцький 
боярин

Стефан Климович 
Мошковський, особисто 
присягав від себе та 
інших бояр села

с. Мошківці 
(Мошки)

6

арк. 348 і зв., 
акт 319

»» Ісак Шваб, овруцький 
боярин

Ісак Шваб, присягав 
від себе та від імені 
овруцьких бояр -  братів 
Стефана та Івана 
Якимовичів

с. Застав’я 3

арк. 349 і зв., 
акт 320

»» Катерина Боґуцька, 
державець

Павло Пивоваренко і 
Стецько Логвиненко

с. Татаринівка 6

арк. 350 і зв., 
акт 322

» Станіслав Скаржинський, 
державець

Станіслав Липинський, 
слуга
Стецько Федоренко с. Глибочок 5

арк. 350 зв., 
акт 323

Марцин Кобилецький, 
державець

Ілляш Величко с. Рачки 5

арк. 358 і зв., 
акт 333

11.07 Анна-Алоїзія Ходкевич,
ДІДИЧ

Мисько Смаль, отаман с. Пщів Дими 
були, але 

кількість їх 
не вказано

арк. 361 і зв., 
акт 335

12. 07 Анна-Алоїзія Ходкевич,
ДІДИЧ

Стефан Долмацький, 
слуга
Сахно Калащеня 
Омелько

Іван Тищеня

м. Немильня
с. Глумча Велика \  

і Мала3 V 
с. Кочичин ;  

с. Цвіля

37

Разом
40

18

арк. 366 і зв., 
акт 342

15.07 Зузанна Вроновська, 
державець

Марек Машовський, 
шляхтич
Яким Кушнір, отаман с. Галіївка 8

арк. 367 і зв., 
акт 343

16. 07 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Іван і Герасим Юрченки, 
міщани

м. Янушпіль Старий 
і Новий3

133

арк. 369 і зв., 
акт 345

» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Мисько Лашко с. Дідківці 6

3 В юраменті ці та ін. населені пункти згадуються саме так -  як об'єднані (“з села Глумчі Великої і Малої*”, “з міста 
Янушполя Старого і Нового”, “з міста Чуднова Старого і Нового” -  див. наст. стор.). В Покажчику географічних назв їх подано 
окремо (напр., Глумча Велика, Глумча Мала)

68* • 535**Ьщь



‘'Литахшє’

Легенда
Дата

запису
Дідич (власник) і (або) 

державець маєтку
Слуги й піддані, 

які складали присягу
Населені пункти Наявні дими

арк. 371 і зв., 
акт 347

»» Владислав-Домінік
Заславський

Федір Давиденко і Іван 
Лісовець, міщани

м. Чуднів Новий і 
Старий3

200

арк. 371 зв. -  
372, акт 348

»» Адам Радлінський, 
державець

Куц Новак с. Волосівка 3

арк. 372 і зв., 
акт 349

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Павло Прийма с. Сербинів 
(Сербинівка)

9

арк. 373, 
акт 350

»» Войцех Ржевуський, 
державець

Тимко Чолганенко с. Волиця 4

арк. 375 зв., 
акт 355

18. 07 Владислав-Домінік
Заславський

Гришко Керлич с. Дриглів 7

арк. 394 і зв., 
акт 371

21 .07 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Самуель Калусовський, 
державець

Ґабріель Вишневський, 
слуга
Максим Іванович с. Красносілка 20

арк. 393 зв. -  
394, акт 370а

22. 07 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Самуель Калусовський, 
державець

Ґабріель Вишневський, 
слуга
Гнат Пуценко с. Гордіївка 3

арк. 395, 
акт 372

23 .07 Чорнобильський 
домініканський монастир, 
власник

Федір Урієнко, отаман с. Кошівка 6

арк. 396 і зв., 
акт 374

»> Миколай і Щасний 
Мілевські, брати, державці

Пархом Майбурденко с. Козарка 2

арк. 396 зв. -  
397, акт 375

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Крипггоф Скотницький, 
державець

Андрій Колодяженський, 
бурмістр
Яцько Бруша, міщанин м. Миропіль 42

арк. 397 і зв., 
акт 376

*> Чорнобильський 
домініканський монастир, 
власник

Сава Петушенко, отаман с. Лелів 27

арк. 401 зв. -  
402, акт 384

26. 07 Владислав-Домінік 
Заславський, [дідич]

Яхник Скоропад с. Панівці 3

арк. 402 і зв., 
акт 385

Владислав-Домінік
Заславський

Яцько, стражник, 
міщанин

м. Чортория 6

арк. 407 зв. -  
408, акт 391

27. 07 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Лесько Перщенко, отаман с. Дреники 3

арк. 408 і зв., 
акт 392

»> Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Войцех Ржевуський, 
державець на 
ординатському праві

Куц Расаченко, отаман с. Яськівці 2

арк. 408 зв. -  
409, акт 393

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Миколай Кривицький с. Шуляйки 3

арк. 409 зв. -  
410, акт 395

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Томаш Харченко с. Романівна 6

арк. 424 -  425, 
акг413

09. 08 Криштоф Коряцький, дідич Андрій Прийма с. Камінь 4
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1650р. березня 7

Легенда
Дата

запису
Дідич (власник) і (або) 

державець маєтку
Слуги й піддані, 

які складали присягу
Населені пункти Наявні дими

арк. 425 і зв., 
акт414

» Криштоф Коряцький Іван Рудий с. Хижинці 5

арк. 427 зв. -  
428, акт 417

Криштоф Корицький Андрій Луценко с. Троща 7

арк. 428-429, 
акт 418

»» Щасний Броховський, 
державець

Іван Хильченко і Стефан, 
Рибаків зять

с. Вороблівка 34

арк. 442 зв. -  
443 зв., аіег 432

17. 08 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Гришко Станкевич та Іван 
Скороход, міщани

с. Краснопіль 30

арк. 443 зв. -  
444, акт 433

»» Геліяш Бабинський, дідич Опанас Миринович, 
отаман обох сіл

с. Кисоричі 
сл. Новоосівська 

Волька4

30
27

арк. 457 і зв., 
аісг448

19. 08 Вінницький єзуїтський 
колегіум, власник

Пархом Уласенко с. Замисловичі 43

арк. 465 і зв., 
акт 458

20. 08 Олександр Юковський Грицько Ониськович с. Липня 12

арк. 465 зв. -  
466, акт 458а

»» Андрій Русиновський Гнат Миськович 
Мисько Сенченя

с. Кутище
с. Воропаї [Горопаї]

15
9

Ф. 11, оп. 1, 
спр. 3

арк. 105 і зв., 
акт 78 (чор
новий запис 
попереднього 
юраменту)

»» Андрій Русиновський Гнат Миськович с. Кутище
с. Воропаї [Горопаї]

15
9

Ф. 11, оп. 1, 
спр. 13

арк. 468 зв. -  
469, акт 462

25. 08 Міхал і Габріель Тиші 
Биковські, дідичі

Сергій Поховелко, війт 
половини м. Ходорків 
Старий і передмістя

м. Ходорків Старий5 
(половина)і 
передмістя

31

арк. 506 і зв., 
акт 499а

13. 09 Катерина з Домбровських 
Янова Лагевницька

Семен Андрусенко, 
отаман

с. Старосільці 
(частина)

11

арк. 514 і зв., 
акт 505

»» Софія-Серафина 
Ярмолинська, ігуменя 
Корецького і Клинецького 
монастирів

Ярош Відон, війт 
м. Клинець і належних до 
нього сіл

м. Клинець і села6 Разом 80

арк. 514 зв. -  
515, акт 506

»» Міхал Гішовський7, дідич Ждан Лавренко 
Іван Крашко

с. Старосільці (дві 
частини)

23

арк. 515 зв. -  
516, акт 507

»» Ягнішка з Модревських 
Войцехова Соколовська

Андрій Ножка, війт м. Лісовщина 40

арк. 516 і зв., 
акт 508

»» Кристина Русанівна 
Валентова Маковська

Павлюк, отаман с. Вовчинчик Малий 2

арк. 522 зв. -  
523, акт 517

»» Олександр і Абрам 
Корчевські

Кузьма Тимошенко с. Корчів (частина) 
с. Селець (частина)

Разом 16

4 Належала до с. Осів Новий.
5 У місті було понад 50 реєстрових козаків. Частина підданих розійшлася; у передмісті не залишилося жодного диму.
6 Жолонь, Болавщина, Воробйовичі, Пашути, Адамів, Павловичі, Оришки, Куряни, Мочульня (частина), Паршів, Дівошин.
7 В акті вказано, що Міхал Гішовський купив дві частини с. Старосільці у братів Геліяша та Юрія Лагевницьких
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“Яитазхьіє”

Легенда
Дата

запису
Дідич (власник) і (або) 

державець маєтку
Слуги й піддані, 

які складали присягу
Населені пункти Наявні дими

арк. 526 зв. -  
527, акт 521

14. 09 Катерина Флоріянова 
Потоцька

Кіндрат Малоушко, 
білил івський війт 
Іван Коваль, білилівський 
міщанин

м. Білилівка 
с. Дорогинівка 
м. Сокольче 
с. Прушинці

76
10
2
2

арк. 527 зв. -  
528, акт 523

Марцин Вардинський Микита, мельник, отаман 
обох сіл

с. Махаринці 
с. Сестринівка

2
3

Ф. 11, оп. 1, 
спр. 3

арк. 26 і 
зв., акт 16 
(чорновий 
запис попе
реднього 
юраменту)

14. 09 Марцин Вардинський Микита, мельник, отаман 
обох сіл

с. Махаринці 
с. Сестринівка

Разом 3 
(саме так в 
юраменті)

арк. 49 і 
зв., акт 32 
(чорновий 
запис юра
менту)

»» Катерина Флоріянова 
Потоцька

Кіндрат Малоушко, 
білилівський війт 
Іван Коваль, білилівський 
міщанин

м. Білилівка 
с. Дорогинівка 
м. Сокольче 
с. Прушинці

Разом 90

Ф. 11, оп. 1, 
спр. 13

арк. 578 зв. -  
579, акт 574

22. 10 Маґдалена з Пісочинських 
Теодорова Тиша Биковська, 
Міхал і Ґабріель Тиші Би- 
ковські, спадкоємці Теодора 
Тиші Биковського, дідичі

Васько, Бураків зять с. Криве8

арк. 593 і зв., 
акт 589

05. 11 Ян Замойський, дідич Іван Москаль с. Бистрик 14

арк. 614 зв. -  
615, акт 604а

10. 11 Станіслав Яницький Степан Данченко і Сава 
Біда

с. Шпичинці 30

арк. 646 і зв., 
акт 631

21. 11 Андрій Служевський Ясько Швець с. Мошківці Старі 12

Ф. 11, оп. 1, 
спр. 3

арк. 27 і зв., 
акт 17 (це 
чорновий запис 
попереднього 
юраменту)

21. 11 Андрій Служевський Ясько Швець с. Мошківці Старі 12

1651
рік

арк. 184 і зв., 
акт 141

24.01 Ян Увилинський Федір Дердюк, війт 
Іван Боднар, міщанин 
м. Червона

м. Червона 
с. Мошківці Малі

50
12

Ф. 11, оп. 1, 
спр. 14

арк. 33 і зв. (це 
чистовий запис 
попереднього 
юраменту)

24.01 Ян Увилинський Федір Дердюк, війт 
Іван Боднар, міщанин 
м. Червона

м. Червона 
с. Мошківці Малі

50
12

8 Село знищили татари. Дехто з підданих повернувся з неволі, але подим’їв не було



Подвійний подимний податок, 
затверджений 12 січня 1651 року 
реляційним сеймиком Волинського воєводства

“прєзь спустошене сод жолнєра и для голоду, теж по умираню и прочь се подданьїхь розостьє”
ф. 25, on. 1, спр. 268, арк. 622 -  623

“а все пустьіє, содни вьімерли, другиє сод жолниров и для голоду вьшгьли”

ф. 25, on. 1, спр. 268, арк. 562 зв.

Цей податок було ухвалено на двотижневому сеймі
1650 р. -  його конституцію від 5 грудня того року див. 
у першій частині видання за датою запису -  23 січня
1651 р. Суму податку з Волинського воєводства, 
призначеного на оплату війська, визначено в 30 тис. 
польських золотих. У зв’язку з накладенням на євреїв 
Корони 70 тис. польських золотих поголовного податку 
їх було звільнено від сплати цього подимного. На 
реляційному сеймикові Волинського воєводства від
12 січня 1651 р. в м. Луцьк (його ухвалу до актових 
книг записано 13 січня) було вирішено визначену 
сеймом суму в 30 тис. польських золотих зібрати 
шляхом стягнення подвійного подимного податку. 
Його поборцею на сеймику обрано Филипа Бокія 
Печихвостського. Він зобов’язався зібрати подвійний 
подимний податок згідно з оголошеним на сеймі курсом 
польської валюти.

Своїм універсалом від 14 січня 1651 р. (запис від 
25 січня) волинський поборця оголосив про початок 
вибирання подвійного подимного податку. 16 лютого 
1651 р. він записав у луцькі ґродські книги маніфестацію 
про несплату частиною шляхти Волинського воєводства 
до визначеного строку подвійного подимного податку 
і про свій намір притягти неплатників до судової 
відповідальності. Маніфестацією від 21 лютого 1651 р. 
Филип Бокій заявив про несплату волинською шляхтою
16 тис. польських золотих з визначеної сеймом суми в 
30 тис. і підтвердив свій намір притягти неплатників 
податку до судової відповідальності. З березня 1651 р.

волинський поборця заявив про відправлення зібраного 
ним у воєводстві подимного податку до королівського 
скарбу на Радомський трибунал, оскільки ротмістри з 
відповідними скарбовими асигнаціями до нього так і не 
з’явилися. Однак 29 березня до луцьких ґродських книг 
було внесено протестацію від імені Яна Ярмолинського 
про несплату поборцею Филипом Бокієм належної 
платні його корогві. 27 квітня Филип Бокій склав 
згідно з декретом Радомського трибуналу від 1651 р. 
присягу про справедливий збір і передання ним у 
коронний скарб 30 тис. польських золотих, накладених 
на воєводство сеймовою конституцією, лише монетою, 
передбаченою королівським універсалом.

Законність ухвали реляційного сеймику Волинського 
воєводства від 12 січня 1651 р. щодо цього подимного 
податку опротестовувалася. Зокрема, про це йшлося в 
протестації канцлера Великого князівства Литовського 
Альбрихта-Станіслава Радзивілла від 12 січня 1651 р., 
який заперечував правомірність збору з воєводства 
саме подвійного подимного, оскільки сейм призначив 
зібрати з воєводства лише 30 тис. польських золотих 
(запис від 17 січня 1651 р.).

Таблицю складено на основі судових присяг (юра- 
ментів), вміщених в актових книгах, що зберігаються у 
ф. 25, оп. 1, спр. 268 і 270 та у ф. 28, оп. 1, спр. 87.

Про інші подимні податки, ухвалені 1651 р., див. у 
розділі: “Довідки про подимні податки, відомостей про 
сплату яких у документах немає (без таблиць)”.



"Лита зльїе”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 87

1651
рік

арк. 454 зв. -  
456, акт 338

19.01 Олександр Чаплич
Шпановський,
дідич

3 м. Кисилин: 
Войтех
Цибулинський, 
бурмістр 
Василь Бортник, 
райця
Ірш Корсунець, 
міщанин, єврей 
Радко, жура- 
вецький війт

м. Кисилин

Його присілки: 
Дмитрівка Л 
Журавець > 
Старосілля )

55

Разом
15

35 християнських димів 
20 єврейських димів. 
Залишилося пустками 
димів: 43 християнські 
(м. Кисилин 3 
присілками), 16 
єврейських (тільки в 
м. Кисилин; у ньому 
ще 1 єврейський дим 
згорів)

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 268

арк. 105 зв. -  
106 зв., 
акт 85

23.01 Андрій, Юрій і 
Ґабріель Болбаси 
Ростоцькі й вдова 
Вацлава Болбаса 
Ростоцького, 
дідичі половини 
сіл Ростоки, 
Горинь Велика і 
Мала та Порич; 
державці сіл 
Бобровець і 
Крутнів
[Міхал-Юрій 
Чорторийський], 
дідич сіл 
Бобровець і 
Крутнів

Матфій Якименя 
з с. Ростоки

Частини сіл: 
Ростоки 
Горинь 
Велика 
Горинь Мала 
Порич 
[Поріччя] 

Села, належні 
до м. Андріїв: 

Бобровець 'Ь 
Крутнів }

34

Разом
8

У половинах сіл Горинь 
Велика і Мала та Порич 
спустошено “такь пєрєд 
тьш, яко и тепер” всі 84 
дими.
В селах Бобровець і 
Крутнів “нєдостаєть 
водлє коиипуту и квитов 
старих” 54 д и м и

арк. 106 зв. -  
107 зв., 
акт 86

** Кристина Адамова 
Жоравницька,
ДІДИЧ

Яцько с. Теслугів 
с. Бор[а]тин 
с. Добриводи

Разом
53

“а спустошало прєз 
голод... нєдостає/л 
вод луг квитов старих 
дьшовь двадцєти 
чотирох”

арк. 109 -  
110, акт 88

** Ярош [Болбас] 
Ростоцький, дідич

Петро з 
с. Ростоки

Частини сіл: 
Ростоки 
Горинка 
[Велика] 
Горинка 
[Мала] 
Порич 
[Поріччя]

Разом
11

“а през иикурсне 
непрьіятєяские и про 
голод лєть прошльїх 
и тєпєрєшнєго 
димов тридцєть два 
спустошало”

арк. 117 і 
зв., акт 95

25.01 Павло
Пеіьковський,
державець

Миколай
Захаріяшевич,
слуга

с. Туровичі 
(частина)

“иж на части пана 
моєго сєла Турович, 
которую по смерти пана 
Петра Пенского сод 
кор. его мл. отримав, 
жадного диму и халупи 
нє маєшь... тшко 
волокь дванадцєт”

« ■ е .  5 4 0  А * .



1651р. січня 12

Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 124 і 
зв., акт 101

26.01 Олександр
Жабокрицький

Левко
Покотильчик

с. Жабокрики 
(частина)

5 4 “иж я справедливе 
подьшноє з части 
села Жабокрьїкь пана 
моєго з димов чотьірах 
вьібравшьі, готовеє 
соное соддати, а пятая 
халупа спустошала”

арк. 125 зв. -  
126, акт 103

»» Станіслав
Мровинський,
дідич

Саливон
Пархомчик

с. Сернички 
(половина)

13 10 “тєдьі два под тот чась 
проч пошли, а трєтьім 
вьімєрль”

арк. 130 і 
зв., акт 107

27.01 Полонія Винська з 
Клюських, дідич

Пилип Кипнюк, 
від обох сіл

Частини сіл: 
Клюськ 
Клюська 
Воля

Разом
14

“не маигь болшєм 
дьімов, галко 
чотирнадцєть, такь яко 
перед тилі било”

арк. 130 зв.-  
131 зв., 
акт 108

»» Стефан
Жеромський, дідич

Павлюк 
Харчиченя, від 
обох сіл

Частини сіл: 
Клюськ 
Клюська 
Воля

Разом
8

арк. 131 зв. — 
132, акт 109

»» Миколай
Зимницький

Васько Бондар 
(звідки -  не 
вказано)

Частини сіл: 
Хоболтова 
Лоботинська 
Волиця

2
3

“иж я подьшноє з части 
пна моєго такь села 
Хоболтовоє 3 ДЬІМОв 

двох, а два спустошало, 
яко и с части Волици 
Лоботинскоє 3 ДЬІМОв 

трох, а спустошало по 
сотрьіманю квиту сод 
пана Хриниі/кого шєст, 
справедливе вибравши, 
пану поборци соддаю”

арк. 132 і 
зв., акт 110

и Андрій
Радзимінський,
[державець]

Іван Онучко 
(звідки -  не 
вказано)

Частини сіл: 
Хоболтова 
Лоботинська 
Волиця

4
1

“юс я подьшноє 3 
частеє пана моєго 
такь села Волици 
Л[о]ботинскоє з диму 
одного, а другий 
спустошал, яко из части 
села Хоболтовоє з 
домов чотьірох, а пяm 
по сотриманю квиту сод 
єго мл. пана Хриниі/кого 
спустошало, 
справедливе вибравши 
шноє готовєл# соддати”

арк. 132 зв., 
акт 111

»» Вацлав Козика, 
[дідич]

Томаш
Савицький,
боярин

с. Замличі 
с. Бермешів

20
10

“тлж я з маєтности пана 
моєго такь села Замлич 
з димов двадцєти, а 
двацєт пяm спустошало, 
яко и села Бермєшова з 
дьімов десяти, а дєсєт 
спустошало, подьшноє 
справедливе вибралєл* и 
соноє ©ддат готовем”



‘Яитаахш’

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець Піддані, які 

складали присягу Населені пункти

сі,
о*о
V©

>» х
Примітки. 

Причини змін
маєтку

1

в
§X

у кількості димів

арк. 149 зв. - 30.01 [Ледуховські, Марцин с. Полоничне 2 “иж на части пана
150зв., ДІДИЧІ] (частина) моєго его мл. пна Яна
акт 124

Ян Коц, 
[державець]

•

Коца в сєлє Полоничнои 
будучоє, нє мапгь 
болшєй дьімов цєльїх и 
нє зостало по состаттш 
соддаваню в року [1650] 
подьшного толко два,... 
а ©статок, тоєст перед 
козатчьшюю и под 
час козатчизни оосьмь 
домов, а по козатчьинє 
в року [1650] халупь 
чотири, спустошало,
... за розєстєм се и 
вьімартєм подданьїх”

арк. 159 зв. - >» Ян Головинський, Стефан Купка, с. Ясениничі 6 3 “иж на части пана
160, акт 131 [дідич] отаман (частина) моєго нє маєш болшєй 

домов ішко три, 
а состатокь, тоєст 
трьі, прєз ЮГОНЬ 
прьіпадьковьім згорело”

арк. 160 і »» Іван Іван Частини сіл: “иж я нє могучм
зв., акт 132 Жабокрицький Гаврилович, від 

обох сіл
Жабокрики
Ситанка

Разом
3

вод луг старих квитов с 
части сєла Жабокрик и 
Ситаяки двоє подьшноє 
вибрати, толко с тих 
тепер позосталих трох, 
которьіх перед тьш 
бьіло дванадцет”

арк. 164 і 31.01 Миколай Сенюта- Левко с. Серхів 6 “иж в сєлє Сєрховє
зв., акт 136 [Ляховецький],

ДІДИЧ
Лукашевич (частина) на части урожоного 

ero мл. пана Миколая 
Сєнюти, пана моєго, нє 
наг/дуєтсє болшєй по 
сотрьіма̂ ю квиту сод єго 
мл. пана Хриниі/кого 
ДЬІМОв цельїх, толко 
шєсть, а прєз инкурсиє 
непрьіятєлские и прєз 
голод дамов пят 
спустошало”

арк. 164 зв. - [Єремія-Міхал Юсько Войчук з Половини сіл: “состатокь, любо халупи
165, акт 137 Корибут с. Стрільче Підбереззя 27 стоят, подданьїє з них

Вишневецький], Іван Приступка Печихвости 25 для недостатку хлєба
ДІДИЧ з с. Матів Стрільче

Навколиски
12
5

и живности проч се 
поросходьіли, тоєст

Адам Матів 12 димов тридцєт с єм
[К]люнський, Смиків 6 пост аннум [1649-м]
державець (частина) пустими стояти”

арк. 171 і 01.02 [Андрій Ігнат с. Острівок Разом Разом “ижь в маєтьностях
зв., акт 1 Лещинський],

дідич
Ювхимович 3 
с. Любахів

с. Любахів 23 21 пана моєго селах 
Островьку и Любаховє

«■ft 542



1651р. січня 12

Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Ян Буркацький, 
державець

нє мапгь болшем подьшя, 
тьілько двадцать юдин, 
а перед тьїм бьіло 
двадцат три, а то для 
спустошєнья, ижє 3 
голоду хлопи прочь 
поитьі мусєли”

арк. 171 зв. -  
172, акт 2

»» спадкоємці Яна 
Раковського, дідичі

Станіслав
Корчминський,
державець

Савка Биличеня 
і Вакула 
Татиянич

с. Божів 37 “зь сєла мєнованого 
Божова з дьімов 
трьідцати сєми золотьіх 
трьідцать сємь оддать 
готовьі, а спустошало по 
сотрьіманью соста/ннего 
квиту сод его мл. пна 
Хриниг/кого дьшовь 
трьідцать и шєсть”

арк. 172 -  
173, акт 3

»> Стефан
Букоємський

Прод Мельник с. Грушівне 
(частина)

7 3 “ижь нє найдуєтьсє 
тепер большєи, тьілко 
три, а пєрєд тьш водлуг 
старьіх квитовь на той 
части Грушовьна бьіло 
сємь”

арк. 173 і 
зв., акт 4

»* Єремія-Міхал
Корибут
Вишневецький,
дідич

Адам
[К]люнський,
державець

Іван Шимчик і 
Микита Бугатик, 
милятинські 
міщани

м. Милятин 
Частини сіл: 

ПечихвостиУ 
Підбереззя 1 
Стрільче 1 
Навколиски /  
Матів 1 
Смиків /

37

Разом
20

“ижь в мєстє 
Милятьінє ДЬІМОВЬ 
большєй нє маад, 
тмлко трьідцать сємь, 
а десять пустьками 
стоять, такьжє в селах 
соколичньїхь кнєжатьі 
его ш. в Пєчьгхвосьтєх, 
Подбєрєзю, Стрьи/чу, 
Навькольїсках, Матове, 
Смьпсовє на частяхь 
тьілко кнєжатьі его мл., 
сод першоє ДОЗОЛЯЦИИ 
козацькоє и татарскоє в 
тьіх всих селах дьімовь 
двадьцать”

арк. 181 зв. — 
182 зв., 
акт 11

»» Олександр Гулевич 
[Дрозденський], 
дідич с. Дроздні, 
Гудчий Брід, 
Семеренки і 
Довге, державець 
с. Черемошне і 
Воєгоща

Онисько 
Гарасимович з 
с. Дроздні і його 
присілків 
Мисько Гудка з 
с. Черемошне 
Яким Єловик з 
с. Воєгоща

Частини сіл: 
Дрозні \  
Гудчий Брід ( 
Семеренки 1 
Довге /  

с. Черемошне 
с. Воєгоща

Разом
15

20
17

Подимне повною мірою 
не було зібрано, “ижь в 
тьіх маєтьностях пана 
нашого, мєновитє в 
Дрозднях, Гудчьімь 
Броде, Сємєрєнках 
и Доілгимь, в частях, 
которьіє пан мой 
трьімаєть, нє наличилам 
и нє мапгь болшей 
дьімов и домов, 
в которьіх людє 
мєпгькають, тьілко 
пєтнадцать, а шєсть по 
пропгьльш квите



“Jluma зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(абр) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

•

спустошало и проч 
подданьїє розьшгьлисє, 
а другмє для голоду 
вимерли; в Чєрємопгьнє 
двадцать, а десять 
спустошало и прочь 
подданьїє розьишлисє; 
вь Воєгосчьі 
сємнадцать, а двадцать, 
польпєта [4,5] и третяя 
част дьіму, кгдьіжь 
єго мл. пан напгь в тьіх 
маєтьностях пєвьньїє 
тьілько части свои 
маєть, спустошальї, 
проч подданьїє 
розьшшьісє”

арк. 188 і 
зв., акт 17

»» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Щасний-Збожний
Лайщевський,
державець

Іван Панченя с. Коршів 24 20 “ижь... в сєлє 
Коршовє нє маад 
болшєй ДЬІМОв, ТЬИКО 
двадьцать, а перед 
тьімь, водлуг квиту єго 
мл. пна Хрьтш/кого, 
поборцьі воєводства 
Вольїньского, бьіло 
двадцать чотири; 
которьіє тепер, ДЛЯ 
розостя сє прочь 
подданнх, спустошальї”

арк. 193 і 
зв., акт 21

03.02 Ярош Нецевич Іван Таралик, 
коваль, підданий 
з с. Поридуби

с. Острів 'І 
с. Хотивль /  

с. Поридуби 
(частина)

Разом
1
3

“иж ь ... в селах Острове, 
Хотивлю ТЬІЛКО дьш 
шдинь, а в частьі 
Порьідубьской ДЬІМОв 

три, состатокь, што 
бьшо по квите ЄГО мл. 

пна Хриниі/кого дьімов 
чотири, спустошало”

арк. 196 — 
197, акт 24

»* Євфрузина
Секлицька Войтко Полулях

Частини сіл: 
Туличів 
Клюськ

4
2

“ижь в сєлє Туличовє 
и Кліоску, части пнєє 
моєє, нє наидуєтьсє 
дьімовь болшей, ТЬІЛКО 
в Туличовє чотири, а 
в Клюску два, а юдин, 
по юдданю подимного 
ero мл. пну Стефанови 
Хриниг/кому в року 
прошьлом [1650], 
спустошаль в Туличовє”

арк. 197 і 
зв., акт 25

Міхал Завадський,
ДІДИЧ

Яцько
Лавришук

с. Ставки 
(частина) 

с. Волька

26

5

21

3

“нє наличьіль водлуг 
квитовь ЄГО мл. 

пна Хрьіницького, 
поборцьі воєводства 
Вольїньского, дьімовь,

544 А*,



1651 р . січня 12

Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

тьілко в части сєла 
Ставьков двадцать 
©динь, а пєрєд тьімь 
бьіло двадьцать шєсть; 
вь Ва/щє зас три, а 
пєрєд тьімь бьіло пя/и”

арк. 198 зв. -  
199, акт 27

я Вацлавова
Овлочинська,
дідич

Іван Кролик з 
с. Ставки

с. Овлочин 
с. Ставки 

(частина)

Разом
26

Разом
17

“нє наличьіль болшєм 
дьімовь водлуг п^шьіхь 
квитовь его мл. пана 
Хриницького, тьілько в 
сєлє Овлочьімє и в сєлє 
Ставьках сємнадцать, 
а пєрєд тьімь бьіло 
двадцать шєсть”

арк. 199 -  
200, акт 28

»» Юрій
Свентицький,
ДІДИЧ

Гаврило Савеня с. Гать 12 “дьімьі албо халупи в 
помєномь сєлє Гати 
справедливе, будучи ©д 
всєє громади ©бранимь 
и дєпутованьїмь, 
личьіль и пораховаль, 
которьіхь нє намдуєтьсє 
ба/шієм, тьілько димовь 
цальїх дванадцать, а 
прєз голод, южь по 
квите пна Хрьіниі/кого, 
поборцм прошьлого 
воєводства Волинского, 
два дими спустошало”

арк. 200 і 
зв., акт 29

Рафал
Будзишевський
[державець]

Андрій
Камінський,
слуга

с. Золочівка 30 “в которомь сєлє 
нє нальїчьигь 
большєм димовь 
тилько тридьцать, 
а ©динадцать дьімов 
в року прошьломь 
[1650], по ©дданю
южь ПОДЬІМЬНОГО, 
спустошало, а то прєзь 
розостє сє подданихь 
прочь для голоду”

Ф. 28, on. 1, 
спр. 87

•

арк. 491 зв. -  
492 зв., 
акт 360

Свирські, дідичі 
частини с. Овадне

Луцько-Острозька 
єпископія, власник 
с. Фалемичі та 
його присілків

Андрій
Заленський, дідич 
однієї частини 
с. Овадне,

Ян Вербицький, 
слуга

Лесько
Тетеручок, війт 
с. Овадне

Гаврило 
Гайдучок, війт 
с. Фалемичі

с. Овадне 
с. Фалемичі 
Його присілки: 

Седмярки 
Фалемицька 
Волька

20
3

9
10

У с. Овадне стояли 
пустками 6 димів, як це 
й було 3 квітня 1650 р. 
при сплаті подимного 
Стефану Хрінницькому. 
У с. Фалемичі та його 
присілках, порівняно 
з 3 квітня 1650 р., 
втрачено 8 димів, 
піддані з яких або 
вимерли, або розбіглися 
через утиски жовнірів

69 - 8-929 ^ 5 4 5 ^



“Лита зхьіе’

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

державець другої; 
державець 
с. Фалемичі та 
його присілків

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 268

арк. 213 і 
зв., акт 40

04. 02 Олександр
Конецпольський,
[дідич]

Яцько Ігнатів с. Корсів 
с. Коззя

15
5

“подьімноє двоє, на 
жолнєра уфалєноє, 
с помєнєного села 
Корсова и села Козоє 
вьібраль, тоєсть, зь 
сєла Корсова з дьгмов 
пєтнадьцати, а зь 
сєла Козоє з димовь 
пєти, а водьлуг квиту 
ero мл. пана Стєфана 
Хриницького нєдостаєт 
димов дєсєть”

арк. 213 зв. -  
214зв., 
акт 41

>» Андрій Фірлей,
державець
[королівщини]

Филип
Авошевич

с. Смідин 75 “ и ж ь  Я ПОДЬІМНОЄ

двоє з сєла Смидина 
3 димовь сємидєсять 
и голи (кгдьіжь для 
сродзє стислих часовь 
пєигнадцать пустою» по 
юрамєитє прошломь 
в року пропгьлолі 
учьінєньш показало сє) 
вьібраломь”

арк. 214 зв. -  
215,акт 42

»» Станіслав і 
Ярош [Болбаси] 
Ростоцькі

Павло Пірус с. Коростова 25 “ижь в сєлє Коростовом 
... по вьіданю 
подимного єго мл. пану 
Хриниі/кому в року 
прошломь [1650] дьшов 
тьшько двадьцать пять, 
а спустошало прєз 
жолнєра и нєдостатокь 
хлєба димов 
пє/янадьцать”

арк. 215 і 
зв., акт 43

»» Ян
Марцишевський 
Явґель, дідич

Петро Каспер с. Блудів 60 “иж ь я в сєлє  Блудовє 
... нє наличьигь 
болшєм димовь, 
тилко шєс/ядєсять, 
а спустошало по 
сотриманю квиту сод 
єго мл. пана Стєфана 
Хриниг/кого дєсєть”

арк. 215 зв. -  
216, акт 44

»* Станіслав
Корчминський,
ДІДИЧ

Федір Корнієня і 
Гарасим Тищеня

с. Двірець 23 “з димов двадцати 
трох зь сєла Дворца 
соддать, а спустошало 
димовь и халуїгь три, 
по штриманю юстатнєго 
квиту сод єго мл. пана 
Стєфана Хриниг/кого”

<9*. 546-»*»



1651 р . січня 12

Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 216 — 
217, акт 45

»» Адам-Олександр 
Санґушко, дідич

Ян
Сестревитовський,
державець

Кіндрат Кіт, від 
обох сіл

с. Залісці 
с. Краснодуб’я 

(частина)

18
12

“поличьіл ДЬІМЬІ и 
халупи, в которьіх 
балшєм нє наличьіломь, 
талько в Залєсцах 
сосмнадцать, а в 
Краснодубю части 
дванадцать, в (одно 
мєстцє злу[ч]ьівпш 
дьімов тридцять, ажє 
по штрьіманю квиту сод 
ero мл. пана Хриюн/кого 
два дьімьі спустошальї и 
нє маш”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 87

арк. 494 зв. -  
495, акт 362

»» Даніель і Катерина 
Пузовські, 
подружжя, дідичі

Ян Яворський, 
слуга
Яцько Винник

с. Пузів 
(частина)

22

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 268

арк. 228 і 
зв., акт 56

06.02 [Зофія] Геліяшова
Малащинська,
дідич

Ігнат
Ярмошевич 
(звідки -  не 
вказано)

Частини: 
с. Бутятичі 
м. Володимир

Разом
14

“ижь в сєлє Бутятичах 
и вь Володимєру, 
частєх панєє моєє, нє 
наличилєм болшєм
ДЬІМОв И ДОм о в , ТОЛКО

чотцрнадьца/и, а 
чотири по оотриманю 
квиту сод єго мл. пана 
Хриницького убили и 
нє мапть”

арк. 229 і 
зв., акт 57

»» Андрій Фірлей,
ДІДИЧ

Стефан Яневський, 
державець

Семен
Смеркитик з с. 
Осьмиговичі

с. Осьмиговичі 
Присілки: 
Ловища 
Синявка

Разом
60

“ижь Я ДВОЄ ПОДЬШНОЄ 
зь сєла Осмиговичь 
и присєлков до нєго 
належачих скутєчнє 
пораховавшьі, в тих 
мєнованих сєлє и 
прис€77ках, з димовь 
шєс/иидєся/я (кгдьос 
по прошлал* содданю 
подимьного и присєги 
на то виконаньємь, 
для сродзє СТИСЛЬІХ И 
голодних часовь за 
розємстєм сє убогих 
людей, которьіє нє ТОЛКО 
повинносте паньскихь 
содьдавати, але и 
виживьлєня собє МЄТИ 
нє могли), показалос и 
налєзло

69* **.547Ять



“Лита злш ”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

пустою», мєновитє 
вь Осмиговичах 
содинадцать, в Сєнявьцє 
CDCMb, на Ловисчах 
©дьна, вьібралєм, 
што учинить золотих 
шєстдєсять”

арк. 230 і 
зв., акт 58

»» Андрій
Єловицький,
[дідич]

Стець 3 
с. Кам’яниця

с. Кам’яниця 
с. Туриковичі 
с. Підлужжя 
с. Забологтя

5
1
1
1

“в Камєници дьімовь 
пять, вь Турьїковичах 
©день, в Подлужю 
©дєнь, а в Заблоцю 
такжє ©дєнь, а 
нєдостаєть водьлугь 
квиту єго мл. пна 
Хрьіниг/кого дьімовь 
семи, КГДЬШГ тьіє сємь 
пустками стоят,... а то
ДЛЯ ТОГО, ИЖЬ ПЄрЄб) ТЬШ

нєприятєл тьіє добра 
спустошьіл, а тепер 
хлопи ©дьни зь голоду 
ПОМЄ/7ЛИ, а другиє прєчь 
жьівячьіс пошли”

арк. 231 — »» Станіслав Павло Величко с. Красне Разом 21 “в сєлє Красноьм дьімовь
232, акт 59 Корчминський,

ДІДИЧ

Хвесько Жданик 
Гаврило Кіприк

с. Кальнятичі 
с. Ставрів

55 6

14
двадцат ©дєнь, в 
Калнятичах дьімов 
шєст, в Ставровє 
дьімов чотирнадьцат, а 
в року прошлеш сод єго 
мл. пна Хриницького 
квит ©триманий бил 
на дьімовь пєтдєсят 
пят, ажє тєпєр убило 
дьімов чотирнадьцат 
и нє мапгь ... в Красном 
димовь дєсєт, в 
Калнятичах два, в 
Ставьровє два”

арк. 232 і 
зв., аісг 60

» Федір Святополк 
Четвертенський, 
дідич

Грицько 
Максименя (з 
якого села -  не 
вказано)

с. Сіянці 
с. Садки 

[частина]

Разом
27

“ижь я в сєлє Сєяньцах 
и в сєлє Садьках... 
нє наличилєм болшєй 
димовь, толко двадцать 
сємь, а спустошало по 
©триманю квиту сод 
єго мл. пна Стєфана 
Хриницького дєсєт”

арк. 232 зв. -  
233 зв., 
акт 61

»» спадкоємці
Олександра
Верховського

Курило Савеня с. Верхівськ 
(частина)

8 3 “а пят прєз нєприятєля 
тєпєрєшнєго Рєчи 
Посполитоє суть 3 
кгруньту знєсєниє И 

спалєниє”

«в. 548
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Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 233 зв. -  
234, акт 62

»» Анна Ґлембоцька Клим Каленичок с. Смордва 
[частина]

10 “а остаток спустошало, 
тоест пять”

арк. 234 і 
зв., акт 63

»> Королівщина

Прокіп Посник, 
[державець]

Василь
Федорович,
челядник

с. Вижва 4 1 “для розємстя сє 
пожданих, и сод голоду 
стислими тьіми 
часи повимєраньїх, 
такьжє содь жолнира 
знисчонихь”

арк. 249 зв. -  
250, акт 78

»» Андрій Фірлей, 
дідич Вашко

Вацькович

м. Мосор 
с. Голоби

Голобська
волость:

Путині
Вовчицьк
Димития-
нівка
Мосор
Старий
[Угли]
Вигнанка

Разом
218

А пустками стоять 
“в мєстєчку Мосорє 
пєтдссят двє, в 
Пугинях оосмь, в 
Волчиику шєст, в 
Димитьіяновьцє пят, 
в Старам сєлє Мосорє 
шєс/янадцать, в Гупіях 
дєсє/я, на Викгна/щє 
оосмь”

арк. 294 зв. -  
295, акт 108

07.02 Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Федір Семененя 
Федір Боровик

с. Пелча 
с. Будераж

51
8

17
5

“сопрочь боярь, коториє 
звикли сособьно давати. 
А то для спустошєня И 
пог/стя прєч з убозтва 
великого подьданихь”

арк. 295 і 
зв., акт 109

>» Міхал Корибут 
[Воронецький]

Андрух 
Літовчик з с. 
Тристень

Частини сіл: 
Тристинь 
Раймісто 

с. Ясенівка

Разом
24

“а шєст, по виконаномь 
юрамєньтє вь року 
пропгьломь [1650] 
и оодданю єго мл. 
пану Хриницькому 
подимьного, димовь 
шєсть спустошало”

арк. 296 і 
зв., акт 110

Павло Гулевич 
Дрозденський, 
дідич

Ярмола Лапик з 
с. Клюськ 
Юсько
Матіяшевич з 
с. Дроздні

Частини сіл: 
Клюськ  ̂
Клюська > 
Волиця ) 
Дроздні 'і 
Гудчий Брід/

Разом
22

Разом
33

Разом
13

Разом
28

“остатокь прєзь 
голодь и розомстє 
прєчь подьданихь 
спустошало”

арк. 296 зв. -  
297, акт 111

*» Києво-Печерський 
монастир, власник; 
архімандрит -  
Юзеф Тризна

Левон Пурщеня с. Городок 
с. Обарів

Разом
150

“а спустошало по 
сотриманю квиту сод 
єго мл. пана Стєфана 
Хриницького 
пє/ид[єс]я/я”

арк. 297 зв., 
акт 112

Миколай Кисіль,
ДІДИЧ

Трохим Пугачик с. Вощатин 
(частина)

7 4 “ижь в маєтности 
пана моєго части села 
Восчатина нє маигь 
болшє дьімовь, толко 
чтири, а пєрєд тим 
било сєм”

70-8-929 ***.549 А *



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 298 і 
зв., акт 113

»» Ян на Гулевичові 
Гулевич, [дідич]

Хведина, возний 
Ґресько (з 
якого села -  не 
вказано)

м. Гулевичів 
с. Радошин") 
с. Уховецьк> 

(частина))  
с. Поворськ 
с. Озерне 
с. Рудка [Руда] 
с. Зайцівка 
с. Радошин- 

ська Волька

35

Разом
15

10
6
4
3
2

“а иньшьіє 
попустошали”

арк. 298 зв. -  
299, акт 114

»» Казимир
Нарушевич, дідич

Сидір Булгаченя 
Крисько 
Олещеня (з 
якого села -  не 
вказано)

с. Сенів 
с. Бокшин 
с. Тудорів

60
10
55

“ажє по квитє єго мл. 
пана Стефана Хриниць- 
кого убьшо с тьіх всихь 
маєтьностєй, прєзь го- 
лодь и розоистє сє подь- 
даньїхь прєчь, сто пєт- 
дєсят чтьірьі, а зостаєть 
сто двадьца/w пє/я”

арк. ЗОЇ — 
302, акт 117

08. 02 Вацлав
Калусовський, 
дідич частини 
с. Любитів і 
с. Любитівська 
Волька

Олександр Солтан 
Шпраський -  
частина с. Любитів 
(дідич чи 
державець -  не 
вказано)

Гриць Гупалик с. Любитів 
(частина) 

с. Любитівська 
Волька 

с. Любитів 
(частина)

Разом
59

“ижь не наидуєтсє 
балшєм дьімовь... 
вь сєлє Любитовє и 
Валцє Любитовьском, 
толко пєтдєсят 
дєвєт..., а ижь дьімовь 
дванадца/и... по 
соДцаню такьрочьного 
подьшного,
спустошало..., такжє и с 
частьі пана Алєкьсаядра 
Сольтана Спраского вь 
том же сєлє Любитовє 
єдєнь дьш спустошал, а 
з другого юддаєт”

арк. 302 і 
зв., акт 118

»» Олександр
Конецпольський,
ДІДИЧ

Василій 
Богданецьз 
с. Радивилів 
Авдій з 
с. Немирів

м. Радивилів 
с. Немирів \ 
с. Парипси 1 

[Опарип- 1 
си] / 

с. Глив’ятин І 
[Лев’ятин]/

80

Разом
39

“ижь вь мєстє 
Радивиловє зостаєть 
только дьімовь 
сосмьдєся/и, а прєзь 
вьімєрьтє и розойстє 
сє сод голоду людєм 
спустошало семцесят 
сосмь; вь сєлє 
Нємировє, Парьіпсовє и 
Гливьятьінє найдуєтсє 
толко тридьцат дєвят, 
а по квитє єго мл. пана 
Стефана Хриницького, 
поборьцьі прошьлого, 
спустошало дєвєть”

арк. 302 зв. -  
303, акт 119

*» подружжя 
Турів [Казимир 
і Катерина з 
Шибинських,
ДІДИЧІ]

Никін Дмитрик с. Смиків 
(частина)

11 5 Решта “прєз розойстє 
сє прєч подданьїх, 
спустошало”



1651 р. січня 12

Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 303 -  
304, акт 120

»» Зофія Янова
Раковська,
державець

Семен
Леськович

с. Холонів 
(частина)

8 “з часта єє ш. 
панєє Раковьскоє 
засьтавьноє вь сєлє 
Холонєвє, дьімьі альбо 
халупьі поличьівьпш 
и пораховавьшьі, нє 
наличьілємь большєм 
надь дьімовь альбо 
халуїгь сосмь..., 
состатокь вєдлугь 
старьссь квитовь и 
пропгьлого поборьцьі 
єго ш. пана Стєфана 
Хриницького, которьіє 
погорєли, для великого 
прєз нєпрьіятєля 
короньного спустошєня 
добрати нє могьлєм”

арк. 304 і 
зв., акт 121

»» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

[Андрій
Линевський,
державець]

Сенько Кузьма с. Холопичі 80 55 “Остатокь прєзь 
нєпрьіятєля Крижа 
Свєтого спустошало”

арк. 304 зв. -  
305, акт 122

»» Корецький
францисканський
монастир,
державець

Зінько Дмитреня с. Дуплинки 34 22 В юраменті за 
1650 р. вказано, 
що це володіння -  
дідичне (див. через 
географічний покажчик) 
“состатокь прєзь 
голодь и розоистє 
прєчь подьданьїхь 
спустошало”

арк. 305 -  
306, акт 123

»» Владислав
Лещинський,
[дідич]

Бартош
Поліковський
і Стефан
Садинський,
берестецькі
міщани

м. Берестечко 
і два його 
передмістя 
(які саме -  
не вказано)

Разом
75

“содь пєрьшоє 
дєзоляций козацькоє 
и татарськеє вь томь 
мєстє Бєрєстєчьку и 
пєрєдьмєстях [двохь] 
дьімовь чотирьдєсят и 
пять, а спустошальїхь 
цвадцат шест; а 
жьідовьскихь, вь 
которьіхь ЖЬІДЬІ 
мєпгькають, шиньки 
и розьниє гєньдли 
ведуть, домовь 
тридьца/и, а спустошало 
дьімовь жьідовьскихь 
чотирьдєсять два”



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 306 і 
зв., акт 124

» Владислав
Лещинський,
[дідич]

Мартин 
Скрипченя 
Семен Ґеґос (з 
якого села -  не 
вказано)

[Присілки 
м. Берестечко]: 
с. Острів 
с. Пляшівка 
с. Пляшева 
с. Рідків 

(половина) 
с. Волиця 
с. Солонів 
с. Кутрів 
с. Волька 
с. Мірва

Разом
54

“з сєль Острова, 
Пляшовьки, Пляшовоє, 
половицьі Ридькова, 
Вольїцьі, Солонова, 
Вольки, Кутьрова, 
Мирвьі на спустошєньє 
водьлугь юрамєньту 
вь року прошьльїмь 
[1649], на которьш 
юрамєньгь большєй 
за спустошєньє ,̂ 
розойстємь И ПОВЬІМИ- 

раньєм з голоду подь- 
даньїхь... по ютьри- 
маню квиту пропгьлого 
поборьцьі єго мл. пана 
Стєфана Хриницького 
спустошальїє, только 
золотьіхь пєтьдєся/и 
и чтьірьі, а нє 
большєй вибрали. А 
спустошальїхь дьімовь 
сємдєсять и шєсть”

арк. 307- 
308, акт 125

»» Киліян
Вільгорський,
[дідич]

Максим Смчик і 
Влас Кибальчик, 
горохівські 
міщани

м. Горохів 
Горохівська 

волость: 
с. Горохів 

Старий 
с. Марковичі 
с. Рачин 
с. Озерці

Разом
250

Разом
162

“нє наличилисмо 
большєй над димовь 
мийских, хрєстяньских 
и жьідовьских, 
такьжє и зо вьсих
СЄЛЬ ПОМЄНЕНЬІХ,
подьшного двойга 
сто шєс/идєсять и два 
золотихь польскихь.
... А состатокь водлугь 
прошьльїх квитовь, 
водлугь квиту єго мл. 
пана Хриницького, 
поборьци прошьлого, 
которьіх било пультрє- 
тяста для великого прєзь 
нєприятєля коронного 
спусьтошєня и розєйстя 
для того жь спустошєня 
подданьїх”

арк. 348 -  
349, акт 168

09. 02 Ян Ярмолинський, 
дідич

Андрій
Кробановський 
Грицько 
Горлачик (з 
якого села -  не 
вказано)

с. Шумбар та 
інші села 
Кременець
кого повіту1

“юво згола убило прєзь 
дєзоляцию нєприятєл- 
скую с тихь ВСИХЬ сєл 
вьіжєй помєнєнихь 
водлугь пропгьлихь 
квитов єго мл. пана Хри
ницького димов сто 
сосмьдєся/я и чтири”

1 с. Шумбар -  залишилося 5 димів, с. Горбівці -  6, с. Темногайці -  7, с. Загайці -  8, с. Мізюринці -  4, с. Матвіївці -  5, 
с. Піщатинці -  6, с. Гридківці -  1, с. Волиця -  4, с. Кошелівка -  1, с. Преморівка -  4, с. Новогородчиці -  2, с. Ілляшівка 
[частина] -  2, с. Новий Став -  1, с. Семенів, с. Данилівна і с. Турівка -  “диму жадного не маш”

5 5 2  А ч ь



1651р. січня 12

Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 349 і 
зв., акт 169

Казимир Чаплич
[Шпановський,
дідич]

Федір 
Пилипович 
з с. Милостів

Частини сіл: 
Милостів 
Плоска

9
3

“шєст по юдданю 
ПОДЬШНОП) єго мл. 
пну Хрьшицькому 
в  року ПрОПГЬЛОьИ 

спусьтошало”

арк. 350 і 
зв., акт 170

»* [Милецький 
монастир, власник; 
архімандрит]
Юзеф Чаплич 
Шпановський

Улас Миценя (з 
якого села -  не 
вказано)

с. Пісочне 
с. Синів 
с. Підсинівка 
с. Ниці 
с. Солов’їв 
с. Комарів

Разом
156

“ижь в маєтностяхь 
пана моєго вьіжєм 
мєнованьїх нє найдує/исє 
болшєй дьімовь, толко 
сто пя/идєсят ш ест, 
с тих, справедливе 
вьібравьшьі, соддаю, 
а болшєй водлугь 
старьіхь квитовь 
прєзь спустошєньє 
вьібратьі нє моглєм и 
нє вьібралєм; а дьімовь 
шестдесят и чтьірьі 
убьіло”

арк. 350 зв. - Станіслав Олешко, Василій с. Перковичі Разом Разом “нє мапть большєм
351, акт 171 державець Судятинський 3 

с. Волохи
с. Дубно 
с. Волохи 
с. Борки 
с. Мостища 
с. Бояри

70 66 дьімовь только 
шєстьдєсять шєсть; а 
водьлуг квиту єго мл. 
пана Хрьіницького 
бьшо сємьдєся/и, а то 
для згорєльїх в сєлє 
Пирковичахь и Волохах 
чотьфох халупь”

арк. 351 і 
зв., аісг 172

99 [Крипггоф
Опалинський,
доживотний]
державець

Онопр
Васько

с. Бахів 
с. Хоташів 
Ковельського 
староства

15
15

“ижь в сєлє Баховє 
дьімов только 
пєтнадьцять, а 
дєсет спустошало; 
в Хоташовє дьімовь 
только пятьнадьцять, 
а пє/инадьцє/и по 
содьданью подьімьного 
в року пропгьломь 
[1650] спусьтошало 
и водьлугь квиту єго 
мл. пана Хрьшицького 
дьімовь двадцат пять 
в тьіхь собохь сєлахь 
нєдостаєть”

арк. 351 зв.-  
353 зв., 
акт 173

Андрій
Лещинський

Ярома 
Борикович 
Грицько Валевич 
Прокіп Сакович 
Микита 
Зинилович 
Іван Савченя 
Павло
Калиникович

м. Чорторий- 
ськ 

с. Новосілки 
с. Лисів 
с. Полиці

с. Биричівка 
с. Більська 

Воля

200

40
51
100

36
44

160

30
21
70

15
30

“такь для знисчєня 
прєзь нєприятєля, 
яко тєжь и прєзь 
ршньїє припадьки 
суть спустошоньїє и 
знисчоньїє”

« A J J 3  Д е



“Лита гхьіе"

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 353 зв. -  
354 зв., 
акт 174

»» діти і спадкоємці 
Юрія Річицького -  
Андрій, Петро,
Ян, Катерина і 
Оршула, [дідичі]

Шимко 
Пломенський 
та Ігнат 
Гайкович -  “з 
мєста и волостн 
Стобуховьскоє”

м. Стобихва 
с. Козлиничі 
с. Кре[ч]евичі

/

98
80
30

“по сотрьшаню 
сосьтатьнего квиту юдь 
урожоного єго мл. пана 
Стєфана Хрьіницького, 
поборьцьі воєводьства 
Вольїнского, з волостн 
тоє Стобуховьскоє, 
в мєстє Стобухьвє 
спустошало домовь и 
халутть двадьцять и 
єдьна, а нє маш толко 
на тот час дьімовь и 
халупь дєвєтьдєсяти и 
сосмь; в сєлє Козьлини- 
чахь дьімь єдєи и 
халупа спустошала и нє 
мапгь балшєй, только 
домов сосмь десяти; 
в сєлє Крєлєвичахь 
спусьтошало дьімовь 
и халупь дєсєть и нє 
маєпгь большєм, толко 
дммовь трьідьцєть; што 
мьі... на то присягаєм”

арк. 354 зв., 
акт 175

»» Миколай- 
Олександр Рамулт

Ярош Зозуленя с. Юськівці 
(Юшківці)

21 3 “ижь я ... нє моглємь 
большєй вьібратьі 
подьімьного з сєла 
Юпгьковєць для 
спустошєня и прєч 
пойстя, тудєжь по 
умираню з голоду 
подьданьїх, толко дьімов 
трох, а било двадьцять 
єдєнь”

арк. 355 і 
зв., акт 176

»» Андрій
Линевський -  села 
Шупків, Річиця, 
Риштвинець і 
Толмахів; дідич 
чи державець -  не 
вказано

Ядвіга Линевська, 
його дружина, 
державець частини 
с. Бабин

Клим Прийма с. Шубків 
с. Річиця 
с. Риштвинець 
с. Толмахів 
с. Бабин 

(частина)

15
10
24
13
12

“ижь в сєлєхь Шубьковє 
дьімовь пятинадьцать, 
а спустошало 
чотирьдєсяти шести; в 
сєлє Рєчицьі ДЬІМОВЬ 
дєсєти, а спустошало 
тридьцати сосмь; в 
сєлє Рипгьтвиньцу 
двадцать чтьірьі, а 
спустошало двадьцать 
два; в сєлє Тольмаховє 
дьімовь тринадьцать, 
а спустошало дьімовь 
тринадьцать; вь Бабине 
дьімовь дванадьцать, 
спустошало двадцати 
чтьфьі... которьіє 
спустошоньїє суть 
[1649 року], такь прєзь 
нєпрьіятєля короньного,

***** 554 А©



1651р. січня 12

Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

яко тєжь и прєзь 
жольнира уставичьного 
Рєчьі Посполитоє”

арк. 355 зв. -  
356 зв., 
акт 177

» Петро
Муканський,
державець

Олексій
Панькович,
бурмістр

м. Вижва 
Стара

[Разом]
45

[Разом]
35

“ижь я по оотрьшаномь 
квитє юдь єго мл. 
пана Хриницького 
подьімя вь мєстєчку 
Вьіжьвє Старой, для 
спустошєня и юдьнихь 
пойстя, а другихь 
поумєраня подьданьссь, 
нє наличьілєм балшєй, 
тшко трьідьцать пять, 
а бьіпо чотьірьдєсять 
пять”

арк. 359 і 
зв., акт 180

10.02 Станіслав
Корчминський

Дацько Гриценя с. Цевеличі 16 “а спустошало 
по ютрьіманью 
юстатьнєго квиту юдь 
урожоного єго мл. пана 
Стєфана Хрьіниі/кого, 
поборьцьі воєводьства 
Вольїньского, дьімов и 
халупь пять”

арк. 359 зв. -  
360 зв., 
акт 181

»» Анна-Алоїзія 
Ходкевич, дідич 
сіл Гориця, 
Берездівка, Стовби 
іМонятин

Ястрембська, 
державець 
с. Монятин

Лесько Новачок
с. Гориця ^ 
с. Берездівка/ 

с. Стовпи 
с. Монятин

Разом
40
15
6

Разом
23

1

“а то для спусьтошєнья 
великого и розєйстя сє 
прєч подьданьссь юдь 
голоду”

арк. 361 і 
зв., акт 182

»» Марціян-Базилій
Мілевський,
державець

Семен
Ничипореня

с. Довжок

с. Пашуки 
(Капустин) 

с. Котів 
(Котівка)

34

9

1

24

8

1

“нє наличьигь вєдлє 
квиту єго мл. пана 
Хрьіниг/кого, поборцьі 
воєводства Вольшского, 
дьімовь, тшко в еєлє 
Должьку двадцєт 
чотьірьі, а перед тьш 
бьіло трьідцєт чотьірьі; 
в еєлє Пашуках албо 
Капустьінє юсмь, а 
пєрєдь тьімь бьіло 
дєветь; в еєлє Котовцє 
з дьіму ЮДЬНОП), яко и 
пєрєдь тьімь бьіло”

арк. 361 зв. -  
362 зв., 
акт 183

»» Лукаш Окол, 
[державець]

Левон
Пилипович

с. Полиці 28 “а дванадьцєть 
по квитє єго мл. 
пана Хриницького 
спустошало”

«А  555Лт



“Лита злш ”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 362 зв. -  
363 зв., 
акт 184

[Костантий] 
Павлович, дідич 
частини сіл Тесів і 
Хрінів

нащадки Даніеля 
Павловича, дідичі 
другої частини 
цих сіл

Петро Чученя 
і Степан 
Воєводеня -  від 
різних частин 
с. Тесів

с. Тесів і 
с. Хрінів 
Частина 1-а 
Частина 2-а

»

34
33

“ижь вь часьтьі
ДЄДЬІЧЬНОЙ єго ш.
отьца Коньстаньтого 
и тєпєрь комєньтарого 
Павловича подьімья 
вь Тєсовє и Хрєновє 
найдуєтьсє трьщьцєть 
чотьфи, а шєстьі, 
за спусьтошєньєм 
нєпрьіятєльсюш 
и нєдостатькомь 
подьданьїхь, 
нєдостаєть..; в часьтьі 
зась потомьковь 
зопгьлого пана Даниєля 
Павьловича наидуєтьсє 
подьшя трьідцєть три, и 
трохь халупь пустихь, 
зь которьіхь вєдьлугь 
старьіхь квитовь 
подьімьного содьдатьі нє 
можемо”

арк. 363 зв. -  
364 зв., 
акт 185

Прендота і 
Марина [Пчолки] 
Вільчопольські, 
подружжя, дідичі

Васько Пащеня с. Більче (дві 
частини)

3 “ижь я справєдьливє 
д ь ім ь і  альбо халупьі на 
частьі такь дєдичьном 
панєє Вильчопольскоє, 
яко на части пана 
Вильчопольского, 
тепер ново юдь пана 
Вольского купьлєное, 
в сєлє Бьільчу 
будучихь, поличиль И 

пораховаль, которихь 
нє наличьигь большєй 
по состатньїх квитахь 
для спустошєнья 
нєпрьіятєльского И 

вьімартьємь хлоповь, 
тьигько дьімовь три”

арк. 364 зв. -  
365, акт 186

[Владислав-Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Добеслав
Цеклінський,
державець

Міхал Ткач з 
м. Корчик 
Трохим 
Крутійченя 3 
с. Пашутинці

м. Корчик 
с. Пашутинці 
с. Деражня 
с. Корчик 

Малий 
с. Кречковичі

3
5
10
2

3

“ и ж ь  ми подимьноє 
такь з мєстєчка яко и  

зь сель справєдьливє 
вибралисми, которого 
нє наличили большєм 
по сотриманимь квите 
содь єго ш. пана 
Хрьшицького, только 
в мєстєчьку Корчьлсу 
три хрєстияньскихь, 
а вь тьіхь трохь, з 
котрьіхь єго мл. пань 
Хрьіницькии взяль, 
жиди повєрьнувши 
мєпгькають и

« * e .  J 5 6 A * ,
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

сособьно содьдадуть, 
бо мєпгьчанє за 
повєрьнєньємь ихь 
уступити мусєли и не 
наі/дуєтьсє большєй 
хрєстьіяньскихь, 
ттко трьі; в сєлє 
Пашутьпгьцахь пять, 
а пять спустошало; в 
Дєражнєй дєсєть, яко 
и бьіло; в Ко/7чьіку 
Мальїмь два, а 
два спустошало; в 
Крєчьковичахь три, яко 
и бьіло”

арк. 365 і 
зв., акт 187

»» Олександр Цетнер Хома Саковець з 
с. Княже

с. [Фусів] 
с. Шпиколоси 
с. Кня[же] 

[частина]

Разом
71

“в маєтьностяхь села 
Тусова, Шпиклосовь и 
Князю дьімовь большєй 
нє наличнлєм, только 
сємьдєсять содєнь, а 
пять спустошало”

арк. 365 зв. -  
366 зв., 
акт 188

Криштоф
Опалинський,
[доживотний]
державець

Андрій
Чернячок,
ковельський
міщанин

м. Ковель 
та його 
передмістя

Разом
148

Разом
100

“а то для спустошєня и 
розєйстя прєч людей и 
поумєраня сод голоду”

арк. 366 зв. -  
367, акт 189

>» Самуель Гурко 
Омелянський, 
опікун нащадків 
Федора Гурка 
Омелянського

Микита
Мирученя

с. Омеляна 1 “ижь я ПОДЬІМЬНОЄ 

двоє з халупи содьноє 
в сєлє Омєляной по 
квитє єго ьлл. пана 
Стєфана Хриницького, 
бьівьшого поборьцьі, 
оодобралємь, на 
чомь справєдьливє 
прьісєгаю”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 87

арк. 508 зв. -  
509 зв., 
акт 369

10.02 Томаш і Габріель
Підгородинські,
[дідичі]

Олександр
Савицький,
слуга
Антон Подолко, 
від усіх сіл

с. Верба 
Велика 
Присілки: 

с. Руда 
с. Блаженик

Разом
71

Маєтність поділялася 
на дві частини 
між Ґабріелем 
Підгородинським 
і Томашем, сином 
покійного Владислава 
Підгородинського. 
Ґабріель
Підгородинський був 
опікуном Томаша.

арк. 509 зв. -  
510, акт 370

»» Стефан
Іваницький,
[дідичі]

Ян Кукольський, 
слуга
Іван Лісничий з 
с. Іваничі

с. Іваничі 
(частина)

30
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Ф. 25, оп. 1, 
спр. 268

арк. 414 -  
415, акт 231

11.02 Анна-Алоїзія 
Ходкевич, дідич

Василій
Тимошевич,
міщанин

м. Острог 
Новий

16 16 “в которимь мєстє 
Новьімь Острогу, таїсь 
яко и пєрєд тьшь, 
мєновитє за поборьства 
ero мл. пана Стєфана 
Хрьіницького, з дьімовь 
шєстьнадьцєтьі 
подьімьноє бьшо 
содьданоє, тєдьі и 
тєпєрь”

арк. 415 і 
зв., акт 232

11 Анна-Алоїзія 
Ходкевич, дідич

Василій
Павлович,
острозький
міщанин

м. Острог 
Старий 
(частина) 

м. Кароліна

2 2

70

“ижь в мєстє Старьімь 
Острогу на частьі вьіпгь 
вспомьнєноє панєє 
моєє нє мапгь большєм 
дьімовь только два, 
такь яко и пєрєдь тьімь, 
тоєсть за поб[о]рства ero 
мл. пана Хрьіницького 
бьшо; в мєстє зась 
Королинє з дьімовь 
сємьідєсять ЦЄЛЬІХЬ, 

а спустошало южь 
по квитє ero мл. пана 
Хрьіницького двадьцєть 
шєсть”

арк. 416 — 
417, акт 233

19 Анна-Алоїзія 
Ходкевич, [дідич]

Мисько Тузик 3 
с. Плужне 
Васько Мищеня 
з с. Борисів

[Острозька
волость]2

“а то для спустошенья 
великого и розомстя сє 
прєчь подьданьссь з 
тьссь мєнованьссь сєль”

арк. 417 — 
418, акт 234

Анна-Алоїзія 
Ходкевич, дідич

Казимир
Браницький,
державець

Андрій Воробей 
від сіл Нараївка 
і Лашинівка 
Грицько Жученя 
з с. Клепачі

с. Нараївка 
с. Улашинівка 
с. Клепачі

6
4
20

“ижь в має/иностяхь 
дєржавньїхь пана нашого 
пана Браницького нє 
мапгь большєй дьімовь, 
только в Нараєвьцє 
шест, а убьигь по кьвитє 
пана Хриницького 
©день; в Лашьіновьцє 
такь, яко и такьрокь 
з дьімовь чотьірохь 
золотьіхь чотири за 
поборьства ero мл. 
пана Хриницького; в 
сєлє Клєпачовє дьімовь 
цєлихь двадцєть, а пять 
убьіло”

2 с. Плужне -  90 -  28, с. Борисів і с. Білотин -  123 -  63 (разом), с. Війтівці і с. Більчин -  25 -  25 (разом), с. Гнойниця і 
с. Калитин[ці] -  59 -  22 (разом), с. Добрин і с. М’якоти -  47 -  30 (разом), с. Сокиринці і с. Коритна- 37 -15 (разом), с. Боровиця 
(обидва села) -  35 -  17, с. Затірці, с. Плоска і с. Корпилівка -  39 -  16 (разом), с. Вельбойна і с. Нетішин -  105-72 (разом), 
с. Кривин, с. Коломль і с. Комарівка -  121 -  105 (разом), с. Баранне і с. Крупець -  37 -  32 (разом), с. Головлі, с. Коростова і 
с. Понора -  26 -  26 (разом), с. Скниця, с. Ровки і с. Лідавка -  37 -  37 (разом), с. Глинники, с. Губельці і с. Шатерники -  68 -  68 
(разом), с. Вілія -  30 -  11

^  558**ь*>
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у кількості димів

арк. 418- Ян Замойський, Андрій Лісовий м. Козлин 160 79 “ижь в
419 зв., 
аісг235

дідич

Стефан
Богд ашевський; 
названі населені 
пункти були в його 
“завяднваню”

з м. Дорогобуж 
Федір Науменя з 
м. Козлин

м. Дорогобуж 
їхні волості3

74 50 звьшгьмєнованьїх 
селах и мєстєчках нє 
наличьілисмо большєй 
дьімов цєльїх, тилко яко 
сє вьішпомєнило, тоєст 
чотьірста одинадьцать, 
а содопгьло триста 
тридьцєть по кьвитє єго 
мл. пана Хриниї/кого”

арк. 419 зв. -  
420, акт 236

»» Габріель
Підгородинський,
ДІДИЧ

Васько с. Верба 
[Велика] 

с. Руда 
с. Блаженик

Разом
76

Разом
71

“ижь я в мєнованьссь 
сєлахь, такь в Вєрьбьі 
яко Руде и Блажєнику, 
нє наличьіль большєй 
дьімовь альбо халупь 
цєльїхь, только 
сємьдєсять содєнь, а 
первей бьіло пєрєдь
КВИТОМЬ ЄГО мл.
пана Хрьіницького 
сємьдєсять шєсть 
цєльїхь, тєдьі тьіє пять 
спустошєли”

арк. 420 -  
421, акт 237

99 [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Войцех
Козловський,
державець

Ярош
Нехведович

с. Верхів 25 “а за вммарьтьємь и 
прочь [с]є розойстьємь 
подьданнхь спустошало 
сосмьдєся/w сосмь”

арк. 421 і 
зв., акт 238

99 Ян-Кароль
Чолганський,
державець

Семко, міщанин м. Тайкури 30 “ижь я ПОДЬІМЬНОЄ 

двоє з мєстєчька 
Таі/курь, з которого 
такьрокь нє содьдано 
для спустошєнья 
и фуньдьггус 
соного знєсєнья сод 
нєпрьіятєля, ажє тєпєрь 
южь домовь в томь 
мєстєчьку знайду єтьсє 
трьідьцєть, ТЄДЬІ 

справєдьливє з нєго 
вьібравьшьі, для соддаяя 
соного прьінєслємь”

арк. 421 зв. -  
422, акт 239

[Ян]-Олександр
Хребтович

Грицько
Олецькевич

с. Богурин 
[частина]

26 “а спустошало чотьфьі”

3 Козлинська волость: с. Старики -  20 -  16, с. Ремель -  13 -  13\ Дорогобузька волость: с. Хотянка -  21 -  15, с. Подоляни -  
ЗО -  12, с. Дроздів -  20 -  20, с. Іллін -  26 -  20, с. Скар[ів] -  12 -  6, с. Горбаків -  34 -  20, с. Горбів -  17 -  10, с. Невірків -  67 -  50, 
с. Вовкошів -  47 -  40, с. Липки -  90 -  60. Разом наявних димів 411, а “оодошьло” -  330
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
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Причини змін

маєтку 'І
І І

у кількості димів

арк. 422 - »> Томаш Сапега Філон м. Муравиця 36 “ижь року пропгьлого
423, акт 240 і його дружина Бердниченя [1650] по юдданью

Зофія Монвидовна, Грицько с. Дорогостаї 62 п о д ь ім ь н ь іх ь  двойга
ДІДИЧІ Бартникович 

Яким Язученя с. Зобрин

•

35
єго мл. пану Стєфанови 
Хрьіньницькому, 
пропгьлому пану 
поборьцьі, в тьось 
вьіжєй мєнованьїх 
добрахь пожданих 
повьімєрало и прочь сє 
для великого знисчєнья 
и убозьтва розопгьло, 
мєновитє з мєстєчька 
Моровицьі подданнх 
ПрЄЧЬ ПОШЛО ЧОТЬфЬІ,

з села Дорогостай 
чотнрьдєся/я и два, а 
з села Зобрьіна дєсєть 
подьданнх”

арк. 423 - »» Катерина [Частини сіл]: “содни поумирали, а
424 зв., Святополк Яцько Селешин Скорч 100 54 другиє прєчь пошли”
акт 241 Четвертенська,

[дідич]
Хома Біскупичі

Десятина 9
50
9

арк. 424 зв. - »» Луцько-Брестське Карпо і Павло, м. Торчин 180 Йдеться про
425, акт 242 біскупство, 

власник; 
біскуп -  Андрій 
Ґембицький

торчинські
міщани

християнські дими; 
“ижь МЬІ по 
сотрьіманьїмь 
квите содь єго мл. 
пана Хрьіницького 
подьімьноє з мєстєчька 
Торчьіна, которого 
нє наличьіли єсмо 
большєм, только 
сто сосмьдєсять, а 
двадцєть спустошало, 
справєдьливє 
вьібравьшьі, содьдаємо”

арк. 425 і [Анна-Алоїзія Лукаш Давидик с. Лисиче 46 27
зв., акт 243 Ходкевич], дідич Роман с. Хом’яків 27 16

Олександр
Гайдученя
Стецик Радченя с. Переволока 17 13

Старицький,
державець

арк. 427 зв. - »» [Анна-Алоїзія Степан Гриценя с. Долотче 27 6 “ижь по содданью
428, акт 246 Ходкевич], дідич

Криштоф
Космовський,
державець

такьрочьного 
подьімьного єго мл. 
пану Хрьіницькому, 
побо/щьі, В ТОМЬ СЄЛЄ 

Долотьчу спустошало 
прєзь вьіма/ггьє и 
розомстьє сє подьданьїх 
халупь двадьцєть 
содьна”

« с .  5 6 0 А « ,
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Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець Піддані, які 

складали присягу Населені пункти

о*
0  •п40

1
| Примітки. 

Причини змін
маєтку §

I
£
1

у кількості димів

арк. 428 - 13. 02 [Спадкоємці] Юрія Галон Кравець з с. Верхів 47 35
429, акт 247 Річицького с. Верхів 

Ігнат Фертоно- 
вич з сіл Грива і 
Боровне

с. Грива 
с. Боровне

35
80

27
68

арк. 429 - »» Ян Замойський, Васько Шульга м. Рівне 20 Християнських і
430 зв., ДІДИЧ та Андрій Належні єврейських, як і 1650 р.
акт 248 Ілляшевич (з 

якого села -  не 
вказано)

населені
пункти4

Кількість наявних і 
спустошених димів 
подано порівняно з 
1650 р., за поборства 
Стефана Хрінницького

арк. 430 зв. - Ян Замойський, Трохим Швець с. Житин 68 40 “ижь я в сєлє Вєликимь
431, акт 249 ДІДИЧ

Криштоф Шпот, 
державець

Великий Жьггьінє нє наличьигь 
дьшовь альбо халупь 
большєй ЦЄЛЬІХЬ, 

которьіхь пєрєдь тьш 
бьіло шєстьдєсять 
сосмь, только 
чотьірьдєсять, а убьіло 
двадьцєть сосмь”

арк. 431 - [Владислав- Андрій м. Славутин 90 19 У м. Славутин димів
432, акт 250 Домінік Міхалевський, с. Бачманівка 26 15 “сопрочь жьідовьськихь,

Заславський], славутинський с. Миньківці 24 18 коториє шсобьливє
дідич міщанин с. Рудня 12 8 подьімьноє сод сєбє

Длотовський, соддатьі мають”

державець
арк. 432 - »» Ян Пісочинський, Филимон (з м. Кунів - 2 У м. Кунів “убьшо” 3

433, акт 251 [дідич]

Пісочинська, 
[державець] -  
м. Кунів та 
належні до 
нього села (крім

якого села -  не 
вказано)

Його присілки: 
с. Закриничі 
с. Старики 
с. Полоничне 
с. Радогоща

[Друга]
(частина)

1
2
1
1

дими, “а з жьідовьскихь 
особьн[є] дают”; в 
с. Закриничі спустіло 
2 дими; с. Старики 
“убило” 3; с. Полоничне 
“убило” 3; в частині 
с. Родогоща “убило” 2; в

с. Окнине) с. Козин 1 частині с. Козин “убьіл”
(частина) — 1; с. Переросла “яко

Крушевська - с. Переросле ест фуньдьпусь прєзь
частина с. Окнине с. Окнини 

частина 1

нєпрьіятєля знєсеная, 
“такь и тєперь зостаєть”;

Бирковський - частина 1 в частині с. Окнине
частина с. Окнине “так панєє Крушєвьскоє 

дьімь содєнь, а убило 
пультрєтя [2,5], яко и 
п[ан]а Бирковьского 
содєнь, а убило такьжє 
вєдьлугь КВИТОВЬ 

пультрєтя”

4 м. Олександрія -  70 (християнських і єврейських, спустошено 216), с. Свять -  4 (спустошено теж 4), с. Житинок -  18 
(спустошено 15), с. Колоденка -  24 (спустошено 10), с. Бармаки -  28 (залишилося без змін), с. Арештів -  20 (спустошено 
11), с. Квасилів -  10 (спустошено 9), с. Корнин -  20 (спустошено 22), с. Новий Двір -  28 (спустошено 10), с. Басів Кут -  50 
(спустошено 30), с. Тинне -  50 (спустошено 10), с. Двірець -  10 (спустошено 6), с. 3[о]лотіїв -  30 (спустошено 18), с. Глинки -  
12 (спустошено 3)
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло
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мі
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у 
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50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 433 і 
зв., акт 252

»» Луцько-Острозька 
єпископія, власник

Володимир
Гулевич,
[державець]

Васько Щучка с. Губин 30 “ижь в мєнованомь сєлє 
Губинє нє наличьілємь 
дьімовь большєм, 
только трьідьцєть, а 
двадцєти дєвєть прєзь 
розокстьє хлоповь и 
поумираня соньїхь з 
голоду по сотрьіманьїмь 
квитє юд єго ш. пана 
Хрнницького содопгьло”

арк. 433 зв. -  
434, акт 253

** Миколай 
Окорський, дідич

Логвин с. Окорськ 
(частина)

2 “ижь в маєтьностьі 
пана єго вьшгьписаного 
єго мл. пана 
Окорьского и части 
села Окорьска будучоє 
прєзь спустошєньє 
нєпрьіятєльскоє по 
квитє єго мл. пана 
Хрьіницького только 
зостало двохь хлоповь 
в домахь своихь 
мєшкаючькь, а халуїгь, 
пгго пустьками стоять, 
пять”

арк. 434 -  
435, акт 254

»» Ян
Поґрошовський,
ДІДИЧ

Грицько
Колтуник
Омелян
Андрій Гришний 
Марко

с. Серединці

с. Городище 
с. Пашуки 
с. Решнівка

Разом
69

Разом
9

“того подьімьного, для 
великого спустошєнья 
а найбарзєй юж 
по пропгьльїмь 
свижо в року [1650] 
вьібєранью такового 
жь двойга подьімьного
ДЛЯ СВОВОЛЬНОІХ)

И ДЛЯ СТЬІСЬНЄНЯ

голоду в талпьось 
краяхь розоистья сє 
подданьїхь, вєдьлугь 
квитовь и юрамєньту 
пропгьлого вибрати
НЄ МОГЬЛИ, КГДЬІЖЬ

только димовь ДЄВЄТЬ 3 
димовь шєстидєсять И 

дєвєтьі, по пропгьльїмь 
(од козаковь и 
татаровь тьіхь 
маєтьностєм знєсєньїхь 
спустошєнью, зостало”

арк. 435 і 
зв., акт 255

»» [Ян-Миколай 
і Криштоф] 
Модревські, дідичі

Ян Масальський, 
державець

Іван Ґелета с. Русивль 
с. Капустин

Разом
40

“села Русивьля и 
Капустина, до нєго 
належачого”
“ижь в маєтьностях 
пановь моихь вижєй 
мєнованьїхь нє 
найдуєтьсє болшєй

&£* • 562 Л©
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

дьімовь, тьілько 
чотьірьдєсять, а 
трьідьцєть и пять по 
сотриманью квиту 
(од єго мл. пана 
Хрьіницького прєзь 
розомстьє юдь голоду и 
поумираньє холоповь 
содошьло”

арк. 435 зв. -  
436 зв., 
акт 256

»» [Августин]- 
Домінік Єло 
Малинський, дідич

Гельжбета
Рачинська,
державець

Андрій Киданка с. Уїздці 20 “а убило по квитє єго 
мл. пана Хриницького 
двадьцєть; тєди тиє 
двадьцєть подь тоть 
тєпєрєпгьним чась 
юдьни сє розопгьли, 
другиє зубожили 
нинасчо, жє ажь з 
голоду умирають, с 
которихь НИЧОІХ) нє 
вибрал”

арк. 444 зв. -  
446 зв., 
акт 266

»» Ян Замойський,
ДІДИЧ

Опанас 
Супрунович і 
Мартин Клищик 
з с. Сатиїв

м. Жорнів 
Жорнівська 
волость5

110 100 У містечку Жорнів 
йдеться про 
християнські й 
єврейські дими разом, 
у селах волості -  тільки 
про християнські

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 87

арк. 510 і 
зв., акт 371

»» Тобіяш
Іваницький, дідич

Шимон
Кубельський,
слуга
Куць Юркович

с. Іваничі 
(частина)

45 Порівняно з 1650 р. у 
маєткові спустіло 10 
подим’їв

арк. 510 зв. -  
511 зв., 
акт 372

>» Федір і Катерина 
Линевські, 
подружжя, * 
опікуни Андрія, 
Зофії,
Марини і 
Петронелли -  
малолітніх дітей 
і спадкоємців 
Станіслава 
і Кристини 
Суходольських

Андрій Зиневич, 
слуга
Лазар Ляхович

с. Верба Мала 
(частина)

2 Інших придатних до 
оподаткування димів у 
маєткові не було

5 с. Сатиїв -  74 -  60, с. Дядьковичі -  20 -  20, с. Олибів -  36 -  26, с. П’яне -  80 -  70, с. Залав’я -  44 -  44, с. Городниця -  42 -  42, 
с. Крупа -  80 -  70, с. Ставок -  20 -  20, с. Котів -  70 -  30, с. Котова Волька -  24 -  15, с. Мошків -  9 -  9, с. Перемилівка -  
17-17

71* в. 563 А®
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(або) державець 
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 268

арк. 458 зв. -  
459зв., 
акт 274

14.02 [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Ян Прилуцький, 
державець

Андрій Козачко 
Пасько

м. Ташки 
с. Цвітоха

50
2

“ижь МЬІ по 
сотрьіманомь квитє 
(од єго милости пана 
Хрьіницького, таїсь в 
мєстєчьку Тапгькахь, 
яко и в сєлє Цвитошє, 
держави пана нашого, 
нє наличьілисми 
болиієй халуїгь, тияко 
в Ташках пятдєсять, а 
убьіло сємьдесяти; а в 
Цвитошє два, а убьигь 
третин”

арк. 459 зв. -  
460 зв., 
акт 275

Олександр
Вільгорський,
державець

Денис Андрієня с. Сінне 
с. Данчин 
с. Межиріччя 

(Кудрянка)

111
38
12

18
8
5

“а то для спустошєня 
великого и розомстя 
сє проч сод голоду 
подданихь... вед луг 
квиту ЄП) милости 
пана Хриниі/кого, 
поборцьі воєводства 
Вольїньского”.
В позиції за 1652 р. 
(див . через покажчики) 
Вільгорського названо 
дідичем

арк. 460 зв. -  
461 зв., 
акт 276

»» Катерина 
Буяновська, дідич

Мисько, 
Грицьків син 3 
с. Мокре

с. Мокре 
с. Хоровець

3
5

“иж в мєновансш 
сєлє Мокрьімь нє 
наличилєм балшєм 
халупь альбо дьімовь 
цєльїдс, тилко три, а пят
ПО КВИТЄ ЄГО МИЛОСТИ

пана Хриниг/кого прєз 
розємстє сє и поумєранє 
з голоду спустошало; 
зас в сєлє Хоровцу нє 
наличиль большєм 
цєльїхь, тилко пять, а 
пят по квитє єго мл. 
пана Хриницького 
поумєрали, а содєнь з 
нихь прочь пошол”

арк. 461 зв. -  
462 зв., 
акт 277

*» Даніель Єло 
Малинський

Хилько с. Букойма 
(частина)

8 “иж на части пана 
моєго в сєлє Букоймєй, 
которая прєзь 
нєприятєля фундиіусь 
знєсєна била, нє 
побудовало сє болшєй 
и нє зостаєть хлоповь, 
тилько сосмь”

«А  564 Л в
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Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
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Бу
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мі
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у 
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50
 

р.

Н
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вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 462 зв. -  
463 зв., 
акт 278

» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Геліяш
Лукаровський,
[державець]

Лесько
Костюченя

с. Судобичі 
Дубнівської 
волості'

20 7 “а спустошало 
тринадцат”

арк. 463 зв. -  
464 зв., 
акт 279

»» Адам
Жабокрицький

Стефан Бобик с. Жабокрики 
[частина]

9 “ижь в маєтьности 
мєнованои сєлє 
Жабокрьпсахь єго 
милости пана Адама 
Жабокрьіг/кого, пана 
моєго, халупь пустих за 
вимертемь и розейстєм 
сє подьданьїхь для 
голоду и убозьтва 
великого ест пят, а 
тепер хлопи мєшкают, 
дєвєт”

арк. 464 зв. -  
465 зв., 
акт 280

»» Андрій
Жджарський,
[дідич]

Мартин с. Пруски 4 “и ж ь  в маєтьнос[ти] 
пана моєго сєлє Прусках 
нє наличилємь большєй 
дьшовь, тьілко чотири, 
а по оотриманимь 
квитє сод єго милости 
пна Хриниі/кого 
спустошало 
чотирнадцать”

арк. 465 зв. -  
466 зв., 
акт 281

»» Ян, Антоній, 
Дем’ян і 
два Миколаї 
Баковецьких, 
[дідичі]

Федір Шидло с. Баківці 
(половина)

19 10 “нє могучи вєдлуг 
квиту єго ш. п. Стєфана 
Хриницького, поборци 
прошлого, вибрати, 
тилко с тих тепер 
позосталих дєсєти, 
вь которьіх перед тьш 
било дєвєтнадцать”

арк. 466 зв. -  
467 зв., 
акт 282

»? Юзеф Чаплич 
[Шпановський],
ДІДИЧ

Грицько Ковшик 
і Прокіп 
Шиленя

с. Космачів 43 “того подимного вєдлуг 
квиту єго милости пана 
Хрьшиг/кого, поборци 
прошлого, вибрати для 
нового там спустошєня 
нє могли, албовєм по 
прошльїмь юрамєньтє 
халупь пят спустошало, 
с которьіх подимьного 
того вибрати нє 
могли, тшко 3 ДЬІМОв 
чотирдєсят трох”

арк. 469 зв. -  
471, акт 285

« Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Марко Борсук с. Мощаниця 
Мала
Дубнівського
ключа

27 “ и ж ь  я в мєнованомь 
сєлє Мало« Мосьча- 
ници нє МОГЛЄМЬ для 
спустошєня вєдьлугь

72 - 8-929 срА 565•*CW»
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
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ди
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в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

■

давьнихь квитовь того 
подьімьного вибрати, 
кгди за вимарьтємь и 
розейстєм сє пожданих 
спустошало дьімовь 
тринадцять, с которьис 
жадєнь податок 
(оддаваним бьгги нє 
можє/и, и тилько цєльїхь 
димовь, в которих людє 
мешкають, двадцагь 
сємь”

арк. 471 - 15.02 Самуель-Кароль Кунаш Клижка м. Корець Разом Разом “а село Мхаровь яко
474 зв., 
акт 286

Корецький, дідич і Матіяш 
Муравський, 
міщани з Корців 
Старого і 
Нового
Семен Бичкевич 
і Трохим 
(звідки -  не 
вказано)

Новий 
м. Корець 

Старий 
та їхні 
передмістя 
А також6

882 746 фуньдиіусь прєзь 
нєприятєля знєсєноє 
єсть, таю, и тепер 
зостаєть”
“водлугь квиту ero 
мл. пана Хриниг/кого 
... состатокь халупь; 
такь в мєстахь яко и 
селахь всихь вижєм 
менованихь, с которьіх 
СОДЬНИ проч пошли, 
другиє поддание сод 
голоду поумерали; 
пустками с т о я т ь”

арк. 474 зв. -  
475, акт 287

[Ян]-Олександр 
Хребтович

Васько Виґура с. Жолудськ 30 “ижь я по квите ero 
мл. пна Хриниг/кого 
подьшноє з села 
Жолудзька справедливе 
вибралємь, в которомь 
нє наличилємь дьімов 
болшєм, тилко тридцать, 
а двадцать спустошало”

6 м. Ярунь -  130 -  81, м. Красилів[ка] -  31 -  24, м. Межиріч -  288 -  229, м. Киликіїв -  81 -  50, м. Маринин -  70 -  42, 
с. Клецька Велика і Мала -  66 -  38 (разом), с. Топча -  22 -  22, с. Річки -  60 -  60, с. Колпит[е] -  17 -  6, с. Волиця [Голичівка] -
12 -  7, с. Ко[з]аки -  74 -  31, с. Головниця -  98 -  90, с. Гвоздів -  55 -  45, с. Морозівка -  27 -  16, с. Бабин -  49 -  49, с. Піддубці 
Великі -  28 -  25, с. Піддубці Малі -  5 -1, с. Крилів -  81 -  68, с. Бриків -  45 -  45, с. Богданівщина -  34 -  27, с. Печибоди -  42 -  20, 
с. Бесідки -  51 -  45, с. Чорноколів -  36 -  20, с. Суха Воля -  23 -  10, с. Кутки -  33 -  20, с. Хвощів -  23 -  10, с. Селичів-
19 -  14, с. Правотин -  38 -  36, с. Мхарів -  0, с. Шитня -  66 -  38, с. Пельчин -  38 -  29, с. Мужиловичі -  21 -  12, с. Косинів -  
85-61, с. Деражня -  56 -  33, с. Кобилля -  48 -  30, с. Сенча -  25 -  14, с. Кам’янка і с. Горбаша -  55 -  10 (разом), с. Даничів -  
60 -  20, с. Желізниця -  34 -  21, с. Сосники -  12 -  2, с. Коловер[ти] -  71 -  40, с. Харуча Велика -  42 -  36, с. Дивень -  55 -  55, 
с. Застав’я -  43 -  40, с. Янівка -  38 -  38, с. Столпин -  90 -  88, с. Городище -  65 -  61, с. Сапожин, с. Погорілиця і с. Осташівка -  
32 -  32 (разом), с. Усте -  80 -  55, с. Сторожів -  113 -  60, с. Со[в]ча -  8 -  6, с. Солпа -  41 -  28, с. Х[м]елів[ка] -  40 -  19, 
с. Вириця -  1 -  1, с. Пилиповичі -  54 -  18, с. Молодьків -  28 -  23, с. Лучиці -  45 -  26, с. Кам’янка -  7 -  2, с. Михіївка -  14 -  12, 
с. Кудиновичі, с. Молодьків, с. Княже -  47 -  15 (разом), с. Деражня Велика -  40 -  12, с. Черниця -  53 -  50, с. Користь -  86 -  45, 
с. Тростянець -  9 -  9, с. Пшців -  24 -  16, с. Дідовичі -  53 -  34, с. Богате -  41 -  17, с. Кошелів -  16 -  7, с. Щикичин -  47 -  25, 
с. Молодьків -  11 -  4, с. Коритища -  50 -  14, с. Дераженка Мала -  5 -  5, с. Невірків -  17 -  14, с. Харучка Мала, с. Солпа Мала -
9 -  9, с. Харалуг -  26 -  15, с. Жеребилівка, с. Хилівка -  20 -  4, с. Тожир -  40 -  28, с. Горбаша Мала -  13 -  4, с. Самостріли -  
54 -  54, с. Глубочок -  20 -  16, Жолобне -  91 -  18
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Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 475 -  
477, акт 288

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Геліяш Богомаз 
і Карпо 
Омелянович, 
острозькі 
міщани

м. Острог 
[Старий] 
(частина) 

Передмістя: 
Суха Воля 
Зарванська 

Вулиця

Разом
120

Разом
80

“для вєликоє дєзоляцьіи 
прєз нєприятєля 
Крьіжа Святого 
юного подимного 
вєдьлугь прошльїхь 
квитов вибрати нє 
могли; а то частю 
для випгьпомєнєного 
фуньдитус согнємь 
знєсєня нєприятєля, 
частю тєжь и для того 
жє, сє жиди ТЄПЄ/7 
содь нихь [міщан] 
юдьрьіваю/и и вєспал з 
ними давати нє хочуть, 
боронячисє яковьш 
сци поголовьньш; 
тєди тєпєрь сопроч
ЖЬІДОВСКИХ домовь 
нє наличилисми 
дммов большєм 
хрєстияньскихь на 
части кнєжати єго 
мл. пна воєводи 
краковского будучьссь, 
тилко так: на 
пєрєдмєстю, которьієс 
називаєть алиась 
Сухою Волєю, на 
Зарваньской Улицьі, яко 
тєжь и в мєстє самьш, 
пико сос[м]дєсят, 
которих пєрєд тьш з 
жьідовсюш било сто 
двадцаот”

арк. 477 і 
зв., акт 289

[Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

[Криштоф]
Бистриєвський,
державець

Лук’ян с. Білашів 10 “ижь я по такрочніш 
квите в сєлє Бєлєшовє 
халупь нє наличилємь 
болшєй, тилко дєсєть, а 
сємь спустошало”

арк. 477 зв. -  
478 зв., 
акт 290

»» Єремія Корибут 
Вишневецький,
ДІДИЧ

Ян Парульський, 
державець

Лук’ян
Гацькович

с. Биківці 
Рохманівсь- 
кого ключа

15 “ижь в маетьности пана 
моєго єго милости пна 
Парульского заставьной 
сєлє Биковцахь нимапгь 
большєй дьімовь, 
тилко пятнадца/и, 
а ият по квите єго 
мл. пна Хриниі/кого 
спустошало”
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“Лита зхьіе”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 478 зв. - п Станіслав Василь с. Милятин 128 110 “водлугь квиту єго
479 зв., Ґурський, дідич Іван Собко с. Жаврів 68 60 мл. пана Стєфана
акт 291 всіх сіл

Валеріян Ґурський, 
державець 
с. Черняхів

Хилько
[Онищеня]
Федір

с. Михалківці 

с. Черняхів

33

29

33

27

Хриниг/кого, 
поборцьі воєводства 
Вольїньского прошлого, 
для спустошєня ТЬІХ 
маєтьностєй року 
прошлого [1650], по 
прошломь подимшш 
видати нє могучи”

арк. 480 і 
зв., акт 292

Даніель Єло
Малинський,
[дідич]

Петро (з якого 
села -  не 
вказано)

м. Малин 
Новий 

м. Шумськ 
Належні 
населені 
пункти7

“ижь в має/мностяхь 
пна єго нижєй 
мєнованьїх, котороє 
яко сод инькурьсии 
нєприятєлскоє в роках 
[1648] и [1649] сталоє 
фуньдитусь знєсєниє 
зосьтали, такь и тепер 
вь нихь жадьного 
подьданого (сопрочь 
Бєрєга) мєигькаючого 
нимаигь”

арк. 480 зв. - її Казимир Єло Мартин (з с. Верба Разом — “ижь в маєтьностях
481 зв., 
акт 293

Малинський,
[дідич]

якого села -  не 
вказано)

с. Білогородка 
Частини сіл: 

Стовпець 
Турія

18

-

пна моєго сєлє Вєрбой 
и Бєлогородцє и вь 
части Стольпьца, 
Туриєм жадноє халупи 
нємаєпгь, вь которон 
би подданиє мєпгькали, 
а то прєз пойстє 
одних проч, а других 
поумєранє подданьїх 
(с которьіх соднак сєль 
мєнованмхь, такрок сє 
подьшного зь димов 
шсмьнасту оддало)”

арк. 481 зв. -  
482 зв., 
акт 294

її Дмитро
Рогозинський

Овсій Ярмоленя с. Рогозне 
(частина)

11 “а убило вєдлє 
квиту єго мл. пана 
Хриницького чотири”

арк. 482 зв. -  
483, акт 295

її [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Ян Заєць, 
державець

Іван Валигора с. Півче 
с. Дерев’янче

Разом
63

Разом
24

7с. Глухи,с. Болотківці,с. Івачків;с. Боложівка,с. Ва[сь]ківці,с. Кути,с. Літовище,с. Яловиця, с. Круголець,с. Носовиця- 
димів не було, с. Берег [частина] -  8
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1651р. січня 12

Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 483 і 
зв., акт 296

»» Генрик
Кашовський, дідич

Ян [Шимкович]
Шклинський,
державець

Васько, війт с. Жму[д]че 
(Змуч)

22 “ижь в помєнєномь 
сєлє Жмучу по квитє 
єго мл. пна Хрьіниі/кого 
прєз спустошене 
нєпрьіятєлскоє 
не зостало толко 
хлоповь, што в домах 
своих мешкають, 
халуїгь двадцать 
двє, а содопгьло 
прєз нєприятєля, же 
погинули хлопи, халупь 
двадцєть дви”

арк. 484 -  
485, акт 298

»» Адам-Олександр 
Санґушко, дідич

Стефан 
Василевич з 
с. Видерта 
Григорій 
Грибовський 3 
с. Ворокомле

с. Глушець 
с. Видерта 
с. Данники 
с. Ворокомле

Разом
120

“ижь вь сєлахь Глуадцє, 
Вьідє/тгє, Даньниках 
и Ворокомлю, 
маєтьностяхь кнєжати 
єго мл. пна воєводьі 
вольїньского пана 
нашого, не на«дується 
болиієй дьімовь цельїх, 
тьілко сто двадцать, а 
прєз голод южь по квитє 
єго мл. пна Хрьіниі/кого 
дьімов шестдєсят 
и сосмь вьімєрьло и 
спустошало”

арк. 485 -  
486, акт 299

»» Павло і Юрій 
Брудзевські

Васько Якубик с. Залужжя 
(частина)

11,5 1 “не могучьі вєдьлугь 
квиту єго мл. пна 
Стєфана Хрьіниг/кого, 
поборьцьі пропгьлого, 
двомга подьшного 
с части села ихь мл. 
вибрати, а то для 
розестяс подданихь и 
поумєраня содь голоду, 
тилько с того тєпєрь 
позосталого (одного, 
которьіх перед тьш 
бьіло пульдванаста”

арк. 486 -  
487, акт 300

Ян Одинець 
Соколовський

Костюк Цвіченя с. Стовпець 
[частина] 

с. Комарівка

10

2

“ижь в сєлє Стольпьцу 
нимаєпгь большєм 
ДЬІМОВЬ ТЬІЛО дєсєть, 
а нєдостаєть сосми; и 
в Комаровьцє нимапгь 
большєм ДЬІМОв ТЬІЛО 

два, а нєдостаєть 
водьлугь квиту єго мл. 
пна Хриниг/кош пяти”

арк. 487 - Владислав-Домінік Кожен 3 м. Дубно: Разом Разом “иж ми по отрьшаньш
489 зв., 
акт 301

Заславський,
[дідич]

названих в
підрядковій
примітці

Його
передмістя: 

с. Сурмичі

202 120 квитє содь єго мл. пна 
Хриниг/кого такь в 
мєстє Дубнє яко

<аВ.569А*>



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

[Войтех] 
Островський, 
державець 
с. Залужжя

підданих
присягав
окремо8

Належні села? и сєлє Сурмичах нє 
наличилисми болшєм 
халуїгь хрєстиянских, 
толко сто двадца/и, а 
спустошало сосмдєсяж 
двє”

арк. 501 -  
502 зв., 
акт 310

16. 02 Ян Шимкович 
Шклинський та 
його дружина 
[Анна]

Ян Шистов- 
ський, слуга 
Іван Скочко, 
затурцівський 
війт
Тиміш Павленя,
шельвівський
війт

с. Затурці 
[частина] 

с. Шельвів 
с. Шельвівська 

Волька

‘ 62

42
3

А спустіло порівняно 
з 1650 р. (поборство 
С. Хрінницького): в 
с. Затурці -  33 дими, 
с. Шельвів -  29, 
с. Шельвівська 
Волька -  2

арк. 508 зв. -  
509зв., 
акт315

»> [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Ян Шашевський 
і його дружина 
Петронелла, 
державці

Парфен,
хорівський
отаман

с. Хорів 21 “ижь я в помєнєнои 
маєтьности Хоровє 
справєдьливє домьі и 
халупи п о л и ч и л є м ь , 

которьіхь болшей нє 
нараховалємь, тилько 
двадцать и юдєнь, а 
по свижо по прошльш 
соддаваню подьшного 
двадцать и дєвєть 
убило димовь”

арк. 509 зв. -  
510, акт 316

»» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Ян Заєць, 
державець

Трохим с. Мізоч 
Малий

5 “ и ж ь  я  п о  такрочнємь 
КВИТЄ вь сєлє Мизочу 
нє наличилєм болшєм 
халупь, тилко гапь, а 
чотири спустошало”

арк. 510 — »» [Владислав- Фесько с. Жуків 30 22 “а убило по пєрьшимь
511 зв., 
акт 317

Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Пісочинська,
державець

Кунинець3 
с. Меречівка 
Денис Волик з 
с. Лотавка

с. Дзенцелівка 
[Дятелівка] 

с. Нагачівка 
с. Лотавка 
с. Меречівка

15

7
10
25

11

3
6
15

квитє єго мл. пана 
Хриницького”

8 Фесько з м. Дубно та Стефан з сіл Сурмичі, М’ятин, Підбірці, Кубраків[ка] і Знесення; Процько Усович з сіл Божкевичі й 
Косарів; Іван Чарначевич з с. Погорільці, с. Іванне (частина) і Студянка (частина); Іван Охріменя з сіл Іванне [частина], Ратчин, 
Обгів і Тороканів; Фесько з с. Семидуби; Іван з с. Ступне; Лесько з сіл Варковичі й Молодава; Данило з с. Листвин; Іван з 
с. Дитиничі; Васько Панащич з сіл Залюбівка і Нагоряни; Микита з сіл Плоска і Переросля; Роман Дубровеня з с. Тростянець; 
Яким з с. Залужжя

9 с. Підбірці -  залишилося 8 димів, а спустіло 11; с. Кубраків[ка] -  3 -  3; Знесення -  5 -  8; м. Дубно (тільки піддані 
монастиря св. Спаса) і с. М’ятин (разом) -  40 -  14; с. Божкевичі і с. Косарів (разом) -  33 -  5; с. Погорільці і частини сіл 
Іванне і Студянка (разом) -  106 -  82; села Іванне, Ратчин, Обгів і Торокані[в] (разом) залишилося 107 димів, а було -  205; 
с. Семидуби -  8 -  29; с. Ступне -15 -  22; села Варковичі і Молодава (разом) -  32- 54; с. Листвин -  залишилося 35, а спустіло 25; 
с. Дитиничі -  6 -  12; села Залюбівка і Нагоряни (разом) -  12-7;  села Плоска і Переросля (разом) -  залишилося 27 димів; 
с. Тростянець -  залишилося 5 халуп, а спустіло 7; с. Залужжя -  10 -  10

<яА570А*>



1651 р. січня 12

Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 511 зв. -  
512 зв., 
акт 318

»» Вацлав Гулевич 
Воютинський

Яцько
Мельничок,
паробок

с. Юшківці 6 “ижь в маєтьности 
єго мл. пна 
Ваг/лава Гулєвича 
Воютьіньского, пна єго 
в сєлє Юпгьковьцах 
жадноє а жадноє халупи 
нимаєпгь, кгдьіде перед 
тьш димовь альбо 
халуїгь шєст било, але 
роковь прошльїхь [1648] 
и [1649] прєз (орду 
внивєч сут знєсєниє, 
и жадного податку 
вибрати нє могль”

арк. 514 зв.-  
516, акт 320

17.02 Костантий
Любомирський,
ДІДИЧ

Кіндрат Холод і 
Дорош Савченя 
з м. Полонне 
Пилип Гунька 
з м. Любартів 
Старий
Хома Телюк від 
приміських сіл 
названих міст

м. Полонне 
(обидва 
міста) 

м. Баранівці 
Належні до 

них села10 
м. Любартів 

Старий 
Присілки11 
м. Остропіль 
Присілки12

Разом
504

“ижь ми вь маєтьнос-
ТЯХЬ ВСИХЬ ЄГО МЛ.

пна нашого... нє 
наличилисми димов 
по квитє єго мл. пна 
Хриницького болшєм, 
тилько пят com чотири, 
а убило димовь, по 
тьш ЖЄ КВИТЄ єго мл. 
пна Хриниг/кого, прєз 
уставичного жолнєра и 
розєистє сє подданьїхь 
з голоду, чотириста 
пятдєсять чотири”

арк. 516 — »» Юрій Гришко м. Лабунь Разом Разом “за злєцєнємь такь
518, акт 321 Любомирський [Грицько] 3 

с. Ходаки 
Іван з
с. Калиничі 
Федір 3 
с. Сушки 
Лаврін з 
с. Білокриниче

Старий 
м. Лабунь 

Новий 
Належні до 
їхніх волостей 
села13
м. Судилків 

[Старий] з 
передмістям 

Судилківська 
волость14

698 469 мєсчань, яко и всихь 
громад в волостях тих 
будучихь, дими албо 
халупи справедливе 
вь кождой маєтьности 
зличивьши и порахо- 
вавьши вибрали, кото- 
рьіхь нє застало и нє 
наличили болшєй по 
юрамєнтє и квитє єго 
мл. пана Хриниг/кого 
прошльш на [698] вико
наного, тьілко во всих 
[в]ьіигь мєнованьїхь 
волостях димовь чоти
риста шєстдєсят дєвєт”

10Тиранівка, Дертка,Бартюки [Бортники ], Нагорошки [Горошки], Новоселиця, Яцьківці, Онацьківці, Котельня [Котелянка], 
Борушківці, Хлозна [Глизна], Бражинці, Купчинці, Деревині, Завистів, Житинці, Лонківці, Вишнопіль, Привалівці, Хробусна, 
Кустівці, Білецьке, Голубче

11 Демківці, Івківці [Іванківці], Карпівці
12 Губин, Райки, Решнівка, Яремичі, Хриники [Хижники], Вершики, Чорна, Москалів, Вороб’ївка
13 Ходаки, Титьків, Микулин, Киселі, Корпилівка, Крачанівка, Сасинівка, Новоселиця, Боковичі [Роговині], Свинна, 

Коханівка, Калиничі (обидва), Клубачі, Сушки, Рожична, Решнівка, Траволин, Хролини, Новичі, Медведівка, Мужилівка, 
Жолуцки, Сягрів, Ночпали, Березна

14 Білокриниче, Березна, Лозична, Красносілка
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“Лита ьхьіе”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 518 — »» Адам Кисіль, Пилип з м. Гоща м. Гоща Разом Разом “вєдлугь квиту єго
519, акт 322 [дідич] Тиміш з 

с. Воскодави
с. Воскодави 
с. Красносілка 
с. Терентіїв 
с. Чудниця 
с. Мнишин 
с. Ігнатків

272 109 мл. пна Стєфана 
Хрьіницького, 
поборьцьі воєводства 
Волиньского, зь 
маєтьностєн єго мл. 
пна воєводи києвского 
вьішмєнованьось мєста 
Госчьі, села Воскодавь, 
Красносєлки, 
Тєреньтисова, 
Чудьницьі, Мьнишина 
и Игна/икова хотєчьі 
для содданя до Скарьбу 
єго кор. мл. вьібратьі, 
дммьі альбо халупи 
справедливе поличили, 
которьіх бьіло за 
вьібєраня єго мл. пна 
Хрмниг/кого двєстє 
сємьдєся/п два, а тепер 
нєдостаєть по квитє єго 
мл. пна Хрьіниі/кого 
дьімовь сто иієстдєсят 
трьі, с которьіхь южь 
тилко тєпєрь ЗОЛОТЬІХЬ 
сто дєвєть вибрали”

арк. 519 зв. -  
520, акт 323

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Олександр
Цеклінський,
державець

Андрій Левченя с. Бродів 11 “иж в маєтьности пана 
моєго державьноао єго 
мл. пна Алєкьсаньдра 
Цєклиньского, а 
дєдичьноє кнєжати 
єго мл. пна воєводи 
краковского, в сєлє 
Бродовє нимапгь 
большєй ДЬІМОВЬ, 
тьигько содьінадцать, а 
по квитє єго мл. пана 
Хрьіниі/кого, прошлого 
побо/щьі, убило 
содьінадцать”

арк. 520 -  
521, акт 324

»» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Олександрова 
Голковськау 
першому шлюбі, 
у другому-  
Самуелева 
Тимінська, 
державець

Васько с. Мізоч 
Великий

37 “ижь я по такрочньш 
квитє в маєтьности 
панєє моєє сєлє Мизочу 
Великим нє наличилємь 
балшєм халупь, [т]ьілко 
трьідцать сємь, а сємь 
спустошало”

об« 572 Ят>
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Н
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 521 і 
зв., акт 325

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Адверт, державець

Федір Бугай с. Грем’яче 5 “йде я в вьіжєм 
помєнєном маєтьности 
пана моєго нє наличиль 
болшей дьімовь, 
тилько пят, а убьіло 
содинадцать, юж 
по квитє єго мл. пна 
Хриницького”

арк. 521 зв. -  
522 зв., 
акт 326

»> Адам
Кобилинський, 
[опікун дітей 
Катерини 
Рогуської]

Фесько 
Хоцюнський, 
мельник 3 
половини 
с. Боїурин

с. Богурин 
(половина) 

с. Підліська 
Волиця 
(половина) 

с. Кунятківці 
(частина)

Разом
22

“ижь я вь мєнованом 
ПОЛОВИЦЬІ сєлє
Богурьінє, части села 
Куня/ико [в]ьцах, яко и 
половицьі Подлискои 
нє наличилєм большь 
дьімовь альбо халупь 
цєльїдс по квитє єго 
мл. пна Хриницького, 
тилько двадцат два, 
а ©статокь, яко то 
двадцать двє халупи, 
содни прєзь вимартє, 
другиє прєз пойстємь 
прочь хлоповь 
пустьками зостають”

арк. 522 зв. -  
523зв., 
аісг327

»* Міхал
Миньковський

Корній с. Перекладо- 
вичі
(частина)

4 2 “ижь в маєтности 
єго мл. пна Михала 
Миньковского на 
части пана юного села 
Пєрєкладович халупь 
двє, а нє болшєм нє 
мапгь, гдє пєрєд тьш 
дьімовь чотири бивало 
альбо халупь, але 
роковь прошлихь [1648] 
и [1649] прєз сорьду 
внивєі/ суть зьнєсєниє”

арк. 523 зв. -  
524, акт 328

»» Павло Ґуций Оліфер
Касяненя

с. Перемишель 1 “и ж ь  я с тоє 
маєтьности Пєрємьішля 
подьімьного большєй 
вибрати нє моглємь, 
тилько зь диму юдного, 
а нєдостаєть вєдлугь 
квит[у] єго мл. пна 
Хриницького ДЬІМОВЬ 
сосмю”

арк. 524 зв. -  
525, акт 329

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Міхал
Хоментовський,
державець

Остап Савченя с. Лебеді 
Острозької 
волості

13 5 “и ж ь  тоє сєло року 
прошлого [1650] єсть 
спустошоноє, жє 
тєпєрь цєлихь дьімов 
найдуєтьсє тилько пять, 
а перед тьімь било 
тринадцать”



‘'Яитазлш*

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку
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Бу
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ди
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в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 525 -  
526, акт 330

Василь Черкас, 
державець

Кіндрат Миценя с. Янушівка

•

4 “иж я справедливе 
дими албо халупьі вь 
томь сєлє Янушовьцє 
поличиль и пораховал, 
которьіх не наличип 
болшєй, тьілко 
дьімов чотири, а 
нєдостаєть вєдлуг 
квиту такьрочьного 
єго мл. пна Стєфана 
Хрьіницького, 
поборьци воєводства 
Волиньского, димовь 
сосми, а то для того, ижь 
подданиє для голоду 
прочь розойтис мусєли”

арк. 526 і 
зв., акт 331

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Марцин
Кобилецький,
державець

Яцько Гомонча с. Новосілки 44 “иж я по такрочнєм 
квите в сєлє Новосєлках 
нє наличилєм 
болшєй халупь, тилко 
чотирдєсят чотири, 
а шєс/инадцат, часто 
прєз помете одних проч, 
часто прєз поумєранє 
других подданьїх, 
спустошало”

арк. 527 і 
зв., акт 332

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Юрій
Чернишевський,
державець

Андрій Савченя с. Грозів 
(частина)

18 5 “и^с в маєтьности 
випгьрєчоного пна 
моєго части сєлє 
Грозове нє маєпгь 
болшєй димовь, толко 
пять, а перед тим 
било ©емнадцеть, 
бо по квите пна 
Хриниг/кого спустошало 
с тих сосмнадцєти 
тринадцєть”

арк. 528 зв. -  
529зв., 
акт 334

»» Дерманський 
монастир, власник

Марко Грицевич 
з с. Кунин

с. Дермань 
[Дерманська 
волость]: 

с. Кунин 
с. Коршів 
с. Мізочок 

[половина]

60

зо
10
6

“иж я, будучи обраний 
и назначений сод пна 
моєго и сод громадь 
всих на вибране двойга 
подимьного водлугь 
ухвали сєймовоє и 
сеймику рєляцийного 
Луцкого в маєтьностях 
всих, до архиманьдрии 
Дєрманьскоє 
налєжачихь, тоєст:
В СЄЛЄ СТОЛЄЧНОЙ
Дсрманю нє наличилєм 
болшєй халупь 
а димовь, толко 
шєстдєсять сполна,
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гдє по (остатнім# южь 
соддаваню подимного 
убьіло халуїгь двадцєть 
и юсмь; в сєлє Кунинє 
толко тридцєть, а убьіло 
халуїгь такьжє по 
юстатним юж соддаваню 
подьшного двадцєт 
и три; в сєлє Ко/шювє 
толко дєсєть, а убьіло 
юдинадцєть; в сєлє 
зас Мизочику водлугь 
прошлого состатьнєго 
квиту дьімовь тест 
наличивьшьі”

арк. 529 зв. -  
531, акт 335

18. 02 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ґрохольські, 
Кольчинські, та 
інші державці -  
слуги-ординати 
(більше їх в акті не 
названо)

Костянтинівський
домініканський
монастир,
державець

Павло Хоменя і 
Ян Минькевич 3 
м. Костянтинів 
Карпо Березний 
зм. Кузьмин

м. Костянтинів 
м. Кузьмин

Села їх 
волостей15

Села, надані 
в держання 
ординатам16

10 “иж што в роках [1648] 
и [1649 ]... з мєжьі 
иньшьіх мєсть 
и маєтьности, мєсто 
прєрєчоноє 
Коньстаньтиновь а 
мєстєчько Козминь 
з их присєлками и 
маєтьностями, такь до 
замку и столу кнєжати 
єго мл. належачими, яко 
и у слугь сординатовь, 
того^с кнєжати єго мл. в 
державє будучими, такь 
первимь козаки з со/?дою 
злучоньїє татарскою, 
и потом вог/ска 
єго кор. мл. идучи, 
вьіпустошьіли”.
“такь фуньдитусь 
знесли, жє толко гдє 
домь пустьій бєзь ПЄЧЬІ 

и соконь, гдє пляць, 
с которого будинокь 
фо/ггификуючи вали 
збєрали, гдє тиєж доми, 
с которьіх людей 
постинали козаки, 
а других зь собою 
побрали, пляць зостаєть 
и пустьки

15 Григорівка, Воронківці, Михайлівці Великі, Михайлівці Малі, [Мовчани], Росолівці, Пашківці, Гребенинка, Волиця, 
Бутівці, Мальківці, Старики, Красиосілка, Сахнівці, Остриківці, Свинна, Семеринки (Немиринці)

16 [Лаж]ова, Баглаї, Ємці, Гнат[ки], Вербородинці, [Ш]ашківщина, Бере[г]елииці [Берегелі], Самчинці (Деркачі), Самчинці 
Дальші, Семеринки, Підлісна [Підлісся], Ліски, Сковородк[и], Новоселиці, Баглайки, Кобилля, Верхняки, Погоріла, Погоріла 
Друга, Каламаринка, Черленівка, Волиця, Чепелівка, Воличка, Мончинці Великі, Мончинці Малі (Монки), Дубище, Лагодинці, 
Кольчин Великий, Кольчин Малий, Манівці, Грицьківці, Мазепинці, Іршики, Мотрунки, Растівка, Чернятин Великий, Чернятин 
Малий, Булаївка, Мацевичі Великі, Мацевичі Малі, Попівці, Капустин, Жабче, Демківці, Огіївці, Стецьки, Писарівка, Киселі, 
Грозинці, Костенець, Яремівці, Шкарівка Вища, Шкарівка Нижча, Суски [Сошки]

< * * .5 7 5 ^
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.

стоять, в которнх нихто 
нє мєшкаєть и жадєнь з 
них податокь (оддаваний 
бити нє можєть, толко в 
мєстє Коньстаньтиновє 
дьшовь, в которьіх 
людє мешкають, цєльїх 
дєсє/и”

арк. 531 і 
зв., акт 336

»» Вацлав Сенюта Мисько Кухтеня с. Переросле 
(частина) 

с. Ольшаниця 
с. Скроботівка 
с. Волоське

3

2

1

“иж в селах нижем 
мєнованькь, тоєст на 
части села Перерослого 
по такьрочнам квите 
зостальїх цєло халупь 
двє, а за розєкстєм сє 
прєч подданих и пре? 
голод поумєранє« 
спустошало тест; в 
сєлє Олшаници цальш 
дьш толко содєнь, а 
спу[с]тошало два; а в 
селах зас Скроботувьцє 
и Волосюш, такь яко и 
такьрокь, жадного нє 
маєпгь”

арк. 532 і 
зв., акт 337

[Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Ян Уляницький, 
державець

Луцик м. Шепетівка 
с. Скалин 
с. Косецька 

Воля 
с. Судилків

Разом
5

“иж я в менованаи 
мєстєчьку Шепетовьце 
нє наличилєм болшей 
димовь албо халупь, 
такьжє и в селах 
Скалинє, Косєцкой 
Воли и в Судилкове 
цєльїх толко пять, а 
по квите єго мл. пна 
Хриниї/кого такь в 
помєнєнолі мєстєчьку, 
яко и селах мєнованьїх 
прєз поумєранє и 
пойстє прєчь хлоповь 
спустошало халупь 
тридцєть дай”

арк. 532 зв. -  
533, акт 338

я [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Андрій
Новицький,
державець

Савка с. Закриниччя 
с. Топори 
с. Голодьки

Разом
4

“иж я в мєнованьїх 
селах такь в сєлє 
Закриничу, Топорах и 
Голодкахь нє наличилєм 
болшєй димовь албо 
халупь цєльїх, толко 
чотири, а по квитє єго 
мл. пна Хриниі/кого 
убило в тихь ВСИХЬ 

сєлахь димовь 
чотьірнадцєть”

® е .  5 7 6 А »
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арк. 533 і 
зв., акт 339

[Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Чурилова,
державець

Іван Прийма с. Будераж 18 8 “юс я  в мєнованом сєлє 
Будєражу нє наличьіл 
дьімовь албо халуїгь 
цєльїх тилко сосмь, а по 
квитє єго мл. пна Хр[ьі]- 
ниі/кого убьіло дєсєть, 
бо их бьіло перед тьш 
юсмнадцє/и”

арк. 534 і 
зв., акт 340

»» [Анна-Алоїзія 
Ходкевич], дідич

Войцех
Соколовський,
державець

Павло Новаченя с. Плоска 
[Друга] 
присілок: 

с. Красносілка

18

15

7

1

“иж я  в  сєлє Плоско« нє 
наличьіл дьімовь тшко 
сєм, а перед тьш бьіло 
сосмнадцєть; в сєлє 
Красносю/щє, которьіх 
перед тьш бьшо 
пє/инадцєть, тепер тшко 
оодєнь; убьшо тєдьі в 
тьіх (обох сєлахь по 
пропілом квитє єго мл. 
пна Хриниг/кого дьімовь 
двадцєть пять”

арк. 534 зв. -  
535 зв., 
акт 341

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Тиміш
Свиридович3 
м. Турійськ 
Тиміш 
Тимошкович 
з сіл Ставок, 
Кольчин, 
Мировичі, 
Селець, Гаруша 
Грицько Домнич 
з сіл Задиби, 
Залісці і Тагачин 
Гаврило Баль 
з сіл Обеніж, 
Соловичі, 
Кустичі, Бобли

м. Турійськ [з 
присілками] 
Належні 
села17

119 Спустошення сталося 
“для розєйстя подданьїх 
(од голоду великого”

арк. 535 зв. - »» [Владислав- Яцько м. Птича 104 44 “в мєнованом мєстєчьку
536 зв., 
акт 342

Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Маруша Кицька, 
державець

Ілляшевич с. Білогородка 
с. Старики

15
20

5
2

Птичи нє наличьілєм 
болшей дьімовь албо 
халупь цєльїх тшко
ЧОТЬфДЄСЯТЬ ЧОТЬфЬІ,

кроїм жьідивьских, а 
по квитє єго мл. пна 
Хриниг/кого убьшо
ШЄС/ЯДЄСЯТЬ, бо И Х

бьіло всих перед тьш 
сто чотири; в сєлє 
Билогородьцє ДЬІМОВЬ 

ал[бо] халупь цєльїх

17 Ставок -  залишилося 17, а “у б и л о ” 9; Кольчин -11 -  3; Мировичі -  9 (без змін); Селець -18, а „убило” 1; Гаруша -18 -  2; 
Обеніж -  22 -  31; Соловичі -  24 -  11; Кустичі -  19 -  5; Бобли -  32 -  51; Задиби -  39 -  11; Залісці -  27 (без змін); Тагачин -  21, 
а “убьшо” 1

73 - 8-929 ер0 .5 7 7 ^



“Яитазлш"

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

•

пять, а по квитє єго мл. 
пна Хриниі/кого убило, 
частю прєзь вимартє, 
частю Т € Ж  прєз ПОЙСТЄАІ 

прєчь хлоповь, дєсєть; 
в сєлє зас Старьїкахь 
цєлих дьімовь албо 
халупь двє, а по квитє 
єго мл. пна Хриниі/кого 
убило прєзь ПОЙСТЄ И 

поумєраньє димовь 
сосмнадцєть”

арк. 536 зв. -  
537, акт 343

»» Єремій
Андрієвський,
ДІДИЧ

Левко
Мельниченя

с. Забороль 80 35 “иж Я В ПОМЄНЄНОШ сєлє 
Заборолю нє наличилєм 
димовь албо халупь 
цєлих, тьілко тридцєть 
пять, а убило по квитє 
єго мл. пна Хриниі/кого 
чотирдєсять пять, бо 
било их пєрєд тилі 
сосмдєсять”

арк. 537 і м Марціян Процик Шарко з с. Мільче 18 6 “в сєлє Милчу зостаєть
зв., акт 344 Єловицький, дідич с. Мільче 

Войтко 3 
с. Пирятин 
Васько Віктор з 
сіл с. Богданівна 
і Родки

с. Пирятин 
с. Богданівна 
с. Родки 

[Рудка]

18

2

4

2

димовь цєлих ШЄС/Я, 
а по квитє прошлого 
єго мл. пна поборци, 
за розомстем сє и прєзь 
голод поумєранєм 
подданьїх, спустошало 
дванадцєть”;
“в сєлє Пиратинє 
зостало цєлих 
халупь чотири, а по 
квитє такьрочьнам 
спустошало 
чотьірнадцєть”;
“в помєнєном сєлє 
Богдановьцє по квитє 
такьрочьном жадного 
дьіму цєлого нє маєпгь, 
и сєло фуньдитусь 
знєсєноє єст”;
“а [в Ро]дках, такь яко 
и пєрєд тим, зостаєть 
халупь цєлих двє”

арк. 538, 
акт 345

*» Францішек
Цешковський,
ДІДИЧ

Веремій
Омелянович

с. Кличковичі 
(частина)

1 “на части той 
новокупьной сод пна 
Врисча димовь нє 
маєпгь болшєй, толко 
дьш содєнь, а другий 
спустошал... прєзь 
нєприятєля Крижа 
Свєтого и жолнєра 
уставичьного”

«А  578А *



1651р. січня 12

Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 551 і 
зв., акт 357

20.02 Луцький 
кафедральний 
собор св. Іоанна 
Богослова, власник

Андрій
Мойсеєвич

с. Полонне 
Мале

7 “в маєтьности сєлє 
Полоном Малої/, за 
спустошєнєм великим и 
розоистєм сє подданих, 
з дьімовь толко семи 
золотих сєм вьібрал, 
а спустошало димовь 
шєстнадцєть, по квитє 
єго мл. пна Хриниі/кого”

арк. 551 зв.- 
552 зв., 
акт 358

»» [Владислав-
Домінік
Заславський], дідич
Станіслав
Ґлембоцький,
державець

Микита Совеня с. Піщанка 
с. Минитин 

[Мирутин] 
с. Дяків 
с. Сьомаки 
с. Зубівщина

3
7

7
7
6

“а убьіло по квитє єго 
мл. пна Хриниі/кого”: 
в селах Піщанка -  14, 
Минитин -  13, Дяків -  
16, Сьомаки -  13, 
Зубівщина -  16

арк. 552 зв. -  
553, акт 359

»» [Владислав-
Домінік
Заславський], дідич
Захаріяш
Антонович,
державець

Остап, від обох 
сіл

с. Бельмяж 
с. Завидів

Разом
38

Разом
19

“а по квитє єго мл. пна 
Хриниі/кого убило 
димов дєвєтнадцєть”

арк. 553 зв. -  
554, акт 360

[Владислав-
Домінік
Заславський], дідич
Адам Вільга, 
державець

Филдаценя з 
с. Волиця

Належні до 
м. Базалія: 

с. Волиця 
с. Чухелі

10
4

3

“а в сєлє зас Чухилях 
бьіло такьрокь цєльїх 
чотири, а ТЄПЄ/7 прєзь 
помете и поумєранє 
хлоповь жадноє халупи 
нє мапгь”

арк. 554 -  
555, акт 361

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Захаріяш
Антонович,
державець

Ярема Козак з 
с. Буща
Макар Гриценя з 
с. Борщівка

Належні до 
Межиріць- 
кого ключа: 

с. Буща 
с. Борщівка

23
6

“в сєлє Бусчи нє маєпгь 
балшєм димов, толко 
двадцєть три, а сорокь 
сємь по квитє єго мл. 
пна Хриниг/кого убило; 
в сєлє Борсчовьце 
нє маєпгь болшєм 
димовь, толко тест, 
а юдинадцеть убило 
по квитє єго мл. пана 
Хриниі/кого”

арк. 555 -  
556, акт 362

»» Богумила 
Лясотянка, вдова 
Олександра 
Мокосія Дениска, 
та їхні діти

Миколай
Пасіченко

с. Берег 
(частина)

15 “иж я в помєнєной 
маєтьности сєлє Бєрєгу 
на части пановь моихь 
ихь милостєм пановь 
Дєнисковь справедливе 
дими албо халупи 
поличилємь, которьіхь 
болшєм нє найдуєтьсє, 
только пєтьнадцєть..., 
гдє димовь по 
состатьним юж квитє 
єго мл. пна Хриниі/кого 
сосьмнадцєть убьіло”

73* е**.579Ят>



“Яитазльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 87

арк. 530 і 
зв., акт 383

Якуб Война 
Оранський, дідич

Процик
Юркевич

с. Вербичне 
(частина)

6 А 6 подим’їв стояли 
пустками

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 268

арк. 557 і 2 1 .02 Владислав-Домінік Іван Солодовник с. Збитин 35 26 “нє могучн водлугь
зв., акт 364 Заславський, дідич

Ян Шашевський, 
державець

Матвій Грушка с. [Збитинська] 
Волиця

32 16 квиту проигьлого пана 
поборцьі для помартя 
и спустошєня вьібратьі 
тоє двоє подьшноє”

арк. 562, 
акт 369

Вацлав Святополк
Четвертенський,
[дідич]

Васько Бурмістр 
і Стефан 
Оношкович 3 
м. Четвертая

м. Четвертая 
[Стара, 
половина] 
Належне до 
неї: 

с. Залюбич

50

5

“же тєпєрь, по вьіданю 
першого подьшного 
до рукь ero мл. пана 
Стєфана Хрьшиг/кого, 
в мєстє Чєтвєргьни 
нє мапгь єдно домовь 
пятдєсять юсєльїх, а 
вьсє пустьіє домьі. А в 
Залюбєчу, в вєсцє под 
мєсьтсш и до мєста 
належачої, тьілко пять 
домов. А всє пустки 
вьімєрли, и для голоду и 
жолниров розошли”

арк. 562 зв., 
акт 370

[Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

[Григорій
Святополк
Четвертенський],
державець

Кунашко 
Мартин Кокоша

с. Серники 
с. Тростянка

20
17

“вь Сєрникахь, по 
першомь вьіданю 
подьшного до єго 
мл. пана Стєфана 
Хрьіницького, в 
Сєрникахь цєлих домов 
зостаєт двадцагь 
тьілко, а всє пустьіє, 
садни вимерли, другиє 
<од жолниров и для 
голоду вьіпгьли;... а 
вь Тростянцє тилко 
сємнадцать домов, што 
в нихь мєпгькают; 
люде вимерли, содь 
жолнира зьнисчоньїє 
прочь попгьли; ...жє 
в тих собохь селах нє 
мапгь сосєлих домов, 
содно тридцать селі, а 
всє пустки, и души нє 
мапгь и халупь”

арк. 564 зв. -  
566зв., 
акт 373

22. 02 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Собко Гура 
з м. Заслав 
Старий 
Савка Батиєня 
(Ботиєня) з

м. Заслав 
Старий 

с. Васьківці 
с. Мокрець 

Великий

23

3
8

Не вистачало димів 
порівняно з 1650 р. у: 
м. Заслав Старий -  17 
с. Васьківці -  15 
с. Мокрець Великий -10



1651 р. січня 12

Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

с. Мокрець 
Великий 
Павло Русеня 
(Грусеня) 3 
с. Голики 
Мартин Рудий з 
с. Клембовець

с. Голики 
с. Клембовець 
с. Митковець 

(Митківці) 
с. Криволука 
с. Вачів

1

1
3 
1

1
4

с. Голики -  9 
с. Клембовець -  8 
с. Митковець -  
відомостей немає 
с. Вачів -  6

арк. 566 зв. -  
567 зв., 
акт 374

>» Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Гаврило 
Максименя з 
с. Нове Село 
Іван Микитинець 
(Микитеня) 3 
с. Тарнів 
Микита 
Дуплястий 3 
с. Підлісці 
Филип 
Мацьовка з 
с. Радосілка

с. Нове Село 
с. Тарнів 
с. Підлісці 
с. Радосілка

7
4
7
16

Не вистачало димів у: 
с. Нове Село -  22 
с. Тарнів -  26 
с. Підлісці -1  
с. Радосілка -  64 
“кгдьіде люде нєкоторьіє 
сод голоду поумєрали, 
а другиє для жьівности 
розопгьли”

арк. 567 зв. -  
568 зв., 
акт 375

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Миколай
Холоєвський,
державець

Радко Клобук с. Шельвів 
с. Завадинці 
с. Гнойничка 
с. Ледянка

4
8
3

“иж я справедливе 
ПОДЬШНОЄ двоє в селє 
Шєлвовє 3 дьімов 
чотьірох, в селє 
Завадьіньцах з дьімов 
сосми, а нєдостає/и 
дьшов семи водлугь 
квиту єго мл. пана 
Стєфана Хрьіницького, 
побо/щьі вольшского; 
з села Гношшчьки з 
дьімов трох, а нєдостає/я 
диму одного; а в селє 
Лєдяньцє жадного дьшу 
не маигь;... кгдььж* 
роковь пропгьльїх, 
яко и тєпєрєпгьнєго, 
люде, содни з голоду 
поумєрали, другиє 
для жьівности проч 
розопгьли се”

арк. 569 і 
зв., акт 376

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Манецька,
державець

Федір
Малосиченя,
швець

с. Кропивна 5 2

арк. 569 зв. -  
570зв., 
акт 377

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Самуель
ҐЛОҐОВСЬКИЙ,

державець

Петро Тур с. Вербовець 
[Вербівці] 

с. Мокіївці 
с. Нічогівка 
с. Вовківці 
с. Ільщане 
с. Чотирбоки

7

2
2
7
7
6

Зменшилося димів: 
с. Вербовець -  2 
с. Мокіївці -  6 
с. Нічогівка -  2 
с. Вовківці -  11 
с. Ільщане -  10 
с. Чотирбоки -  2

74-8-929 ет**581Ят>



“Лита м и є”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 570 зв. -  
571 зв., 
акт 378

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Червінський,
державець

Кіндрат Вискок с. Пиляї

•

3 “ижєм справедливе 
дьімьі албо халупьі в 
помєнєньш сєлє Пилаях 
поличьіл и пораховал, 
которьіх не мапгь 
большєм тьілко дьімов 
трьі, а (одного даму 
водлугь квиту ero мл. 
пана Хрьіницького, 
поборцьі пропгьлого, не 
мапгь”

арк. 571 зв. -  
572 зв., 
акт 379

>» [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич
Пашицький,
попередній
державець
Хоментовський,
державець

Грицько
Дворецький

с. Сахнівці 8 3

арк. 572 зв. -  
573 зв., 
акт 380

»» Станіслав
Варшицький

Грицько Лапій,
грицівський
міщанин

м. Гриців 
Присілки: 

с. Губча 
с. Курганівка 
с. Ониськівці 

Великі 
с. Ониськівці 

Малі 
с. Москвити- 

нівка 
с. Лутівка 
с. Саварка 

(Шаварка) 
с. Гайворонка

Разом
10

“вь которьіх то добрах 
... нє могучьі водлугь 
давьних квитовь и 
такьрочьнєго сод ero 
мл. пана Хрьіницького, 
поборьцьі вольшского, 
даного, того двомга 
подьімьного 
вибрати, кгдьіжь по 
томь такьрочьньш 
содьдаваню ero мл. 
пану Хрьіницькому 
зь прєрєчоних добрь 
подьшного убило 
и сьпусьтошало 
за розєистєм сє и 
вьімарьтел* подданих 
дьімовь пять, зосьтало 
цєлих ВЬ ТЬІХЬ ВСИХЬ 

вьіпгьречоньїх добрахь 
по мєнованьш 
спусьтошєню толко 
ДЬІМОВЬ дєсєть

арк. 573 зв. -  
574 зв., 
акт 381

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Стефан
Хоментовський,
державець

Ярмол Ярема с. Михнів 
с. Лісогірці 
с. Закружці

4
4

4 “ижєм справедливе 
дими албо халупи 
в маєтносьти сєлє 
Михновє поличьіл и 
пораховал, которьіх нє 
мапгь ба/zniew, тьіяко 
чотьфьі, а нєдостаєть, 
спустошало по квите єго 
мл. пана Хриницького, 
димов ©смь;... а в сєлє

сяА. 582-Ama



1651 р. січня 12

Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Лисого/щах бьшо 
чотьірьі И сєлє 
Закрудоцах бьіло 
чотири, а тепер жодних 
димов нє мапгь, пустки 
тшко стоят”

арк. 574 зв. -  
575, акт 382

_»»_ Заславська 
плебанія, власник; 
плебан Ян-Баптист 
Замойський

Грицько
Лоґошний

с. Вирова 
(Лютарівка) 

м. Заслав 
(частина)

2

1

“ижемь справедливе 
дьши албо халупи в 
сєлє Вировом алиас 
Люгоровки справедливе 
поличьіл, которьіх нє 
мапгь болшей, тилко 
димов два, а третий 
дим в Заславю при 
плєбании..., а водлугь 
квиту єго мл. пана 
Стєфана Хриницького, 
поборци пропгьлого, 
нєдостаєть димов 
шести”

арк. 583 -  
584, акт 387

23.02 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян Шашевський, 
державець

Яцько Кулак с. Здолбиця 
с. Здолбунів

32
18

“иж я оод пановь моих 
[и] сод всєє громади 
назьначєний будучи до 
вибєраня подьшного 
двойга помєнєного, 
в мєнованьїх селах 
ообох Здолбици и 
Здолбунове вси дьіми 
албо халупи п о л и ч и л є л і 
справедливе, которьіх 
всих по ©статним 
квитє єго мл. пана 
Хриниі/кого шєстдєсят 
и шєст убило, гдє 
бслшей нє наличилєм, 
тшко в Здолбици 
димов тридцєт два, 
а нь Здолбунове 
оосмнадцєт..., а болшей 
жадною живою мєрою 
для спустошєня тих 
маєтностєй нє моглемь 
добрат”

арк. 584 і 
зв., акт 388

** Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян Івоня, 
державець

Василій Паньків с. Улашинівці 6 2

арк. 585 і 
зв., акт 389

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Андрій
Мончинський,
державець

Семен Остапеня с. Мислятин 
с. Сухівець 

[Сухожинці] 
с. Путринці 
с. Двірець

4
2

2

“ижєм справедливе 
дими албо халупи 
в н и ж є й  мєнованьїх 
маєтьносгях поличьіл и 
пораховал, которьіх нє 
мапгь болшєй, тьи/ко

74* ***.583 А *
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
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в 
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На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

•

в сєлє Мислятьінє 
димов чотьірьі, а 
нєдостаєть водлуг 
квиту ero мл. пана 
Стєфана Хрьшицького, 
поборцьі прошлого, 
домов двадцага шести; 
в сєлє Суховцу домов 
два, а нєдостає/и 
домов десяти; в сєлє 
Пєтриньцах жадного 
диму не мапгь, кгдьшг 
пустьки зостаю/w; в сєлє 
Дво/щу домов два”

арк. 585 зв. -  
586, акт 390

9» [Владислав-
Домінік
Заславський], дідич

Петро Хоревський, 
державець

Кирик
Мельничок

с. Плесна 
с. Пліщин 
с. Ягідна 
с. Понорка 
с. Чепці

Разом
43

Разом
3

арк. 586 зв. -  
587, акт 391

» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

[Ян] Уляницький, 
державець

Яцько Волошин с. Білогородка 
с. Чижівка

4
2

“иж я справедливе 
дими албо халупи 
поличьіл и пораховал, 
которьіх в сєлє 
Бєлогородцє нє мапгь 
болшєм, тьілко чотири, 
а нєдостає/и водлугь 
квиту єго мл. пана 
Стєфана Хрьшицького, 
поборци пропгьлого, 
домов сосмь; в сєлє 
Чьіжовцє димов два, а 
нєдостає/w димов трох”

арк. 587 і 
зв., акт 392

»» [Маріанна] 
Павлова [Ушак] 
Куликовська, дідич

Грицько 
Пастушок 
з с. Тростянець

Частини сіл: 
Тростянець 
Лички

Разом
47

“в сєлє Трєстєньцу И 
сєлє Личьках, на частях 
єє мл. панєє Павловоє 
Куликовскоє, панєє 
моєє, нє наі/дуєтсє 
болшєй, тьілко димов 
цєлих сорокь сємь, 
а лет пропгьлихь, 
такь прєз и«ку/?сию 
нєприятєлскую яко И 
прє? голодь, димовь 
тридцать ©день 
спустошало”

арк. 587 зв. -  
588, акт 393

»* [Владислав-
Домінік
Заславський, дідич]

Ян-Ярош
Рихловський,
[державець]

Федір (від обох 
сіл)

с. Христівка 
с. Криворудка

4
1

“иж я по такрочьньш 
квитє в маєтностях 
пана моєго селах 
з Христовьки и 
з Криворудки нє 
наличилем болшєй 
димов, толко в

« A  584
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у кількості димів

Хрьістовци чотири, 
а спустошало два, а в 
Крьіворудци содєнь, а 
пять спустошало”

арк. 588 і 
зв., акт 394

»» [Галшка Петрова 
Станішевська], 
вдова, і діти Петра 
Станішевського, 
[дідичі]

Васько Ксьондз с. Гнідава 
(частина)

6 7

арк. 588 зв. -  
589, акт 395

»> Ґабріель
Стемпковський,
[дідич]

Іван Шепетуха с. Гнідава 
(частина)

43 30 “ижь дьімов балшєм 
на части єго мп. пана 
браславского нє 
найду е/лсе балшєй... 
толко тридцат, а бьіло 
пepòeu чогшрдєсят 
три, и юж по квите ero 
мл. пана Хриниі/кого 
спустошало прєз голод 
и прєз бране стацьій 
частих прєз жолнеровь 
димов тринадцат”

арк. 589 -  
590, акт 396

»» Ян-Олександр 
Данилович, [дідич]

Семен 
Пананичик і 
Мартин Луччик

м. Андріїв 200 25 “в помєнєнсш мєстє 
Аньдресове тепер нє 
мапгь больпгь димовь 
и халупь юселихь 
хрєстякских, талко 
двадцєт пя/w, а перед 
тьш, яко урожоному єго 
мл. пану Хриниг/кому, 
бившому поборьци 
воєводства Вольшского, 
в року [1650] (оддавано з 
топхж* мєста подьімьноє, 
тєдьі било домовь 
сосєлихь хрєстяяскихь, 
крам жидовьских, 
двєстє, кагорьіє прєз 
розньїє припадки 
знисчєли и спустошєли”

арк. 590- 
591, акт 397

»» Ян-Олександр 
Данилович, дідич

Войцех
Жолтанський,
державець

Павло
Степанович

с. Моквин 30 10 “в помєнєнсш сєлє 
Моквинє тєпєрь нє 
маш болшєй дьімов и 
халупь (осєльїх, толко 
дєсєт, а перед тьш, яко 
урожоному єго мл. пану 
Хриниі/кому, бившому 
поборьци воєводства 
Вольшского, (оддавано 
з тогож села подьшноє, 
тєди било дьшов 
соселих тридцєт, 
коториє прєз розньїє 
припадки знисчєли и 
спустошєли”
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 591 і 
зв., акт 398

»» Жидичинський 
монастир, власник

Галшка Петрова
Станішевська,
державець

Демид Млинар с. Омеляник 
Малий

2 “юс я справедливе 
3 двох ДЬІМОВЬ в 
помененом вєсцє Мальш 
Омєляничку вибравши 
двоє подьшноє, золотих 
два до ero мл. пана 
побо/щи принеслем, а 
балшєм жадною живою 
мєрою нє моглемь 
над то вибрати для 
спустошєия тоє вєски, 
в которои по квитє єго 
мл. пана Хриницького 
дьімов три убило”

арк. 591 зв. -  
592 зв., 
акт 399

»» Бальтазар 
Раєцький, дідич 
сіл Вовковиї 
та Казинівська 
Волиця, державець 
с. Радошівка

Кузьма Дудченя с. Вовковиї Ì 
с. Казинівська> 

Волиця )  
с. Радошівка

Разом
10

1

“иж я в маєтности 
пана моєго дедичном 
сєлє Волковьіяхь и 
Волици Казинивском 
справедливе дими и 
халупи поличилємь, гдє 
нє найдує/ясє болшєй 
димов, толко дєсєт, 
а в маєтности зас єго 
мл. заставьной тьілко 
содна халупа..., а болшєй 
жадною живою мєрою 
вибрати нє моглєм 
для спустошєия тих 
маєтностєй и подданих 
убилихь, которьіх, южь 
по ©статніш квитє и 
соддава«ю подішного, 
шєст подданих убило”

арк. 592 зв. -  
593, акт 400

25. 02 [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Петро Опоцький, 
державець

Тиміш Дилевич
Кіндрат
Білоусович

с. Ремчиці 
с. Трискині

22
18

“в сєлє Рємьчици нє 
малгь большем димовь, 
только двадцат два, 
а убило юдинадьцат; 
в сєлє Трискиняхь 
димовь цилих 
шсмнадцат, а убило 
сим по такьрочьнимь 
квитє єго млсти пана 
ХрИНИІ/КОІХ)”

арк. 593 зв. -  
594, акт 401

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Крипггоф
Рисинський,
державець

Іван Пінчученя, 
від обох сіл

с. Суш[не] 
с. Кузьминці

5
2

“в сєлє Супгьнє ДЬІМОв 
тьілко пят, а убило 
по такьрочьнимь 
квитє пєтнадцать; в 
сєлє Кузмшщах димов 
два, а убьіль содень по 
такьрочьньш квитє єго 
мл. пана Хриниг/кого”

586
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арк. 618 і 
зв., акт 413

27. 02 [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Самуель Хом’як, 
державець

Грицько
Шевченя

с. Глинськ 40 “ижь подьшноє двоє 
... зь помєнєного села 
Глиньска справедливе 
вибралам з халуїгь 
сосєльось чотьірдєсята 
по золотому одному, 
...сопрочь козаковь 
и гадцуковь, в 
палку кнєдо. єго мл. 
[Владислава-Домініка 
Заславського] на услузє 
Речи Посполитоє 
будучих, под которьшм 
подьімя дванадцат, зь 
которьіхь нє соддали 
спаяне зь громадою... А 
по виконаная* в блшко 
пропгьлсш року на 
подьшноє [ю]рамєньтє, 
за розостьєм подданьїх 
халуїгь сосмнадца/и 
пустих найдує/ясє”

арк. 619 — 
620, акт 414

Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Яцько Масевич і 
Стефан Шикота

м. Степань 410 304 “иж року прошлого 
[1650]... помєнєноє 
мєсто Степан для 
дорого ста тих часовь 
и частого в ним 
ставаня жолнєра єсть 
спустошоноє, и вєдлугь 
квиту мєнованого єго 
мл. пана Хриниг/кого 
подимного двомга... 
вибрати с того мєста 
нє могли, кгдидо в 
томь мєстє Стєпамю 
перед тим било 
димов чотириста и 
дєсє/п, а на тот час 
єсть цєльїх домовь, вь 
которьіх люде сосєльїє 
мєпгькаюиг, триста и 
чотири, а спустошало 
домов сто и шєст”

арк. 620 і 
зв., акт 415

[Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Ян
Курдвановський,
державець

Юсько
Б[о]родавка

с. Щурівці 
Новозаслав- 
ської волості

3 “нє наличьіль болшєи 
дьімовь вь сєлє 
Шчуровцах ти/нсо три, 
а убило по квите єго 
мл. пана Хриниі/кого, 
поборцьі воєводства 
Вольшского (для 
розостяс прочь 
подданьїх и поумєраня 
сод голоду, таюкє для 
уставичного жолнєра), 
чотири”

«в» 587
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у кількості димів

арк. 620 зв. -  
621 зв., 
акт 416

[Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Лукаш
Полянський,
державець

Іван Волинець с. Васьковичі 
[Васьківці]

15 4 “в сєлє Васковичахь 
нє мапгь балшєм 
дьімов, талко чашри, 
a убьіло по квите ero 
мл. пана Хриниі/кого, 
поборьцьі воєводства 
Вольш[ского], 
содьінадца/w, а то для 
розостяс прочь и 
поумираня од голоду 
подданьїх, такьжє 
уставич[н]ого жалнера”

арк. 621 зв. -  
622, акт 417

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Анна Тишковська, 
державець

Василь Сиченя с. Жилинці 1 “в сєлє Жилинцахь 
... подьшного... 
вибрати нє могьлємь 
по квитє ero мл. пана 
Хриниг/кого, тьілко з 
диму одного золотий 
одєнь, а убило дьімовь 
пя/w, а то для розостяс 
подданих, з голоду 
поумираня и прє? 
жолнеровь того сєла 
знисчєня”

арк. 622 -  
623, акт 418

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Ян Шашевський, 
державець

Іван Клига с. Розваж 7 “вь вьшгьречєнсш сєлє 
Розважу нє найдує/исє 
тепер димовь цєльїхь 
балшєй, толко симь; 
козацькихь албо 
стрєлєцькихь халупь, 
которьіе жє зостают 
в полку кнелс ero мл. 
[Владислава-Домініка 
Заславського] на услузє 
Рєчи Посполитоє, 
золотих дванадцат в то 
нє инєлюдуючи [в то не 
враховуючи]; а по квитє 
урожоного ero мл. пана 
Стєфана Хриниг/кого, 
поборцм пропгьлого, 
презь спустошене од 
жолнєра и для голоду, 
теж по умираню и 
прочь сє подданьось 
розостьє, одбило 
халупь одинадцєть, 
тєда зь тьіхь тилко 
цєло зосталихь сєми 
халупь двоє подьшноє 
вьібравьши, до ero 
мл. пана поборцьі 
принєслємь”
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Легенда Дата
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+Дідич (власник) 
і (або) державець Піддані, які 

складали присягу Населені пункти

й*
о•О40
>ч
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| Примітки. 
Причини змін

маєтку 3

і
'530
X

у кількості димів

арк. 623 - »» [Григорій Федір с. Майків ЗО 20 “а дєсєти нєдостає/и,
624, акт 419 Святополк 

Четвертенський], 
дідич

Єва Хом’яківна
Вишотравка,
державець

Руденький (частина) бо подданиє оодни 
поумєрали з голоду, 
другиє для поживєня сє 
прочь розойшли”

арк. 624 і »> [Владислав- Матвій Бонченя с. Колки “ижь сєла Кольки
зв., акт 420 Домінік

Заславський],
ДІДИЧ

спадкоємці
Станіслава
Трецеського,
державці

(від обох сіл) с. [Ст]роки 
Базалійської 
волості

и Троки вь повєтє 
Кременецької/ а вь 
волости Базалийской 
лєжачиє... прєз 
нєприятєля коронного 
роковь прошльїх 
фуньдитусь суть 
знєсєниє досчєньту, 
а подданьїх состатокь 
для голоду вимєрьло И 
розошлос”

арк. 625 - » Анна-Алоїзія Грицько м. Звягель 1 1 В м. Звягель “болшєй
627, акт 421 Ходкевич, [дідич] Краскевич з м. Острожок - зо нє машь, в которих би

Адам Л азовський,
м. Звягель Новий людє [м]єпгькали.
Грицько 3 м. Домбровка 2 2 В м. Острожок

державець м. Домбровка м. Смолдирів — 20 Новий “убило по
с. Онисимовичі Яцько Трущеня Належні до такьрочьномь [98]”.

Заблоцький, з с. Киянка них села18 В м. Дубровка
порівняно з 1650 р. -державець без змін.сіл Випуски, 

Юрківщина і 
Вайки

В м. Смолдирів “по 
такьрочьном содданю
спустошало димов

Залуський, дєвє/ядєся/я”.
державець 
с. Закринич[чя]

“ и ж ь  оони [піддані, які 
складали присягу] сод

Берездівської всих громадь волости 
Звягєлскоє, Новоговолості Остро^ска, Домбровьки

Ястрембська, и Смолдьірова, и сель
державець до них налєжачихь,
с. Монятин будучи обраними 

на вибраньє двойга 
подимного..., в которих 
то вижєй и нижєй 
менованьїх маєтьностях 
для спустошєня

18 с. Іваппсівщина -  залишилося 4 дими, а спустіло порівняно з 1650 р. 13, с. Кикова -  10 -  23, с. Рогачів -  9 -  21, 
с. Суємці - 18 -  43, с. Кожушки -  2 - 17, с. Канони -  “такьрокь било димовь чотири, а тєпєр жадного нє машь, вси спустошали”, 
с. С[тр]иєва -  залишилося 2 дими, а спустіло 6, с. Сусли -  4 -  32, с. Княже -  3 -  3, с. Двірець -  2 -  4, с. Жданівці -  “такьрокь 
било халутть чотири, а тєпєрь жадноє цєлоє нє машь, вси спустошалиє”, с. Войківпщна (Вишківка) -  залишилося 4 дими, а 
“убило” 4, с. Орепа -  8 -  13, с. Заві[з] -  2 -  8, с. Кормань і с. Горки -  12 -  48 (разом), с. Онисимовичі -  “такьрокь било димовь 
чотири, а тєпєрь нє машь жадного, вси спустошали”, с. Киянка -  залишилося 10 димів, а спустіло 40, с. Випуски -  “такьрокь 
било димовь цєлих шест, а тєпєрь нє мапгь жадного цєлого, вси спустошали”, с. Юрківщина -  залишилося 5 димів, а спустіло 
17, с. Вайки -  4 -  11, с. Филип[овичі] -  2 -  48, с. Закриниччя -  2 -  10, с. Монятин -  “та/срокь било димовь шест, а тєпєр нє 
маигь жадного, всє спустошало”



“Литазхьіє”
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Причини змін 

у кількості димів

•

великого, ВЬІМфТЯ и 
розостяс подданьїх, 
вєдлугь старьіхь 
квитовь, и вєдлугь 
квиту ero мл. пана 
Стєфана Хриниі/кого 
в року [1650] даного, 
нє могучи вибрати, 
кгдьос по такьрочьнал* 
соддаваню убило 
барьзо вєлє, и пустками 
зостало”

арк. 633 зв. -  
634 зв., 
акт 427

28. 02 [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ
Юрій і Григорій 
Завальські, брати, 
державці

Іван
Торговський

с. Завалля 8 5

арк. 634 зв. -  
635, акт 428

>» [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Ювхим Коваль с. Рокитна 
с. Рокитнян- 

ська Волька

Разом
75

Разом
50

“ижь я в помєнєнсш 
сєлє Рокитьном и 
Вольцє Рокитєньском 
нє наличилємь 
большєм димовь 
альбо халуїгь цєльїх, 
только пєтьдєсять, а 
по квитє ero мл. пана 
Хрьіницького убило 
двадьцат пят, бо 
ихь такьрокь било 
сємьдєсять пять”

арк. 635 і 
зв., акт 429

и [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Олекса
Пархоменя, від 
обох сіл

с. Перемінка 
с. Янк[евичі]

Разом
80

Разом
30

“в помєнєномь 
сєлє Пєрємєньках 
и Яньковьцахь нє 
наличилємь большєм 
халуїгь альбо димовь 
цєльїхь, только 
тридцєть, а убило 
по КВИТЄ єго ш.
пана Хриницького 
пєтьдєсять, бо ихь било 
такьрокь юсмьдєсять”

арк. 635 зв. -  
636 зв., 
акт 430

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ
[Барбара з Ґрохова 
Крипггофова] 
Яйковська, 
державець

Іван
Торговський

с. Мощаниця 
Велика

25 “з сєла Вєликоє 
Мосчаницьі... днмов 
большєм по квитє єго 
мл. пана Хриницького 
нє наличилємь, только 
двадьцать и пять..., 
а димов тридьцать 
чотири знисчало 
для розомстя сє и 
повьімєраня подданьїхь, 
такьжє частого 
пєрєходу жольнира”

590Ят
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арк. 636 зв. -  
637, акт 431

»* [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Голдаковська,
державець

Василь Сиченя с. Соснівка “в помєнєной 
маєтьности Сосновьцє 
до виданя подьімьного 
жадного нимапгь диму, 
и нимапгь єго чого 
дати за розойстєм сє 
подьданьїхь всих, сод 
голоду вьімартємь, 
знисчєнємь фуньдитус, 
впрод нєпрьіятєлскимь, 
а потомь 
жольнєрьскимь”

арк. 637 -  
638, акт 432

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Стефан, зять 
коваля Пилипа 
Стефан 
Хожинський

с. Зузлазна 

с. Ставок

60

ЗО

20

10

“ижь м и ... вибрати 
нє моглисмо бопш 
по квитє єго мл. пана 
Хриниг/кого9 только в 
сєлє Зузлазном з дьімовь 
двадьцєти, а убило 
димовь чотирьдєсять, 
кгдьіжь такьрокь било 
димовь шєстдєсять; 
в сєлє Ставьку [ди]- 
мов дєсєти, а убило 
дьімов двадцать, а 
такьрокь з димовь 
тридцати дано; котороє 
то спустошєньє тьіхь 
сєль для розомстя сє, 
сод голоду повьімєракя 
подьданьїхь, яко тєжь 
знисчєньємь жольнєра 
частого, стали сє”

арк. 638 і 
зв., акт 433

»» [Владислав-
Доміиік
Заславський,
дідич]

Вацлав 
Головинський 
та Аиастасія, 
в першому 
шлюбі Федорова 
Головинська, у 
другому -  Петрова 
Прушинська, 
[державці]

Мисько
Ралюченя

с. Головин 
(частина)

7 5 “йде сонь [Мисько 
Ралюченя], будучи 
сод громади своє 
части Головиискоє на 
вибране тєпєрєшнєго 
двокга подьшного 
... дєпутованьїй, того 
подьшного спаяна 
водлугь присєги 
такьрочноє для нового 
спустошєня спаяна 
вибрати нє мопть, 
кгдьіжь такрокь з 
дьшов або домовь семи 
вибраль, а тепер толко 
с пяти, а двє халупи для 
розойстяс господаров 
пустьками, и то впол 
розобраньїми, зостают”

арк. 638 зв. -  
639, акт 434

»» Теодор Дедеркал- 
Нестякович

Теодор
Дедеркал-
Нестякович

с. Дедеркали 
Нижчі 
(частина)

1

'

“я, Тєсодор Нєс/яякович 
Дєдеркаль, присєгаю 
пану Богу в Тройцьі

* я * 5 9 ія ^



“Яита зльїє”
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Причини змін 
у кількості димів

Святом єдиному на 
томь, ИЖЬ в помєнєной 
моєй части сєлє 
Нижьшихь Дєдеркалахь 
бьіль такьрокь ©день 
хлоігь, а тєпєрь, по 
квитє его ш. пана 
Хриницького, и тоть 
прочь пошоль, сколь 
жадьного подьімьнош 
вибратєм нє могль”

арк. 652 зв. -  
653 зв., акт 5

01.03 [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Стралковський 
і Заклика, державці

Іван Городник с. Суйми 
с. Буща 
с. Мокре 
с. Руда

11 6
4
18
2

А “убьшо” димів у: 
с. Суйми -  5 
с. Буща -  8 
с. Мокре -  20 
с. Руда -  5 
“тьіе зась вьіжей 
положониє спусто- 
шальїє (для розейстя 
сє и повьімираля шд 
голоду подданьїх, и 
прєзь частого жо/шєра 
знисчєнья) зостали 
дими”

арк. 653 зв. -  
654 зв., акт 6

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Стефан
Лешневський,
державець

Семен 
Милеченя 
з с. Постойна 
Трохим 
Новакович, від 
обох Стиденів

с. Постойна 
с. Стидень Ч 

Перший 1 
с. Стидень | 

Другий /

90

Разом
33

Разом
13

“в тих селах, то ест в 
Постойньш татсрокь 
бьіло дьімовь дєвят- 
дєся/и, а в селах Стьідьі- 
нях собохь тридцєт и 
трьі; в которьіх селах 
по сес дєн пустих 
халупь намдуетьсе: в 
Постойном пятдєсят 
и пят. А в Стьідьінях 
(обох трьінадцат цельїх, 
зас в тьіх жє селах 
всих халупь, з которьіх 
тепер подьшное ест 
вибраноє; кромє 
людей кнєжати его 
мл. служальїх, в тих 
селах найдуючихсє, в 
Постойнам тридцет 
пят, в Сгьідинях (обох 
двадцат” [тобто, в 
с. Постойна після 
1650 р. було 55 пусток, 
а в 35 жили служилі 
люди, звільнені від 
сплати подимного 
податку; в обох Стиднях 
взято податок з 13 
димів, а в 20 халупах 
жили служилі люди, які 
не платили податок]

а А  592
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арк. 657 і 
зв., акт 9

02. 03 [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Юрко Тарасович 
й Іван Клименя

м. Бережниця 
Степанського 
ключа'

105 “ижь мьі справедливе 
дьімьі албо халупьі, 
в которих ЛЮДЕ 

мєшкают, поличьіли и 
пораховали вь мєстєчку 
Бєрєжници, которьіх НЕ 

наличьіли есмо болшем 
тепер ц е л о  позосталих, 
толко сто и пя/и, а убило 
презь розенстьє месчань 
и поумиранье сод 
голоду и спустошало за 
счоденьними переходи 
жалнерскими по квите 
прєшлол* ero мл. пана 
Хринницького, поборци 
пропіл ого, дєвє/ядєся/и 
и пя/и”

арк. 657 зв. -  
658 зв., 
акт 10

*» Ян Сенюта 
Радогоський

Лук’ян 
Шельпотин 
з. с. Радогоща
[Друга]

Частини сіл: 
Радогоща 
[Друга] 
Козин

10,5
Лук’ян Шельпотин, 
“будучи соголочениг/
И знисчоним презь 
неприятеля короньного 
татаровь а служачи 
пану своєму за паробка 
во дворе”;
“в сєлє Радогосчи и 
Козине на части пана 
моєго передь тьш било 
димовь полсодинадцата, 
а тепер не мапгь 
жадного диму”

арк. 658 зв. -  
659, акт 11

»» Климентова
Сковородчина

Кузьма 
Берлінський 
з. с. Радогоща 
ШРУга]

Частини сіл: 
Радогоща 
[Друга] 
Козин

Разом
1

“илс я, собраньш 
будучи на вибраньє 
двойта подьшного,
... не наличьілем в 
частях панєе моєє 
болшей димовь, 
толко в Радогосчи и 
Козине сод єн, а убило 
по квите ero мл. пана 
Хрьшниг/кого, побо/щи 
прєшлого воєводства 
Волиньского, сємь для 
роземстья се и вимартя 
подданьїх”

арк. 666 зв. -  
667, акт 19

03. 03 [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Юрій Чаплич
Шпановський,
державець

Хома Чалий с. Липні 15 “а спустошало 
пятнадцат”

75 - 8-929



“Лита зхьіє

Легенда Дата
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Причини змін 
у кількості димів

арк. 667 -  
668, акт 20

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Семен Сковородка, 
державець на 
правах ординації

Степан Мукувля с. Жалин 
с. Жалинська 

Волька

Разом
40

“а убило по пропілом 
юрамвнтє димов пят”

арк. 668 і 
зв., акт 21

»» Адам, Федір 
і Вацлав 
Злотолинські, 
[державці на 
правах ординації]

Андрій Ревченя, 
Мисько 
Шокуленя 
і Мартин 
Батурич -  
відповідно від 
кожної частини 
с. Злотолин

с. Злотолин 45 “юс ми болшей 
подьшного в 
маєтности пановь 
наших Злотолинє нє 
вибрали, толко золотих 
чотирдєсят пят зо всих 
трох частий, а пустою» 
на всих трох частях 
зостаєт по квитє єго 
мл. пана Хрьшницького 
в року прошлам, за 
розєйстьєлі сє пожданих 
для недостатку хлєба, 
два^цат три”

арк. 668 зв. -  
669, акт 22

»» Ян-Миколай 
і Крипггоф 
Модревські

Ігнат Ющеня с. Хрінів 
(частина)

3 “а сємь по юстатнєм 
квитє ох) голоду 
розошло”

арк. 669 - »» Анна-Алоїзія Петро с. Упашинівка 4 — “в маєтносгях панєє
670 зв., 
акт 23

Ходкевич, [дідич] Черняченя 3 
с. Плужне 
Роман 
Лук’яненя 3 
с. Коритне

с. Соснівка 
с. Радогоща 
с. Плоска 
с. Ґорщизна 
с. Плоска 

Друга 
с. Красносілка 
[Частини сіл]: 

Радогоща Л 
Друга > 
Козин ]

6
5
7
3
18

5

Разом
5

-

нашоє, вь волости 
Острозкой будучих 
нижєй мєнованьїх, 
по такьрочномь 
юДцаванью подьшного 
спустошало барзо и 
жадного цєлого диму, 
в которол* би люде 
мешкали, нє зостало ... 
албовєм за розєйстєм сє 
и вьімертьємь пожданих 
по такрочнсш квитє єго 
мл. пана Хрьшницького 
вси дими в прєрєчоних 
маєтносгях пустками 
зостали”

арк. 671 — 
672, акт 25

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Семенова Кміта, 
державець [на 
правах ординації]

Саливон
Ярмолович

с. Дубівка 
с. Завалич 
с. Вербче 

(частина)
2

5
1
2

“ижг я по такьрочньш 
квитє в селах Дибовцє 
нє наличьшєл/ болшєй 
халуїть, толко пят, 
а пят спустошало, 
в Заваличу (одну, а 
спустошало три,... на 
части села Вєрьбча, 
такжє яко и такьрокь 
било, дви”
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Легенда Дата
запису

+Дідич (власник) 
і (або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло
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мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 672 зв. -  
673, акт 27

» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

[Петро] Опоцький, 
державець

Хома Ярмак с. Точивки 3 “ижь я по такьрочномь 
квите в сєлє Точьшках 
нє наличилєм болшєм 
халупь, толко трьі, а 
спустошало пятнадцат”

арк. 673 - 04. 03 [Владислав- Сидір с. Кидри Разом Разом “ижь в маєтностях
674, акт 28 Домінік

Заславський],
дідич

Щасний-Збожний
Лайщевський,
державець

Іллічич, війт 
с. Цепцевичі

с. Цепцевичі 98 57 пановь моих селах 
Кидрах и Цєпцєвичах 
такьрок бьіло халупь, 
с которьіх подьшноє 
©вдавано, дєвятдєсят 
сосмь, а тєпєрь, по 
квите ero мл. пана 
Хрьінницького, 
спустошало в тьіх 
мае/пностях халупь 
чотирдєсят одна 
за вимартьемь и 
розємстьемь сє 
подданьїх, и нє 
зостало в тих селах по 
тажрочнсш ооддаваню 
болшем димовь цельїх 
толко пятдесят семь”

арк. 675 -  
676, акт ЗО

06. 03 [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Гієронім Росно, 
державець

Лаврін Хоменя 
(від усіх сіл)

с. Пісків 
с. Остальці 

Великі 
с. Остальці 

Малі

Разом
30

“ и ж ь  в  помєнєньїх 
маєтностях пана моего 
ero мл. пана Росна, 
то ест сєлє Пєсковє, 
Осталцах Великих и 
Малих, нє мапгь болшєм 
димовь цельїх, толко 
тридцат, а по квитє ero 
мл. пана Хрииницького 
спустошало шєстдєсят”

арк. 676 і 
зв., акт 31

»* [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Петро
Омецинський,
державець

Мишко Вакулич с. Узносичі 
(Зносичі; 
частина)

12 5 “ижь ВЬ ПОМЄНЄНОЙ 

части Узносич, сєла 
держави его мл. пана 
Омєцш/ского, пана 
моего, нє найдує/исє 
по такрочном квитє 
урожоного ero мл. пана 
Хриньниг/кого, поборци 
прошлого, балшєй над 
димовь цельїх пять, 
а спустошало для 
розєйстя сє подданьїх и 
прєзь голод поумираиє 
сємь”

арк. 676 зв. -  
677 зв., 
акт 32

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Міхал Кашпреня с. Берестовець 10 “ижь в маєтносте пана 
моєго сєлє Бєрєстовцу 
нє мапгь болшєй димовь 
цельїх ТОЛКО

• в . 595А »



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
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у 
16

50
 

р.

Н
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ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Адам Триміський, 
державець

десяти, а по квите его 
мл. пана Хрьінницького 
спустошало семнадцати”

арк. 677 зв. -  
678 зв., 
акт 33

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Марцин
Радзицький,
державець

Малуш
Головчич

с. Немовичі 
с. Чуд[ель]

Разом
23

“не наличьілам балшеи 
дьімовь в селах 
Нємовичах и Чуцсове, 
толко двадцати трьі, 
а убьіло по квите его 
мл. пана Хрьшниг/кого 
сосмьдесяти, а то 
для розєйстя проч 
подданьїх, сод голоду 
повьімираньє, частого 
жолнєра спустошєньє”

арк. 678 зв. -  
679, акт 34

[Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Крипггоф
Корицький,
державець

Степан Кошик с. Сморшки 5 “иж в маетиности 
пана моего его мл. 
пана Корьіг/кого сєлє 
Шмо/жках не мапть
болшєг/ ДЬІМОВЬ ЦЄЛЬІХ,

толко пяти, а по квите его 
мл. пана Хрьінниг/кого 
спустошало дєвят”

арк. 679 -  
680, акт 35

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Петро Хоревський, 
державець

Остап
Головаченя

с. Ромейки 11 “ижь не маш болшєм 
димовь в сєлє Румейках, 
толко содинадцати, а 
чотьірьі по такрочном 
квите его мл. пана 
Хрьшницького убьіло”

арк. 763 і 
зв., акт 71

08. 03 [Владгіслав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Гельжбета
Єловицька,
державець

Улас Шия

[Передмістя 
м. Володимир]: 
с. Михайловець 
воля Рилавиця

5

10

5

“ижь на Михаловцу 
болшєг/ на тот час 
халуїть не мапть, толко 
десяти, а двадцати 
по состатинсш квите 
для спустошєня 
жолнерского, жє и 
халупьі до мєста 
позабирано, прєчь 
розошьлосє; а на воли 
Рьілавици дьімов пяти 
состаети, яко за его мл. 
пана Хрш/ниг/кого, 
поборци пропіл ого 
воєводства Вольшского 
составало, так и тєпєрь 
состаєти”

арк. 763 зв. -  
764 зв., 
акт 72

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Хома Скочко с. Кричильськ 40 “ижь я в сєлє Крьічєлску 
дьімов албо халуїть 
нє наличьіл болшей, 
толко чотьірдєсяти, а 
убьіло по пропгьлсш 
юрамєнтє дьімовь таюкє 
чотьірдєсяти”

«А  596 л * .
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і (або) державець 
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 764 -  
765, акт 73

»» Марціян
Єловицький, дідич

Милецький
монастир,
державець

Мацько Мазурок с. Затірці 20 3 “ижь в сєлє Заго/щах 
подимного... вьібрат 
болшєм для великого 
спустошєня и знисчєия 
прєзь жолнєра, 
розеистя сє подданьїх и 
поумираия сод голоду, нє 
могль, толко з дьімовь 
трох, а по квите єго 
мл. пана Хрикниг/кого, 
побо/щьі прєпгьлого, 
убило дьімовь семнад- 
ца/я, кгдиде их перед 
тьш било двадцат”

арк. 765 і 
зв., акт 74

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Грицько 
Кошелевич, від 
обох сіл

с. Городець 
с. Сварин 

обидва-  
Степанського 
ключа

Разом
39

“ижь в маєтности 
кнєжати єго мл. пана 
воєводи краковского, 
пана мо єго, селах 
Городцу и Сварьіне нє 
мапгь балшєй дьімовь 
цалих, толко тридца/и 
дєвєт, а по квитє єго 
мл. пана Хрьшницького 
убило димовь тридцат 
и содєн”

арк. 782 і 
зв., акт 84

10. 03 Криштоф Сапега, 
[дідич]

Суловський, 
державець частини 
с. Селище

Войтко Стрілець 

Янко Кушнір

с. Селище 
[частина] 

с. Жалинка

40

30

“ижь ми по такьрочном 
квитє в маєтностях 
пана нашєго в сєлє 
Сєлисчу во вьсєм сєлє, 
што и пань Суловьский 
трьімаєт, нє наличьіли 
балшєй халупь, толко 
чотьірдєсят; а в сєлє 
Жалиньцє тридцат; 
а состатокь южь по 
квитє єго мл. пана 
Хриницького в обох 
селах в Сєлисчу 
двадцать дєвят, а вь 
Жалинцє дванадцєт 
спустошало”

арк. 795 зв. -  
796 зв., 
акт 93

11.03 [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Кузьма
Микуленя

с. Любаша 
Степанського 
фільварку

45 29 “ижь в сєлє Любашьі нє 
мапгь балшєй димовь 
толко двадцат девят, а 
такьрокь било сорокь 
пят, с тих всих убило 
шєстнадцат”

арк. 796 зв. -  
797, акт 94

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Федір Коваль (з 
якого села -  не 
вказано)

с. Звіздж 
с. Скопіїв 
с. Бучаль 

[Бичаль]

18
11
25

“ижь в селах, мєновитє 
вь сєлє Звидеджу нє 
мапгь болшем димовь, 
толко сосмнадцаяі, 
а убило шєст; в сєлє 
Скопиювє содинадцат, 
а убило шєст; в сєлє

76 - 8-929 є р в .  5 9 7  А »



“Яитазльи”

Легенда Дата
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Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

50
 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Тіборець
[Тібурцій]
Бартлінський,
державець

Бучалю двадца/w пя/и, 
а убьіло чотирнадца/я 
по квите его мл. 
пана Хрииницького 
такьрочнам”

арк. 797 -  
798, акт 95

[Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Макар Олещеня с. Угиища 
Степанського 
ключа

18 9 “в сєлє Углисчах не 
маш болшєй димовь, 
тшко дєвя/n, а убило 
по квите его мл. 
пана Хриньницького 
такьрочнам дєвя/и, 
бо било такьрокь 
сосмнадца/я”

арк. 804 зв. -  
805, акт 104

13.03 [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Яким Кубай (від 
усіх сіл), а сам 
він “до Стєпаня 
належачий”

с. Вербче 
Велике 

с. Вербче 
Мале 

с. Коростів 
[Корост] 

[всі села -  
Степанського 
ключа]

25

25

50

5

10

10

“по квите его мл. пана 
Хринницького то всє 
убило”

арк. 805 - »> Владислав-Домінік Гриць Ігнатченя с. Медськ Разом Разом “ижь в селах обох,
806, акт 105 Заславський, дідич (від обох 

сіл), а сам 
він “до замку 
Стєпанского 
належачий”

Великий 
с. Медськ 

Малий

80 18 в Мєдзьках Малсш 
и Великою, нє мапть 
болшей дьімовь, тшко 
оосмнадцат, а убило по 
квите такьрочномь его 
мл. пана Хрияниі/кого 
иіестдесят и два”

арк. 836 і 
зв., акт 131

17. 03 [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Юрій Божкевич, 
державець

Войцех с. Залужжя 
(частина) 
Дубнівської 
волості

15 4 “ижь в томь сєлє 
Залужу, на части 
дєрьжави ero мл. пана 
Божькєвича, димовь 
або халупь пєрєдь тимь 
било пєтнадьцать, а 
тєпєрь спустошало 
содинадьцать, цельїх 
зась зостало только 
чотири”

арк. 853 зв. - 18. 03 Даніель Павло Лісовець с. Чаруків 48 35 “ и ж ь  ми вь помєнєнихь
854, акт 139 Стемпковський,

ДІДИЧ

Яким Ліщеня с. Виґуричі 32 30 сєлахь нє наличили 
димовь альбо халупь 
цєльїхь, только в сєлє 
Чаруковє тридцать 
пять, а по квитє єго 
мл. пана Хриницького 
убило тринадьцєть, 
бо ихь такьрокь било 
чотирьдєсят сосмь; в 
сєлє зась Викгуричахь 
трьідьцать, а убило по 
квитє єго мл. пана

« А  598А*.



1651p. січня 12

Легенда Дата
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и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Хрьіницького два, 
бо ихь бьіло первєи 
тридцать два”

арк. 867 зв. -  
868, акт 149

21.03 [Августин]- 
Домінік Єло 
Малинський, дідич

Максим Пастух 
Іван Зайченя 
Левко
Ігнат Миньченя 
з сіл Малин і 
Ставище

с. Пелза 
с. Заболоття 
с. Борбин 
с. Малин 
с. Ставища

27
15
34
38
15

“в сєлє Пєльзахь 
дьімов цєлихь єсть 
двадьцать сємь, а 
пустих трьінадца/л,... 
в сєлє Заблоцю димовь 
цєлих пєтнадьцать, а 
пустих тринадьцать ... 
в сєлє Борьбинє димовь 
цєлих тридцат чотири, 
а пустих сосмьнадьцагь, 
... в сєлє Малинє димовь 
цальїх тридьцать оосмь, 
а пустих двадьцать 
сосмь,... а в сєлє 
Стависчах димовь 
цальїх пєтнадцат, а 
пустих пять”

арк. 878 -  
880 зв., 
акт 157

22. 03 Ян-Олександр 
Данилович, [дідич]

Козьма 
Приходько 
Семен Гриценя

Савка Панасеня 
Гордій Пащеня 
з сіл Орлівка і 
Поляни
Дмитро Лащеня 
Кіндрат Клименя 
Гаврило Серченя 
Дмитро Дятлич

с. Білка

с. Бережне 
[Березне] 

с. Городище 
с. Орлівка 
с. Поляни

с. Лізяне 
с. Богуші 
с. Князь-Село 
с. Вітковичі

18

20

26
5
12

18
10
15
15

6

4

4
2
4

2
3
3
2

“коториє прєзь 
розьниє прьшадьки 
суть знисчєниє И 

спустошониє”

арк. 880 зв. -  
881зв., 
акт 158

»» Даніель
Стемпковський,
ДІДИЧ

Гаврило Трушик 
(від обох сіл)

с. Товпижин 
с. Хрінники

Разом
40

Разом
27

“ижь В ПОМЄНЄНЬІХЬ 
сєлахь Т о л ь п ь іж ь ін є  и 
Хриньникахь пана мого 
димовь альбо халупь 
нє мапгь большєм, 
только двадьцєть сємь, 
в которьіхь пєрєдь 
тимь било димовь 
чотирьдєсят, убило 
тєди тринадьцєть”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 270

арк. 587 -  
588, акт 1

02. 11 Андрій Гораїн, 
[дідич]

Фесько Гарман с. Човниця 
[частина]

40 25 “иж в маєтьности его 
мл. пна моєго сєлє 
Чо/шицьі нє зостало 
болшєй подданьїх, 
только двадцєть пять, 
а состатокь, тоєсть 
пєтьнадцєт, пропіл ьіх 
лєть под чась тоє 
козачьізньї вистинано и 
в неволю побрано”

76*





Однократний подимний податок, 
затверджений 23 жовтня 1652 року 
реляційним сеймиком Волинського воєводства

її

“а то для спустошєня, попалєня, в неволю забраня прєзь нєприятєля короньного юрдиньцовь, 
злучоньис с козаками; таюьжє и для срокгого вьімартя прєзь повитрє 

убивис ктрассаньтєм з воли Божоє допусчоноє” 
ф. 25, on. 1, спр. 215, арк. 118 зв. -  120

Згідно з сеймовою конституцією від 23 липня 1652 р., 
майбутньому реляційному сеймикові спустошеного 
війною і пошестю Волинського воєводства передава
лося на розгляд питання про величину збору подим
ного податку, оскільки встановлені за згодою з менш 
постраждалими воєводствами Речі Посполитої десяти
кратне подимне -  для оплати нового війська, і восьми
кратне -  для виплати заборгованості вже існуючому, 
були для воєводства непосильними.

Конституцією визначалося, що через пошесть во
линський реляційний сеймик мав відбутися поблизу 
с. Зимне 3 вересня. Однак, як засвідчують опосеред
ковані згадки про сеймик у документах, він відбувся 
23 жовтня 1652 р. в м. Турійськ (ухвали цього сей
мику в актових книгах не виявлено). Поборцею за
твердженого на сеймикові однократного подимного 
податку обрано Петра Жиковича Князького. Сплату 
цього однократного податку ухвалено здійснювати за 
квитами поборці подимного від 12 січня 1651 р. Фи- 
липа Бокія Печихвостського. Однак фактично податок 
сплачувався, починаючи з січня 1653 р. з наявної на цей 
час кількості димів, про що складалися судові присяги 
(юраменти).

Збереглася значна кількість юраментів, а також 
інших документів стосовно цього подимного. У мані
фестації поборці Петра Жиковича від 14 лютого 1653 р. 
йшлося про несплату частиною шляхти та всіма євре
ями воєводства подимного податку, ухваленого 23 жовт
ня 1652 р. Це викликало значну кількість протестів 
єврейських громад; див. про це у 1-й частині видання. 
У маніфестації Петра Жиковича від 22 лютого 1653 р. 
розкрито суть конфлікту: євреї відмовлялися сплачувати 
подимне за “старими” квитами, тобто за квитами поборці 
Міхала Линевського, який збирав перше подимне, 
ухвалене 1629 р. Конфлікт уладнали на елекційному

сеймику Волинського воєводства від 8 березня 1653 р.: 
євреїв зобов’язали сплатити однократний, а також за
проваджений цим сеймиком подвійний податок, але не 
за “старими” квитами, а з наявної кількості димів, що 
мала бути засвідченою їхньою присягою. Після ухвали 
на елекційному сеймикові Волинського воєводства від
8 березня 1653 р. вже згадуваного подвійного подим
ного податку, поборцею якого теж було обрано Петра 
Жиковича (див. наступну довідку про це подимне), 
він продовжив добиватися сплати уже обох податків.
10 червня 1653 р. поборця заявив про неможливість 
притягти до судової відповідальності неплатників обох 
податків -  шляхту і євреїв, насамперед через бездіяль
ність трибунальських судів.

12 серпня 1653 р. король звернувся, зокрема, до 
шляхти Волинського воєводства з універсалом (за
писи від 15 і 18 серпня) про повсюдну податкову 
заборгованість у Речі Посполитій (через що військо не 
одержало й половини визначеної платні) і зловживання 
поборців. Згідно з цим універсалом було скликано 
29 серпня 1653 р. (запис -  30 серпня) екстраординарний 
сеймик Волинського воєводства для вжиття заходів 
щодо стягнення ретенти з однократного подимного 
податку, ухваленого 23 жовтня 1652 р. в м. Турійськ. 
Як відмічено в ухвалі сеймику, поборця зумів зібрати 
тільки 5940 польських золотих з загальної суми податку 
в 17 тис. золотих. Для стягнення ретенти сеймик обрав 
поборцею того ж таки Петра Жиковича. Під час роботи 
сеймику, 29 серпня 1653 р. він видав універсал (запис 
від 1 вересня) про термінову, згідно з ухвалою сеймику, 
сплату ретенти з однократного подимного податку.

Таблицю складено на основі юраментів з актових 
книг, що зберігаються у ф. 25, оп. 1, спр. 186 і 215; 
ф. 28, оп. 1, спр. 89, ф. 21, оп. 1, спр. 151 і 152.



“Лита зльіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 215

1653
рік

арк. 19 і зв., 
акт 1

2.01 [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Ігнат, Мелешків 
син

с. Зульня 7 “а остатокь, тоєс/и 
дьімовь три, 
спусьтошало по квитє 
єго мл. пана Бокия”

арк. 22 і зв., 
акт 9

7.01 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Войцех 
Колачинський, 
державець [на 
ординатському 
праві]

Іван Свистунець с. Радів 
(частина)

6 4 2 дими “за вимартємь 
и спустошєнємь прєз 
нєприятєля Крижа 
Святого” згинули

арк. 28 -29 , 
акт 17

8.01 Анна Янушова 
Брам, дідич

Іван Сезененя і 
Ярмол Ковтухов

с. Бочаниця 35 19 Загинуло 16 димів “за 
вимартьємь, такьжє 
розоистємь подданихь 
и спусьтошєнємь 
тоє маєтносьти (од 
нєприятєля Крьіжа 
Святого”

арк. 29 і зв., 
акт 18

Ян-Олександр 
Данилович, дідич

Ян Парис, 
державець

Павло Курилов 
з с. Бистрині 
Фесько Кроппса 
з с. Поташня 
Рудня

с. Бистрині 
с. Бистрицька 

Волька 
с. Поташня 

Рудня

30
9

10

15
1

4

Кінець акта не зберігся

арк. 32 зв. -  
33, акт 21

9.01 Випшевецькі,
ДІДИЧІ

Мальхер
Песельський,
державець

Петро Дьогтик, 
війт усієї 
маєтності

Передмістя 
м. Володимир: 

Завалля 
Іллінщина

Разом
21

В “держави помєнєной 
єго мл. пана 
Пєсєлского димовь 
дєвє/ннадцат прєз 
жолнєра короньного 
уставичьного и прєз 
моровоє повє/ирє 
спусьтошало, а толко 
зостало димовь 
двадцєть содєнь, ничого 
балшєй”

арк. 35 і зв., 
акт 24

10.01 Федір [Святополк] 
Четвертенський, 
дідич [с. Сіянці й 
частини с. Садки, 
державець 
с. Княгинин]

[Владислав-
Домінік
Заславський, дідич 
с. Княгинин]

Степан Ловченя 
з с. Княгинин 
Васько Хорошко 
від ін. двох сіл

с. Княгинин 
с. Сіянці  ̂
с. Садки > 

(частина) ]

25

Разом
10

“а состатокь вєдлугь 
квиту єго мл. п. 
Бокиєвого для 
повє/ира ерокгого 
тамь в Кнєгининє 
спусьтошало, такьжє в 
еєлє Сиянцах и часьти 
Садкахь нє мапгь 
балшєм димовь, тшко 
дєся/я”

арк. 36 зв. -  
37, акт 27

»» Стефан
Путошинський,
ДІДИЧ

Стефан
Шамрилко

с. Ватинець 
(частина)

11 “на части пана моєго 
еєла Ватиньца нє 
зосьтало халуїгь

« є . 602 А®



1652 р. Лфвтня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

большєг/ по усмирєню 
повєтра, толко 
содьшадцєт, а убьіло 
вєдлуть квиту єго мл. 
п. Бокиєвого, поборцьі 
пропіл ого, чотири”

арк. 39 зв. -  
40 зв., акт 32

»» Ярош Ростопча, 
державець на 
ординатському 
праві

Радно
Ко[вт]уненя

с. Радів 
(частина)

5 В акті Яроша Ростопчу 
названо дідичем.
“а домов три прєз 
нєприятєля короного 
суть спустошониє”

арк. 40 зв. -  
41 зв., акт 33

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Самуель Хом’як, 
державець

Ігнат Грамазда с. Глинськ 17 “а з халуїгь пустками 
зостальїх шєснадцати, 
скал подданиє содни 
повимєрали, другиє 
проч для голоду 
розошлисє, яко и зь 
кгруньтовь юж гольїхь 
за знєсєнємь прєз татар 
и козаковь халуїгь 
озгнємь, вибрати нє 
можно”

арк. 42 -  43, 
акт 35

11.01 Миколай
Вилежинський,
державець

Хведько Коваль, 
війт

с. Брани 30 23 Не вистачає 7 подим’їв 
“за вьімартємь 
подданих ... а до того 
жє попь тамошшш 
бранскиг/, у которого 
квити подимниє 
зоставали, прочь з 
села нєюповєднє уєхал, 
зачимь и квиту єго 
мл. пана Бокиєвого 
єго мл. пану поборци 
продуковати нє можєт”

арк. 43 і зв., 
акт 36

»* Павло-Станіслав
Скарбошевський,
ДІДИЧ

Войтко
Бернацький

с. Смиків 
(частина)

2 4 подим’я СТОЯЛИ 
пустками

арк. 43 зв. -  
44 зв., акт 37

»» Альбрихт- 
Станіслав 
Радзивілл, дідич

Себастіян
Калинович,
лавник

Григорій
Фалилей,
міщанин

м. Олика 124 “в мєстє Ольщє 
хрєстианьских димовь 
(шпрочь ЖЬІДОВЬСКИХ, 
з которьіх сами 
повинни жиди давати) 
нє наличилисми 
балшєи, тилко сто 
двадцєт чотири, 
а убило вєдлугь 
квиту єго мл. пана 
Бокиєвого, KOTOpUW 
згинуль, халуїгь триста 
чотьірдєсят шєст, а то 
частю, яко сє мєновало, 
для вимартя содньїхь



“Литазхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

мєшчань, а других 
вьіпалєня фуньдитусь 
з домами, мєновитє 
на двох пєрєдмєстях 
сольїцькихь перед тьімь 
знакдуючимисє, в року 
прошломь под чась 
Бєрєсьтєцькоє сталого”

арк. 44 зв. -  
45 зв., акт 38

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

[Адам]
Сліповронський,
державець

Мисько
Кудлашевич

с. Білі Береги

с. Комарівка 
[Монастир
ська Волька]

1

1

Порівняно з 1651 р. 
залишився “в 
помєнєной має/иности 
Бєльїх Берегах ттко 
домь содєнь хлопским, 
а домовь чотьіри пре? 
нєприятєля и повєтре 
спустошальї, зас в 
другом має/янос/ици 
посєсии того жь пана 
Слєповроньского Ко- 
маровци такьжє тьілко 
содєнь долі хлопьским, 
а шест домовь прєз 
нєприятєля и повєтрє 
спусьтошальїє сут”

арк. 45 зв. -  
46 зв., акт 39

*» Адам, Вацлав 
і Геліяш 
Злотолинські, 
[державці на 
ординатському 
праві]

Матвій Моснал с. Злотолин 16 “в сєлє Злоголинє ... на 
всих трох пановь частях 
по квитє урожоного 
ero мл. пана Филипа 
Бок£я, бьівшого 
поборцьі вольїньского, 
нє зна#ду[є]тсє болшєй 
домовь хлопских, 
тьілько шєстнадцєт, 
а состатокь домовь 
чотьфнадцєт прєз 
нєприятєля, частю 
прєз повєтрє сут 
спустошоньїє”

арк. 47 зв. -  
48 зв., акт 41

« Альбрихт- 
Станіслав 
Радзивілл, дідич

Семен Коляда і 
Сас Тишиненя 
з Олицької 
волості

Іван Музичка 
з Круйської 
волості

Олицька 
волость (без 
м. Олика)

м. Крупа і Ч 
Крупська > 
волость )

1284

Разом
109

“нє поличили халупь 
з позосталими ... и 
мешкаючими в нєх 
людми болтей, толко 
на волости Ольїцьком 
(єк сцєпта цивитатє 
июдика, зь которьіє 
сособна соддадут) 
тьісєча двєсти 
сосмьдєсят чотири, а 
убило по КВИТЄ ero мл. 
пана Бок[и]о)вимь сто 
двадцєт, а на волости 
Крупьском, такь в 
самомь мєстєчьку

ep e , 604 Ять



1652 р. лфвтня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Крупом, яко и селах до 
нєго налєжачихь, сто 
дєвят, а убьіло по квите 
єго мл. пана Бокиєвьімь 
триста без трох”

арк. 48 зв. -  
49, акт 42

13.01 Станіслав 
Ґурський, дідич 
усіх сіл

Валеріян Ґурський, 
державець 
с. Черняхів

Лазько Голюнка
з сіл Милятин,
Жаврів і
Михалківці,
підданий
Станіслава
Ґурського

Грицько Усеня 
з с. Черняхів, 
підданий 
Валеріана 
Ґурського

с. Милятин 
с. [Ж]аврів 
с. Михалківці 
с. Черняхів

58
16
18
18

“в має/иностях 
помєнєньїхь пановь 
наших, яко то в сєлє 
Милятьінє нє мать 
болшєи дьімовь, ТОЛКО 

пятдєсят сосмь, а 
убьіло по квите єго 
мл. п. Бокиєвьімь 
шестдєсят два; в сєлє 
Завровє дьімовь цєльїх 
шєстнадцєт, а убьіло 
чотьірдєся/и чотьфьі; в 
Михалковьцу дьімовь 
цєльїхь юсмнадцєт, 
а убьіло пятнадцєт; 
в Чєрнєховє дьімовь 
цєльїх юсмнадцєт, а 
убьіло по квитє єго мл. 
п. Бокиєвьімь дєвє/и”

арк. 49 -  50, 
акт 42а

Подружжя Марина 
і Прендота 
Вільчопольські, 
дідичі

Яцько Климович с. Більче 1 “я, Яцко Климовичь, 
подданьш их мл. 
пановь Вилчополских, 
малжонковь, зь 
села Бьілча, части 
дєдичьноє ЄЄ мл. 
панєє Вилчопалскоє, 
присягаю..., иж на 
части єє мл. панєє 
Вилчополскоє нє мапгь 
балшєи дьімовь, тьілко 
я самь содєнь; а на 
части єго мл. пана 
Вилчополского, (од 
пана Волского набьггой, 
дьіму жадного нє маш, 
кгдьілс тепер под чась 
повєтра вьімєрли, 
зачимь халупьі ихь 
пустьками стоят; 
которьіх нєдостаєт 
вєдлугь квиту єго мл. 
пана Бокия з тьіх собох 
частєм дьімовь двохь”

арк. 50 і зв., 
акт 43

Острозький 
єзуїтський 
колегіум, власник

Матвій Глинка з 
м. Сураж

м. Сураж 
Присілки: 
с. Сураж 

[Старий]

5 7

1

“в має/иностях 
вьіпгьрєчоньїх пановь 
наших по квитє єго мл. 
пана Бокиєвьімь халупь 
нє наличилих мьі

«л.605-»т



“Яитазльїе”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Левко
Лапоченя -  від 
присілків

с. Ісерна 
с. Зіньки ' 

Дальші 
с. Зіньки 

Ближчі , 
с. Ходаки 
с. Он[и]шківці 
с. Тетерівка 
с. Андрушівка

2

Разом
9

-

балшєй, талко в 
мєстєчьку Суражу 
симь, вь которомь 
пєрєд квитомь пана 
Бокиєвимь бьіло пят; 
а в сєлє Суражу толко 
содєнь, а убьіло три; в 
инших зас присєлкахь, 
тоест в сєлє Зєньках 
Далших и Ближшихь, 
в которьіх пєрєд 
тьшь бьіло димовь 
дєвя/я, в Ходаках, 
Онопгьковьцахь, 
Тєтєровьци и Андру- 
шовьцє, вь которьіхь 
и пєрєд квитомь пана 
Бокиєвьімь жадного нє 
било диму, такьжє вь 
Исє/?ниг/, вь котором 
било подимя двоє, нє 
мапть жадного диму”

арк. 50 зв. -  
51 зв., акт 44

»» [Владислав-
Домінік
Заславський], дідич

Стефан
Лешневський,
державець

Улас, Гуринів 
син
з. с. Постойна

с. Постойна 
с. Ст[и]дині 

(обидва 
села)

Разом
150

Разом
44

Зменшилося “по КВИТЄ 
єго мп. пана Бокия за 
вимартємь и пойстєл* 
подданьїх прочь, такьжє 
за спустошєнємь сод 
нєприятєля Крьіжа 
Стого”

арк. 51 зв. -  
52, акт 45

»» Марина Стефанова 
Кобецьказ 
Ісайковських, 
[дідич]

Лукаш
Білецький

с. Кобче 16 8 Після 1651 р.
<(за вимартємь и 
розойстємь подданьїх 
тамошних убило 
димовь сосмь”

арк. 52 і зв., 
акт 46

»» [Гельжбета] 
Крипггофова 
Бронницька, дідич

Іван Пащеня с. Бронники 
(частина)

2 “а три по квитє єго 
мл. пана Бокиєвьімь 
спусьтошало”

арк. 52 зв. -  
53 зв., акт 47

Казимир і Марета 
Нарушевичі, дідичі

Федір Іваненя 
Сидір Будченя

с. Бокшин 
с. Тудорів 
с. Сенів

Разом
30

“а то для знишчєня 
и спус[то]шєня тих 
маєтностєм сод 
нєприятєля посторонного 
и сод жолнєра домового, 
гдє во всих тих трох 
маєтностях юж по 
квитє єго мл. пана 
Бокиєвьімь убило дьімов 
дєвє/идєся/и и пят”

арк. 53 зв. -  
54, акт 48

»» [Собеські, дідичі]

Стефан
Чарнецький,
державець

Трохим Денисик, 
бурмістр 3 
м. Свинюхи 
Дмитро Щока з 
сіл Коритниця і 
Войнин

м. Свинюхи 
с. Коритниця 
с. Войнин

Разом
100

“а по квитє єго мл. пана 
Бокия часто сод жолнєра, 
часто теж з навєжєня 
Болсого прєз повєтрє, 
спусьтошало сто”

epe* 606
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 54 і зв., 
акт 49

14.01 Ян-Олександр 
Данилович, дідич

Щасний
Вонсовський,
державець

Лукаш
Орловський

с. Аршичин 9 5 А “за вьімартємь прєзь 
повєтрє поДцаньїх 
убьіло ДЬІМОВЬ ЧОТЬІрьГ

арк. 54 зв. -  
55, акт 50

>» Юрій Остророг

Яблонська з 
Сераковських

Дмитро Якубеня с. Жуків 
Присілки: 
с. Дзентилівка 

[Дятелівка] 
с. Нагачівка 
с. Лотавка 
с. [Меречівка]

Разом
14

“не наличилємь бояшєм 
халупь по квитє ero 
мл. п. Бокиєвьш, 
которьш згинуль, тьілко 
чотьірнадцєт, а состаток: 
спустошало, содньїх про 
помете, других вьімартє 
подданьїхь, по квитє 
єго мл. пана Бокиєвьімь 
халупь двадцєт шєст”

арк. 55 і зв., 
акт 51

»» Луцько-Брестське 
біскупство, 
власник; 
біскуп -  Андрій 
Ґембицький

Юсько Оґур 
з с. Кути 
Павло 
з с. Боратин

Села, належні 
до Торчинської 
волості: 

Боратин 
[Городині] 
Литва 
Кути 
Буяни 
Старе Село

Разом
144

Разом
123

У 1651 р. “по квитє 
єго мл. пана Бокия за 
вьімартємь прєз повєтрє 
подданьїх убьіло 
дьімовь двадцєт и 
©день”

арк. 55 зв. -  
56 зв., акт 52

»» Анна Лисаковська, 
дідич

Станіслав
Сарбієвський,
опікун
Лисаковської

Ян Ґемба с. Устилуг 
с. Залужжя

Разом
34

Разом
20

“потомь, по квитє єго 
мл. пана Бокия, такь за 
вьімартємь подданьїх, 
яко и спустошєнємь 
прєз нєприятєля 
короньного ТЬІХЬ 

добр, убьіло ПОДЬІМЯ 

чотнрнадцєт”

арк. 56 зв. -  
57, акт 53

»» Ян-Олександр 
Данилович, [дідич]

Левко Нощеня с. Коблин 9 5 “потомь по квитє єго 
мл. пана Бокия за 
вьімар[тємь] [прєз] 
повєтрє подданьїх убьіло 
дьімовь чотьі[р]ьі”

арк. 57 зв. -  
58, акт 54

»» Луцько-Брестське 
біскупство, 
власник; 
біскуп -  Андрій 
Ґембицький

Федір і Васько
Садловські,
міщани

м. Торчин 180 120 Кількість
християнських димів 
поменшала на 60 “за 
вьімартємь прєз повєтрє 
подданьїх”

арк. 61 зв. -  
62, акт 58

15.01 Ян Кашовський, 
державець

Веремій
Козинський,
війт

с. Вельничі 10 “а халупа оодна з 
допушчєня Бозкого прєз 
повєтрє вимела”

арк. 62 і зв., 
акт 59

Костантий
Калусовський,
державець

Охрім Скалченя с. Копилля 
(частина)

9 6 Поменшало на 3 
подим’я “за вьімартємь 
прєз повєтрє подданьїх

«А  607-»т
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

Маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
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ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

•

тамопгьньїх,... а до 
того жє квит єго мл. 
пана Бокия, вєдлугь 
кото[ро]го тєпєрєшьнии 
податокь єго мл. пану 
поборци (одданий бьгги 
мєл, под тьіє трвоги и 
замєшаня козацькиє и 
сордьі заходячиє, под 
чась Бєрєсьтєцькоє, 
згинуль”

арк. 62 зв. -  
63, акт 60

Ян Ґноїнський, 
державець

Савка
Пархоменя

м. Маринин 10 “а шстатокь, водлугь 
давного квиту тридцєть 
два, спустошало и 
вимерло”

арк. 64 і зв., 
акт 62

»» [Луцький 
єзуїтський 
колегіум], власник

Опанас 
Войцехович 
з с. Ботин 
Грицько Гупало 
з с. Черчиці 
Базилій 
Качковський 
з Луцького 
передмістя 
Миколай Тесля з 
пляцу при млині

с. Ботин 
с. Черчичі 
с. Лище 
с. Кучкоровець, 

передмістя 
м. Луцьк 
Пляц при 
млині на 
р. Стир 
(в межах 
м. Луцьк)

Разом

34
“убьшо ПОДЬІМЯ всєго 
двадцєт чотири, а 
тєпер зостаєт тилко 
димовь тридцєт 
чотири, а нє болшєм, 
а то за вимартємь 
пожданих прєз повєтрє”. 
Документ пошкоджено, 
тому в таблиці названо 
не всіх підданих

арк. 64 зв., 
акт 63

Олександр
Мокосій
Шибинський,
ДІДИЧ

Васько Галушка с. Шибене Середина і кінець акта 
не збереглися, тому 
встановити кількість 
димів неможливо

арк. 65 і зв., 
акт 64

»» Міхал, Костантий,
Ян і Самуель
Калусовські -
спадкоємці
Вацлава
Калусовського,
дідичі

Дмитро Сичик с. Любитів 
[частина] 

с. Любитів- 
ська Волька

Разом
77,5

Разом
66

“вишмєновансш сєлє 
Любитовє и Волце 
Любитовском димов 
шєстидєсят и шестьі 
справедливе вибралємь, 
в которьіх селах перед 
тьш било ПОДЬІМЯ 
сємьдєсят пул сосма 
[77,5], потам по квите 
єго мл. п. Бокия за 
розойстєм и вимертєм 
подданьїх убило димов 
пал дванадцата [ 11,5]”

арк. 65 зв., 
акт 65

я Міхал, Костантий, 
Ян і Самуель 
Калусовські -  
сини і спадкоємці 
Вацлава 
Калусовського, 
дідичі

Данило Лишун
Частини сіл: 

Вербичне 
Глуботинська 
Волька

12
4

“с помєнєного 
села Вєрбична по 
зошлам пну Ваг/лаву 
Калусовскіш..., зь 
димов дванадцати, а з 
Вольки Глуботиньскоє 
з чотьірох дьімовь;

« л  608Яті
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

з того жь села Вєрбична 
юрє сукцєссиоонис по 
зошломь пну Ярошу 
Калусовсюш, братє 
стрьієчьномь [....]” -  
кінець акта не зберігся

арк. 72 і зв., 
акт 66

16.01 [Ян-Олександр 
Данилович], дідич

Зофія Крипггофова
Станіславська,
державець

Стефан Комар й 
Іван Кобзеня

с. Коростятин 14 “а то так для 
спустошєня 
<од нєприятєля 
посторонного, сод 
козаков и сод жолнєра 
домового знисчєня, 
гдє в той маєтности 
Коростятинє по квитє 
єго мл. пна Бокиєвомь 
и по ©статніш 
подашньш убьіло дьімов 
шєстдєсят и ©день, 
тєдьі с тих, которьіх 
тилко позостало, 
чотирнадцать 
справедливе вибравши, 
до єго мл. п. поборцьі 
оодносим”

арк. 67 зв. -  
68, акт 69

17.01 [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Олександр
Цеклінський,
державець

Авдій
Гайдученя

с. Бродів 20 6 “по квитє єго мл. пана 
Бокия, которьш згинуль, 
такь за вьшартємь прєз 
повєтрє подданьїх, яко 
и спустошєнємь прєз 
нєприятєля Крижа 
Святого тоє маєтности, 
убило димовь 
чотирнадцет’'

арк. 68 і зв., 
акт 70

»» Станіслав
Корчминський

Іван
Гуляницький, 
від усіх сіл

с. Красне 
с. Кальнятичі 
с. Ставрів

12
7
10

“в сєлє Краснимь нє 
маш болшєг/ димовь 
цєлих, тьілко дванадцєт, 
а убило по квитє єго мл. 
пана Бокиєвьш дєсєт; 
в сєлє Калнятичах 
дьімов цєльїх сим, 
а убило три; в сєлє 
Ставровє цєльссь дєсєт, 
а убило по квитє єго мл. 
пана Бокиєвам шєст”

арк. 68 зв. -  
69, акт 71

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Миколай
Боровицький,
[державець]

Стефан Кереш с. Зозулинці 3 1 “я подимноє содно 
вьшгьмєнованоє з диму 
албо дому оодного, 
в которомь самь 
мєшкаю, справедливе 
з маєтносте пана 
моєго вьшгьмєнованого 
Зозулиньца для содданя 
єго мл. п. поборци

77-8-929 6 0 9  А®



“Яитазлиє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

•

принєслємь, в котором 
сєлє Зозулиньцах пєрєд 
тьш вєдлугь квиту єго 
мл. п. Бокия, которьш 
з иньшими квитами 
под чась повєтра 
згинуль, бьіло дьімовь 
три, по квитє єго мл. 
за вьімарьтємь про 
повєтрє подданьїх 
убьіло дьімов два”

арк. 69 і зв., 
акт 72

>» Катерина Остророг Васько
Супрунець

с. Шклинь 38 “в сєлє Шклиню 
подданьїх в халупахь 
будучихь дьімовь 
двадцет два вьімерло, а 
©стало димовь тридцєт 
сосмт»”

арк. 69 зв. -  
70, акт 73

»» Гойський 
[Гощанський] 
монастир, власник

Дем’ян
Матяшеня

с. Курозвони 40 15

арк. 70 і зв., 
акт 74

»» Луцька 
кафедральна 
церква Іоанна 
Богослова, власник

Андрій Чаплич
[Шпановський],
державець

Васько Бучний
Павло
Турецький

[Частини сіл]: 
Тернки 
Седмярки

3
19

“в сєлє Тєрньках 
дьімов тьілко три, а 
посодумєрало подданьїх 
пят; в Сєдмярках 
дьімов тьілко цєльїх 
дєвєтнадцат, 
а содумєрльїх и 
спустошальїх сим; по 
квитє єго мл. пна Бокия, 
и квити нам погинули”

арк. 70 зв. -  
71, акт 75

»» Андрій Фірлей, 
[дідич]

Грицько 
Куриленя, від 
усіх сіл

с. Романів 
с. Воротнів 
с. Звірів 
с. Клечани

87
61
31
17

63
20
20
17

арк. 71 зв., 
акт 76

»» Ян Вітковський, 
дідич

Ян-Августин
Щепковський,
державець

Іван Пащеня с. Гуляники 
(частина)

6 6 “иж по пропишхь 
податках подимного, 
и по прошльїх квитах 
пановь поборцовь, нє 
знайдуєтсє, и пєрєд 
тимь нє знамдовало, на 
той части пана своєго 
вь сєлє Гуляниках тьілко 
димовь шєст”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 483 зв. -  
485, акт 370

17.01 Петро Лямбарда 
Мировицький

Валентий
Зродзіцький,
слуга

Остап Князик 
і Веремко 
Тищеня

с. Верба Мала 
(Вохновичі), 
[частина]

20

“по квитє єго мл. пана 
Бокия, прошлого 
поборьци воєводьства 
Волиньского, в 
маєтносте помєнєного 
єго мл. пана

<яА 610 Ат,
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Мировицького вь сєлє 
Малом Вє/тбє, алиась 
Всохновичахь, вь повєтє 
Володимєрьскомь 
будучсм, для навєдєня 
Божого моровьшь 
повєтрєм болшей сє 
халупь и домовь нє 
знайдуєть, в которих 
людє мєогькают, толко 
двадьцєть, а пустих 
зостаєть пя/янадьцєть”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 215

арк. 77 і зв., 
акт 82

18.01 Спадкоємці Андрія
Роґалевського,
[державці]

Томаш
Сосницький,
[державець]

Симон
Полішеня

с. Мстишин: 
частина 
спадкоємців 
Роґалевського 
частина 
Сосницького

14

5

“которих дьімовь 
болшей нє маєпгь и нє 
наидує/исє, в которих 
людє мєпгькают, 
на части потомковь 
пана Рокгалєвьского 
чотирнадцє/и, а 
на части зас в толі 
жє сєлє Мстишинє 
урожоного пана Томаша 
Сосниі/кого пят; 
состатокь прєз плякгу 
Паньскую -  моровоє 
повєтрє, спустошалиє, и 
юж по квитє прошлого 
поборци єго мп. пана 
Бокия убило димовь 
юсмнадцєт”

арк. 77 зв. -  
78, акт 83

*» [Томаш Сапега, 
дідич]

Станіслав
Єловицький,
державець

Тиміш
Давиденя, від 
обох сіл

с. Дюксин 
с. Круги

Разом
54

“а убило по квитє єго 
мл. пана Бокиєвомь 
димов тридцет два”

арк. 78 і зв., 
акт 84

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Юрій Чаплич
[Шпановський],
державець

Прокіп 
Хромиченя 
з с. Липні 
Самійло 
Харитоненя 
з с. Берестовець

с. Липні 
с. Берестовець 
с. Кораблищі 

(частина)

44
48
12

8
8
12

“в Липнях димовь 
тьілко юсмь, (одумерпо 
димовь тридцєт 
шєсть; вь Бєрєсьтовьцу 
димовь тилко такь 
жє оосмь, содумєрло 
чоть^дєсят по квитє 
єго ш. пана Бокиєвомь; 
вь сєлє зас Кораблишчах 
на трєтєм части тилко 
димов дванадцєт, яко 
давно бивало; и квити 
при тих жє подданьїхь 
поумєральїх гдєсь 
погинули”

77* С**. 611 Ят



Уіитаалш”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 79 і зв., 
акт 86

>» Анна-Алоїзія 
Ходкевич, дідич

Олександр
Старицький,
державець

Стецько Бопщк с. Лисиче 
с. Хом’яків 
с. Переволока

27
16
12

19
2
3

арк. 80 зв. -  
81, акт 89

»* Олександр
Конецпольський,
[дідич]

Іван Мацієвич, 
радивилівський 
бурмістр 
Юсько Хом’як 
з с. Парипси

м. Радивилів 
с. Парипси \ 

[Опарип- 1 
си] 1 

с. Немирів } 
с. Глив’ятинІ 

[Лев’ятин]у

52

Разом
26

“в мєсте Радивиловє нє 
мапгь балшєм, тьілко 
дьімовь пятдєсят два, а 
нєдостає/я вєдлугь квиту 
єго мл. пана Бокиєвого 
дьімовь двадцет сосмь; 
а засє в селах Парипсах, 
Нємировє и HlywiaraHe 
[так у тексті] нє мапгь 
болпієм, тьілко дьшовь 
двадцєт шест, а 
нєдостаєт вєдлугь квиту 
тогодо єго мл. пана 
Бокия дьімовь чотири”

арк. 82 і зв., 
акт 91

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Адріян
Вещицький,
державець

Семен
Коптиленя

с. Вольбарів 40 15 “погоді по квите єго мл. 
таїсь за спустошєнємь 
того села Волбарова 
прєз нєприятєля Крьіжа 
С[вятого], тоест 
татаров, которьіє в том 
маєтности копгьшомь 
своимь стали, яко и за 
вьімартємь пожданих 
тамошних, убьіло 
подьімя двадцєт ішя”

арк. 82 зв. -  
83, акт 92

»» Миколай- 
Олександр Рамулт

Грицько с. Людчин 6 “а убило по квитє 
пана Бокиєвомь 
дєвєтна^цєт”

арк. 84 зв. -  
85, аісг 95

Миколай
Чорторийський,
ДІДИЧ

Спадкоємиці
Станіслава
Соколовського,
державці

Фесь Капиця 
з с. Мости

Частини сіл: 
Шепель \ 
Войсич 
Мости 
Селець 
Волька

Разом
70

“а убьіло тридцє/я по 
квитє єго мл. пана 
Бокия”.
В акті йдеться тільки 
про частини сіл, що 
були в держанні 
спадкоємиць 
Соколовського

арк. 85 і зв., 
акт 96

»» Киліян
Вільгорський,
[дідич]

Іван Тихоні 
та Лукаш 
Клешка, від 
усіх населених 
пунктів

м. Горохів 
Горохівська 
волость: 
с. Горохів 

Старий 
с. Марковичі 
с. Рачин 
с. Озерці 

Підлісні

Разом
120

“з помєнєного мєста 
Горухова, таїсь з 
домовь хрєстяньских 
яко и жидовьских, и 
3 волоспш до нєго 
налєжачоє, тоест сель 
Старого Горухова, 
Марковичь, Рачина и 
взєрєць Подлисєць, з 
димовь ста два^цєти 
вибравьши и для

« А  612 Ат
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

юдданя юного єго 
мл. пану побо/щи 
принєсьпш, на 
убьільїє в помєнєньїх 
добрах дьши хотєчи 
присєгьнути...” -  
кінець акта не зберігся

арк. 105 і 
зв., акт 113

20.01 Владислав 
Лещинський, дідич

Марко
Любенецький,
державець

Ян Ґрабовський, 
міщанин 
Лаврін 
Оліхвіреня, 
кутрівський війт

м. Берестечко 
Присілки: 
с. Кутрів 
с. Рідків 

(половина) 
с. Мерва 
с. Солонів 
с. Острів 
с. Пляшова 
с. Волиця 
с. Пляшівка

45

33

22

6

У Берестечку -  окрім 
єврейських димів;
“в сєлє Кутровє нє 
наличьілєм балшєй 
дьімов, только шєсть, 
а убьіло водлуг квиту 
єго мл. пана Бокия 
двадцєт сєм, кгьдьіж 
пєрєд квитам єго мл. 
бьіло дьімов трьідцєт 
трьі, на пгго и квить 
<од єго мл. пана Бокия 
отримали бьіли, але 
под час повєтра, року 
прошьлого [1652] 
кграссуючого, гдєс 
подєл; вь сєлє зась 
половицьі Ринкова нє 
наличьілєм жадного 
даму, вь Мсрзвє 
такьжє, вь Солонєвє, в 
Острове, вь Пляшовє, 
Волицє, Пляшовцє 
тахжє, а убьіло по квите 
єго мл. пана Бокия 
вь тьіх селах дьімов 
чотирдєсять”

арк. 110 зв.-  
111 зв., 
акт 117

»» [Барбара з 
Чолганів] 
Даніелева 
Єловицька, вдова

Петро Сухленя 
від сіл Плоска, 
Новогородчиці 
й Оженин 
Іван Кондратеня 
з с. Стадники 
Яким Жученя 
від сіл Михлин і 
Городище

с. Плоска  ̂
с. Нового- > 

родчиці ;  
с. Оженин 
с. Стадники 
с. Михлин 
с. Городище

Разом
76

10
7
30
10

Разом
45

10
6
23
4

арк. 111 зв.-  
112,акт 118

м Ян Вітковський Васько с. Терешів 
(частина)

4 “в сєлє Тєрєшовє на 
части пна моего нє 
маєпгь болшєй дьімовь, 
талко чотьірьі, a убило 
пять ПО КВИТЄ єго мл. 
пна Бокиа”

арк. 112 і 
зв., акт 119

»» Криштоф
Ярмолинський,
ДІДИЧ

Мисько Сорока с. Семенів 
(частина) 

с. Кошелів[ка] 
с. Данилівка 
с. Турів[ка]

6

3

“нє наличил болшєй в 
маєтьностях пна своєго, 
талко в части села 
Сємєнова димовь 
зосталих шест, в

78 - 8-929 oC . 613 A*,



“Л ит амш ”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

•

сєлє Даниловьцє и 
сєлє Турове жадного 
за спустошене** 
нєприятєлскіш и 
вимартємь прєзь 
повєтре, в сєлє 
Кошєловє цєльїх три”. 
Друга половина акта не 
збереглася

арк. 113 і 
зв., акт 120

»» Олександр Шпот, 
державець

Гордій Струченя с. Плоск[а] 30 8

арк. 114, 
акт 121

»* [Ян Замойський, 
дідич]
Ян Добрицький, 
[державець]

Хома Коритеня с. Ільпінь 2 “а сєм в року пропілам 
вимерло, и квити 
погинули при подданьїх 
змерльїх”

арк. 114 і 
зв., акт 122

[Юзеф Чаплич 
Шпановський], 
державець

Мойсей
Білоусеня

с. Космачів 14 “в посєссии єго мя. 
сотца владьпси Луцкого 
заставної/”;
“а дьімовь двадцєть 
тест вимерло по квитє 
єго мя. пна Бокиа и 
квити погинули”

арк. 114 зв. -  
115, акт 123

Андрій Чаплич 
[Шпановський, 
дідич] Гамос Павленя

Дві частини 
сіл: 

Милостів 
Плоска

6
8

“а содумерло и 
спустошало [22] по 
квитє єго мл. п. Бокиа, и 
квити погинули”

арк. 115 і 
зв., акт 124

»» Костантова Чаплич
[Шпановська,
дідич]

Семен Каленик
Частини сіл: 

Милостів 
Плоска

4
4

“присєгу хотєчи 
виконати на попалєниє 
дими в року [1651] 
прєзь татар и козаковь, 
а в року прошлам на 
повьшєралиє хлопи, на 
части панєє єго”;
“на части панєє моєє 
в сєлє Милосьтовє 
дьімовь тшко чотири, 
а в Плоско« такьжє 
димовь тшко чотири, 
а сосмь спустошало, 
вимерло, И квити 
при згорєню дворку 
погорили”

арк. 115 зв., 
акт 124а

»» [Олицьке 
пробо ство, 
власник; пробощ] -  
Миколай- 
Олександр Рамулт

Мартин с. Чемерин 
с. Хром’яків

Разом
35

“а убило по квитє єго 
мл. пна Бокия юсмь”

арк. 116, 
акт 125

»» [Самуель і Анна]
Чернівські,
подружжя

Іван с. Гуляники 
(частина)

3 “а убило по квитє єго 
мя. пна Бокиа еєм”

« А  614 л »
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець Піддані, які 

складали присягу Населені пункти

а
«п40

Примітки. 
Причини змін

маєтку

1 І
у кількості димів

арк. 116 — »» Ян-Олександр Левко з м. Тучин м. Хупків зо 10 “которьіє маєтьности
117зв., Данилович, [дідич] Савка, Панасів м. Тучин ' \ и села прєз розньїє
акт 126 син (Панасович) Старий 1 Разом Разом припадки, повєтра и

з с. Городище м. Тучин | 
Новий /

їхні волості1

60 52 нєприятєля, такьжє и 
иньшє, спустошили”

арк. 117 зв. - ♦» Миколай Сенько м. Курчиці Разом “я будучи з росказаня
118, акт 127 [Святополк]

Четвертенський,
[дідич]

(Сокіл) 
с. Цвіля та 

інші (їх 
в акті не 
вказано)

20 кнєжати єго мл. пна 
моєго и (од сусєдовь 
моих, з мєстєчька 
Курчичь алиас Соколя, 
сєла Цвили и иньших 
сєль, назначений до 
вибєраня (одного 
подимного, в которих 
добрах не знайдуєтьсє 
балшєй над димовь 
двадцать, а по квите 
пана Бокиєвьім содошло 
димовь сосмьдєсять”

арк. 118 і Стефан Мисько с. Волька, 16 “сонь з росказаня кнеж\
зв., акт 128 [Святополк]

Четвертенський
Денисович “за мєстам

Луцкам
будучоє”

єго мп. пна своєго, и 
сод сусєдовь своих, сод 
повєтра позосталих, 
будучи назьначоний 
до вибєраня (одного 
подимного ... з Валки, 
на которой талко 
димовь знайдуєтьсє 
шєстнадцать, а убьіло 
димовь чотьірнадцать”

арк. 118 зв. - Стефан Святополк Савка Клишеня м. Четвертня Ч “вєдлє квитовь єго
120, акт 129 Четвертенський, і Харко з Нова і 1 Разом мл. пна Филипа Бокия

дідич м. Четвертня м. Четвертня належні І 88 новисьсими єкьзакторис
Нова і належних Нова і належних села2 ' того подимного
до нього сіл та до нього сіл м. Володими- \ спална вибрати
м. Володимирець і Лаврін Сторчик рець і ( Разом нє могли, а то для
належних до нього і Роман належні | 90 спустошєня, попалєня,
сіл; державець Пилипеня3 села3 ' в нєволю забраня прєзь
[так в акті] сіл • м. Володими с. Омельне 1 Разом нєприятєля короньного
Омельне, Волиця, рець і належних с. Волиця / 15 сординьцовь, злучоних с
Бужани, половини до нього сіл с. Бужани 29 козаками; такьжє и для
м. Четвертня Стара Іван Кошевик з м. Четвертня срокгого вимартя прєзь
і с. Залюбич сіл Омельне і 

Волиця
Стара і 
с. Залюбич:

повитрє убивис

1 Седлище: було за поборства Бокія -  18, залишилося -  6, Утинки 20 -  9, Озерця 6 -2 , Добра Вода 20-16, Голиші 18-14, 
Біл[а]шівка 10-9, [Х]отинь 30 -  20, Бронне 10-6, Грушівка 15-10, Тишиця 10-6, Городище 15-12, Березне 5-2 , [Погорі]- 
лівка 18-10, Медведівка 10 -  8, у селах Городище (належало до Грушівки) і Вілія не залишилося жодного диму; Пустоми- 
ти 15 -  3, Мощана 8 -2

2 Села Новочетвертянської волості: Боровичі, Грузятин, Копилля, Градецьке (Березна Волька), Голузії (частина), Гаражджа, 
Піддубці (частина), Луцьке передмістя [Нової Четвертні]

3 Села Володимирецької волості: Липне, Старики, Андруга, Воронки, Хиночі, Дуба, Триграні, Радежів, Озеро, Новаки, 
Трипутні

78* 615
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Стрибилі, 
подружжя, дідичі 
сіл Омельне і 
Волиця

Спадкоємці 
[Єроніма] 
Харлеського, 
дідичі с. Бужани

Вацлав 
[Святополк] 
Четвертенський, 
дідич половини 
м. Четвертая Стара 
й с. Залюбич

Овхим Логвин 
з с. Бужани 
Павло Стащевич 
з м. Четвертая 
Старай 
с. Залюбич

Половина
Стефана
Четвертен-
ського
Половина
Вацлава
Четвертен-
ського

10

20

кграссаньтєм з воли 
Божоє допусчоноє”; 
“знайдуєтьсє дьімов 
во всихь маєтьностях 
кнєжагги ero мл. пна 
подкоморого воєводства 
Браславского двєстє 
тридцєть два, а по 
квитє пна Бокиєвсш 
содошло дьімовь двєстє 
шєс/ядєсять три”

арк. 121 і 
зв., акт 131

21.01 Шимон 
Костюшкович 
[Хоболтовський], 
дідич

Ігнат Федорчик с. Хоболтова 
(частина)

12 “а убьіло сосмь прєзь 
розьниє прьшадьки, 
нєприятєля и моровоє 
повєтриє”.
Акт зберігся частково

арк. 121 зв. -  
122 зв., 
акт 132

Краківський 
єзуїтський 
колегіум, власник

Грицько Головка м. Берездів 
[частина] 

с. Гориця 
м. Хлапотин\ 

[частина] 1 
с. Правотині 

[частина] /  
с. Берездів-1 

ка /

20

15

Разом
90

4

6

“в мєсьтєчьку 
Хлапотьінє, в 
сєлє Правотьшє и 
Бєрєзьдовици нє 
мапгь жадьного 
диму а ни дому, до 
виданья подьімьного 
повиньного, а пєрєдь 
квитомь ero мл. пана 
Бокисовьімь било вь 
той маєтьносьти дьімов 
дєвє/ядєсят, зь которьіх 
подданьш прєч на 
Украйну повиходили 
и квить ero мл. пана 
Бокия затратили”.
Акт зберігся частково

арк. 122 зв. -  
123, акт 133

»» Флавіян
Дубницький

Павло Процевич с. Сичівка 17 6 “для спусьтошєньня 
нєпрьіятєльского и 
повєтьра морового”. 
Акт зберігся частково

арк. 123 - »* Томаш Сапега, Марко м. Муравиця 30 “гьдє в Муравицьі нє
124, акт 134 [дідич] Скробаненя,

муравицький
міщанин

Григорій 
Лавринчик, 
дорого стай- 
ський міщанин

м. Дорогостаї 
с. Дорогостаї 
с. Зобрин

9
62

28
62
26

наличьілисьми большєй 
госьподаровь только 
тридьцєть, а убило 
ведьлугь квиту ero 
мл. пана Бокия шєсть; 
вь Дорогосьтаяхь 
зась мєсьтєчьку нє 
наличьілисьми большєй 
только двадьцєть сосмь, 
гьдє прибило
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло
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в 

у 
16
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.
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і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

дєвєтьнадьцєть, 
кгьдьіжь пєрєдь 
квитомь єго мл. пана 
Бокия бьіло юдно 
дєвєть; а вь сєлє зась 
Дорогостаяхь нє 
наличьілисьми большєй 
только шєстьдєсять два, 
гдє и пєрєдь квитомь єго 
мл. пана Бокия тьигько 
жь бьіло, а нє большєм; 
вь Зобрьшє, такьжє 
сєлє, нє наличьшисьми 
большєй только 
двадьцєть шєсть, а 
убило ПО КВИТЄ єго мл. 
пана Бокия дєвєть”.
Акт зберігся частково

арк. 125, 
акт 135а

»» Андрій Фірлей Антон
Лавринович

с. Гол[о]би 
і села
Гол[о]бської
волості

Разом
218

Разом
120

Початок акта не зберігся

арк. 125 і 
зв., акт 136

»» Казимир Тур і його 
дружина Катерина 
з Шибинських, 
дідичі

Стецько Іванків с. Смиків 
(частина)

2 “а убило по квитє є[го] 
мл. пана Бокнювимь 
три”

арк. 126 і 
зв., акт 137

Лукаш іЯн
Визґерди
Заблоцькі

Іван Ґедзик с. Заболотці: 
Частина 
Лукаша 
Визґерда 
Частина Яна 
Визґерда

1

1

1

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 493 і зв. 22.01 Стефан
Іваницький, дідич

Тиміш
Стадникович

Іваничі
(частина)

37 28 Піддані з решти димів 
вимерли під час епідемії 
(після поборства Бокія)

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186 .

арк. 28 і зв., 
акт 182

Ян і Григорій
Костюшковичі
Хоболтовські,
ДІДИЧІ

Мисько Мичала с. Хоболтова 
(частина)

14 9 “а убило шєсть, 
прєзь спусьтошєньє 
нєприятєльскоє И 
моровоє повитриє”

арк. 66 -  
67 зв., 
акт 208

»» Анна-Алоїзія 
Ходкевич, [дідич]

Мацько Куцяк з 
м. Острожок

Звягельська
волость4

37 “ми будучи юдь 
громадь нашихь

4 Залишилося димів у: м. Звягель -  1, м. Острожок [Новий] -  10, м. Смолдирів -  10, Івашківщина -  1, Кикова -  2, Рогачів -  
2, Суємці -  3, Кожушки -  1, Княже -  1, Вишківщина -  1, Орепи -  1, Киянка -  2, Филиповичі -  2. А у м. Домбровка [Дубровка; 
перед тим був 1 дим], селах Кануни, Стриєва, Сусли, Двірець, Жданівка, Завіж, Кормань, Горки, Онисимовичі, Вилуски, 
Юрківщина, Вайки, Закриниччя, Монятин, Домбровка, Колодянка “жадьного диму нє мапгь”
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Хома
Богданович з 
с. Кикова 
Іван Васеня 
з с. Суємці

•

волости Зьвягєльскоє 
сьпусьтошалоє 
собраниє на вибєраньє 
подимного, зо 
вьсєє волости нє 
нараховалисьми толко 
димовь тридьцєть И 
сємь позосьтальїхь во 
вьсєй волосьти”

арк. 68 -  69, 
акт 210

»> Анна-Алоїзія 
Ходкевич, [дідич]

Мацько Куцяк з 
м. Острожок 
Хома
Богданович 
з с. Кикова 
Іван Васеня 
з с. Суємці

Звягельська
волость

37 У цьому акті села 
волості не названо -  
див. попередній запис; 
“во вьсєй волосьти 
Зьвягєлскоє ... нє 
налєзьлисьмо большєй, 
южь по квитє єго мл. 
пана Филипа Бокия, 
поборьцьі воєводства 
Волиньского 
пропгьлого, димовь 
альбо халупь 
только тридьцєть 
и сємь, а убьіло сто 
дєвєтьнадьцєть 
вєдьлугь квиту єго мл. 
пана Бокиювого”

арк. 67 зв. -  
68, акт 209

м [Луцька плебанія, 
власник]; 
плебан -  Мацей 
Поплавський

Федір Гурин, 
возний і 
підданий

с. Німецьке 
(частина)

9

арк. 69 -  70, 
акт211

»» Ян Кашовський, 
[державець]

Демко Сидореня с. Кольчин 
(частина)

10 “а сосьтатокь димовь, 
тоєсть дєсєть, зь 
допусьчєня Бозького 
прєзь повитрьіє 
вьімєрьло”

арк. 70 -71 , 
акг212

»» [Владислав-
Домінік
Заславський, дідич] 

Зофія
Коморовська,
державець

Андрій
Полторак

с. Новостав[ці] 8 “а убило по квитє єго 
мл. пана Бокисовимь 
димовь двадьцєть”

арк. 71 і зв., 
акт213

»» [Владислав-
Домінік
Заславський, дідич] 

Юрій
Чернишевський,
державець

[Станіславова]
Ставська,
державець

Процько Павлів 
з частини 
Чернишевського 
Семен Козка 
з частини 
Ставської

с. Грозів: 
Частина 
Чернишев
ського 
Частина 
Ставської

4

2

“по виданью єго 
мл. пана Бокисови 
вь року прошьльїмь 
подьімьного, подьданьїє 
содньї повьімєрали, 
другии для голоду прєчь 
розопгьлисє, тєпєр 
только вь часьти єє мл. 
панєє Ставьскоє халупь 
двє, а вь єго мл. пана
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.
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ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Чфнишєвьского халуїгь 
чотири, вь которихь 
госьподари мєпгькають, 
а пустками в обох 
частєх сємь”

арк. 71 зв. -  
72, акт 214

»» Костантий
Бронницький

Васько Рибачок с. Вичолків 5 “а убило по квитє єго 
мл. пана Бокисовимь 
сємь”

арк. 72-73, 
акт215

»* [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Войцех
Радзимінський,
державець

Тинко 
Пархоменя 
Роман Баранчук

с. Тупали

с. Краснодуб’я 
(частина)

11

7

5

5

В юраменті дідичем 
цих маєтностей 
названо краківського 
воєводу [Владислава- 
Домініка Заславського]. 
Однак в інших актах 
дідичем сіл Тупали і 
Краснодуб’я названо 
волинського воєводу 
[Адама-Олександра 
Санґушка] -  див. через 
іменний і географічний 
покажчики

арк. 73 і зв., 
акт216

Міхал
Коморовський,
державець

Омелян Мащеня с. Печибоди 
присілок 
Печибоди 
Малі 

с. Жолобне 
с. Чорноколів 
с. Бесідки

Разом
5

“а убило по квитє єго 
мл. пана Бокисовимь 
дєвєтьдєсять и сосмь”

арк. 73 зв. -  
74, акт 217

*» Андрій Гулевич, 
дідич частини 
с. Піддубці, 
державець частини 
с. Копилля

Грицько
Мойсеєвич
Хома
Мотруненя

Частини сіл: 
Піддубці

Копилля

16

18

16

11

“а убило для 
спусьтошєнья 
нєпрьіятєльского И 
повитра морового сємь”

арк. 74 зв. -  
75, акт 218

Дерманський 
монастир, власник; 
архімандрит Ян 
Дубович

Курило
Нестерович

с. Дермань

[Дерманська 
волость]: 

с. Кунин 
с. Коршів 
с. Мізочок 

[половина]

ЗО

10
3
4

“а убило во всих 
тихь сєлах димовь 
пятьдєсять и дєвєть, 
южь по квитє ЄГО мл. 
пана Бокиоовьш, а то 
часьтью для инкурсий 
козаі/ких, утяжєня 
жольнирского и для 
зарази (од морового 
повєтра”

арк. 75-76, 
акг219

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Ян Кроґулецький, 
державець

Федір Семененя, 
від обох сіл

с. Пелча 
с. Будераж

4
3

“в сєлє Пєлчи только 
зь димовь чотирохь, 
а убило димов 
пєтьнадьцєть; а зь сєла 
Будєража зь димовь 
трохь, а убило димовь 
два; южь по квитє єго 
мл. пана Бокисовимь;
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Легенда Дата
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а то часьтью для 
инькурьсьш козацькихь, 
утяжєня жольнирьского, 
и для заразьі содь 
морового повєтра”

арк. 76 -77 , 
акт 220

и Стефан
Коритинський

Панас
Лук’яненя

с. Вишнів 
і його 
присілок 
Верпета

.Разом
18

“а сосьтатокь подьімя по 
квитє пана Бокиювьімь 
прєзь розомстьє сє и 
вьімартьє подьданьїхь, 
тоєсть дванадцєть 
халупь, спусьтошало”

арф. 77 і зв., 
акт 221

Станіслав Заєць, 
[державець?]

Клим Логвиненя с. Півче 
с. Дерев’янче 
с. Білашів

Разом
13

“вь сєлахь Пивьчу, 
Дєрєвяньчу, Биляшовє 
и Рєцє сьправєдьливє 
поличьіль”;
“вь м[а]єтьносьтяхь 
пана мого 
вьішмєнованьїхь 
дьімовь содьшадьцєть 
прєзь повитрьіє 
сьпусьтошало, а цєльїхь 
трьінадьцєть зосьтало”

арк. 109 зв. -  
111,акт 248

23.01 Ян Ярмолинський,
ДІДИЧ

Мартин 
Долгобок, від 
усіх сіл

с. Шумбар та 
інші села 
Кременець
кого повіту5

Разом
56

Разом
21

“инь сумьма вьсихь 
ДЬІМОВЬ и домовь до 
вьіданя подьімьного 
вь маєтьностьі пана 
мого вь тьіхь сєлахь 
двадьцєть ©день, 
которьіхь пєрєдь 
квитомь єго мл. пана 
Бокия бьшо пятьдєсять 
шєсть, а по квитє 
тогожь єго мл. пана 
Бокия убьіло трьідьцєть 
пять”

арк. 111 і 
зв., акт 249

[Олександр
Конецпольський,
дідич]

Яцько Ігнатеня с. Корсів 12 “а убьіло по квитє 
єго мл. пана Бокия 
сосмьнадьцєть, на што 
и квить сотрьшаль 
бьіль, але зьгинуль вь 
повєтрє”

арк. 111 зв. — 
112зв., 
акт 250

»» Володимир 
Гулевич, дідич 
частини с. Ощів, 
державець іншої 
його частини,

Ярмол Кашуба 
з с. Ощів 
Яцько
з с. Печихвости

с. Ощів: 
дідична 
частина 
заставна 
частина

8

2

“вь сєлє Осьчовє нє 
наличьшємь большєи 
дьімовь на часьтьі пана 
мого дєдьічьной только 
сосмь, а убьіло два, на 
часьтьі зась

5 Залишилося у селах: Шумбар -  3, Горбівці -  3, Загайці -  3, Мелехи -  3, Новий Став -  1, Піщатинці -  2, Преморівка -  1, 
Кошелівка -  1, Ілляшівка (частина) -  3, Новогородчиці (частина) -  1. Не було жодного диму у селах Мізю[р]инці, Темногайці, 
Матвіївці, Ридківці, Волиця, а також у належних Ярмолинському частинах сіл С[е]м[е]нів, Турівка, Данилівка
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запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

дідичем якої був 
[Владислав- 
Домінік 
Заславський]

Форму власності 
Гулевича на 
с. Печихвости, 
Стрільче і Матів в 
акті не не вказано

Частини сіл: 
Печихвости 
Стрільче 
Матів

Разом
26

засьтавьной, а 
кнєжатьі єго мл. пана 
воєводи краковьского
ДЄДЬІЧЬНОЙ, только 
дьімовь два, а убьіло 
чотьірьнадьцєть;
... вь сєлахь часьтьі 
Пєчьіхвосьтах, часьтьі 
Стрьигьчу, часьтьі 
Матове нє наличьілємь 
большеи дьімовь содьно 
двадц є/я и шєсть, а 
убьіло прєзь повитрьіє 
дьімов дєвєть”

арк. 112 зв. -  
113 зв., 
акт 251

»» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Андрій
Жолкевський,
[державець]

Андрій Сергієня 
і Оникій 
Медведеня

с. Гольче 8 “а убьіло по квите 
єго мл. пана Бокия 
сосмьдєсять сємь, 
на пгго и квить 
сотрьімалисьмо, и на то 
особливе прьісєгаемо: 
ижь подь чась вошіьі 
року пропгьлого 
зьгинуль квить”

арк. 113 зв. -  
114, акт 252

99 Костантий 
Гулевич, [дідич]

Гриць Петрушка 
Хома Пипченя

м. Острожець 
с. Острожець 

[Старий] 
с. Заболотгя 

(Заблоч)

2
10

5

“вь месьтєчьку 
Осьтрозьцу нє 
наличьілисмо большей 
госьподаровь только 
два, а убьіло по 
квите єго мл. пана 
Бокия чотири; вь 
сєлє Осьтрозьцу нє 
наличьілисмо большей 
госьподаровь только 
дєсєть, а убило по 
квите єго мл. пана Бокия 
чотири, вь сєлє Заблочу 
нє наличьишсмо 
большей только пять, а 
убьіло по квите пять”

арк. 114- 
115, акт 253

99 Затурцівський 
августинський 
монастир, власник

Мисько Monco с. Затурці 
(частина)

5 “вь сєлє Затурцахь 
на часьти пановь 
моихь ИХ мл. ютьцовь 
авькгусьтиниановь 
затурєцькихь нє мапгь 
большей дьімовь 
цєльїхь, только пять, а 
по квите єго мл. пана 
Бокия спусьтошало 
другая пять”

арк. 115 -  
116, акт 254

99 Стефан
Янишевський,
[державець]

Омелько 
Свиридович, від 
обох сіл

с. Острівок 
с. Любахів

Разом
17

“в тихь собохь сєлахь 
Осьтровьку и Любаховє 
нє наличьілємь

вА  621Л©
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маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

•

большєг/ южь по квитє 
ero мл. пана Филипа 
Бокия, поборьцьі 
воєводства Вольгаьского 
пропгьлого, ДЬІМОВЬ 
альбо халупь только 
сємьнадьцєть, а убьіло 
вєдлугь квиту тогожь 
єго мл. пана Филипа 
Бокия чотьірьГ

арк. 116 і 
зв., акт 255

*» Ян-Юрій
Древинський,
[дідич]

Грицько с. Пашова 6 “я зь маєтьностьі єго 
мл. ксєньдза декана 
©льщького зь села 
Пашовоє подьімьноє 
(одно справєдьливє 
вьібралємь, вь 
которьімь халупь нє 
наличьілємь большєм 
зь госьподарами 
мєпгькаючьши только 
шєсть, а по квитє єго 
мл. пана Бокисовьімь 
убьіло пять дьімовь”

арк. 116 зв. - »> Дмитро Урсул Радко Тесля, від с. Рудка Разом Разом “до того, квитьі
117зв., 
акт 256

Рудецький, [дідич] обох сіл с. Вороничі 34 8 вьси зь податьковь 
скарьбовьіхь, прьі 
спалєню прєзь 
нєпрьіятєля Крьіжа 
Святого дому албо 
замочьку вь Рудьцьі 
будучого, вєсьполь зь 
будьіньками погорєли”

арк. 117 зв. -  
118, акт 257

»> Юзеф
Козерадський,
[державець]

Ювхим Тискеня с. Урвенна 
[частина]

4 “а убьіло по квитє 
єго мл. пана Бокия 
чотьірьдєсять шєсть.
А сособьливє и на то 
прьісєгаю: ижь квить 
содь єго мл. пана Бокия 
(отримали били, алє 
подь чась повє/ира нє 
вєдаги гьдє сє задиль”

арк. 155 і 24.01 Василь Павло Вотчич с. Тростянець Разом Разом “в которихь сєлахь
зв., акт 281 Масальський Хома Васющеня с. Дички 50 43 помєнєнихь пєрєдь 

тьш било димовь 
пятьдєсять, потомь по 
квитє єго мл. пана Бокия, 
пропгьлого єкьзакьтора, 
такь за вьімарьтьємь 
прєзь повєтьриє,
ЯКО И поистьємь 
прєчь подьданьїхь 
тамопгьнихь, убило 
димовь сємь, а тєпєрь

« є . 622 л *



1652 р. Лфвтня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

зосьтаєт только 
дьімовь чотьірьдєсять 
три, а нє большє«”

арк. 156 і 
зв., акт 282

Марцин і Кристина
Хруслинські,
подружжя

Олександр Гулевич 
Воютинський

Хвесько
Волочиленя

с. Юшківці 4 “вь сєлє Юпгьковьцахь 
нє мапгь диму цєлого 
жадьного, бо убило 
по квитє єго мл. 
пана Бокисовимь за 
сьпусьтошєньємь 
нєпрьіятєлскимь 
чотири”

арк. 156 зв. -  
157 зв., 
акт 283

>» Ян-Казимир 
Ґонсецький, 
державець сіл 
Дивень, Невірків 
Малий і Солпа 
Мала; його 
дружина Зофія 
Ґонсецька, 
державець 
с. Сторожів

Іван Маленя, від 
усіх сіл

с. Дивень 
с. Невірків 

Малий 
с. Солпа Мала 
с. Сторожів

15
1

1
8

“нє намдуєтьсє большєм 
димовь цєльїх только 
вь сєлє Дивьню пєть- 
надьцєть, а [у]бьіло 
по квитє єго мл. 
пана Бокисовимь 
чотьірьдєсять; вь Нє- 
вирьковє цєлим ООДЄНЬ, 

а убьіло тринадьцєть; 
вь Сольпє Мало« содєнь 
цєлим дьімь, а убило 
сосмь; вь Сторожовє 
цєлихь димовь сосмь, 
а убило по квитє єго 
мл. пана Бокисовимь 
пятьдєсять два”

арк. 157 зв.-  
158, акт 284

»» [Ян Замойський], 
ДІДИЧ

Ян Стома, 
державець

Ювхим Носко с. Солонськ 1 “а сосмь досчєньту 
повєтриємь вимєрьло”

арк. 158 і 
зв., акт 285

»» Мацей
Підгородинський

Іван Макутра с. Твердині 23 8 “вь сєлє Твєрьдиню нє 
мапгь большєм димовь, 
ТОЛЬКО ( Ù C M ,  которьіхь 
пєрєдь КВИТОМЬ єго 
м л .  пана Бокия било 
двадьцєть три, а по 
квитє убило димовь 
пятьнадьцєть, которим 
то и квить єго м л .  пана 
Бокия зьгинуль”

арк. 181 і 
зв., акт 308

25.01 Ян [Мокосій] 
Дениско, дідич

Грицько Прядка с. Берег 
[частина]

19 А 3 дими загинуло 
“за сьпусьтошєньєм 
нєпрьіятєльсьюш”

арк. 181 зв.-  
182, акт 309

Королівське місто

Міщанська
громада

Ігнат Булига,
лавник
Олександр
Бачевський,
міщанин

м. Луцьк 50 “ми, будучи 
дєпутованиє содь 
маистрату мєста 
нашого на вибраньє 
подимьного содьного 
вьіжєммєнованого, сонає



“Лита ахьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

•

зь мєсьта того жь Луї/ка 
зь дьімовь пятидєсять 
справєдьливє 
вибралисмо, вь 
которимь то мєсьтє 
Луцьку по квитє 
єго мл. пана Бокия 
за вьімартьємь про 
повитрьіє госьподаровь 
убьіло ДЬІМОВЬ сто 
трьідьца/и три”

арк. 182 зв., 
акт 310

[Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Олександр
Юковський,
державець

Павло Чиж, 
слуга

с. Велихів 
(Юца)

3 Не залишилося 
жодного подим’я 
“для спустошєня 
нєпрьіятєльського и 
морового повєтра”

арк. 183 і 
зв., акт 311

*» [Катерина
Стефанова
Святополк
Четвертенська]
і спадкоємці
[Єроніма
Харлеського],
[дідичі]

Ярош з сіл 
Біскупичі й 
Десятина 
Оксентій 
з с. Скорч 
Станіслав 
з с. Борухів

Частини сіл: 
Біскупичі'І 
Десятина /  

Скорч 
Борухів

Разом
25
30
29

“нє могьли вибрати 
спольна того 
подимьного вєдьлє 
квитовь єго мл. пана 
Бокия, але только 
зьнаі/дуєтьсє вь 
сєлє Биськупичахь 
и Дєсєтинє димовь 
только двадцєть пять, 
а содопгьло димовь 
тридьцєть чотири; вь 
Скурчу димовь только 
тридьцєть, а содопгьло 
димов двадьцєть 
чотири; вь Боруховє 
тилько димовь 
двадьцєть дєвєть, 
а содопгьло димовь 
тридьцєть. Инь сума 
єсть димовь сємьдєсять 
сосмь”

арк. 183 зв. -  
184, акт 312

— Катерина
Нарбуртова,
[дідич]

Іван с. Княгинин 
(частина)

4 1

арк. 184 зв. -  
185, акт 313

»» [Самуель
Лещинський,
дідич]

Миколай і
Катерина з
Сулковських
Малинські,
подружжя,
державці

Павло
Макареня, війт

с. Устя 3 “присягу ХОТЄЧИ 

виконати на 
спустошалиє дими, 
розомстьє подьданихь 
и повимєралиє, вь 
сєлє помєнєномь 
Устью их мл. пановь 
Мальїньскихь 
засьтавьномь вь року 
прошьломь”;
“вь сєлє Устью нє мапгь

624 л®



1652 р. ядвтня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

большєй ДЬІМОВЬ и 
нє сосьтало, только 
три, а спусьтошало и 
повимирало димовь сто 
пятьнадьцєть”

арк. 185 і 
зв., акт 314

»> [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Станіслав
Фалибовський,
державець

Юсько
Гаврилчич

с. Звиняча 
[Дзвиняча] 

с. Вольгівка

Разом
65

Разом
45

“вь сєлє Зьвинячой и 
вь сєлє Вольгувьцє 
... убило димовь 
двадьцєть для 
розньїхь припадьковь, 
нєприятєля и морового 
повитрьія”

арк. 186 — 
187 зв., 
акт315

»» Ґабріель
Стемпковський,
[дідич]

Лесько і Никон 
з с. Лаврів

с. Лаврів 
с. Митищі 
с. Рикани 
с. Лучиці 
с. Гнідава 

[частина] 
с. Дубляни \  
с. Лішня 1 
с. Свищів І 
с. Ільпибоки/ 

с. Несвіч

17
13
17
12
16

Разом
17

8

Поменшало димів 
“водьлугь квитовь 
пропгьльїхь” на: 
с. Лаврів -  20 
с. Митищі -  14 
с. Рикани -  5 
с. Лучиці -  6 
с. Гнідава -  14 

с. Дубляни
с. Лішня Разом 
с. Свищів 42 
с. Ільпибоки 

с. Несвіч -  не вказано; 
“которого то 
подьімьного вєдьлугь 
квитовь єго мл. пана 
Бокисовьссь для вєликоє 
дєзоляции прєзь 
повитрьіє тєпєрєпгьнєє 
и инькурьсии 
нєприятєльскиє 
вибрати нє могьли”

арк. 192 і 
зв., акт 322

27.01 Рафал
Будзишевський,
державець

Роман
Гуляницький

с. Золочівка 19 “в має/иности пана 
моєго в сєлє Злочовьцє 
нє мапгь болшєк 
димов цєльїх толко 
дєвєтьнадцєть, а убило 
по квитє єго мл. пана 
Бокиєвьш димов 
тринадцать”

арк. 196 — 
197, акт 327

» Луцький 
домініканський 
монастир, власник

Улас Опришко 
з с. Пулганів 
Улас Жеречик з 
с. Коршовець

с. Новий Став 
с. Верб’яїв 
с. Пулганів 

[частина] 
с. Коршовець 

Ґрунту 
м. Луцьк

Разом
41

“а димов тридца/и 
дєвєть по квитє єго 
мл. пана Бокия прєз 
повитриє убило”

арк. 197 і 
зв., акт 328

»» Ян-Олександр 
Данилович, дідич

Сергій Жданко 
з с. Млинів

с. Пекалів 
с. Підгайці

14 6
2

Поменшало димів на: 
с. Підгайці -  10

79 - 8-929 * 625•TW»



“Лита зльїє"

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Стефан
Коритинський,
державець

Савка Спачок 
з с. Пекалів 
Павло Шишка 
з с. Ужинець 
Андрій Клименя 
з с. Озліїв

с. Млинів 'І 
с. Бенівщина/ 

с. Ужинець 
с. Озліїв

Разом
6
11
7

с. Млинів 1 Разом 
с. Бенівщина/  3 

с. Ужинець -  3 
с. Озліїв -  9

арк. 204 і 
зв., акт 335

[Ян Замойський],
ДІДИЧ

Крипггоф Шпот, 
державець

Макар Козел с. Житин 
Великий

40 30 “за вьімартьєм 
подданьїх тамошьньїх, 
у которих и КВИТЬІ 

зоставали и погинули”

арк. 204 зв. -  
205, акт 336

Гієронім
Гуляницький

Пилип Піцевич, 
двірний паробок

с. Гуляники 
(частина)

1 “на чагги пана моєго в 
сєлє Гуляниках нє мапгь 
тепер жадного дьіму”

арк. 206 і 
зв., акт 338

»» Петрова Шагравина, 
у першому 
шлюбі Базилева 
Мілевська, 
державець

Ярмол Козел, 
від усіх сіл

с. До[вжок] 
с. Пашук[и] 

(Капустин) 
с. Котів 
с. Синиця

Разом

12
“а убьіло по квите єго 
мл. пана Бокиєвьш 
сорокь и два”

арк. 206 зв. -  
207 зв., 
акт 339

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

[Ян] Шашевський, 
державець

Бакура, отаман 
з с. Збитин

с. Збитин 
с. Збитинська 

Волиця

Разом
10

“нє могьль зуполна 
вибрати, яко перед тьш 
видавано пропгьльш 
поборцам, мєновитє 
єго мл. пану Бокиєви, 
а то для спустошєня 
тих добрь: иж содньїх 
подданьїх татаровє 
побрали, другиє прєз 
утяжєнье жолнєрскоє 
знишчали, а третиє 
повимєрали”;
“гдє сє нє намдуєть 
балшєи, талко десеть 
халупь, с которих сє 
могьло взяти..., а то 
для вьшгьмєнованих 
причинь ЗНИПГЬЧЄНЯ 

тоє має/иности... по 
квите єго мл. пана Бокия 
убило димовь ВСИХ 

двадцєть шєс/и”

арк. 207 зв. -  
209, акт 340

[Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Ян Шашевський, 
державець

Степан Митченя 
Захарко Кулик

с. Хорів 
с. Здолбиця 
с. Здолбунів 
с. Розваж

10
9
4
1

“а то для вмшмєнованьїх 
причинь ЗНИПГЬЧЄНЯ тих 
маєтноспш, розомстя 
подданьїх, ижє содни 
повимєрали, а других 
татаровє в неволю 
побрали; в которих 
добрах юж по квитє 
єго мл. пана Бокиєвьш 
убило димовь ВО ВЬСИХ 

тих селах и маєтьностях 
пятьдєсять чотири”

« А  626-Ят»
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 209 і 
зв., акт 341

»» [Ян Замойський,
ДІДИЧ]

Миколай
Богдашевський,
[державець]

Іван
Кухальський
Процик
Дубровеня

с. Зарзицьк 
[Заріцьк?] 

с. Арештів

9

8

“в сєлє Зарзицьку нє 
мапгь дьімовь болшєй, 
тшко дєвєть, а по квитє 
єго мл. пана Бокиєвьш 
прєз моровоє повитриє 
сорокь и шест содошло; 
а в сєлє Арєпгьтовє нє 
мапгь болшєй дьімовь, 
тшко сосмь, а убьіло 
по квитє єго мл. пана 
Бокиєвьш ДЬІМОВЬ 

дванадцать”

арк. 209 зв. -  
210 зв., 
акт 342

»» Вацлав [Святополк]
Четвертенський,
дідич

Спадкоємці
(дружина
[Катерина]
і діти) Юрія
Злотолинського,
державці

Гласим
Цариченя

с. Тростянець 
[частина]

22 “а убьіло по квитє єго 
мл. пана Бокия димов 
шєст”

арк. 210 зв. -  
211, акт 343

Ян [Мокосій]-
Дениско,
державець

Грицько Рева с. Передмістя, 
поблизу 
м. Луцьк 
(частина)

7 “робочий Грицько Рєва, 
пожданий заставьний 
урожоного єго мл. 
пана Яна Дєниска с 
части сєла Пєрєдмостя, 
маєтьности єго мл. тут 
под Луцьком будучеє, 
соповєдал ... ижь на 
части пана моєго в 
сєлє Пєрєдмостю нє 
мапгь болшєй дьімовь 
цєльїх, тшко сем, а 
по квитє єго мл. пана 
Бокиєвом за вимартьєм 
прєз моровоє повитриє 
убьіло дєсєть”

арк. 211 і 
зв., акт 344

» [Луцько-Острозька
єпископія,
власник];
єпископ -  Юзеф
Чаплич
Шпановський

Яким Матвійчик с. Пожарки 11 У двох різних місцях 
акта кількість димів 
вказано так: 
“роботний Якимь 
Матьвийчикь ... з 
сєла Пожарокь, гдє 
бьіло димов сорок, а 
тепер нє мапгь, толко 
содинадьцєть”; 
“присягаю пану Богу 
в Тройци Святой 
єдиному на том, иж в 
сєлє Пожарках димов 
нє маєпгь башієй, 
толко шдина^цат, а 
спустошало двадьцєть 
чотири”

79* < ***627^



“Лита гхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 214 і 
зв., акт 347

28.01 Станіслав
Корчминський

Ян Дворецький, 
возний

с. Двірець 18 “а по квитє пана 
Бокиевьш за розойстєм 
сє и вимартьєм 
подданих спустошало 
халупь пять”

арк. 214 зв. -  
215 зв., 
акт 348

Капітул Луцького
біскупства,
власник

Андрій
Дуженький

с. Смолигів 22 10 “а тепер толко десять 
цельїх халупь зостало, 
в которих подданиє 
мєшькаю/и”

арк. 220 зв. -  
221, акт 354

»» Вацлав Святополк
Четвертенський,
[дідич]

Карпо с. Лище 44 “а убило дьімовь 
шєстнадцать, а другиє 
содньї померли, а 
другиє для убозьства и 
жолнеров проч содошли”

арк. 222 і 
зв., акт 356

»» Олександр
Ґротовський,
[дідич]

Ян
Галашевський,
гайдук

с. Борисковичі 
(частина)

6 “на части прєрєчоного 
пана моего в селє 
Борисковичах будучої, 
за розєистєм сє и 
вьімартьем подданьїх 
жадного диму нє 
маепгь, а за вибєраня 
подимного през ero 
мл. пана Бокия в року 
[1651] било дьімов 
шєс/я”

арк. 222 зв. -  
223 зв., 
акт 357

»» Якуб Єловицький, 
[дідич]

Малахвій Ємчик

с. Мирогоща 
(половина) 

с. Липа

5

3

“зь села Мирогопгьчи, 
с половицьі ero мл. 
дьімовь пяти золотих 
пултретя [2,5], а зь села 
Липоє, до топхис села 
належачого, з димовь 
трох золотих пултора 
правьдивє вибравьпш, 
до содданя ero мл. пану 
поборцє при[в]єзлєм, 
а водлугь квиту ero 
мл. пана Бокиєвого в 
тьіх (обох селах прєз 
повитриє содошло 
димовь двадцать и 
©день”

арк. 223 зв. -  
224, акт 358

[Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Остафій
Пенґовський,
державець

Улас Ростунович с. Черніїв 30 10 “а по квитє ero мл. 
пана Бокия, такь за 
спустошєньел* сод 
переходячого жолнєра 
тоє маєтьности и 
попаленем халупь, 
яко теж за побраньем 
през нєприятєля Крижа 
С вятого  в  неволю 
подданих тамопгьньїх, 
убьіло димовь двадцать”



1652 р. яфвтня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 225 зв. -  
226, акт 360

29.01 [Самуель
Лещинський],
ДІДИЧ

Костантий
Сошинський,
державець

“Грицько
Атамань
Ляшеня”

с. Янівка 8 “не наличилєм балшєі/ 
халупь с господарами 
в сєлє Янишвьцє, толко 
©сьмь, а по квите ero 
мл. пана Бокиєвьш 
(которий зьгинал) убьіло 
ЧОТЬфИ”

арк. 226 -  
227, акт 361

»» Генрик
Кашовський,
[дідич]

Малахвій
Шимонович

м. Мельниця 
Присілки: 
с. Кривлин ̂  
с. Мірин > 
с. Рудка )

35

Разом
14

“присєгу ХОТЄЧЬІ 
вьпсонати на 
спустошєньє ПрЄЗ 
жалнєра и нєприятєля 
Крижа Святого в 
року [1651], а в року 
пропілам [1652] на 
повьімєральїє подданьїє 
в мєстє Мєлници и 
присадках до него 
належачих”;
“а (остатокь ... 
спустошало ... и прєз 
навьіжєньє Бшкое 
дьшовь пятдесять 
вимело, и квиш ах) ero 
мл. пана Бокия ... року 
прошлого погинули”

арк. 227 і 
зв., акт 362

»» Спадкоємці Яна 
Чаплинського,
ДІДИЧІ

Йонашко
Ювхименя

с. Миловші 
[частина]

28 “а сем зас димовь 
по квите ero мл. пана 
Бокиєвьш прєз моровоє 
повитриє, а сосмь до 
ero ш. пана Кгабриєля 
Кгротовьского 
способам прода^сньш 
содошло”

арк. 229 і 
зв., акт 365

[Владислав-
Домінік
Заславський, дідич]

Леои Душа
Подорецький,
[державець]

Грицько
Вінщеня

с. Головин 
(частина)

18 “а убило по квитє ero 
мл. пана Бокия двадцать 
два”

арк. 229 зв. -  
230, акт 366

»» Самуель і Ян 
Чеконські

Харко Скрипчук с. Новосілки 
(частина)

4 3 “а по квитє ero мл. пана 
Бокия убьіл ©день”

арк. 230 -  
231, акт 367

»» Ян Мицовський Андрій Поліщук с. Мирогоща 
(частина)

15 “а водлугь квиту єго 
мл. пана Бокиєвого 
прєз розомстє пожданих 
и през моровоє 
повитьриє померлих, 
дьшовь пулдєвєта [8,5] 
©допгьло”

арк. 231 і 
зв., акт 368

»> Ян
Курд[в]ановський

Данило Хоменя с. Омеляна 10 “а убило по квитє 
єго мл. пана Бокия 
двадцєть”

80 - 8-929 о А  629



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 231 зв. -  
232, акт 369

»» Спадкоємці 
Валеріяна 
Підгородинського, 
дідичі частини 
с. Затурці

Ян і Анна 
Шимковичі 
Шклинські, 
подружжя, дідичі 
частини й державці 
іншої частини 
с. Заіурці

Іван Скочко, 
війт

с. Затурці 62 58 “ілж сонь з росказаня 
єго ш. пана ловчого, 
вольпгьского пана 
своєго, рєвидовал 
ДЬІМЬІ в помєнєнолі сєлє 
Затурцах, по повєтьрию 
тепер недавно устальш 
позостальїє”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 500 зв. -  
501 зв.

30.01 Даніель
Пузовський,
[дідич]

Гриць
Дем’янчик

с. Пузів 
(частина)

12 А після поборства Бокія 
було спустошено 10 
димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 236 і 
зв., акт 374

» Міхал Завадський, 
державець

Савка Мозик с. Свидники 18 “а убьіло по квите 
пана Бокиєвам за 
спустошєньєм про 
уставичьного жолнєра 
и иньшиє припадки 
дєсєть”

арк. 238 і 
зв., акт 377

»* Никифір
Ободинський,
державець

Савка Нужка с. Солпа 
с. Хмелівка

Разом
30

4
1

“прєз нєприятєля 
короньного, яко и 
морового повєтрия”

арк. 238 зв. -  
239 зв., 
акт 378

я Адам Кисіль, 
[дідич усіх 
населених пунктів, 
крім сіл Войковичі, 
Яковичі (частина) 
і Хворостів, 
які були в його 
держанні (дідич -  
Дмитро Корибут 
Вишневецький)]

Прокіп, 
низкиницький 
війт, від сіл 
Низкиничі, 
Тишковичі й 
Полупанщина

Гаврило, від 
сіл Суходоли й 
Дьогтів

Іван, від сіл 
Войковичі, 
Яковичі й 
Хворостів

Іван, війт, 
від сіл Коїльна,

с. Низкиничі 
Інші села6

Разом
465

“мьі подьшноє (одно 
вьшгьмєнованое с 
помєнєних маєлшостєм 
пана нашого всих 
иньсумьма з дьімовь 
толко чотирохсоть 
шєстидєсят пяти, а не 
балшєи, справедливе 
вьібралиєсмо, ижє в тих 
же маєтьностях по квите 
єго мл. пана Бокия, 
такь за вимартьєм прєз 
повитриє подданих 
тамошньїх, яко 
погорєньєм прєз (ОГОНЬ 

халупь кнлка вь (одной 
маєтьности,

6 Залишилося димів у селах: Низкиничі -  43, Тишковичі й Полупанщина -  ЗО, Д[ьог]тів -  ЗО, Суходоли -  85, Войковичі, 
Яковичі [частина] і Хворостів -106, Гнойне -  27, Могильне -18, Турія та Смолянка -  23, Коїльна -  22, [Свойчівська] Волька -  8, 
Свойчів -  14, Тумин і Губин -  46, Оздютичі -  10, Ко[їле]ніцина -  2, Попів млин -  1

«А  630



1652 р. щетня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Свойчів, 
Свойчівська 
Волька, 
Оздютичі й 
Ко[їле]нщина 
Трохим, 
гноїнський війт, 
від сіл Гнойне, 
Могильне,
Турія, Смолянка

Федір Пухтай, 
від сіл Тумин і 
Губин

убьіло всєго дьшовь 
пятьдєсять пять, гдє 
и квитьі погинули”

арк. 239 зв. - 
240, акт 379

»» Владислав
Немирич

Матіяш
Горзялко

м. Немиричів

с. Колмів \ 
с. Вигнанка 1 
с. [Вигнан- 1 

ська] \ 
Волиця 

с. Зборошів 
(частина) ̂

10

Разом
20

“в помєнєньїх 
маєтьностях пана 
моєго нє мапгь балшєи
ДЬІМОВЬ ЦЄЛЬІХ, ІШ КО

в мєстє Нємиричовє 
десять, а убьіло по 
квитє єго мл. пана 
Бокиєвьш двадцєт с єм; 
в селах зас Колмовє, 
Вьігьнанцє, Волици и 
части Зборошєвє цєльїх 
двадцеть, а убьіло 
по квитє єго мл. пана 
Бокиєвьш ДЬІМОВЬ 

тридцєть пять”

арк. 240 і 
зв., акт 380

»> Олександр Цетнер Іван Андрійків 
з с. Княже

с. Фусів 
с. Шпиколоси 
с. Княже 

(частина)

Разом
53

“в которих то селах 
по квитє єго мл. пана 
Бокия за вьімартьєм 
прєз повитриє подданьїх 
тамопгьньїх убьіло 
дьімовь сосмьнадцєть”

арк. 243 і 
зв., акт 385

»> [Ян Замойський], 
дідич

Станіслав
Серебриський,
державець

Андрій с. Караєвичі 4 “а убьіло по квитє 
єго мл. пана Бокия 
одьінадцать”

арк. 243 зв. -  
244, акт 386

Гелена Киселівна, 
дідич

Адам Кисіль, 
опікун

Гриць 
Оранський 
з с. Орані

[Частини сіл]: 
Орані 
Ласків 
Вощатин

. ..

Разом
32

“ижє в тьіх жє селах 
вьішьпомєнєних по 
квитє єго мл. пана 
Бокия за вьімартьєм 
прєз повитьриє 
подданьїх тамопгьньїх 
убьіло ДЬІМОВЬ десять, 
а до того и квитьі 
погинули”

80* ^я.бЗІ'Ьт*



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 244 і 
зв., аіег 387

»» Києво-Печерський 
монастир, власник; 
архімандрит -  
Юзеф Тризна

Грицько Бойко
Грицько
Гапонович

с. Городок 
с. Обарів

Разом
36

“зь села Кгродка и 
Обарова з дьімовь 
тридц гти шести 
золотих сосьмьнадцєть 
справедливе 
вьібравьшьі, до содданя 
ero мл. пану поборцьі 
до Туриска содвєзли 
єсмо, а водлугь квиту 
ero мл. пана Бокиєвого 
прєзь роземстьє сє сод 
уставичьного жолнєра 
подданьїх, таюкє тежь 
прєз вистинаньє 
и покаличеньє их 
прєз ero мл. пана 
Каспра Ростопьчу, 
подстолєного 
новогродского, и 
прєз повитьриє 
помєрльїх, димовь сто 
чотирнадцать содошло и 
недостаєть их”

арк. 244 
зв. -  245, 
акт 388

»» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Якуб, Станіслав, 
Юрій і Каспер 
Ґлембоцькі, 
[державці]

Ігнат Радченя с. Дяків 
с. Піщанка

6
5

2
1

“я халупь зь господа- 
рами мєпгькаючими 
в має/пностях пановь 
моих нє наличилем 
балшєм, талко в 
Дякове двє, а водлугь 
давнєпгьнєго квиту, 
которим згинул, убило 
чотири; в Пєпгьчаньцє 
содєнь, а водлугь 
пна Бокиєвого квиту, 
которий зьгинул, убило 
чотири”

арк. 245 і 
зв., акт 389

»» Луцько-Острозька 
єпископія, власник

Федько Зінченя с. Дубища 5 “а остаток, тоест 
ДЬІМОВЬ дєсєть, 
спустошало и квити вси 
погинули”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 501 зв. -  
502, акт 383

31.01 Ян Ґраєвський Семен Цвічка Залужжя, 
передмістя 
м. Володи
мир

3 “пгго било халупь три 
на тьш то кгруньтє 
ero мл. пана ero, тєдьі, 
пєрвєй прєз наступєнє 
козаі/коє, а потам прєзь 
навалного жольнєра, 
спустошене се стало, 
а тєпер прєз повитриє 
досчєньту ВСИ тиє 
поддание вимели”

632 А®



1652 р. лфвтня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 502 -  
503 зв., 
акт 384

91 Томаш Козика,
ДІДИЧ

Гриць Калита 
Стефан Хурса 
Василь 
Герасимчик

с. Руснів 
с. Біскупичі 
с. Черчичі 

[частина]

36
47
14

Після поборства Бокія 
вимерли від пошесті 
піддані в с. Руснів -  з 14 
подим’їв, с. Біскупичі -  
з 20 і в с. Черчичі -  з і . 
Подим’я стояли 
пустками

арк. 503 зв. -  
505, акт 385

»» Спадкоємці
Самуеля
Курцевича -  його 
діти, дідичі

Томаш Козика, 
опікун і державець

Мисько Ґець с. Новосілки 
с. Обзир

18
3

Після поборства Бокія 
вимерли від пошесті 
піддані в с. Новосілки -  
з 18 подим’їв, в 
с. Обзир -  з 5. Подим’я 
стояли пустками

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 249 і 
зв., акт 393

11 [Миколай]
Чорторийський,
ДІДИЧ

Матіяш
Грушвицький,
державець

Харко Ґузеня с. Селець 
с. Мости

4
5

3 В с. Мости не 
залишилося жодного 
диму

арк. 249 зв. -  
250 зв., 
акт 394

99 [Луцьке староство, 
власник]

Казимир
Прусиновський,
[державець]

Терешко
Юрченя

с. Радомишль 12 “нє могьль зупална 
вибрати, яко пєрєд 
тим (оддавано, а то 
для спустошєня тоє 
маєтьности прєз 
инькурсиє татарскиє, 
жє (одних в неволю 
побрано, других 
подданьїх повистинано; 
такьжє для утяжєня 
жо/шєрского, жє ся 
прочь поросходили”; 
“гдє по квитє юж єго 
мл. пана Бокиєвьш 
убьіло И в пустьки 
сє (обернуло димовь 
тридьцєть И сосьмь, 
тєди тепер зь димовь 
только дванадцєтг/ 
позосталих, и то 
барзо зубожальїх, 
залєдво вибравьши 
мєнованоє подьшноє, 
до єго мл. пна побрьци 
принєслєм, и бо/шієм 
жадною мєрою нє 
могьлєм добрати”

арк. 250 зв. -  
251, акт 395

19 Генрик
Кашовський, дідич 
с. Володківщина й 
частини с. Холпнів

Тарас
Поплавський

с. Холпнів: 
частина 
Кашовського

7
“по такрочномь квитє 
єго мл. пана Бокиєвьш 
в має/иности пана моєго 
дєдичьном сєлє

633 А®
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Причини змін 

у кількості димів

Казимир 
Єзерський, 
державець частини 
с. Холпнів

частина 
Єзерського 

с. Володьків- 
щина

•

4

1

Халігьнєвє на части 
єго мл. нє наличил 
бол[ше]м халупь, 
толко сєа#, а на части 
заставно« пана 
Єзфского ТОЛКО ЧОТЬфИ, 

а за навижєньєм 
Паньсюш про 
повитьриє вьімєрло 
и спустошало девять, 
прочьиньших 
заставьниковь; в сєлє 
зас Володковьпгьчизьнє, 
маєтьности того жь єго 
мл. пана моєго, толко 
©дну, а вимерло и про 
нєприятєля Крижа 
Святого спустошало 
чотири, гдє и квить єго 
мл. пана Бокиєвь в тоє 
повитьриє при уряднику 
пана моєго зьгинул”

арк. 251 і 
зв., акт 396

»» Луцько-Острозька 
єпископія, 
власник; єпископ -  
Юзеф Чаплич 
[Шпановський]

Мисько
Ярмоленя

с. Липляни 10 “в которсш то сєлє по 
квитє єго мл. пана Бокия 
за вимартьємь про 
повитьриє подданьїх 
тамошньїх убило 
димовь чотири”

арк. 251 зв. - »» Ґабріель Максим с. Кукли 30 15 “в тих селах для
252, акт 397 Стемпковський Ярмаковчик, від 

усіх сіл
с. Кам’янка 
с. Оконна

20
10

10
4

вєликоє дєзоляции 
нєприятєля короньного 
и морового повитьрия, 
водлугь старих квитовь 
вибрати спелна нє 
могьль”

арк. 252 і 
зв., акт 398

»» Андрій
Чарнацький

Ігнат с. Бодачів 4 “сод нєприятєля, яко 
теж* и сод повитрия ... 
нє могьлєм балшєм 
димовь зна«ти, толко 
димовь чотири, а по 
квитє пна Бокиєвом 
содошло димовь шєсть”

арк. 252 зв. -  
253, акт 399

Теодор
Бернатович,
державець

Карпо Бичиченя с. Цепорів 17 13

арк. 253 і 
зв., акт 400

»» Олександрова
Козинська

Павло
Краскевич

с. Толмахів 
(частина)

6 “я подьшноє ©дно 
випгьмєнованоє зь 
маєтности панєє 
моєє части села 
Толмахова зь димов 
шести справедливе 
вибралем,

«яв. 634*т>
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в котором то сєлє убьіло 
дьшовь чотири, такь 
за вьшартьєм, яко и 
пойстьєм през подданьїх 
тамопгьньїх по квитє ero 
мл. пана Бокия”

арк. 253 зв. -  
254, акт 401

*» [Самуель
Лещинський],
ДІДИЧ

Самуель
Козинський,
державець

Дмитро с. Кутки 
с. Хвощів

6
1

“а в сєлє Кутках не 
наличилєм болшєй 
халупь с позосьтальши 
господарами, толко 
шєст, а в Хвосчовє 
содна; а по квитє ero мл. 
пана Бокиєвом, которий 
зьгинул, для вьшартья 
одних, других проч 
пойстя подданьїх, 
убьіло тринадцєть, а в 
Хвопгьчовє пять убьіло”

арк. 254, 
акт 402

»» [Самуель
Лещинський],
дідич

Олександрова
Козинська,
державець

Гаврило с. Погорільці 
с. Сапожин

2
5

“а водлугь квиту пана 
Бокиєвого, которий 
згинул, в Погорилцах 
убьіло чотири, а в 
Сапожинє шєст”

арк. 254 і 
зв., акт 403

»» [Самуель
Лещинський],
дідич

Іван Козинський, 
державець

Ілляш с. Колпит[е] 1 “в сєлє Колпьгговє нє 
зостало болшєй халупь 
для спустошєня и 
вьімартя подданьїх, 
толко содна, а водлугь 
ero мл. пана Бокиєвого 
квиту (которий згинул) 
убьіло двє”

арк. 254 зв., 
акт 404

[Самуель
Лещинський],
ДІДИЧ

Олександр
Пируський,
державець

Стефан с. Харуча 10 “в сєлє Харучой нє 
наличил&м болшєй 
халупь с позосталими 
господарами, толко 
дєсєть, а вод луг пана 
Бокиєвого квиту 
(которий зьгинул) убьіло 
сосмь для вьімартья 
содньїх, других проч 
пойстя подданих”

арк. 254 зв. -  
255, акт 405

»» [Самуель
Лещинський],
дідич

Криштоф
Пельчинський,
державець

Курило с. Коловерть 
[частина]

1 “в сєлє Коловєрти 
толко содна халупа зь 
господаромь зостала, 
а состатокь вьімєрло и 
спустошало, албовєлі 
водлугь квиту єго мл. 
пана Бокиєвого (которий 
зьгинул) убило три”

« в . 635А*,
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Причини змін 
у кількості димів

арк. 258 і 
зв., акт 1

1.02 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Ян Чирний, 
державець

Петро Завіша с. Павловичі 27 27 “яко и перед тьімь 
бьіло”

арк. 259 зв. -  
260, акт 3

»» Верещинський,
державець

Семен Ващеня с. Невільне 10 5

арк. 261 зв. -  
262,акт 6

»» Самуель
Лепщнський,
[дідич]

Фесько 
Проненя, 
межиріцький 
міщанин 
Савон з 
с. Самостріли

м. Межиріч 
с. Самостріли 
с. Городище 
с. Столпин 
с. Застав’я

100
14
46
28
22

Поменшало димів з 
часу поборства Бокія 
“для спустошєня 
нєприятє[л]я короньного 
и повєтра морового” 
на: в м. Межиріч -  129, 
с. Самостріли -  40, 
с. Городище -  15, 
с. Столпин -  60, 
с. Застав’я -  18

“с которьіхь дьімовь 
альбо домовь, такь 
в самьімь мєстє 
Мєжьфєчу яко и в 
помєненьїх селах, 
кожьдого дому 
по пульзолотого 
справедливе 
вибравьшьі, до 
рукь ero мл. пана 
Петра Князкого, 
городничого луцького, 
судьи кгродьского 
володьімєрьского, 
поборьцьі теперешнего 
воеводьства 
Вольшьского, 
прьінєсьшьі, соддали”; 
“сумою только двесте 
и дєсєть, а убьшо по 
квите ero мл. пана Бокия 
двесте шєстьдєсят два”

арк. 263 зв. -  
264, акт 8

»* Ян Гулевич, 
[дідич]

Семен Шельма 
Іван
Скоропуженя

м. Гулевичів 
с. Озерне

6
3

“єсмо справедливе 
дьтьі альбо халупи 
поличили, которих нє 
мапгь большем тшко 
в мєстє Гулєвичовє 
дьімовь шєсть, а по 
квите ero мл. пана 
Бокиєвьшь прєзь 
повєтрє убило димовь 
двадцалі дєвє/я; в сєлє 
Єзєрьнимь димовь 
три, а по квитє ero ш. 
пана Бокиєвьш убьшо 
димовь три”

«■e. 636Am
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 266 зв. -  
267, акт 11

Юрій і
Вацлав Чечелі 
Новоселицькі, 
[дідичі]

Панас с. Витків 
с. Підліски

11
2

“а другиє подданьїє 
садни помєрьли, а 
другиє для убозьтва 
и жольнировь прочь 
пошли”. В с. Витків 
поменшало на 8 димів, в 
с. Підліски -  на 12

арк. 267 і 
зв., акт 12

[Владислав-
Домінік
Заславський], дідич
Хоментовська,
державець

Процько
Яцькович

с. Мізочок 
Малий

3 “по квитє єго мл. пана 
Бокиєвьімь дьімовь 
альбо халупь двє 
досчєньту вьімєрьло, а 
трьі халупи зостало”

арк. 267 зв. -  
268, акт 13

Самуель-Кароль 
Корецький (на 
час складання 
юраменту 
покійний), дідич

Ян Масальський, 
державець

Дмитро Савченя с. Дідовичі 
с. Багате /  
с. Пищів /  
с. Молодьків  ̂

Малий > 
с. Тозир )

Разом
4

Разом
4

“тоть то соповєдаючим 
за спустошєнєм прєз 
нєприятєль короньньїх, 
яко тєжь за розомстємь 
подданьїх и вимарьтємь 
прєзь повєтрє людей 
в тих добрах єго мл. 
пана Яна Масальского, 
содь того жь кнєжати 
єго мл. Кор [є] і/к о го  

арєньдовних, таїсь в 
сєлє Дидовичахь, яко 
тєжь Богатомь, Писчовє 
подимного большєм 
вибрати нє мопть, 
только с тих трох сель 
з димовь чотьірох, а 
убило ПО КВИТЄ єго мл. 
пана Бокия в тих добрах 
димовь шєстьдєсят 
три... А в добрах, 
заставою служачих, сєлє 
Маломь Молоткове и 
Тозирє, за поборьства 
єго мл. пана Бокия 
било димовь чотири, 
а тєпєрь диму жадного 
за спустошєньємь нє 
мапть, и нє зостало”

арк. 269 зв. -  
270, акт 15

Королівщина

Раїна Косинська, 
державець

Іван Дощик с. Осовець 1 “в сєлє Осовцу панєє 
моєє вишрєчєноє по 
єкзакциєє урожоного єго 
мл. пана Филипа Бокия 
и по єго квитє, которий 
под час тих иикурсии 
нєприятєльских згинувь, 
нє маад болшєй дьімов, 
тилько оодєнь, а по 
оддаваню єго мл. пану 
Бокиєви двойга подаш- 
[н]ого прєз розостє пож
даних убьіло димовь три”

« в . 637^т>
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у кількості димів

Ф. 28, on. 1, 
спр. 89

арк. 505 і 
зв., акт 386

»» Володимирський 
замок, власник

Яцько
Трохимович

Підзамче в 
м. Володимир

7 Три подам’я стояло 
пустками. А з диму 
Ольшамовського, 
зайнятого 
канцеляристами, 
подимного не сплатили

арк. 506 і 
зв., акт 387

»» Андрій
Абрамович-Бурчак

Павло Поліщук с. Вохновичі 
(Верба 
Мала; 
частина)

3 А одне подим’я стояло 
пусткою

Ф. 21, on. 1, 
спр. 151

арк. 31 зв. -  
32

3 .02 Королівське місто 

Єврейська громада

Гірш
Давидовнч, 
міщанин, єврей, 
школьник

м. Кременець 51
(на
1650
рік)

5 “я Гирш Д[авидо]вичь, 
школникь ЖЬІДОВЬ 

тутопгьньїхь 
крємєнєцькихь, на ют 
час тут зостаючьіхь, 
прьісєгаю ... на томь, жє 
за поборства ero ш. пана 
Хрьінницького в року 
[1650] нє бьіло болить
ДЬІМОВЬ ЖЬІДОВЬСКИХЬ

туть, в Крємєньцу, 
талко пятдєся/и 
и ©день, пустокь 
сімдесят, a пляцовь 
гольїхь чагцрдєсят 
и сосмь; за поборства 
зас ero мл. пана 
Бокиоового в року [ 1651 ] 
подьшного жадного 
нє вьідавалисмо, и 
нє повиннисмо бьіли 
видава/и, кгдьі̂ с нас 
(йд того коньституция 
того мєнованого року, 
я[ко] И ИНШЬІХЬ ЖЬІДОВЬ, 

либертовала; а тепер 
по спалєн[ью] школи 
и домовь нашьіхь през 
нєприятєли корон [ниє], 
под час ехресііции [так 
у тексті] Бєрєстєцькоє 
сталимь, такьж[е] 
по вимерло ЖЬІДОВЬ 

сусєдь нашихь, нє 
зостаєт бшпгь д[и]мовь 
жьідовьскихь туть, в 
Крємєкцу, в которихь 
мєш[каюгь], толко

«А  638Am.
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

пят, пустеє сут чотири 
доми: двє камєници [и 
два] дєрєвяниє доми, в 
которихь дл[я] 
вє[ли]кого ИХЬ 

спус[тошєня] нихто нє 
мєпгькає/и; убило тєди 
димовь албо домо[вь] 
[жи]довьскихь в 
Крємєкцу ПО КВИТЄ єго 
мл. пана Хринниі/кого 
[чотир]дєсят и шєст, 
до вьіданя подимьного 
повияньїхь; на ч[омь], 
яко и на томь, жє 
квить єго мл. пана 
Хринниі/кого [жидомь] 
тутопгьньїмь служачий 
в прошлиє розрухи 
згинуль, иж 
с[пра]вєдьливє 
присєгаю”.
Акт значно пошкоджено

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 270 зв. -  
271 зв., 
акт 16

»» Самуель 
Лещинський, 
спадкоємець 
Самуеля-Кароля 
Корецького, дідич

Войцех
Ґощицький,
державець

Олексій, 
міщанин з 
м. Корець 
Старий 
Клим Жук 
з с. Бабин 
Клим з 
м. Киликіїв

м. Корець 
Старий 

м. Корець 
Новий 
їхні перед
містя: 
Задковець 
Острівок 
Зарів’я 
Корецька 
волость7

Разом
300

“А зменшилося в 
містах Корець Новий і 
Старий з передмістями 
порівняно з квитами 
поборці Бокія (1651 р.) 
“прєзь повєтрє 
моровоє (од пана Бога 
допусчоноє и иньшиє 
припадки” на 440
ДИМІВ.

Загалом на час 
складання присяги 
“такь в мєстє Корьцу 
Старомь и Новомь 
и с пєрєдьмєстями, 
яко и в селах вьіжєй 
мєнованьїх, всєго сумою 
нє находитсє большєй 
домовь оосєлихь, только 
пятьсоть двадца/w 
шєсть”

7 У населених пунктах волості: с. Шитня залишилося 25 подим’їв, с. Пельчини -  9, а поменшало у тих двох селах на 
33 дими; с. Гвоздів залишилося 17, а зменшилося на 23, с. Річки ( 12 -  на 47), с. Козак (5 -  на 26), с. Головниця (43 -  на 47), 
с. Бабин (43 -  на 6), с. Піддубці Великі (13 -  на 12), містечко Красилів[ка] (4 -  на 46), с. Крилів (15 -  на 53), містечко Киликіїв 
(22 -  на 28), с. Бриків (10 -  на 35), Богданівщина (8 -  на 19), Черниця (15 -  на 35)



“Литазльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 271 зв. -  
272зв., 
акт 17

>» Ян
Марцишевський 
Явґель, дідич

Іван Купріяненя с. Блудів 30 “а за спустошєньємь 
и вьімартємь прєзь 
повєтрє людей убило 
по квите єго мл. пана 
Филипа Бокия в тих 
добрах Блудовє дьімов 
тридьцать”

арк. 272 зв. -  
273, акті 8

»* [Самуель
Лещинський,
дідич]

Юрій Ґрот і його 
дружина, державці

Грицько
Малошеня

с. Мужиловичі 
Корецького 
ключа

9 “а убило по квитє єго 
мл. пана Бокиєвимь 
димовь три”

арк. 274 і 
зв., акт 20

Павло-Казимир
Конопка,
державець

Карпо
Воронченя

с. Харалуг 2 “в которомь то 
СЄЛЄ ПО КВИТЄ єго 
мл. пана Бокия, за 
спустошєньємь прєзь 
рєбєльлизаньтовь 
козаковь согнємь тоє 
маєтьности, убило 
димовь двадцат”

арк. 274 зв. -  
275, акт 21

» Полонія
[Святополк]
Четвертеиська

Улас Миценя с. Острів 
(половина)

18 “а состатокь, што било 
пєрєдь тимь, прєзь 
нєприятєля и жольнира 
зубожєниє, прочь 
©д о ш л и ”

арк. 275 і 
зв., акт 22

» Катерина 
[Святополк 
Четвергенська], у 
першому шлюбі 
Єронімова 
Харлеська

Андрій,
міщанин

м. Новий 
Острів 
(Вишеньки)

23 “а по квитє єго мл. пана 
Б о к и я  ©д о ш л о  димовь 
двадцаот два”

арк. 275 зв. -  
276 зв., 
акт 23

»» Самуель
Лещинський, дідич

Войцех
Ґощицький,
державець

Йолтух с. Користь 
с. Тростянець

18
3

“А разом ... убило по 
квитє єго мл. пана Бокия 
тридьцять три”

арк. 276 зв. -  
277, акт 24

»» [Самуель
Лещинський,
дідич]

Самуель
Качановський,
державець

Микита
Клотченя

с. Коловерть 
(частина)

1 “а димов два по квите  

єго мл. пана Бокия 
убило”

арк. 277 і 
зв., акт 25

>» [Самуель
Лещинський,
дідич]

Самуель
Вишотравка,
державець

Василь Попович с. Коловерть 
(частина)

5 5 “яко и пєрєдь тимь ©дь 
лєть трох било”

640 А®



1652 р. Лфвтня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 277 зв. -  
278, акт 26

»» Ґабріель
Ґротовський,
[дідич]

Ман Лесов с. Милоші 
(частина)

4 “в сєлє Милошах на 
части урожоного ero 
мл. пана Кгабриєля 
Кгротовьского, пана 
мого, ни маш большєм 
дьімовь цальїх только 
чотири, а убьіло прєзь 
моровоє повєтрє халупь 
по квите ero мл. пана 
Бокия, которьш в тоє 
жь повєтрє згинуль, 
чотьірьі”

арк. 280 і 
зв., акт 29

»» [Самуель
Лейденський,
дідич]

Стефан Чиж,
державець,
“ужьівьшьі
мєнованого
Жука Клима яко
близького сусєда
свого”

Клим Жук 
з с. Бабин, 
підданий 
[Самуеля 
Лейденського]

с. Клецька 
Мала 
(частина)

1 1 “только одна халупа, 
©день дьімь”

арк. 280 зв. -  
281, акт 30

»> [Самуель
Лещинський,
дідич]

Юрій Сологуб, 
державець

Ігнат Луб с. Даничів 
с. Желізниця 
с. Сосники

21
2

4 В с. Даничів “дьімовь 
шєснадца/и по квите ero 
мл. пана Бокия убьіло. В 
селах зась Железньщьі и 
Сосниках жадного дьіму 
не мапгь”

арк. 281 і 
зв., акт 31

» [Самуель
Лейденський,
дідич]

Петро
Малиновський,
державець

Тиміш
Пилипеня, від 
обох сіл

с. Кам’янка 
с. Дераженка 

Мала

3 3
3

“в помєнєньїхь 
маетностяхь пана мого 
не мапгь большєм 
дьшовь цельїхь только 
в сєлє Камєньцє 
дьшовь трьі, такь яко 
и такьрокь водлуг 
квиту пана Бокиювого 
шдьдавано; в сєлє зась 
Дєражєньцє Малом 
цельїхь зостало трьі, а 
убьіло по квите ero мл. 
пана Бокиєвьімь два”

арк. 282 і 
зв., акт 32

»» [Самуель
Лещинський,
дідич]

Самуелева 
Модлишевська, 
державець с. Ярунь

Зофія Брозовська, 
державець 
с. Горбаша

Прокіп
Махонченя

м. Ярунь

с. Горбаша, 
обидва 
Корецької 
волості

10

1

“в которьіх то добрах, 
такь за спустошєньємь 
юньїх прєзь нєприятєля 
Крьіжа Светого, яко и 
вьімарьт[є]л< подьданьїх 
тамошннх, по квите 
ero мл. пана Бокия 
в мєстєчьку Яруню 
дьшовь сємьдєсять 
содень, а в сєлє Горьбашьі 
дьшовь дєсєть убьіло”

81-8-929 «А  641 i*Wi



"Литаьхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

V©

І

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 282 зв. -  
283, акт 33

Самуель
Лещинський, дідич

Павло Козинський, 
державець

Іван с. Топча  ̂
с. Клецька > 

Велика ) 
с. Клецька 

Мала 
[частина]

Разом
9

сон з росказанья пана 
свого в дєрьжавє єго 
двох селах мєнованом 
Тоігьчьі и Вєликом 
Клецьком (а весь Малая 
Клєцькая пєнитусь єсть 
спустошоная, жадноє 
халупьі нє состало)... 
халупьі албо дьімьі 
справедливе зличьшь, 
которьіх большем ни 
мапгь в обох селах над 
дєвєть, а убьіло по квите 
єго мл. пана Бокиєвимь 
пєтдєсять”

арк. 285 і 
зв., акт 35

4. 02 Самуель
Лещинський,
[дідич]

Андрій 
з с. Річки 
Корецької 
волості

Корецька 
волость: 

с. Косинів 
с. Підцубці 

Малі 
с. Совча 
с. Коритища 
с. Правотин 
с. Мухарів

61
1

6
14
36

юнь за росказаньємь 
єго мл. пана Алєксандра 
Пируского, єконома 
корєцького и волости 
до того жь Корьца 
налєжачоє, в селах нижем 
мєнованьїх справедливе 
дьімьі, халупьі альбо 
доми поличьіль”. В 
с. Косинів зменшилося 
на 58 димів, в с. Совча -  
на 5, в с. Коритища “прєз 
нєприятєля короньного 
фуньдитусь знєсєноє, нє 
мапгь диму и одного”, 
в с. Правотин не 
залишилося жодного з 36 
димів, що були 1651 р.; 
с. Мухарів “такьжє 
фуньдитусь знесеним, 
нимапгь и одного диму 
єсчє перед квитомь єго 
мл. пана Бокия”

арк. 285 зв. - 
286 зв., 
акт 36

Анастазія Лозчанка 
Міхалова Мишка 
Холоневська

Андрій 
Кухарчик і 
Тиміш 
Синчилик 
з с. Мирків

с. Холонів 
[частина] 
с. Мирків 
с. Верхоста- 

в’я 
с. Козятин 
с. Лемешів

Разом
18

“в маєтностях панєе 
нашоє єє мл. панєе 
Холонєвьскоє нимапгь 
большем дьімовь, 
только в Холонєвє, яко 
пєредь тьімь било, такь 
и тєпєрь єсть 
чотири; в Мирьковє 
зась Вєрьхоставю, 
Козятьінє и Лємєшовє 
димовь цєлих только 
осмьнадьцать..., а 
остатокь в прєрєчоних 
селах по квите єго 
мл. пана Бокия за 
вьімарьтємь подьданьїх 
спустошало халупь 
одинадьцать”



16521?. ждвтня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 289 і 
зв., акт 39

м Рівненська 
плебанія, власник; 
плебан -  Шимон 
Бриський

Іван Гурський с. Тютківці 20 “а убило по квитє єго 
мл. пана Бокиєвьімь 
дєвєгь”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 526 -  
527, акт 397

»» Ґабріель
Підгородинський,
[дідич]

Мацько 
Криштопик і 
Кирик Ярошеня, 
від усіх сіл

с. Верба 
[Велика] 

с. Руда 
с. Блаженик

Разом
41

А 30 подим’їв усіх 
трьох сіл стояло 
пустками

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 289 зв. -  
291 зв., 
акт 40

5.02 Жидичинський 
Миколаївський 
монастир, власник; 
архімандрит -  
Бенедикт Мокосій 
Баковецький

Мисько Маслюк 
з с. Жидичин 
Ведемко 
Лажченя 
з с. Клепачів 
Степан Муха 
з с. Буремець

с. Жидичин 
присілок 
Жабка 

с. Клепачів 
с. Буремець 
с. Підгайці 
с. Желізці

10

12
10
2

“а зо всихь дьімовь 
тьілко тридцети и 
чотьірох мєнованьїй 
податокь вьібралисмо, 
болшєм жадн[ою] 
мєрою нє моглисмо 
добрати водлугь 
пропіл ЬІХ квитовь, яко 
перед тьімь соддавано; 
а то для спусьтошєня 
и знишченя сель и 
маєтносте«, таїсь прєз 
инькурсии татарскиє, 
козаг/киє, непокой и 
утяжєня уст[ави]чьньіє 
жолнирскиє, ЯКО Т Є Ж  

пре? поморокь вь року 
свижопрошломь, 
гдє вь Жидичинє, 
Борємьцу, Подьгамцахь 
зьначьнє подьданьїє 
вьімєрьли, такьжє в 
Жабьцьі прьісєльку, 
пгго бьіло двє халупьі, 
досчєньту вьімєрьло, 
навєт и халупьі 
з околичньїх сєль 
сусєдьских 
порозбєрано, а на 
Жєлизьцах єсчє 
пєрєдь тамь давно 
нимапгь ничого, только 
кгруньти голиє, на 
которьіх колись вєска 
засажєная била, 
зостають; в которьіх то 
добрах южь по квитє 
єго м л .  пана Бокиєвимь 
убило димов до 
двадцати”

81* «рЛ 643



“Лита зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

м&єтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 291 зв. -  
292, акт 41

»» Андрій Чаплич 
[Шпановський]

Мисько Курченя 
Гриць Поліщук

с. Зденіж 
с. Березолупи

•

16
4

В с. Зденіж спустіло 
і вимерло 9 димів, а 
в с. Березолупи -  11 
димів; “по квитах 
осьта/яньїх ихь пановь 
поборьцовь 
и квитьі при 
пожданих зьмєрьлихь 
погинули”

арк. 292 -  
293, акт 42

»» Домінік Єло 
Малинський, 
дідич сіл Малин і 
Заболоття

Криштоф 
Ольшанський, 
дідич частини 
с. Рогачів

Лукаш
Ольшанський, 
державець сіл 
Малин і Заболоття

Карпо
Лесько
Корній

с. Малин 
с. Заболоття 
с. Рогачів 

(частина)

23
3
2

Порівняно з 1651 р. 
в с. Малин кількість 
димів зменшилася 
на 15, а в с. Заболоття -  
на 12, в частині 
с. Рогачів -  на 6 димів, а 
“оосьтаток прєзь повєтрс 
и розьниє припадьки 
спусьтошало”

арк. 293 і 
зв., акт 43

»» Катерина
Крецевичівна
Стефанова
Городиська,
державець

Лесько
Гриневич

с. Лучиці

с. Жереби- 1 
лівка > 

с. Хилівка )
Разом

4

4 В с. Лучиці “по квитє 
єго ш. пана Бокия 
прєзь вимарьтє и 
розємстє сє подьданьїх 
убило димовь 
двадцат два; в селах 
зась Жєрєбиловьцє 
и Хиловьцє жадного 
диму тєпєрь нимапгь, 
гдє за поборьства єго 
мл. пана Бокиєвого 
пєрєдь тьімь било 
в тих вєсках собудву 
димовь чотири”

арк. 295 і 
зв., аісг 45

»* Андрій
Єловицький

Семен
Яськовець

с. Бабин 
(частина)

12 5 “убило зас за ро[зо]м- 
стьємь сє проч с єм,
(од которьіх и квити 
нє вєдати гдє суть 
затрачєниє”

арк. 295 зв. -  
296, акт 46

*» [Самуель
Лещинський,
дідич]

Раїна Голубівна
Домбровська,
[державець]

Іван с. Селичів 4 “в сєлє Сєлисчовє, 
маєтьносьти 
помєнєноє єє мп. панєе 
Домьбровьскоє, домовь 
альбо димовь тєпєрь нє 
мапгь большєй, только 
чотири, а по квитє 
єго мл. пана Бокия, 
прошьлого поборьци, 
убило дєсєть”



1652 р. третяя 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 296 -  
297, акт 47

Саму ель
Лещинський,
[дідич]

Олексій с. Рудники 
с. Городок

ЗО
36

“в маєтности пана мого 
сєлє Рудниках нимапгь 
дьшовь большєи над 
трьідцат[ь], а прєзь 
повегрє моровоє по 
квитє єго мл. пана 
Бокия убьіло трьідца/я 
чотири; в сєлє 
Городьку такьжє 
прєзь повєтрє моровоє 
убьіло дьімовь 
двадьца/и, а зостаєть 
цєльїх дьшовь тридцат 
шєсть”

арк. 297 і 
зв., акт 48

Бенедикт Мокосій 
Баковецький, дідич

Іван Зайченя с. Біличі 16 “я справедливе дьімьі 
альбо халупм вь 
маєтьности пана 
моєго сєлє Биличу 
пораховавши, нє 
моглєм жадною мєрою 
для спусьтошєня тоє 
маєтности болшєг/ 
вибрати подимного, 
толко з димовь 
шєс/инадцєти 
гдє убило димовь 
чотирнадцєть по 
квитє єго мл. пана 
Бокиєвьімь”

арк. 297 зв. -  
298 зв., 
акт 49

»» [Яи Замойський, 
дідич]

Стефан
Богдашевський, 
[управитель 
маєтками Яна 
Замойського, 
державець]

Никін Ворощеня с. Корито 
с. Дядьковичі

4
3

“в маєтностях пана 
мого єго мл. пана 
Стєфана
Богдашєвьского в 
сєлє Коритах на 
тоть чась нимапгь 
димовь большєк 
только чотири, а пяти 
водлугь квиту єго мл. 
пана Бокиєвого нє 
достаєть, бо вси пять 
хлоповь прєзь повєтрє 
повимєрали; а в сєлє 
зась Дядьковичах 
нимапгь димовь 
большєм, только три, 
а другиє три для голоду 
н пєрєдь повєтрєд* 
прочь розошлисє, 
и такь водлугь квиту 
того жь єго мл. пана 
Бокия нє достаєть тих 
трохь дьшовь”

82-8-929 <***645А »
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункт

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 298 зв. -  
299, акт 50

[Ян]-Олександр
Хребтович
[Богуринський]

Федір Ложочка с. Жолудськ

•

5 “ижь ©н ... подьімноє 
юдно на заплату вомску 
... хотєчьі вибрати, 
дими альбо халупи 
поличиль, которих 
нимапгь болшєй 
тояко дьімовь пять, 
а юстатокь димовь 
двадцат пять по квитє 
єго ш. п. Бокия прєзь 
вимєрьтьє и розєистє 
пожданих убило”

арк. 299 і 
зв., акт 51

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Петро
Фалибовський,
[державець]

Мисько с. Угринів 30 14 “в сєлє Угрьшовє нє 
наличилємь большєм 
халу/і з позосталими 
пожданими только 
чотьірнадцать, а 
по КВИТЄ єго мл. п. 
Бокиєвимь (которим 
згинул, водлугь 
которого било халуггь 
тридьцать) убило 
подимя шєснадцать”

арк. 301 і 
зв., акт 53

6. 02 Геліяш Бабинський Грицько
Скуйбіденя

с. Бабин 
(частина)

7 “а по квитє єго мл. пана 
Бокиєвимь юдопшо 
димовь десять”

арк. 301 зв. -  
302, акт 54

»» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

[Криштоф]
Скотницький,
[державець]

Юсько Ломщеия 
Павло

с. Пісків 
с. Остальці 

Великі 
с. Остальці 

Малі

15

Разом
5

А після поборства 
Бокія КІЛЬКІСТЬ 

димів зменшилася в 
с. Пісків на 35, в селах 
Остальцях (Зостальцях) 
Великих і Малих -  на 
20

арк. 302 -  
303, акт 55

Марко Гулевич, 
дідич

Марко Жогленя 

Андрій Куценя

с. Симонів 
(частина) 

с. Дуліби

12

12

“а юстатокь
нєприятєль, йдучи подь 
Бєрєстєчько, югнємь И 

мєчємь знєсль, и прєз 
то в Сьімоновє убьшо 
по квитє прошлого 
поборци єго ш. пана 
Б о к и я  димовь двадцат 
три, а в Дулибах убило 
димовь двадцать юсмь”

арк. 303 і 
зв., акт 56

»» Анназ
Єловицьких, у 
першому шлюбі 
Хребтович, 
у другому-  
Миколаєва 
Бабинська

Юсько Лубченя с. Богурин 
(частина)

8 “а тринадца/н по квитє  

єго мл. пана Бокиєвимь 
одошло”

e A  646-»m
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 303 зв. -  
304, акт 57

»» [Самуель
Лещинський,
дідич]

Ян Росток, 
[державець]

Артюх Лапченя с. Кудиновичі 
с. Молодьків 
с. Княже

2 “по юдданьїмь 
подьімньшь єго мл. пану 
Филипови Бокиєви, 
поборьцьі воєводьства 
Вольїньского, нє зостало 
тєпєрь большєм ДЬІМОВЬ 

в сєлє Кудьіновичах 
[только] два, а в 
Молодьковє и Княжу 
жадного нимапгь дьіму; 
а убьіло в тьіх селах 
дьімо[вь] трьінадца/м, а 
другиє подьданьїє содньї 
помєрьли, а другиє для 
убозтва и жольнировь 
прочь пошли”

арк. 304 і 
зв., акт 58

« Ян-[Микол ай] 
і Криштоф 
Модревські, дідичі

Войцех
Янишевський,
державець

Степан 
Бартошко 
з с. Русивль

с. Русивль 
присілок 
Капустин

Разом
5

“в маєтности пана 
мого єго мп. пана 
Янишєвьского в сєлє 
Русивлю и Капустинє 
нимапгь болшєм 
ДЬІМОВЬ только пять, 
а водлугь квиту єго 
мл. пана Бокиєвого 
нєдостаєть дьімовь 
трьщьцать пять, бо 
содньї хлопи прєзь 
повєтрє повьімєрали, а 
другиє пєрєдь ТЬІМЬ жє 
повєтрємь и для голоду 
прочь порозходилисє”

арк. 305 зв. -  
306 зв., 
акт 60

7 .02 Миколай-Юрій
Чорторийський,
ДІДИЧ

Клеванське 
пробоство, власник 
сіл Новий Став 
і Пересопниця; 
пробощ -  Міхал 
Зборомирський

Яким Цяцько з 
м. Клевань 
Фесько 
М’явкало 
з с. Колдирів

м. Клевань 
Села
Клеванської
волості8

Села
Клеванського
пробоства9

50
489

“в мєстє Клєваню 
по згорєню єго, 
на што єсть юрамєньть 
вьпоонаньш по пєвєгру”; 
“в тьіх жє тєжь всиг сєлах 
волосга Клєваньсює по 
квитє єго ш. панаБокия 
новисьсими єксакторись 
убьіло ДЬІМОВЬ прєзь

8 с. Колдирів: залишилося 22 дими, а поменшало порівняно з 1651 р. на 32, с. Дерев’яне -  14 -  на 32, с. [Г]олишів -  20 -  
на 15, містечко і с. Жуків -  було і залишилося 29 димів, с. Диків -  залишилося 10 димів, а зменшилося теж на 10, містечко 
Білів -  120 -  на 22, с. Сухівці [частина] -  12 -  на 27, с. Радохівка [частина] -  12 -  на 36, с. Руда -  9 -  на 12, с. Гуменники -  
було і залишилося 6 димів, с. Рубче -  залишилося 16 димів, поменшало на 19, в селах Новий Став і Новосілки -  було і 
залишилося 7 димів, у с. Яневичі -  залишилося 19 димів, зменшилося на 1, в с. Новосілки -  залишилося 8 димів, а поменшало 
на 33, в с. Ме[т]ків -  14 -  на 28, с. См[о]ржів -  8 -  на 22, с. Грабунь -  14 -  на 70, с. Оржів -  8 -  на 41, с. Олишва -  5 -  на 13, 
с. Жильжа -  2 -  на 6, в с. Суськ -  7 -  на 37, с. Холопи -  45 -  на 65, с. Тушебин -  6 -  на 8, с. Красне -  3 -  на 5, с. Мшакви -  4 -  на 
12, с. Мочуляни -  було і залишилося 16 димів, с. Корчин -  залишилося 3, а поменшало на 7 димів

9 В маєтності Клеванського пробоства: с. Новий Став -  залишилося 14 димів, а поменшало на 30, с. Пересопниця -  
відповідно 10 і 21 дими

82*



“Лита злиє

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло
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у 
16

51
 р

.

Н
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і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

•

нєприятєль короньньїх, 
моровоє повєтрє и 
иньшьіє прьтадьки 
в личьбє ПЯТЬСОТЬ 
пєтьдєсят пя/и”.
“Тєжь за упрошєньємь 
єго мл. ксєньдза Михала 
Зборомирьского, 
пробосча Клєваньского, 
з маєтностий єго 
тужь под Клєванємь 
будучих, до пробоства 
Клєваньского 
належачих”

арк. 307 і 
зв., акт 61

»» Ян Замойський,
ДІДИЧ

Гаврило 
Коваленя з 
м. Дорошбуж

м. Дорогобуж 
Присілки: 

с. Горбаків 
с. Подоляни 
с. Іллін 
с. Дроздів 
с. Вовкошів 
с. Невірків 
с. Липки 
с. Горбів 
м. Козлин 

Присілки: 
с. Старики 
с. Хоєнець 
с. Ремель

Разом
291

“в тих всих помєнєних 
маєтностях нє 
найду єтьсє цало 
зостальїх димовь 
балшєй по спустошєню 
нєприятєльскимь, 
розойстю сє и вьшєрьтю 
подданьїх, только двєстє 
дєвєтьдєсять шдєнь, a 
убьіло ПО КВИТЄ єго мл. 
пана Бокиєвьімь сто 
двадца/п”

арк. 307 зв. - [Владислав- Гриць с. Збуж Разом Разом “убьіло зась по квитє
308, акт 62 Домінік

Заславський],
ДІДИЧ

Андрій
Линевський,
державець

Горбаченя, від 
усіх сіл

с. Яполоть 
с. Тростянець

170 32 [пана Бокия] сто 
тридцат сосмь”

арк. 308 і 
зв., акт 63

»» Крипггоф Сапега, 
дідич

Григорій 
Шадурський з 
м. Несухоїжі 
Юсько Волосик, 
від усіх сіл

м. Несухоїжі 
с. Заріччя ^ 
с. Лапневичі/ 

с. Доротиші

139
Разом

22
28

“в мєстє Нєсухоєжах 
. . .  ПО КВИТЄ єго мл. 

пана Бокиєвимь нє 
наличьілємь большєй 
домовь хрєстияньских, 
только сто тридцат 
и три, сопрочь шести 
жьідовьских, а убило 
и спустошало димовь 
сємнадцат”. 
Поменшало після 
1651 р. “прєзь 
навєжєньє Боскоє 
и повєтрє”: в селах 
Заріччя і Лапневичі -  на 
14 димів, в с. Доро
тиші-на 13 димів

&я.648-»*>
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
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у 
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.
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ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 308 зв. -  
309, аісг64

Ян Колпитовський, 
[дідич]

Мисько
Леміщук

с. Колпитів 
[частина]

5 “а убьіло за 
навєжєньємь Боскимь 
моровьшь повєтрємь 
пяти”

арк. 310 і 
зв., акт 67

Криштоф Сапега,
ДІДИЧ

Суловський, 
державець частини 
с. Селище

Стецько
Ярошевич

с. Селище 
[частина] 

с. Жалинка

13

3

“я в сєлє Сєлисчадг 
южь по квитє єго мл. 
пана Бокиєвьімь нє 
наличьілемь болшєм 
домовь, только 
трьінадцат, с тьшь 
што и пань Суловскии, 
заставникь пана мого, 
трьімає/и, а вьімєрьло 
и спустошало домовь 
двадца/и сємь; а в сєлє 
Жалиньцє нє личьілємь 
большєй, тєло трьі, 
а вьімєрьло и прєзь 
нєприятєля Крьіжа 
Святого спустошало 
двадца/л сємь”

арк. 311 -  
312, акт 69

»» Самуель Долмат 
Ісайковський, 
дідич сіл Ворсин 
і Яловичі, 
державець 
с. Остріїв [його 
дідич -  Костантий 
Пузина]

Каленик 
Мищеня 3 
сіл Ворсин і 
Яловичі 
Ілляш 
Мартиненя 
з с. Остріїв

с. Ворсин \  
с. Яловичі \  

[частина]) 
с. Остріїв

Разом
23
15

Разом
21
5

арк. 312 і 
зв., акт 70

п Костантий 
Павлович, дідич 
частин названих 
сіл

Юрій
Яблоновський, 
державець інших 
частин цих сіл

Павло Яцутик,
підданий
Костантого
Павловича
Корній
Романеня,
підданий
Яблоновсьного

с. Тесів 
с. Тесівська 

Волька 
с. Хрінів 
Частини цих 
сіл, належні 
Костантому 
Павловичу

Частини сіл, 
що були у 
держанні 
Яблонов- 
ського

8

12

А “прєзь моровоє 
повєтрє” поменшало 
в цих частинах після 
1651 р. відповідно на 28 
І4 дими

арк. 312 зв.-  
313 зв., 
акт 71

Адам Кисіль, дідич Ян Подлозький, 
міщанин з Гощі

м. Гоща 
Присілки: 

с. Воскодави 
с. Красносілка 
с. Терентіїв 
с. Чудниця 
с. Мнишин 
с. Ігнатків

Разом
100

Йдеться тільки про 
християнські дими, 
“сопрочь жьідовьских”; 
“а по квитє єго мл. 
пана Бокиєвьімь убьшо 
дєвятя”
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Легенда Дата
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Дідич (власник) і 
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Причини змін 
у кількості димів

арк. 313 зв. -  
314, акт 72

»» [Андрій Чаплич
Шпановський,
дідич]

Григорій Дедюх,
береський
міщанин
Хома Наливайко
з с. Береськ
Старий

м. Береськ 
с. Береськ 

Старий 
с. Студинь 
с. Котова Воля 
с. Ворончин 
с. Межилісся

Разом
141

“прьісєгу хотєчьі 
виконати на 
спустошалиє дими, 
таю» прєзь жольнира 
уставичного, яко прєзь 
голодь и повєтрє, 
котороє сод року [1649] 
ажь до того часу 
трьвало, подданиє 
бодньї прєзь дєсоляцию 
жольнирьскую прочь 
сє поросходили, другиє 
сод голоду в року [1650], 
в року [1651] и в року 
тєпєрь свижо прошломь 
[1652] повьімєрали”;
“а спустошало дьімовь 
пєтьдєся/и чотири, 
и квити пана Бокиєвьіє, 
и иньшиє, погинули”

арк. 314 — 
315, акт 73

»» Вацлав Гулевич 
[Воютинський], 
державець 
с. Туропин, дідич 
решти сіл

Іван Костюшко 
з с. Конюхи 
Мисько 
Шолушка 
з с. Ізов 
Грицько 
Корінчук 
з с. Лаврів

с. Конюхи10 “а то для спустошєня 
тьіх маєтносте« прєзь 
розниє ДЄСОЛЯЦИИ, 

утяжєньє жольнирьскоє, 
яко тєжь и прєзь плякгу 
морового повєтра”; 
“южь по квитє єго мл. 
пана Бокиєвимь убило 
димовь И в пустьки 
сє ообєрьнули халупи 
шєстьдєсять и co дна”

арк. 315 -  
316, акт 74

[Ян Замойський], 
дідич

Семен Гриценя, 
від усіх 
населених 
пунктів

м. Рівне
м. Олександ

рія
їхні присілки: 

Басів 
Кінець 
[Кут] 
Двірець 
Новий Двір 
Тинне 
Квасилів 
Корнин 
Колоденка 
Злотіїв 
Житинок 
Свять 
Глинки

Разом
322

“а убьіло ... за 
спустошєньємь 
нєприятєльскимь и 
вьімєрьтємь подьданьїх 
по квитє єго мл. пана 
Бокиєвимь димовь 
сємьдєся/w и два”

10 В маєткові Вацлава Гулевича залишилося 148 димів, зокрема: у селах Конюхи -  40 димів, Защитів -11, Білопілля -  21, 
Кути -  15, Ізов -  21, Чорників -  20, Рокитниця -  8; частини сіл: Лаврів -  4, Баківці -  1, Серхів -  4. У с. Туропин залишилося З 
дими

«рЄ* 650А »
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 316 — 
317, акт 75

»* [Ян]-Олександр
Хребтович
[Богуринський]

Охрім 
Олецькевич 
Іван Бот

Частини сіл: 
Богурин

Садки

4

3

“я, Охрьшь Олєцькє- 
вичь, справедливе дьімьі 
альбо халупи на части 
пана мого в Богуринє 
поличиль, которих 
нимапгь большєй, только 
чотири, по квите зась 
єго мл. пана Бокия 
убило димовь двадцать 
два;
а я, Ивань Бо/я, 
справедливе дими 
поличиль в сєлє 
Садьках, которихь 
нимапгь большєй, только 
три, а по квите єго 
мл. пана Бокия убило 
димовь двадьцать 
сємь прєзь вимєрьтє И 
розойстє сє поДцанихь”

арк. 317 і 
зв., акт 76

Ян Замойський, 
дідич

Панас
Супрунчик, від 
усіх населених 
пунктів

м. Жорнів 
Присілки: 
Сатиїв 
Дядьковичі 
Олибів 
П’яне 
Залав’я 
Городниця 
Крупа 
Ставок 
Котів 
Котова 
Волька 
Черчичі

364 “а убило по квитє єго 
мл. пана Бокиєвьш, 
частю за спустошєньємь 
прєзь нєприятєля 
короньного, частю 
тєжь за вимєрьтьємь 
пожданих прєзь моровоє 
повєтрєє, димов в тих 
помєнєнихь маєтностях 
сто чотирдєсяяг юсмь”

арк. 317 зв.- 
318, акт 77

>» [Друцькі] 
Любецькі, [дідичі]

Лучка Бураченя с. Залісці 
с. Любче 

[частина] 
с. Тихотин 
с. Рудка 2

11
5

2
2

“в маєтностях пановь 
моих кнєжа/и их мл. 
Любєцьких в сєлє 
Залєсцах димовь 
цєлих шдинадьцат, 
а спустошало прєзь 
моровоє повєтрє 
димовь чотири; в сєлє 
Любьчу димовь цєлих 
пя/я, а спустошало 
димовь пєтнадцаж; 
в сєлє Тихотинє 
димовь цєлих два, а 
спустошало димовь 
чотири. А то ПО КВИТЄ 
єго мл. пана Филипа 
Бокия, которий в тоєжь 
повєтрє згинуль, в сєлє 
зась Рудьцє всєго, яко 
и перед тьшь било, 
димовь цалих два”



“Лита гхьіе”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 527 зв. -  
528 зв., 
акт 399

»» Анна з Овлочина, 
у першому 
шлюбі Стефанова 
Писаровська, 
у другому-  
Станіславова 
Козика, державець

Василь Зіневич, 
від частин обох 
сіл

Частини сіл: 
Мокрець 
Колона

11
13

Після поборства 
Филипа Бокія 
в частині с. Мокрець 
спустіло 6 подим’їв, 
а в с. Колона -  3

арк. 528 зв. -  
529 зв., 
акт 400

»> Шимон Козика, 
державець Іван Савчик

Семен
Лавришеня

Частини сіл: 
Мокрець 
Колона

6
15

А спустіло відповідно 3 
і 1 подим’я

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 322 і 
зв., акт 81

8.02 Стефан Савич, 
державець

Ювхим
Стецюкович

с. Воютин 
(частина)

10 “а убьіло по квите єго 
мл. пана Бокиєвьімь 
шєсть”

арк. 322 зв. -  
323, акт 82

*» Владислав
Линевський,
державець

Фесько
Вергунович

с. Лаврів 
(частина)

5 “а вьімєрьло дммов трьі, 
и квити погинули єго 
мл. пана Бокиєвьіє”

арк. 323 і 
зв., акт 83

»» Казимир Єло 
Малинський, 
[дідич]

Мартин 
Присіупа, від 
усіх сіл

с. Верба 
с. Стовпець 

[частина] 
с. Білогородка 
с. Туріївка

Разом
16

“в селах пана мого 
тоєсть в Вєрьбом, 
Стольпцу, 
Билогородьцє и 
Турисовьцє, в которьссь 
за поборьства єго мл. 
пана Бокия жадного 
диму нє било, 
прибудовалосє димовь 
шєснадцат, с которих 
подимноє вибравьши, 
до єго мл. пана 
поборьци привєзлємь”

арк. 323 зв. -  
324 зв., 
акт 84

»» Міхал [Корибут]
Вишневецький,
дідич

Адам Клюнський, 
державець

Яцько 
Лежацький 
з. с. Печихвости

Частини сіл: 
Печихвости 
Підбереззя 
Стрільче 
Матів 
Смиків 
Навколиски

Разом
79

“а по квитє новиссими 
єксакьторис урожоного 
єго мл. пана [Фи]липа 
Бокия в тих жє селах 
убило димов прєзь 
повє/ярєє осмь”

арк. 324 зв. -  
325, акт 85

»» Андрій
Линевський, дідич

Савка Бернатов с. Шпанів 97 51 “убило зас по 
КВИТЄ того жь єго 
милости пана Бокия 
чотирьдєсят шєс/и”

арк. 325 і 
зв., акт 86

м Стефан і
Олександр
Батковські

Василій
Демкович

с. Батьків 
(Батків) 

с. Шабарів 
[Башарівка] 

с. Волиця 10

4

6

“ижємь справедливе 
дими в помєнєних 
маетностях пановь 
моих поличьигь 
и пораховаль,
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

которьіх нимапгь 
большем, только в 
сєлє Ба/иковє дьімовь 
чотьірьі, а по квите ero 
мл. пана Бокия убьіло 
дьімовь двадьцат, в 
сєлє Шабаровє дьімовь 
шєсть, а по квите ero 
мл. пана Бокия убило 
димовь пєтнадцать, а 
в сєлє В олици жадного 
нимапгь диму, кгди 
пєрєдь тимь било 
димовь дєсєть”

арк. 328 зв. -  
329, акт 89

*» Феліціянова
Рудавська,
державець

Прокіп 
Куклович, 
двірний паробок

с. Кошелів 7 “в помєнєномь сєлє 
Кошєловє жадного 
нє наличьіль диму, а 
то за спустошєньємь
НЄПрИЯТЄЛЬСКИМЬ и
вимєрьтьємь прєзь 
моровоє повєтрє 
подьданьїх”;
“убило по квите ero мл. 
пана Бокиєвьімь сємь”

арк. 329 - >» Даніель Єло Андрій Черняк і с. Симонів Разом Разом “в маетности пана
330, акт 90 Малинський,

[дідич]
Грицько Турчин, 
від усіх сіл

(частина) 
с. Завизів 
с. Бухарів 
с. Яськівці 
с. Угольці 

[частина]

73 10 нашого, мєновитє: в 
мєстє Новомалинє, в 
мєстє Шумьску, в сєлє 
Глухах, Болотьковьцах, 
Иваньковє [Івачків], 
Болозовце, Вапгьковьцах 
[Васьківці], Кутах, 
Литовисчах, Яловисчах 
[Яловиця], Кругольцу, 
Носовици жадного 
диму нимапгь, яко 
и пєрєдь тимь за 
поборства єго мл. 
пана Бокия, и нє 
прибудовалсе жадєнь 
подданим по квитє єго 
мл. пана Бокия; в сєлє 
Симоновє на части 
пана нашого, Завизовє, 
Бухаровє, Ясковьцах 
и Угольцах только 
димовь дєсєть, 
в которих за поборьства 
єго мл. пана Бокия било 
сємьдєсят три, убило 
зась шєстьдєсят три 
за вимєрьтємь прєзь 
повєтрє”

«А  653 А®



-'Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 330 -  
332, акт 91

[Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич м. Литовеж,
передмість
м. Володимир -
Рилавицяі
Михайловець,
сіл Лішня,
Осмиловичі,
Цевеличі,
Ревуппси і 
Грибовиця

Раковські, дідичі 
с. Божів

Станіслав 
Корчминський, 
дідич с. Молнигів, 
опікун і державець 
с. Божів, 
державець 
м. Литовеж, 
володимирських 
передмість 
Рилавиця і 
Михайловець, 
сіл Лішня, 
Осмиловичі, 
Цевеличі,
Ревушки і 
Грибовиця

Данило, війт 
с. Грибовиця 
Василь Жидко з 
м. Литовеж 
Матвій, війт 
с. Цевеличі 
Павло Войтеня 
з с. Ревушки 
Стефан 
Парубоцький, 
від передмість 
м. Володимир 
Іван Савинець 
з с. Молнигів 
Іван Мартиненя 
з с. Божів

с. Грибовиця 
с. Лішня 
с. Осмиловичі 
м. Литовеж 
с. Цевеличі 
с. Ревушки 
Передмістя 
м. Володимир: 

Рилавиця 'і 
Михайловець/ 

с. Молнигів 
с. Божів

50
21
19
89
16

10

Разом
15
19
37

50
17
19
71
15
9

Разом
15
19
31

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 531 зв. -  
532 зв., 
акт 402

»» Пахомій Война 
Оранський

Матеуш
Залеський, слуга 
і ласківський 
урядник 
Ярмол Савченя, 
підданий 
з с. Ласків

[Частини сіл]: 
Ласків 
Орані

9
1

Після поборства 
Филипа Бокія вимерло 
від пошесті у с. Ласків 7 
подим’їв; у с. Орані -  7

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 338 і 
зв., акт 96

10. 02 Ян-Кароль
Чолганський,
[дідич]

Матвій Будник с. Колесники 12 “в сєлє пана мого 
Колєсникадг нимапгь 
большем дьімовь альбо 
халуїгь цєльїх тєпєрь, 
толко дванадца/и,... а 
по квитє пана Бокиєвьш 
убьіло за розомстємь и 
вьімбртємь подданьїх 
халупь дванадца/я”



1652 р. Лфвтня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 339 і 
зв., акт 97

[Ян Замойський, 
ДІДИЧ]

Миколай
Ґембицький,
державець

Фесько
Перетятків, від 
обох сіл

с. Хотин 
с. Решицьк

Разом
27

“в тих (обох селах 
Хоциню и Рєшицьку, 
дєрьжавьі на тот 
чась пана мого, нє 
наличьілємь ани 
найдуєтьсє балжєй 
дьшовь, только двадцат 
сємь, а по квитє ero 
мл. пана Филипа 
Бокия єксакторись 
новисьсими прєзь 
навєжєньє Бозькоє 
моровьімь повєтрємь 
убьіло двадца/и дєвє/я”

арк. 339 зв. -  
340, акт 98

»» Андрій Роґуський,
ДІДИЧ

Улас Дащеня с. Богурин 
(половина)

14 “а по квитє ero мл. пана 
Бокия убьіло сосмь”

арк. 340 -  
341, акт 99

» Станіслав 
Ґноїнський, дідич

Федір
Кривицкевич

с. Симонів 
(частина)

“в тьіх добрах, части єго 
мл. пана Кгноиньского 
пана єго, яко и пєрєдь 
т и м ,  за спустошєньємь 
и знєсєнь[є]мь 
нєприятєль Короньї 
Польскоє, диму 
жадного нє бьіло, 
такь и тєпєрь нимапгь”

арк. 341 і 
зв., акт 100

Олександр 
і Катерина 
Хрінницькі, 
подружжя, дідичі

Олександр і Тереза 
Жабокрицькі, 
подружжя, 
державці

Яцько Озарчук с. Боремль 
(частина)

11 “в прєрєчономь сєлє 
Бурємлю на части 
дєрьжавьі заставноє 
их мл. пановь 
Жабокрицьких нимапгь 
тєпєрь большєй 
ДЬІМОВЬ цєльїх, только 
оодинадца/и,... а 
состатокь на той жє 
части по квитє пана 
Бокиєвьімь спустошало 
халуп дєсєть”

арк. 341 зв. -  
342 зв., 
акт 101

» [Марціян 
Єловицький], *
ДІДИЧ

Мільчанський
монастир,
державець

Павло
Лавринович

с. Затірці 1 “в маєтности пановь 
моих в сєлє Загорьцахь 
нимапгь дьшовь 
большєй, только оодєнь, 
гдє я самь мєпгькаю и 
од сєбє самого грошей 
пєтнадцать для содданя 
єго мл. пану поборьцьі 
прьшєслємь, а два 
ДЬІМЬІ по квитє єго 
мл. пана Бокиєвьімь 
оодошло прєзь розомстє 
сє шньїх для наступєня 
голоду и повєтра в краях 
тамошньгх”



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 342 зв. - »» Андрій Гораїн, Частини сіл: “я, Васко Горачька,
343, акт 102 [дідич] Васько Гарачка 

Іван Кацевич
Човниця
Сокирицька
Воля

9
6

6
3

в сєлє Чольници на 
части пана мого нє 
наличьілємь большєй 
дьімовь и халуи 
южь по квите ero 
мл. пана Бокиєвьімь 
тшко шєсть, а убило 
прєзь спустошєньє 
нєприятєльскоє и 
навєженьє Бозькоє 
димовь три; а я, Ивань 
Кацєвичь в сєлє Воли 
Сокирицькой, части 
тєжь пана мого нє 
наличилємь только 
три, а за навєжєньємь 
Бозькимь вьімєрьло и 
спустошало димов три; 
южь по квите пана 
Бокиєвимь и квити 
тиє в тоть приморокь 
погинули”

арк. 343 і 
зв., акт 103

*» Линевські,
державці

“робочнє 
Аньдрий 
Гумєньник с 
части Любча и 
Степан Гуль, 
подданьїє”

с. Любче 
(частина) 

с. Немир 
с. Тихотин 
с. Переспа 
с. Рудка 
с. Соловин

2

3
1
1

“На части в сєлє 
Любьчу димовь 
тринадцать; в Нємирє 
два; в Тихоцинє 
пустьки, фуньдитусь 
вимєрьло и прочь сє 
розошли; в Пєрєспє 
димовь три; в Рудє 
димь содєнь; в 
Соловинє дьімь содєнь; 
иньсумьма димовь 
всих двадца/и пять, а 
спустошало, што прочь 
сє порозьходили и 
повьімєрали, димовь 
тридцать по квитє єго 
мл. пана Бокиєвимь; и 
квити погинули”

арк. 344 і 
зв., акт 104

»» Луцько-Острозька 
єпископія, власник

Збігнев
Любенецький,
державець

Опанас Шан с. Теремне 20 “а яко пєрєдь тимь 
прошлимь поборьцомь 
содьдавано, для 
спустошєня тоє 
маєтности прєзь розниє 
ДЄСОЛЯЦИИ и знисчєня 
пожданих прєзь моровоє 
повєтрє, жадною мєрою 
нє моїлємь добрати, гдє 
южь по квитє єго мл. 
пана Бокиєвимь убило 
димовь двадца/я”

єре* 656
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 347 і 
зв., акт 108

Ґабріель Цетнер, 
державець

Макар
Ґелющеня

с. Бранів 8 “в маєтносте пана 
мого сєлє Бранєвє нє 
найду єтьсє большєй 
дьшовь цальїх, только 
оосмь, а убьіло по квитє 
єго мл. пана Бокиєвьімь, 
за вьімєрьтємь прєзь 
повєтрє подданьїх, 
дьімовь двадцат два”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 532 зв. -  
533 зв., 
акт 403

Юрій
Костюшкович,
[дідич]

Юрко Пригодич
Частини сіл: 

Ружин 
Городелець

Разом
3

А одне подим’я 
спустіло

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 347 зв. -  
348, акт 109

11.02 Зуб[ц]евські,
дідичі

Іван Тихно с. Підгайці 
Великі 

с. Підгайці 
Малі 
(частина)

Разом
15

Разом
15

“в сєлє Подгаицахь 
Болілих, таїсь жє на 
части пановь моихь в 
Подгаицахь Мєньшихь 
димовь цєльїх, по 
спустошєню прєз 
нєприятєля короньного 
учинєнам єшчє сод 
воини Зборовьскоє, 
нє зостало болшєй, 
толко пє/инадця/я”

арк. 349 -  
350, акт 111

я Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Ян Жардецький,
межиріцький
міщанин

м. Межиріч 
с. Завидів 12

14
12

“сонь собраньїмь 
будучи сод мєсчань 
ново тєпєрь 
зостаючьіх на вибраньє 
подимного СОДНОП)..., 
нєналичьіль в 
помєнєномь мєстє 
Мєжьірєчу большєм, 
только чотирьнадцат, 
и то ново побудованих, 
а под чась єксакьции 
єго мл. пана Бокисовоє 
нє било жадного; в сєлє 
зась Завидовє дьімов 
дванадца/и, такь яко и 
пєрєд тьшь било”

арк. 350 і 
зв., акт 112

*» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Карпо
Омелянович

м. Острог 
[Старий] 
(половина) 

Передмістя: 
Суха Воля 
Зарванська 
Вулиця

Разом
30

“а убило по квитє єго 
мл. пана Бокиєвимь 
дьшовь пєтьдєся/я”
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 350 зв. -  
351 зв., 
акт 113

Олександр
Хрінницький,
державець

Лаврін Василеня с. Букойма 
(частина)

19 “а убило по квитє ero 
мл. пана Бокиєвьшь 
(которьш под час тих 
завєрухь згинал) убьіло 
©смь”

арк. 351 зв. -  
352, акт 114

»» Ян-Олександр 
Данилович, дідич

Костантий
Зубцевський,
державець

Іван Хихлющик с. Березолуки 
с. Матіївка

1
2

“а другиє презь 
нєприятєля короньного 
спустошоньїє 
зостали, мєновитє 
по єксакьции пана 
Бокиєвой, такь прєз 
нєприятєля йдучого и 
повєрьтаючого епод 
Бєрєстєчька, яко и прєзь 
вьімартьє повєтрємь,
СОДОШЛО ДЬІМОВЬ
дванадцять”

арк. 352 і 
зв., акт 115

»* Вацлавова
Овлочинська,
[дідич]

Іван Гайдук, від 
обох частин сіл

Частини сіл: 
Овлочин 
Став[ки]

Разом
9

“а убило водлугь квиту 
єго мл. пана Бокия 
©смь”

арк. 352 зв. -  
353, акт 116

»» Андрій
Братковський,
дідич

Чемерис с. Свищів 
(частина)

5 “на части пана мого в 
еєлє Свисчовє будучої, 
такь дєдичной, яко 
и ©д пана Аньдрєя 
Свисчєвьского 
вєчностю набитой, 
нимапгь балшєй 
дьімовь цальїх, только 
пят,... а по квитє 
пана Бокиєвьшь, для 
вьшєрьтя повєтрємь 
подданих, убьіло 
халупь еємь”

арк. 353 і 
зв., акт 117

»» Геліяш Гораїн, 
дідич

Данило
Хведечко

с. Човниця 
(частина)

10 “по одданимь 
подьімньїмь єго мл. 
пану Бокиєви, вь 
помєнєной маєтности 
пана мого нє зостало 
большєй халупь только 
дєсєт, а убьіло пят”

арк. 353 зв. -  
354, акт 118

»» Владислав-
Домінік
Заславський,
ДІДИЧ

Васько
Мордишко, від 
обох сіл

с. Уймиця 
с. Крухиничі

Разом
40

“а убило по квитє єго 
мл. пана Боки©вомь 
сємьдєсят”

арк. 354 і 
зв., акт 119

»* Спадкоємці
Юрія
Братковського

Андрій
Братковський,
опікун

Макар Дедачка с. Надчиці 
(частина)

3 “а по квитє пана 
Б окиєвьш ь на той жє 
часта за вимєрьтємь 
подданих убило халупь 
чотири”
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мів
 у 

165
1 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 354 зв. -  
355, акт 120

Войцех і
Олександра
Коморовські,
подружжя,
державці

Яцько Ющеня с. Яловичі 
(частина)

8 “а убило по квитє єго 
мл. пана Бокиєвнмь 
(которьш под чась 
завєрухь тєпєрєшних 
згинул) сємь”

арк. 357 зв. -  
358 зв., 
акт 122

»» Вацлав Гулевич 
[Воютинський]

Хведько 
Юрченя 
з. с. Суха Воля

Частини сіл: 
Суха Воля 
Воютин

1
3

“ижєм справедливе 
дими на части пана 
мого в сєлє Сухой Воли 
поличьіл, которьіх 
нимапгь большєм, 
только дьімь шдєнь, а 
по квитє єго мл. пана 
Бокия убьіло дьімовь 
пять; на части зась в 
сєлє Воютинє, єго мл. 
дєломь свижо зосталог/, 
нимапгь болшєг/ 
дьімовь, только трьі”

арк. 358 зв. -  
359 зв., 
акт 123

Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Федір Сахнович, 
міщанин, від 
усіх населених 
пунктів

м. Локачі 
Присілки: 

с. Уйма 
с. Застав’я

Разом
130

“а убило за розньїми 
дєсоляциями по квитє 
єго мл. пана Бокиєвимь 
димовь тридцат”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 533 зв. -  
534, акт 404

»» Юрій Козика, 
дідич Захар Гапонович

Частини сіл: 
Мокрець 
Колона 15

4
15

А 8 подим’їв у частині 
с. Мокрець стояли 
пустками

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 361 зв. -  
362, акт 125

12.02 Ян Дахнович 
Гатиський, дідич

Оксентій 
Даценя, від обох 
частин сіл

Частини сіл: 
Ватин 
Ватинець

Разом
5

“а убило по квитє єго 
мл. пана Бокиєвимь 
димовь два”

арк. 362 і 
зв., акт 126

»» Олександр і Тереза 
Жабокрицькі, 
подружжя, дідичі

Мисько
Нагарний,
“подданьш
дєрьжави
мєнованих
их мл. панов
Жабокрицьких,
мальжоньковь,
з села
Радоховьки”

с. Жабокрики 
(частина)

5 “било перед тьімь 
цальис димовь пять, и 
єго мл. пану Бокиєви за 
поборьства єго з пяти 
димовь с тоє части 
подимноє (оддавано, а 
тєпєрь по квитє пана 
Бокиєвимь тиє вси пят 
халупь за розойстємь 
сє и вимєрьтьємь 
подданих спустошали”

арк. 363, 
акт 127

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич
Міхалова
Хоментовська,
[державець]

Омелько
Савченя

с. Лебед[і] 4 1 “в сєлє Лебедю нимапгь 
болшєг/ димовь, только 
я самь, било чотири за 
поборьства єго мл. пана 
Бокия, убило тєди три”
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“Яитаалш"

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 363 і 
зв., акт 128

>» [Владислав-
Домінік
Заславський, дідич]

Костантова
Ленська,
[державець]

Хома Дем’яненя с. Лідава 
(частина)

4 2

арк. 363 зв. -  
364, акт 129

*» Міхал-Юрій
Чорторийський],
ДІДИЧ

Андрій
Єловицький,
державець

Гарасим 
Гучкович 
з с. Ляшки

с. Жуківці 
[Жуків 
Старий]

3 “в сєлє Жуковьцахь, 
в маєтьносьти ero 
мл. пана вомского 
луцького, сот кнєжати 
єго мл. пана старосьтьі 
кременецького єго мл. 
правомь пєвьньїмь 
служачом, за поборьства 
єго мл. пана Филипа 
Бокия бьіло дьімовь 
трьі... тєди и тая трьі 
для насьтупєнья голоду 
и повєтьра прочь 
розопгьлисе”

арк. 364 і 
зв., акт 130

*> [Генрик
Кашовський,
дідич]

Ян [Шимкович]
Шклинський,
[державець]

Олешко с. Змуч 
[Жмудче]

21 “я зь села Змуча 
подьімьноє
справедьливе з дьімовь 
двадьцати содьного 
вьібраломь, альбовємь 
по квите єго мл. пана 
Бокия прьібьіло два”

арк. 364 зв. -  
365, акт 131

»» Ян [Шимкович] 
Шклинський

Дорош, від усіх 
сіл

с. Личини 
с. Качин 
с. Качинська 

Волька
5

20
18
5

“в сєлє Личинах димовь 
цалих двадцат, а по 
квите єго мл. пана 
Бокиєвьш убьіло юсмь; 
в сєлє Качьінє дьімовь 
цальїхь юсмьнадца/л, 
а по квитє єго мл. пана 
Бокия убьіло шесть; а 
вь Вольцє Качьшьском 
халупь цальїх пять, 
яко и пєрєдь тимь за 
поборьцьі єго мл. пана 
Бокия било пять”

арк. 367 зв. -  
368, акт 134

»» [Андрій
Линевський]

Яцько Наумик 
з с. Річиця

с. Бужковичі 
с. Холопичі 
с. Толмахів 

Шупківська 
маєтність: 
с. Шупків 

[Шубків] 
с. Річиця 
с. Рипггви- 

нець 
с. Опанасівка 
с. Лавринів- 

[ка] /

70
34
9

Разом
38

А спустіло подим’їв: 
с. Бужковичі -  71, 
с. Холопичі -  46, 
с. Толмахів -17, 
Шупківська маєтність -  
разом 133,
у селах Ворчин і Бузів -  
разом 19.
“а то по квитє єго мл. 
пана Бокия. И квити 
прошлих их мл. пановь 
поборьцовь погинули”

« а  660~*̂ >
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

У Володимир- 
ському повіті: 

с. Ворчин  ̂
с. Бузів )

Разом
25

арк. 368 і 
зв., акт 135

»> Костантий Пузина, 
[дідич]

Федір Демешко с. Ярославичі 
с. Княгинин 
с. Підлісці

70
14
21

60
14
11

“прєзь повєтрє в року 
недавно прошлеш [1652]
ВЬІМ^?ЛО”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 534 і 
зв., акт 405

Андрій
Заленський, дідич 
с. Хмелівка і 
частин сіл Хмелів, 
Підгайці та 
Овадне, державець 
ще однієї частини 
с. Овадне, 
дідичами якої були 
Свирські

Миколай
Ольшовецький,
слуга
Іван Мірний, 
підданий 
з с. Хмелівка

с. Хмелівка 
[Болоховичі] 

Частини сіл: 
Хмелів \  
[Великий] > 
Підгайці ]  

Овадне

13

Разом
6

8

А спустіло подим’їв: 
с. Хмелівка -  7, 
частини сіл Хмелів 
і Підгайці -  4, 
с. Овадне - 12

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 370 і 
зв., акт 137

13.02 [Собеські, дідичі] 

Єврейська громада

Юзеф 
[Якубович], 
міщанин, єврей

м. Свинюхи 3 “я подьімноє з мєста 
Свиню* справедливе 
вьібралємь, в которомь 
нє наличьілємь большєм 
домовь с позосталими 
господарами
ЖЬІДОВЬСКИМИ, только
три, а состатокь прєзь 
козаковь вигинули, 
другиє прєзь частеє 
и густая пєрейстя 
ЖО/ШІфСКИЄ прочь сє 
розошли”

арк. 370 зв. -  
371, акт 138

м [Самуель
Лещинський,
дідич]

Єврейська гроХіада

Ірш Юдкович, 
міщанин, єврей

м. Рафалівка 3 “в мєсьтєчьку 
Рафаловьцє нє 
мапгь цальїх домовь
ЖЬІДОВЬСКИХЬ, в 
которьіхь госьподари 
мєпгькають, только три, 
а нє большєй; 
сосьтатокь в тиє 
вомш и повєтьра 
знипгьчєниє”

арк. 372 і 
зв., акт 141

я Миколай
Чорторийський,
дідич

Олександр і Тереза 
Жабокрицькі, 
подружжя, 
державці

Мисько 
Нашрний 
з. с. Радохівка

Частини сіл: 
Радохівка 
Сухівці

11
13

А “по квитє пана 
Бокиєвьімь” у 
с. Радохівка поменшало 
на 14 халуп, 
у с. Сухівці -  на 26
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“Яитазхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 372 зв. -  
373, акт 142

»» Королівське місто 

Єврейська громада

Марко,
міщанин, єврей

м. Кременець 5 “я справедливе 
ПОДЬІМНОЄ 3 жьідовьских 
домовь з мєста 
Крємєньца вьібралємь, 
в которомь не 
наличьілємь большєм, 
только пять ДЬІМОВЬ 
з кгосподарами 
позосталими”

арк. 375 зв. -  
376, акт 145

Ян-Олександр 
Данилович, дідич

Ян-Миколай 
Шемет, державець

Кузьма, 
Крухлеїв зять

с. Білка 3 “а убьіло по квите єго 
мл. пана Бокия трьі”

арк. 376, 
акт 146

»> Даніель і
Олександр
[Гавсовичі]
Шостаковські,
[дідичі]

Петро Вергун с. Шостаків 
с. Бронники 

(частина)

Разом
24

“того подимного сполна 
для вєликоє в тих часєх 
прєзь повєтрє моровоє 
и нєприятєля коронного 
дєсоляции вибрати нє 
могль”;
“а убьіло дьшовь 
пєтнадца/я”

арк. 377 і 
зв., акт 148

»» Ярослав Потій,
ДІДИЧ Федір Осійчик

Частини сіл: 
Хмелів 
[Великий] 
Підгайці 
Хоболтова

Разом
40

“водлугь квитовь зась 
прошлих поборьцовь 
нє моглємь добрати, для 
спустошєня и знисчєня 
подьданьїхь прєзь 
поморокь, гдє по квитє 
южь єго милости пана 
Бокиєвимь ВО ВСИХЬ 

тьіхь сєлахь убьіло 
дьімовь двадьца/и и 
чотири”

арк. 378 зв. -  
379 зв., 
акт 150

»» Самуель
Лещинський

Федір Кос 
з с. Щикичин

Корецька 
волость: 
с. Дивень 
с. Харуча 

Мала 
с. Солпа Мала 
с. Сторожів 
с. Щикичин 
с. Глубочок 
с. Невірків 
с. Кобилля 
с. Осташівка

30

15
1

8
6
1

“а убило по квитє 
єго мл. пана Бокия, 
поборьци прошлого”: 
в с. Дивень -  30 димів, 
в Харучі Малій і Солпі 
Малій -  разом 8, 
у с. Сторожів -  52, 
ус. Щикичин -  19, 
у с. Глубочок -  15, 
у с. Невірків -  14, 
у с. Кобилля -  30, 
у с. Осташівка -  5 димів. 
“котори[є] то сєла 
пєнитусь прєзь 
нєприятєля короньного 
сп[у]стошониє суть, 
друтиє вимєрьли 
дими”



1652р. хдвтня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мів
 у 

165
1 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 379 зв. -  
380, акт 151

» Томаш Сапега, 
дідич

Єврейська громада

Іцко, міщанин, 
єврей

м. Муравиця 10 “я, Ицько, жьідь збору 
рабаньского, мєсчанинь 
муравицький, прнсегаю 
пану Богу жьгаому, 
которий створиль 
небо и землю и вси 
жьівєльї и напгь законь 
постановить, на томь, 
ижь я з мєста Муравици 
з дьімовь жьідовьскихь 
подьімное справедливе 
вьібралємь, в [ко]торомь 
нє наличьілємь большєй 
халупь з мепгькаючими 
господарами, только 
дєсєть, а состатокь 
спустошало, на чомь 
ижь справедливе 
прьісєгаю, такь ми 
Божє помозьі, а єсли 
бимь несправедливе 
присєгаль, нехай мєнє 
Адунай на души, тєлє, 
жонє, де/яках и добрах 
всих моцю Бозьтва 
свого затратить, и нехай 
на лоно Абрамовоє 
нє прийду” [це зразок 
єврейської присяги]

арк. 383 зв., 
акт 154

»» Самуель
Лещинський,
[дідич]

Єврейська громада

Мордухай 
Берович, єврей

м. Колки 6 “а состатокь домовь 
спустошало прєзь 
войн[у] и повєтрє”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 536 і 
зв., акт 407

»» Андрій
Лагодовський

Кут Пархута Зап’ятнич, 
[частина], 
передмістя 
м. Володимир

7 А 5 подим’їв спустіло

арк. 536 зв. -  
537, акт 408

»» Королівське місто 

Єврейська громада

Давид
Нахимович і 
Вольф Йонович, 
міщани, євреї

м. Володимир 33 Решта володимирських 
евреїв вимерла від 
пошесті, а їхні будинки 
(кількість не вказано) 
розібрали перехожі 
жовніри

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 384 зв. -  
385, акт 156

14.02 [Ян Замойський, 
дідич]

Єврейські громади 
названих міст

Борух Іршович, 
єврей, від 
єврейських 
громад усіх міст

м. Рівне 
м. Олександрія 
м. Жорнів 
м. Дорогобуж 
м. Козлин

6
4
2

Йдеться тільки про 
кількість єврейських 
димів
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“Лита зльїе

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 389 зв. -  
390, акт 161

« Петро Опоцький Савка Даниленя с. Уїздці 
с. Точивки

•

7
6

“в которьіх то селах, 
мєновитє в Уєздьцах 
дьімовь тринадцять, 
а в Точьівьках дьімовь 
чотарьі за вьімартємь 
през повєтрє 
подданьїх тамошьньїх 
и спустошєнємь 
през нєпрьіятєля 
коронного тьіх добрь 
по квите новисьсими 
єкьсьакьторись ero мл. 
пана Бокия, которми 
квить прьі томь жє 
спустошеню 3 иньньїми 
квитами згинуль, 
убьшо”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 537 і 
зв., акт 409

» [Володимирське 
війтівство; 
війт] -Даніель 
Стемпковський

Кіндрат
Юркович,
підданий
Володимирськош
війтівства

м. Володимир, 
ґрунт, наданий 
на дідичне 
війтівство

6 А 12 подам’їв спустіло, 
бо люди вимерли від 
пошесті

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 396 і 
зв., акт 166

15.02 Дорога з 
Романовських 
Петрова Козика

Левко Ґилик, від 
усіх сіл

с. Жашковичі 
с. Волиця 
с. Мокрець 

[частина]

Разом
70

“а убьіло през повєтрє 
в тьіх всях по квите ero 
мл. пана Бокиевьшь 
трьідцать содень”

арк. 396 зв. -  
397, акт 167

»» [Діонізій Балабан]

Адам Білостоцький 
і його дружина

Анастазія Балабан

Марина
Ґрабовецька

Давид
Третяк[ович] 
і Ойсій 
[Качанович]

с. Хорохорин 
(в усіх 
чотирьох 
частинах)

30 “а спустошало по квите 
ero мл. пана Филипа 
Бокия през моровоє 
повєтрє дьімов трьідцат 
и два”

арк. 402 і 
зв., акт 172

17. 02 Костантий Пузина,
ДІДИЧ

Данило Сущеня с. Добрятин 
Присілки: 

с. Привередів 
с. Брухів

20

10
4

А “по квитє єго мл. пана 
Бокиєвьш” поменшало 
подам’їв: у с. Добрятин -  
на 23, у с. Привередів -  
на 6, у с. Брухів -  на 6.

арк. 404, 
акт 174

18. 02 Домінік Єло 
Малинський

Івашко
Герасименя

с. Пелза 
(Пелжа)

27 15 “а другии подданьїи 
с тих дванадцяти 
халуїгь през навєдзєнє 
Паньскоє плягою, 
моровим повєтрєм 
вимерли”

« в . 664л *
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 404 і 
зв., акт 175

» Роман
Загоровський,
[дідич]

Андрій Худа с. Малів 
с. Охматків

9
5

“сонь с тоє маєтьносьти 
Малєва и другоє сєла 
Охьматькова пана 
своєго подьімьного 
лявьдо публико на 
сеймику рєляцьійньїмь 
вь мєсьтє Турьіську 
постановєньш, водлугь 
квиту єго мл. пана 
Филипа Бокня, побо/щьі 
прошьлого воєводства 
Вольїнского, вибрати нє 
могьль, только з Малєва 
з димовь дєвєти, а з 
Охматькова з димовь 
пєти”;
“а убило за 
спустошенеє в тих то 
селах димовь по квите 
єго мл. пана Бокия 
дєвєтьнадцєть, с 
которьіх цєло зосьтальїх 
димовь двоє подимьноє 
вибравьши, до 
содданя єго мл. пану 
поборци тєпєрєпгьнєму 
привєзлємь”

арк. 405, 
акт 176

Ян Гулевич,
[дідич]

Єврейська громада

Пейсах
[Смаркович],
єврей

м. Гулівка 
[Гулевичів]

3 “ижь сонь за ро[з]ка- 
занємь єго мл. пана 
свого зь рєчоного 
мєстєчька Гулювьки 
з домовь жидовьских 
подимноє справедливе 
вибрал,... в которомь 
нє наличилєм болшєй 
зь позосталими 
господарями, толко три, 
а остатокь през повєтрє 
и пєрєйстя густиє И 
частиє жолнєрскиє 
спустошали”

арк. 412, 
акт 182

19. 02 Юрій і Олександр, 
сини покійного 
Міхала Пузини

Павло Тежик с. Страклів 
с. Страклівська 

Волиця

Разом
19

“по спустошєню прєз 
нєприятєля коронного 
и повєтрию, в року 
недавно прошлом 
[1652] будучим, в 
сєлє Стракьловє и 
Волици Стракловской 
нє маш вєнцєй димовь 
у подданих толко 
дєвєтнадцєт,... а 
убило двадцать чотири 
по квите єго мл. пана 
Хриниі/кого”

•А  665А в



“Лита зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

мастку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 415 зв. -  
416 зв., 
акт 185

»» Роман
Загоровський,
[дідич]

Клим Онищеня с. Загорів 
с. Кремеш

•

38
7

“я подьшного с тих 
добьрь Загорова 
водлугь квитовь ero 
мл. пана Бокия тєраз за 
спустошєнєм вибрати 
не могьль, только 3 
димовь тридцята и 
сосьми, а убьіло по 
тихь же квитах димовь 
сємь; з села Крьімєша 
з димовь с е м и , а убило 
димовь сосмь”

арк. 423 і 
зв., акт 192

20 .02 Андрій
Воронецький

Панас, Минчин 
зять

м. Раймісто 
[частина] 

с. Баб’є

Разом
14

“в которих добьрах пана 
моєго по квитє єго мл. 
пана Бокия за вимартєм 
прєз повєтирє подданих 
тамопгьних убьіло 
димовь ш єс т ”

арк. 423 зв. -  
424, акт 193

»» Миколай- 
Олександр Рамулт

Гаврило с. Колодежне 
с. Будища

Разом
17

“а убило по квитє 
урожоного єго мл. 
пана Филипа Бокия, 
поборци на coн час 
воєводства Вольшского, 
в Колодєжьнє двадцат, 
а в Будисчах дєсєт”

арк. 424 -  
425, акт 194

21 .02 [Миколай-Юрій
Чорторийський,
дідич]

Єврейська громада

Носан 
Ізраїлевич, 
міщанин, єврей

м. Клевань 7 “зо всих домовь 
жидовьских, вь мєстє 
Клєваню знайдуючихсє, 
коториє яко справедливе 
вибраль зо вьсих 
домовь тепер; так 
по знєсєню мєста 
Клєваня прєз corow, 
яко и сод нєприятєл 
Крижа Святого татаровь 
и рєбєлизантовь 
козаковь, таюкє и 
тепер свижо прєз 
повєтрє повимєралих, 
зостаючих”;
“в ... которих господари 
мешкають, толко сємь”

арк. 428 і 
зв., акт 197

99 Луцько-Брестське 
біскупство, 
власник; 
біскуп -  Андрій 
Ґембицький

Єврейська громада

Якуб
Фалькович,
єврей

м. Торчин 8 “я, Якубь Фальковичь, 
жид збору рабаньского, 
прьісєгаю... на 
том, ИЖЬ вь мєсьтє 
Торчьінє нє мапгь 
венцгй цєлозосьтальїх 
жидовьских домовь, 
вь которих господари 
мєпгькають, толко 
сосьмь, а убьіло и 
спусьтошало прєз

666А®
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

розньїє дєзолациє 
юд давьних часовь 
тринадца/п”

арк. 429 зв. -  
430 зв., 
акт 199

*» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Єврейська 
рабинська 
і караїмська 
громади

Юсько 
Якубович, 
міщанин, єврей

м. Деражня 12 “я, Юсько Якубовичь, 
жид збору рабаньского, 
мєсчанинь 
дєражєньскии, 
прьісєгаю ... на томь, 
ижь з мєстєчька 
Дєрадона з домовь 
жидовьских и 
караимьских 
подьімьноє содно 
справедливе вьібралек, 
вь которомь нє 
наличьілємь веньцеи 
халупь з мєпгькаючьши 
госьподарами, только 
жидовьских пять, а 
караимьских сємь; 
сосьтатокь домовь, 
под чась войньї 
козаг/коє и инькурсьш 
татарских, такьжє 
пєрєхожєня хоругьвий 
жольнирьских, яко 
и морового повєтра, 
жьідовьских вьімєрьло 
и знєсєно, на чьімь, ижь 
справедливе, прьісєгаю”

арк. 430 зв. -  
431, акт 200

»» [Альбрихт- 
Станіслав 
Радзивілл, дідич]

Єврейська громада

Мошко 
[Маєрович], 
міщанин, єврей

м. Олика 18 “я, Мопгько, жьід збору 
рабаньского, 
мєсчанинь ООЛИ2/ЮШ, 
присєгаю ... на 
томь, ижь я з мєста 
О лики 3 ДОМОВЬ 
ЖЬІДОВСКИХЬ подьшноє 
одно справедливе 
вибрабрилємь [так у 
тексті], в которомь нє 
наличилємь вєньцєй 
халупь з мешкаючими 
господарами, ішко 
сосмнадьцать, а 
юстатокь прєзь 
инькурьсие козаг/киє 
и моровоє повєтрє 
спустошало”

арк. 431 і 
зв., акт 201

[Самуель
Лещинський],
ДІДИЧ

Єврейська громада

Ірш, міщанин, 
єврей, школьник

м. Торговиця 7 “а состатокь прєзь 
нєприятєля короньного 
и морово повєтрє 
спусьтошало”

«А  657*®®



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 431 зв. -  
432 зв., 
акт 202

» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Єврейська громада

Шлома 
[Рафалович], 
міщанин, єврей

м. Степань 20 “иньшьіє домьі зас 
розьнихь ЛЄТЬ В ТЬІЄ 

вомньї и повєтрє 
спустошальїє”

арк. 432 зв. -  
433, акт 203

»» Криштоф Чаплич 
[Шпановський]

Гордій Сатченя 
і Данило 
Лук’яненя 
з с. Понебель

Третини сіл: 
с. Понебель 
с. Корпилівка 
с. Рогачів

Разом
17

“м и ... 3 помєнєного 
села Понєбьіля, такьжє 
зь сєль Корьпиловьки и 
Рогачова, з трєх частєй 
неделеньїх маєтьносьти 
пана нашого, з 
дьімовь сємьнадцати 
справедливе 
вьібравьшьі, для 
содданя соного до ero 
мл. пана поборцьі 
прьінесьлисьмьі.
В которьіх то селах 
помєнєньїх по 
квите новисьсими 
єкьсьакьторись 
ero мл. пана Филипа 
Бокия за вьімартємь 
през повєтрє подданьїх 
тамошних убьіло 
дьімовь двадцать три”

арк. 434 зв. -  
435, акт 205

»» Самуель
Лещинський, дідич 

Єврейська громада

Юсько 
Шломович, 
міщанин, єврей

м. Корець 10 Вказано тільки кількість 
єврейських димів. 
Кількість знищених 
і спустілих в акті не 
зазначено.
“а оосьтатокь прєз 
непрьіятеля и повєтрє 
спусьтошало”

арк. 453 і 
зв., акт 206

Самуель
Лещинський,
[дідич]

Єврейська громада

Юсько
Мордухаєвич, 
міщанин, єврей

м. Межиріч 8 “а оосьтатокь прєз 
непрьіятеля и повєтрє 
спусьтошало”

арк. 442 зв. -  
443, акт 213

22. 02 Стефан і
Костантий
Сасиновські

Тиміш Рибак с. Більче 
[Луцького 
повіту] 

с. Залужжя 
Кременець
кого повіту 
(частина)

4

5 “я подьімьноє содно 
водлугь ухвали сєимику 
Туриского з помєнєного 
села Билча, маєтносте 
пановь моихь, з димовь 
пята справедливе 
вьібравьши, для оодданя 
соного до ero мл. пана 
поборци принєслєм, вь 
которомь сєлє Билчу по 
квите ero мл. пана Бокия 
за вимартємь

« є . 668-»т
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

подданьїх убьіло 
дьімовь два, а на части 
панєє Лєпєсовицькоє, 
тьш жє паномь моимь 
належачої, в том жє 
сєлє Бьіл[ч]у, тамжє 
вь сєлє Залужу на 
части их мл. вь повсте 
Крємєнєцькомь будучої/ 
убьіло дьімовь пал. 
сосма, а тепер жадного 
диму нимапгь”

арк. 443 і 
зв., акт 214

?» Ян Головинський, 
дідич с. Кривичі, 
державець 
с. Люхче (а 
підлегле “юрє 
юрдинацишнис”)

Стефан
Іван

с. Кривичі 
с. Люхче

6
12

“мьі подьшноє (одно 
з сель Кривичь и 
Люхча справедливе 
вьібралисмьі, вь которьіх 
нє наличилисми вєньцєй 
халупь с позосталими 
господарами, только 
я, Стєфаи; в Кривичах 
домовь тест цєлих, 
а спустошало по 
квите єго мл. пана 
Бокиєвьш сємь. А я, 
Ивань, вь сєлє Люхчу 
домовь дванадцєть, 
а по квитє єго мл. п. 
Бокиєвьш убило халупь 
чотьірнадцє/я”

арк. 443 зв. -  
444, акт 215

»» Андрій та Гієронім 
Святополки 
Четвертенські, 
державці

Мисько Чурило с. Майків 
(половина)

15 4 “прєз розєстє для голоду 
и повєтра”

арк. 445 і 
зв., акт 218

»> Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Адверт, державець

Курило Зґуж с. Грем’яче 2 “а состатокь за 
розєг/стєм и вимартєм 
подданих, то ест халупь 
три, по квитє пана 
Бокиєвьш спустошало”

арк. 455 і 
зв., акт 6

3. 03 Олександр Чаплич, 
[дідич]

Іван Башараб с. Скриголови 8 5 димів вимерло “прєзь 
повєтрє в року [1652]”

арк. 455 зв., 
акт 7

»> Марцин Лобос, 
[дідич]

Лаврін с. Загорівщина 4 “по содданьш подцшньш 
єго мл. пану Бокиєвьш 
нємаш балшєй димов в 
помєнєной маєтности, 
тило чотири, а убило 
сосмь”

арк. 477 -  
478, акт 21

5. 03 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Вацлав Севрук, 
державець [на 
ординатському 
праві]

Мисько Заєць с. Радів 
(частина)

1 “а оостаток, тоест 
дьш таїсжє содє«, по 
квитє пана Бокиєвьш 
спустошал”



‘Яитазльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 479 зв. -  
480, акт 24

»» Павло Гулевич 
Дрозденський, 
[дідич]

Дмитро 
Пороскало і 
Микита Чайчич 
з с. Дроздні

с. Дроздні 
с. Гунчий Брід

•

Разом
20

“в которих то добрахь 
сєлє Дроздьняхь и 
Гунчомь Бродє по квитє 
новиссими єкзакьторис 
єго мл. пана Филипа 
Бокия за вимартьємь 
прєз повєтрьіє подданих 
тамошних убило 
димов с єм”

арк. 483 і 
зв., акт 27

6. 03 [Стефан Святополк 
Четвертенський], 
дідич м. Четвертая 
Нова, державець 
половини
м. Четвертая Стара 
і м. Володимирець

Вацлав Святополк 
Четвертенський, 
дідич половини 
м. Четвертая Стара

[Миколай 
Святополк 
Четвертенський], 
м. Курчиці (форму 
володіння не 
вказано)

Єврейські громади 
названих міст

Ансел, єврей 
з м. Четвертая 
Нова
Шлома, єврей 
з м. Четвертая 
Стара

м. Четвертая 
Нова
(Боровичі) 

м. Володими
рець 

м. Курчиці 
м. Четвертая 

Стара

1

3

Йдеться тільки про 
кількість єврейських 
димів.
“я, Аисєль, присєгаю 
пану Богу, иж в 
мєстєчьку Новоє 
Чє/пвєртьни, алиась 
Боровичахь, нємапп» 
домовь жидовских 
ТЄПф, толко ©дєн, 
а в мєстєчку єго мл. 
пана подкоморого 
браславского 
Володимєрцу нємапгь 
жадного диму. Такжє 
в мєстєчку кнє с̂. єго 
мл. пана минского в 
Кручичах [!] нимаш 
жадного диму.
И я, Шлома, присєгаю,
... иж в мєсгє Старом 
Чємвєртьни на ©бохь 
половицахь, такь 
заставьной кнєлс. єго 
мл. пана подкоморого 
браславьского, яко
И ДЄДИЧНОМ кнє с̂.
єго мл. Ваг/лава 
Чє/ивєртєньского, 
нимапгь балшєм димовь 
ЖИДОВЬСКИХ, толко 
три. А ©статокь в 
тих всихь мєстєчьках 
ротними часи, такь 
прєз инькурсиє 
нєприятєлскиє, яко 
тєжь повєтрє моровоє 
И пєрєход ЖОЛНЄ/7СКИЙ, 
спустошало”

арк. 486 зв. -  
487, акт 30

8. 03 Ян Мелешко, 
[державець]

Супрун с. Калусів 18 “в сєлє Калусовє пана 
моєго маєтноста нє 
маш балшєй халупь, с 
которих би подданиє 
роботизну ©дправова/ш,

•А  670
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

тшко сосмьнадцєть, 
абовєм по квитє ero мп. 
пана Бокиєвьім убило 
с єм”

арк. 487 і 
зв.,акт31

»» Андрій Гулевич
Воютинський,
дідич

Сенько
Брилевич

с. Воютин 
(частина)

4 “а по квитє его мл. пана 
Бокия спустошало в той 
части дьімов дєвєть”

арк. 497 зв. -  
498, акт 40

10. 03 [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Ян Головинський, 
[державець]

Давид, двірний 
паробок

с. Головин 
(частина)

6 “на части ero мп. пана 
Яна Головинского, пана 
моєго, в сєлє Головине 
будучої, жадная халупа 
з мешкаючим подданим, 
которий бьі роботизну 
его мл. соддавал и сод 
которого би податоюь 
до Скарбу дойти 
мопть, нє найдуєтсє, 
албовєм тая част его 
мл. пана Головинского, 
пана моєго, єст 
здєзолсованая, в которой 
бьіло подданьис шєсть, 
а тєпср по квитє его мл. 
пана Бокия жадного 
нимапгь”

арк. 498 -  
499, акт 41

»* Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Марцин
Кобилецький,
державець

Костюк Гомонча с. Новосілки 45 15

арк. 499 і 
зв., акт 42

»* Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Марцин
Кобилецький,
державець

Юрко
Сиракович

с. Країв 33 12

арк. 499 зв. -  
500, акт 43

11.03 Адам і Олександр 
Білостоцькі, дідичі

Яцько Янчик с. Білий Стік 
(частина)

12 “а убило по квитє его 
мл. пана Бокиєвим 
за вьімартємь прєз 
моровоє повєтрьє пят”

арк. 507 зв. -  
508, акт 50

Генрик
Кашовський,
[дідич]

Єврейська громада

Абрам 
Якубович, 
міщанин, єврей

м. Мельниця 3 2 “я, Абрам Яку[б]ович, 
присєгаю,... иж 
в мєсьтє Мелници 
домовь жидовских такь 
з давньїхь часовь, яко 
прєз всю инкурсию, 
такь ребєлизамтовь 
Речи Посполитоє, яко 
и нєприятєля Крьіжа 
Свєтого, и презь



“Лита зльїе”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

моровоє повєтрє болшей 
нє било, тиле три, 
а тепер талко всєго 
оостало домов два, в 
которих господарє 
зостают”

арк. 508 зв. -  
509, акт 51

я [Самуель
Лещинський,
дідич]

Єврейська громада

Іцко Абрамович, 
міщанин, єврей

м. Чорторийськ 3 “я, Ицко Абрамович, 
жид збору рабаньского, 
мєсчанинь чартоиский, 
присєгаю,... юс я 
з мєста Чарториска
3 ДЬІМОв ЖИДОвСКИХ
подьшноє (одно 
справедливе вибралємь, 
в котором тєпєрь 
нємаєпгь болшєй 
халупь з меншаючими 
господараліг/, только 
три..., оостатокь, прєзь 
инкурсиє нєприятєля 
коронного и повєтрьє 
моровоє И ИНШЬІЄ 

плякти и припадки 
розниє з допусчєня 
Божого будучиє, роковь 
прошльїхь вимерло, 
згинуло и спустошало”

арк. 509 і 
зв., акт 52

»» [Криштоф Сапега, 
дідич]

Єврейська громада

Мошко 
Абрамович, 
міщанин, єврей

м. Несухоїжі 4 “я, Моппсо Абрамович, 
жид, присєгаю..., иж 
в мєстє Нєсухоижахь 
ДОМОВЬ жидовьскихь 
прєз вси инькурсиє, 
такь рєбєлизаньтовь 
Рєчи Посьполитоє и 
нєприятєля Крижа 
Свєтого, и прєз моровоє 
повєтрє, нє оостало 
домовь, в которих 
господарє cym, тилє 
чотири”

арк. 509 зв. -  
510, акт 53

і» Королівське місто 

Єврейська громада

Арон Зелькович, 
міщанин, єврей

м. Ковель 20 20 “я, Арон Зєлкович, 
жид збору рабаяского, 
собиватє/z и мєсчанин 
ковєлскиг/, присєгаю..., 
иж я з мєста Ковьля 
3 ДЬІМОв жидовских 
подьшноє (одно 
справедливе вибралєм, 
в которам тепер 
нє мапгь большєн 
халупь з господаралш 
мєпгькаючьши, только, 
яко и перед тим било

« А  672 А®
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

вєдлуг квиту давьного 
єго мл. пана Крьшгьтофа 
Линєвьского, поборцьі 
на юнь час [1649 р.] 
воєводства Вольїньского 
бьівьшого, и иньньїх, 
двадцяти, а нє большєм”

арк. 510 і 
зв., акт 54

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Францішек 
Вільчек, державець

Максим, Ілин 
син

с. Тотовичі 16 “в которам сєлє 
помєнєном за [в]ьімартєм 
прєз повєтрє и розємстє 
подданьїх тамоптьньїх 
по квитє новиссими 
єкьзакторис ero мл. пана 
Филипа Бокєя убьіло 
дьімовь сємнадцят”

арк. 511 і 
зв., акт 56

»» Семен
Городиський,
[дідич]

Петро Дацюк с. Городище 
(половина) 

с. Лаврів 
(частина)

2

2

“в сєлє Городисчу на 
половици пана моєго 
дьімов толко два, а 
спустошало дьімов 
юдинадцєт; в Лавровє 
на части топш: пана 
моєго дьімовь толко два, 
а спустошало дьімов два 
по квитє єто мл. пана 
Бокиєвьш”

арк. 511 зв. -  
512, акт 57

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Єврейська громада

Шмойло 
Лейбович, 
міщанин, єврей

м. Бережниця 5 Йдеться тільки про 
кількість наявних 
єврейських димів;
“я, Шмойло Лєйбовичь, 
жид збору рабанского, 
мєсчанин бєрєлсниі/кий, 
прьісєгаю..., ілж в мєстє 
Бєрєжсници, маєтности 
кнєде. єго мл. пана 
воєводи краковского, 
нє мапгь болшєй 
дьшов жидовских с 
позостальши господа- 
рами, толко пят”

арк. 515 зв.-  
516, акт 60

12.03 Самуель
Лещинський, дідич

Янова Янчевська
Новоселицька,
державець

Степан Неділка с. Деражня 
Велика

12 1 “в помєнєнам сєлє 
Дєражгной Вєликом за 
єкзакьции єго мл. пана 
Филипа Бокия, побо/щи 
бившого воєводства 
Вольїнского, бьіло 
дьшовь дванадцать, 
а по квитє єго мл. 
такь за спустошєнем 
тоє маєтности сод 
нєприятєля коронного, 
яко и розашстємь сє 
свовалнє подданьїх

85 - 8-929 673 А »
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

тамошьньїх до 
козаков, убило дьімов 
содинадцеть, а тепер 
нимапгь болшєи дьімов 
тшко ©ден, што я сам 
мешкаю”

арк. 516 і 
зв., акт 61

»» Стефан Лада, 
[дідич]

Іван Охріменя, 
війт

с. Ружин 
(частина)

25 “я подьшное (одно 
водлуг ухвали сєг/мику 
Туриского з маєтносте 
помененого пана моєго 
вишрєчоного села 
Ружина с части его ш. 
з дьшов двадцети шипи 
справедливе вибравши, 
для ©ддаия ©ного до 
его мл. пана поборци 
принєслєм, в котором 
то сєлє по квите его 
мл. пана Филипа 
Бокия новиссими 
єкзакьторис жолнер 
компании его мл. 
пана воєводи руского 
[Єреми Вишневецького] 
усарскоє в тягненю 
будучи, и прєз 
чотири дни стоячи, в 
помененсш сєлє Ружинє 
спалили халупь семь”

арк. 516 зв. -  
517, акт 62

»* Королівське місто

Єврейська 
рабинська і 
караїмська 
громади

Вольф 
Маєрович, 
міщанин, єврей

м. Луцьк 29 “я, Волфь Маєрович, 
жид збору рабанского, 
мєсчании мєста его кор. 
мл. Луї/ка, присєгаю...,
иж Я ПОДЬШНОЄ 3 
домовь ЖЬІДОвСКИХ 
рабаяских и караимских 
в мєстє Луцку 
будучих справедливе 
вибралємь, в котором 
нє наличилєм болшей 
халупь с позосталими 
господарами, тшко 
двадцєт дєвєть, а 
©статокь такь прєз 
уставичного жолнєра 
яко и прєз повєтрє 
спустошало”

арк. 517 і 
зв., акт 63

>* Корецький 
монастир малих 
францисканців

Гіацінінтус
Кринський,
ксьондз,
чернець

с. Дуплянки 22 “час/ию за спустошена 
прєз нєприятєля 
коронного тоє 
мае/иноста, частю теж 
за розєстєм сє своволнє 
подданьїх тамошьньїх з 
жонами, дє/ими и

«А  674 А *
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

всєю субьстаяциєю до 
рєбєлизаитовь козаков, 
нє зостало жадного 
даму”

арк. 517 зв. -  
518, акт 64

Адам
Жабокрицький Грицько

Частини сіл: 
Жабокрики 
Ситанка

Разом
4

“бовємь по квитє его 
мл. пана Филипа Бокия 
убьіло дамов сємь”

арк. 527 і 
зв., акт 71

13. 03 [Ян Замойський], 
дідич

Валентий
Ґослиновський,
державець

Самуель Стралка, 
[державець]

Гришко
Хомлянчик

с. Кошатів 
Великий: 
частина 
Ґослинов- 
ського 
частина 
Стралки

5

1

2

1

“на часьтн помєнєного 
его мл. пана Валєятого 
Кгослиновьского, 
пана моєго, держави 
на тот час его мл., 
а пєрєд тим -  пана 
Пєтровскоіо”;
“под чась єкзакьции его 
мл. пана Филипа Бокия, 
поборци бьівшого 
воєводства Вольшского, 
било дамов пят, а 
по квнтє его мл., так 
за вибраньємь од 
татаров в неволю, яко 
и вимартьємь прєз 
повєтрє подданидг, 
убило димовь три, а 
тєпєр талко зостаєт 
дамов два, а нє болшєй. 
А на части зас пана 
Самуєля Стралки, Taw 
жє в Кошатовє будучої/, 
яко пєрєд тилі бил 
дамь оодєнь, такь и 
тєпер талко шдєнь дьш 
зостаєт”

арк. 527 зв. -  
528, акт 72

łł Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Катерина
Касперова
Боґуцька,
державець

Гаврило
Кашпорович

с. Кораблищі 
(третина)

5 “а ©статокь, то єст 
дамов шест, в року 
прошлалі прє? повєтрє 
вимерли по квитє его 
мл. пана Бокиєвьш”

арк. 531 і 
зв., акт 76

14. 03 Самуель
Лещинський,
[дідич]

Єврейська громада

Лейба
Абрамович,
єврей

м. Троянівка 3 “я, Лєі/ба Абрамович, 
жид збору рабанского 
з мєста Трояновки, 
подданмй его мл. пана 
воєводича дєрбьского, 
присєгаю..., иж в 
мєстє Трояновцє нє 
мапгь болшєі/ дамов 
халупь, в которьис 
людє мєшкают, талко 
три, а состатокь прєз 
разньїє дєвастации 
спустошало”

85*
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 531 зв. -  
532, акт 77

»> Геліяш
Єловицький,
[дідич]

Єврейська громада

Мисан 
Ізраїлевич, 
міщанин, єврей

м. Сокіл

•

4 “я, Мьісаи Израєлєвич, 
жид збору рабамского, 
мєсьчанинь соколским, 
подданьш урожоного 
его мл. пана Гєлиаша 
Єловиг/кого, 
присєгаю..., пж я 
подьшноє в мєстє 
Соколю справедливе
3 ДЬІМОв ЖИДОвСКИХ 
вьібралємь, гдє не 
наличьілєл/ баяшєй 
халупь, тшко чотири, а 
состатокь през жалнєра 
уставичного и моровоє 
повєтрє згинуло”

арк. 534 і 
зв., акт 80

15. 03 [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Даніель
Осовський,
державець

Левко Ярмачко з 
м. Красилів 
Назар Орлоченя, 
від обох сіл

м. Красилів 
Належні 
села:
Западинці 'ь 
Голинки /

Разом
10

15

Разом
10

“в помєнєномь мєстє 
Красиловє нє маш тєпєр 
большєй дьімов, тшко 
пятнадца/и, а по квитє 
єго мл. пана Филипа 
Бокия, єксакьторьіс 
новиссими, убьіло 
дьімовь пятнадьцат.
А в сєлє Западинцах и 
Голинках яко бьіло за 
поборства тогожь єго 
мл. пна Бокия дьімовь 
дєсєт, такь и тепер 
дєсет зостаєт”

арк. 538 -  
539, акт 83

17. 03 Спадкоємці [Юрія]
Оссолінського,
дідичі

Криштоф
Линевський,
державець

Іван Пасічник с. Копитків 24 6 “за ршньїми 
припадками и 
вьімартьєл* подданьїх 
убьшо оосмьнадцєть”

арк. 539 і 
зв., акт 84

»» [Анна-Алоїзія 
Ходкевич, дідич 
однієї частини 
міста]

[Владислав-
Домінік
Заславський, дідич 
другої частини]

Єврейська громада

Зишман
Лахманович,
єврей

м. Острог 
(разом)

5 “становши сочєвисто 
нєвєрньїм Зишмань 
Лахьманович, жид 
збору рабаяского 
з мєста Острога, 
соповєдал урядови 
нинєшнєму и до 
вєдомости доносиль,
ИЖ  СОНЬ ПОДЬІМЬНОЄ
содно, в Турьіску 
року свєжо прошлого 
[1652] уфалєноє, в
ПОМЄНЄНЬІМЬ мєстє 
СОстрогу, такь на части 
кнєдо. его мл. пана
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

воєводи краковьского 
[Владислава-Домініка 
Заславського], яко и 
на части кнєденьї єє 
мл. панєє воєводиноє 
вилєнскоє [Анни-Алоїзії 
Ходкевич], с позосталих
ДЬІМОв ЖИДОвСКИХ
вибрал, гдє нє наличьіл 
балшей димов цєлих, 
толко пят”

арк. 558 зв. -  
559, акт 102

24. 03 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Янова Прилуцька, 
державець

Олекса
Ситаленя

м. Ташки 

с. Цвітоха 2

6 “я подьшное содно 
з мєстєчка Ташокь 
справедливе 
вибралємь, гдє нє 
наличьілємь болшєй 
халупь з позосталими 
господарами, толко 
чотири, албовємь в 
толі мєстєчку Ташках 
по квите Є20 мл. пана 
Бокиєвимь спустошало 
димов пєтдєся/и шєсть; 
в сєлє зас Ц витоши 
перед тьш било 
димовь два, а тепер нє 
мапгь жадного диму; 
жидовских зас домов 
килка било, а тепер ани 
дому, ани жида жадного 
нє маєшь”

арк. 559 і 
зв., акт 103

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Длотовський,
державець

Данило
Деркацький,
славутинський
міщанин

м. Славутин 
Присілки: 

с. Миньківці 
с. Бачманівка 
с. Богушівка 
с. Рудня

Разом
52

6

3
3

“з мєстєчка Славутина з 
ДЬІМОв шести, 
з села Мєкковєг/ з димов 
трох, з села Бачмановки 
з димов трох 
справедливе вибралєм, 
в которьіх то добрах 
за єкьзакьции его мл. 
пана Бокия било димов 
пє/ядєся/и два, 
а по квите его 
мл. прєз ршние 
припадки спустошало 
и убило димов 
чотирдєсят; 
а в селах Богушовцє и 
Рудной жадного диму 
нє мапгь,
кгдьижг фундитус сод 
нєприятєля коронного 
сут знєсєниє”

86 - 8-929 677
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 563 -  
564 зв., 
акт 106

»» Петро, Андрій і Ян 
Річицькі, [дідичі]

Войцех
Шимановський,
слуга
Мисько Зубчич 
Радко Деркачик 
Гаврило Трач

м. Стобухва 
с. Обзир 
с. Верхи •

78
50
5

“в которьіх то 
маєтностяхь 
ПОМЄНЄНЬІХЬ по квитє 
его мл. пана Бокия, 
поборци пропіл ого 
воєводства Вольшского, 
такь за ©дєйстємь проч, 
яко и вимартьємь прєз 
повєтрьє подданихь 
тамопгьньїхь убьіло 
дьімовь пя/идєсять 
пять”

арк. 571 зв. -  
572, акт 114

27. 03 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Миколай
Холоєвський,
державець

Лесько
Гайдученя

с. Шельвів

с. Завадинці 
с. Гнойничка 
с. Ледянка

4

4
3

“нє наличьілєлі ба/ппем 
дьшов з мєшкаючьіми 
господарами, толко 
в сєлє Шєлвовє 
дьімов чотири; в сєлє 
Завадинцахь дьімов 
чошри, а убьіло по 
квитє его мл. пана Бокия 
в том сєлє Завадшщах 
за розєстєм сє проч 
подданьїх тамошьньїх 
дьшов чошри; в сєлє 
Гнойничце димов толко 
три; ин сулма всего 
дьшов юдинадцєт, 
а нє болшей; а в сєлє 
Лєда/щє, яко перед тим 
вод луг квиту его мл. 
пана Бокия нє бьіло 
жадного диму, так и 
тепер нє найдує/исє дьш 
жадеи”

арк. 631 і 
зв., акт 125

28. 03 Адам-Олександр 
Санґушко, [дідич]

Єврейська громада

Якуб Йонович, 
єврей

м. Камінь 8 “я, Якубь Исоновичь, 
жид збору рабанского 
з мєста Каменя, 
маєтности шєж. его 
мл. пана воєводи зємь 
В ольіньскихь, прьісегаю 
... на тол#, иж в мєстє 
Каменю нє найдуетьсе 
болшєй цєло зостальїх 
домов жидовских, в 
котормх господарє 
мешкають, толко юсмь, 
а состатокь спу[с]тошало, 
такь моровьш повєтрєм, 
яко и прєз частий 
пєрєход жалнєра; 
а перед тилі прєз 
козаков воєн прошльїх 
вигинули”

в й . 678-
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 645 зв. -  
646, акт 9

1.04 Адам-Олександр 
Санґушко, дідич

Маріанна з
Четвертенських
Андрієва
Кашовська,
державець

Галон Штинець с. Воєгоща 
с. Кри[мне] 
с. Бронниця

Разом
31

“я подьімнос одно вь 
Вомгосчьі, Кри[м]єм и 
Броньницьі 3 дьімовь 
тридцєти и (одного 
справедливе вьібрал и 
єго ш. пну поборцьі 
соддал, а по квите пна 
Бокиевсш в тьіх сєлахь 
спустошало халупь 
содинадцеть”

арк. 648, 
акт 13

2 .04 Киліян
Вільгорський,
[дідич]

Єврейська громада

Яків Вольфович, 
єврей

м. Горохів 5 “я, Яковь Вулфовичь, 
жид з мєста Горухова, 
присєгаю... на томь, 
иж я подьшноє (одно 
вьіжеймєнованоє 
з мєста Горухова з 
ДОМОВЬ жьідовьских 
справедливе 
вибралємь, гдє нє 
найдуетьсе болшей
ДОМОНЬ ЖЬІДОВЬСКИХ
з мешкаючими 
господарами, толко 
пять, а (остатокь прєз 
нєприятєля коронного 
и повєтрє моровоє 
спустошало”

арк. 648 і 
зв., акт 14

»> Филип Бокій
[Печихвостський,
дідич]

Семен
Порицький3 
с. Печихвости

[Частини сіл]: 
Бодачів 'І 
Смиків /  

Печихвости 
Навколиски) 
Милятин /

Разом
14
12

Разом
6

“а по квите тоголс 
випгьрєчоного єго мл. 
пна Бокия, пна моего, 
которий бьиі поборцою 
прошльш, такь прєзь 
нєприятєля короньного, 
яко повєтрє моровоє, 
и пройстя частиє 
жалнирские, убьіло 
в тих маєтьностях 
димовь сорокь чотири”

арк. 649 зв. -  
650, акт 16

3.04 Катерина 
[Святополк 
Четвертенська], у 
першому шлюбі 
[Єронімова] 
Харлеська, [дідич]

Єврейська громада

Міхель, єврей м. Новий 
Острів 
(Вишеньки)

2 “я, Михєл, жид збору 
рабаньского з мєстєчка 
Нового Острова алиас 
Вишєнєкь, присєгаю..., 
иж в мєстє Новолі 
Острове нє знайдуєтьсє 
болшей домовь 
жьідовьских, тшко два, 
а нє болшєй, с которьіх 
би податки могли 
бьгги даниє до Скарбу 
Речи Посполитоє, а 
иньшиє доми прєзь 
розниє инькурсиє 
нєприятєлскиє и 
переходи жолнирские 
спустошали”

86* 6 7 9  А ®



‘Яита злш ’

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 653 зв. -  
654, акт 22

4 .0 4 Людвік Пузина, 
державець

Федір
Лошакевич

с. Бруховичі

•

22 “я подьшноє содно 
вьіжєммєнованоє 
с помєнєного села 
Бруховичь справедливе 
вибралєм, гдє не 
наличьиієм балшєи 
димовь з господарами 
мєпгькаючими, 
тшко двадцать два, 
абовємь по квите 
его мл. пна Бокия в 
помєнєномь сєлє, такь 
за розойстєм се прєчь, 
яко и вьімарьтємь презь 
повєтрьіє моровоє 
подданьїх тамочних, 
убьіло дьімовь 
дєвєтнадцать”

арк. 654 і 
зв., акт 23

» [Сенюти, дідичі] 

Єврейська громада

Зелік Ізраїлевич, 
міщанин, єврей

м. Ляхівці 4 “невєрний Зєлиюь 
Израєловичь, жид збору 
рабаньского, мєсчанинь 
ляховєцкии, соповєдал 
то мни, урядови и до 
вєдомости доносил, иж 
©нь подьшноє (одно ... 
[з] ДЬІМОВЬ жьідовьских 
справедливе в 
помєнєнал/ мєстє 
Ляховцах вибрал”;
“иж в мєстє Ляховцах 
нє мапгь болшєй димовь
ЖЬІДОвСКИХ, И ДЬІМОВЬ,

в которьіх госьподари 
мешкають, только 
чотири, а нє болшєм, а 
юстатокь в тиє вошш 
и повєтра знисчало и 
спустошало”

арк. 654 зв., 
акт 24

5 .0 4 Ян Замойський, 
дідич

Криштоф Дунін 
Шпот, державець

Гаймос с. Коїгговичі 2 “а убило по квите єго 
мл. пана Бокиєвьш 
оосмь димовь”

арк. 657 і 
зв., акт 28

»» Олександр Гулевич 
Дрозденський

Яцько
Федькович

с. Черемошне

с. Семеренки 
[частина]

Разом
22

“абовєлі в тих (обох 
селах по квитє єго 
мл. пна Бокиа презь 
вимартє повєтрєм 
и розог/стєм прєчь 
подданих тамошньїх 
убило димовь сєм”

арк. 665 і 
зв., акт 33

7 .0 4 Корнеліуш
Тарновський

Марцин
Кравець,
двірник

с. Мощона 2

'

“в помєнєномь сєлє 
Мосчоноє, маєтьности 
пана моето, за

« л . 680



1652р. лфвтня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

єкьзакьции єго мл. 
пана Бокиа, поборьци 
прошлого, бьіло 
дьімовь два, с которьіх 
подьімноє обдавано, 
лєчь по квитє єго мл. и 
тьіє два дими убьіли, а 
то для тялского повєтра, 
тамь на тот час 
пануючого, гдє содньїє 
вьімерли, а другиє для 
частих пєрєходовь 
жолнєрских прєчь 
пошли”

арк. 665 зв. -  
666, акт 34

»» Королівщина

Петро-[Ян]
Муканський,
державець

Семен Лапчич м. Вижва 
с. Вижва 

Стара

Разом
15

“абовємь по квитє єго 
мл. пна Бокиа, поборьци 
бившого воєводьства 
Вольїньского, за 
вьімарьтємь подданьїх 
тамошньїх прєзь 
повєтрє моровоє в 
помєнєньїх добрах 
убило ДЬІМОВЬ 

двадцать”

арк. 667 зв. -  
668, акт 37

»» [Андрій
Єловицький,
дідич]

Криштоф
Пстроконський,
державець

Іван Чижик с. Микитичі 
с. Підлужжя

6
6

2 “а то для великого
спустошєня
неприятєльского”

арк. 668 зв. -  
669, акт 39

»» Ярош Корницький, 
державець [на 
ординатському 
праві]

Кміта,
Голиппсів зять

с. Радів 
[частина]

3 “албовємь по квитє 
єго мл. пна Филипа 
Бокиа, єкзакьторис 
новисьсими, прєзь 
моровоє повитриє тамь 
на тоть час кграссаньтє 
пануючоє, такьжє и 
прєзь частий пєрєход 
жалнерским убило 
оосмнадцєть, а тепер 
толко три зостаєть”

арк. 669 і 
зв., акт 40

»» [Анна-Алоїзія 
Ходкевич], дідич

Казимир
Браницький,
державець

Сидір Ющеня с. Клепачі 3 “абовємь по квитє 
єго мл. пна Бокиа за 
помстємь своєвалнє 
до козаковь подданьїх 
тамопгьньїх убьіло в 
томь сєлє Клєпачах 
димовь сємьнадцать”

арк. 673 зв. -  
674, акт 46

8.04 Ян-Олександр 
Данилович, [дідич]

Єврейська громада

Пінхас
Ілляшевич,
єврей

м. Андріїв 
(Березне)

5 “я, Пиньхас 
Илляшєвичь, жид з 
мєста Аньдрєєва



"Литазхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

•

алиас Бєрєзного, 
прьісєгаю... на томь, 
ілж я подимьноє одно 
вьіжємменованое
С ПОМЄНЄНОП)

мєста Аньдрєюва 
алиась Бєрєзьного, 
маєтьности пна моєго, 
з домовь жьідовьских 
справедливе вьібралємт», 
гдє нє наличьілємь 
болшєй домовь, толко 
пять, а состатокь, такь 
прєз воину козацкую, 
яко и моровоє повєтре, 
спустошало”

арк. 674 і 
зв., акт 47

»> Андрій Фірлей, 
[дідич]

Єврейська громада

Тобіяш
Жунделевич,
єврей

м. Мосор 1 “нєверним Тобиапгь 
Жуньдєлєвичь, 
жид з мєстєчька 
Мосора, маєтьности 
вєлмолсного єго мл. пна 
Аньдрєа з Дубровицьі 
Фирлєя, державьци 
смидиньского, присєгу в 
справє нижєммєнованои 
за вьіданємь собє роти 
виконань”;
“ижь в помєнєномь 
местєчку Мосорє нє 
мапгь болшєм домовь
ЖЬІДОВЬСКИХ, толко

мои оодєнь, в которомь 
на тоть чась, яко з 
иньшого мєста зашльш, 
мешкаю; абовємь в 
том мєстєчьку Мосорє 
илє било жидовь, 
вси -  содни под час 
воєнь козацких 
вигинули, другиє в 
тоє срокгоє повєтрє 
вимерли, иньпшє зас 
согнємь припадковьімь 
вигорєли, такь жє 
тепер жадного дому 
жьідовьского, ани жида, 
сопрочь мене, нє маепгь”

арк. 677 зв. -  
678, акт 50

9 .0 4 Ян-Олександр 
Данилович, [дідич]

Єврейська громада

Шлома
Абрамович,
єврей

м. Тучин 5 “Шлома Абрамовичь, 
жид з мєста Тучина, 
присєгаю ... на томь, 
иж я подьімьное содно 
вьіжєнмєнованос с 
помєнєного мєста 
Тучина з домовь



1652 р. лфвтня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

жьідовьских справедливе 
вьібралємь, гдє нє 
наличьілємь болшей 
домовь з мєскаючьіми 
госьподарами, толко 
пять, а ©статок, такь 
прєзь вомну козацкую, 
яко и моровоє повєтрє, 
спустошало”

арк. 678 і 
зв., акт 51

»> [Олександр 
Конецпольський], 
дідич

Єврейська громада

Давид
Мойзешович,
єврей

м. Радивилів 1 “я, Давид
Моизєшовичь, жид 
з мєста Радивилова, 
прьісєгаю ... на томь, 
иж я подьшное (одно 
вьіжєг/мєнованоє с 
помєнєноє маєтьности 
пна моєго мєста 
Радивилова справедливе 
для ©дданя єго мл. пну 
побррцьі принеслсш, гдє 
нє наі/дуєтьсє болшєі/ 
домовь ЖЬІДОВЬСКИДС, 

толко ©день, в которал* 
я мєшькаю, а состатокь, 
такь прєзь тьіє срогиє 
вог/ньї козацкиє, яко 
и моровоє повєтрє, 
спустошало”

арк. 679 і 
зв., акт 52

»» Андрій, Петро і Ян 
Річицькі, [дідичі]

Єврейська громада

Іцко Єленевич, 
єврей

м. Стобихва 3 “я, Ицко Єлєнєвичь, 
жьід з мєстєчька 
Стобухвьі, присєгаю 
... на томь, иж я 
подьшьное ©дно 
вьіжєймєнованое 
с помєнєного 
мєстєчька Стобухвьі
3 ДОМОВЬ ЖЬІДОВЬСКИХ

справедливе вьібралємь, 
гдє нє наличилєм 
балшеи домовь з 
мєпгькаючими в них 
госьподарами, толко 
три, а состатокь, такь 
прєзь тьіє срогиє ВОІ/НЬІ 

козацкиє, яко и повитрє 
моровоє, спустошало”

арк. 687 зв. -  
688, акт 63

10.04 [Галшка]
Станіславова
Смитковська,
державець

Васько
Пилипеня

с. Окорськ 
(частина)

6 “в сєлє Окорску на 
части панєє моєє єє мл. 
панєє Смитьковьскоє 
нє наі/дуєтьсє болшєй 
целозостальїх дьімовь, 
толко шєсть, а по квите 
єго мл. пна Бокиа убьіл 
©день”



“Яитаахьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 688 і 
зв., акт 64

»» [Олександр
Конецпольський,
дідич]

Єврейська громада

Марко
Абрамович,
єврей

м. Лешнів

•

5 “я, Марко Абрамовичь, 
жьід з мєста Лєсьнєва, 
присєгаю ... на томь, 
иж я подьшноє одно 
вижєймєнованоє с 
помєнєной маєтьности 
пна моєго мєста 
Лєшнєва справедливе 
єго ш. пану поборци 
принєслєм, гдє нє 
найдуєтьсє болшєи
ДОМОВЬ ЖЬІДОВЬСКИХ, 

ТШКО пять, в которьіх 
жьіди мєпгькають, а 
состатокь прєз согонь 
припадковий доми 
нашиє спустошєли, 
и самиє ж ь ід и  прєзь 
срогоє повитрьіє 
вимерли”

арк. 698 і 
зв., акт 76

11.04 [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Миколай
Вилежинський,
державець

Яким Вовк с. Конюшки 13 “а селшадцєть по квите 
єго мл. пна Филипа 
Бокия убило”

арк. 706 -  
707, акт 85

12.04 Дмитро
Рогозинський

Павло с. Рогозне 
(частина) 

с. Вовков[иї] 
с. Семенівка

Разом
8

“альбовємь по квитє єго 
милости пана Бокиєвьш 
убило три”

арк. 707 -  
708, акт 86

»> Спадкоємці 
Яна Одинця 
Соколовського, 
дідичі

Вацлавова Севрук, 
державець

Павло с. Бегень 3 “а шєсть по квитє єго 
мл. пана Бокиєвимь 
убило: ©д ь н и  

вимєрьли, другиє 
погорєли”

арк. 708 і 
зв., акт 87

[Теодора] Андрієва 
Загоровська

Іван Щуцький с. Колпитів 
[частина]

5 “в сєлє Кольпьгговє 
в року пропгьломь 
[1652] димовь шєсть 
вимєрьло по КВИТЄ 
єго м и л о с ь т и  пана 
Бокиєвьш и єго 
милосьти пана Борєйка 
Кнєруцкого, а димовь 
пять ©стало”

арк. 713 і 
зв., акт 89

16.04 [Владислав
Лещинський,
дідич]

Єврейська громада

Ізраїль
Гіршкович,
єврей

м. Берестечко 12 “нєвєрьньш Израєль 
Гирьпгькєвичь, жьідь 
збору рабаньского 
з мєста Бєрєстєчька 
©повєдаль”;

«рЄ* 684
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

“ижь в мєстє 
Бєрєстєчьку нимапгь 
[б]ольшем цальїдг 
жьідовских димовь, 
в которьис господарьі 
мєпгькають, только 
дванадьца/и, а состатокь 
прєзь розньїє дєсоляции, 
такь моровоє повєтрє, 
яко и частий переходь 
жольнирьский, 
спустошало”

арк. 713 зв. -  
714, акт 90

[Маріанна 
Боґуцька], дідич

Францішек
Папський,
державець

Ілляш Клопотик с. Житані 
с. Навратин

20
5

“абовємь по квите 
єго мл. пана Бокия за 
вьімєрьтьємь прєзь 
повєтрєє подданьїх 
тамошньїх убьіло 
дьімов тринадьца/и”

арк. 725 і 
зв., акт 98

Генрик
Кашовський

Олекса
Сачкович

с. Славожичі 10 “а убьіло и спустошало 
дьімовь чотирьнадца/и, 
такь прєзь нєприятєля 
Крижа Свєтого и 
рєбєльлию хлопьскую, 
яко и прєзь навєжєньє 
Паньскоє прєзь повєтрє 
вьімєрьло”

арк. 725 зв. -  
726, акт 99

»> Генрик
Кашовський,
[дідич]

Іван Тимошеня с. Андрусіїв 4 “по квите єго мл. пана 
Бокия нє наличиль 
дьімовь справедливе 
большєй над чотири, 
єксьцєпто посьсєсии 
застави части панєє 
Бобровичовоє, и с того 
подьімноє справедливе 
вибравши, такь 
водлє лявьдумь року 
прошлого [1652] в 
Туриску уфалоного, яко 
тежь и водлє лявьдумь 
року тєпєрєшнєго [1653] 
в Луцьку уфалєного”;
“и соноє до Скарьбу 
соддалемь, а убило и 
спустошало димовь 
двадьца/к, такь прєзь 
нєприятєля Крьіжа 
Святого и рєбєльлию 
хлопьскую, яко и 
прєзь навєжєньє 
Паньскоє прєзь повєтрє 
вимєрьло”

685Ят,



“Литазльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 726 зв., 
акт 100

»* Ян Кашовський, 
[дідич]

Єврейська громада

Лейба
Давидович,
єврей

м. Кашівка 
[Кашовґрод]

•

5 “я, Лєйба Давидовичь, 
жид з мєстєчька 
Кашовьки, присєгаю 
... на томь, ижь я з 
мєстєчька Кашовьки 
подимноє содно 
вижєймєнованоє з 
домов ЖЬІДОВЬСКИДГ 

справедливе 
вьібралємь, гдє нє 
наличьілємь большєй 
домовь ЖЬІДОВЬСКИДГ 

з мєпгькаючьіми 
господарами, только 
пять, а состатокь, такь 
прєзь инькурьсии 
нєприятєля коронного, 
яко и моровоє повєтрє, 
и пєрєхожєньє частоє 
жольнирьскоє, 
спустошало”

Ф. 28, on. 1, 
спр. 89

арк. 674 і 
зв., акт 483

17.04 Олександр Чаплич
[Шпановський,
дідич]

Єврейська громада

Арон Якубович, 
єврей

м. Кисилин 20 8 Йдеться тільки про 
єврейські дими. Під час 
пошесті 1652 р. вимерло 
12 єврейських подим’їв, 
будинки згоріли

арк. 675 і 
зв., акт 484

»» Олександр Чаплич
[Шпановський,
дідич]

Миколай
Яцькович,
бурмістр

м. Кисилин 
Належні 
села:
Дмитрівка \  
Журавець > 
Старосілля J

17

Разом
7

Йдеться про 
християнські дими. 
Після поборства 
Филипа Бокія кількість 
димів у всіх населених 
пунктах зменшилася 
на 26; причини -  не 
вказано

Ф. 21, on. 1, 
спр. 151

арк. 119 зв. -  
120 зв.

17.04 Дмитро- 
Юрій Корибут 
Вишневецький, 
[дідич]

Єврейська громада

Шлома
Хаїмович, єврей

м. Ямпіль 
Кременець
кого повіту

Збереглася лише 
частина акта. Йдеться 
тільки про єврейські 
дими.
“[я], [Ш]лсома 
Хаимович, жид и 
мєпгьканєць ялшолский, 
при[сєгаю]... на том, 
жє в мєстєчку Ямполю 
нє мапгь жад[ного] дому 
власного жьідовьского, 
а я caw в пус[...], другий 
жид господар Янькєл 
Познанский

« е . 686



1652р. яфетня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
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ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

[в] дому шлях[єцькомь] 
мєпгькаєт, кгдьідо 
домьі жьідовьскиє 
лет прошльїх прєз 
нє[при]ятєли, яко и 
прєз жовьнирєй, сут 
ЗЬНЄСЄНЬІЄ и веицей 
жьідовь в толі мєстєчку 
нє найдуєтсє”

арк. 120 зв. Міхал-Юрій
Чорторийський,
[дідич]

Єврейська громада

Лейба
Давидович,
єврей

м. Андріїв Зберігся лише початок 
акта. Йдеться тільки про 
єврейські дими;
“ж[є] жадного дому 
жьідовьского нє мапгь в 
помєнє[номь мє]стєчку, 
але толко [сон]ь, а другий 
Мошко Хаимович 
коморами в домах 
хрєстиянских посполу зь 
хрєстианьї мєпгькают, 
а южь за тьіє домьі албо 
дьімьі подьімноє и перед 
тьімь и тепер єго мл. 
пану Князкому, поборцьі 
воєводства Вольшского 
соддано”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 735 зв. -  
736, акт 109

18.04 Адам-Олександр 
Санґушко, [дідич]

Зінько
Ярахвостович 
Демид Веремко

м. Кошар 
Новий 

с. Кошар 
Старий 

с. Суха Воля

36

48

8

“мьі в маєтностях пана 
нашого помєнєньїх, 
мєновитє в мєстєчку 
Новомь Кошару з 
дьшовь цальїх трьідцати 
шести нараховали, а 
убьіло по квите єго 
мл. пана Бокиєвомь 
дьімовь чотьірьнадцат; 
в Старомь Кошару 
з дьімов цальїх 
чотьірьдєсять оосми, а 
убьіло дьшовь чотьір- 
надцат; в Сухой Воли з 
дьшовь цальїх сосмь, а 
убило димовь два”

арк. 738 і 
зв., акт 112

19.04 Міхал
Загоровський,
дідич

Станіславова
Станкар,
державець

Остап Глизка с. Копилля 
(частина)

4 “в помєнєномь сєлє 
Копилах на части панєє 
моєє нє найдуєтьсє 
большей димовь 
цальїх, в которих людє 
мєпгькают, только 
чотири, а пят димовь 
по квитах єго мл. пана

« А  687Д е
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
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16

51
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і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Хриницького И STO 

мл. пана Бокиєвьімь 
прєзь инькурьсиє 
нєприятєльскиє и 
прєзь моровоє повєтрє 
спустошало”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 680 зв. -  
681 зв.» 
акт 489

»> Зузанна Пузовська, 
вдова Костантого 
Пузовського

Андрушко
Пархомик,
челядник

с. Пузів 
(частина)

7 “соповєдала то мнє 
урядови, ижь на 
части Пузовьском 
помєнєного нєбожьчика 
мальжонька єє в 
сєлє Пузовє в повєтє 
Володимєрском 
лєжачоє, што перед 
тьш бьіло [за поборства 
Филипа Бокія] 
домовь мєшкалних 
хлопьскихь сємь, тепер, 
прєз спустошєньє 
жольнсрское, прєз 
повєтрє и ИНЬШЬІЄ 

припадки, в пустки сє 
собернуло И ЛЮДЄ в них 
нє мєпгькаю/и, и нє 
маєшь скол подимного 
вибрати”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 739 зв. -  
740, аісг 114

21 .04 [Миколай-Юрій 
Чорторийський], 
ДІДИЧ

Андрій Внучко 
Передільський, 
державець

Грицько
Останко

с. Новосілки 6 “в мєнованомь сєлє 
Новосєльках болшєй 
димовь цальїх нє мапгь, 
только шєсть ..., а по 
квите пана Бокиєвимь 
убило халупь дєвєть”

арк. 740, 
акт 115

« [Андрій Фірлей, 
дідич]

Стефан Яневський, 
[державець]

Семен 
Шмеркитик 
з с. Осьмиговичі

с. Осьмиговичі 
с. Синявка 
с. Ловища

Разом
40

“абовємь по квитє 
ero мл. пана Бокия, 
такь прєзь согонь 
припадковий, яко 
моровоє повєтрє И 

розойстє подданьїх, 
убило в тих селах 
димовь двадца/я”

арк. 740 і 
зв., акт 116

« Самуель
Лещинський, дідич

Іван с. Михіївка 
Корецького 
ключа

3 “сє тєпєрь нє найдуєть 
в сєлє Михиоовьцє 
большєй над димовь 
три ..., а по квитє 
н о в и с ь с и м и  єкзакторись 
ero мл. пана Филипа 
Бокия убило димовь 
дєвєть”

а А  688Лт
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 741, 
акт 118

»» Адам Лясоцький, 
державець

Фесько
Будниченя

с. Волиця 
(Оличівка)

1 “в сєлє Волицьі алиясь 
Оличовьцє большєм 
димовь нимапгь, одно 
оздєнь, а по квите 
ero мл. пана Бокия, 
поборьцьі прошлого, 
убьіло тест, с которьіх 
подданьїє садни 
вьшєрьли, a другиє 
прочь пошли”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 761 і 
зв., акт 133

24 .04 Юрій Гулевич 
Дрезденський, 
дідич

Хвесько
Скугрий

с. Порськ 
(частина)

4 4 “на части пана мого 
в сєлє Порьску, яко 
за єксакьции ero мл. 
пана Филипа Бокия, 
такь тєпєрєшнєго ero 
мл. пана Князького, нє 
наі/дуєтьсє большє*/ 
дьшовь альбо халупь, 
только ЧОТЬфЬі”

арк. 766 і 
зв., акт 139

»» Станіслав
Фалибовський,
ДІДИЧ

Мисько
Кошелик

с. Новосілки 9 3 “в сєлє Новосєльках, 
маєтности єго мл. 
пана Станислава 
Фалибовьского, пана 
мого, нимапгь тєпєрь 
большег/ дьшовь цальис 
з господарами, только 
трьі, а водлуг квиту ero 
мл. пана Филипа Бокия, 
поборьцьі прошлого, 
которим згиноль, бьіло 
дєвєть”

арк. 768 -  
769, акт 143

»» Михайло
Загоровський,
дідич

Харко Гудченя 
зс. Луків 
Петро 
Брайкович з 
с Навіз

с. Луків 
с. Суськ 

[частина] 
с. Навіз 

[частина] 
с. Загорівка

Разом
52

Разом
45

“подимноє содно в 
маєтностях єго мл. 
пана Загоровского сєлє 
Луковє, Суску, Навозе и 
Загоровцє справедливе 
поличьіли, в которьіх 
селах нє наличьіли 
большєн дьшовь цальїх 
з господарами, только 
чотьгрьдєсять пять, 
а водлугь квиту єго 
мл. пана Бокия бьіло 
дьшовь пєтьдєсят два”

арк. 769, 
акт 144

*» [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Адам Раковський, 
державець

Федір с. Холневичі 6 “в сєлє Хольнєвичах 
нє наі/дуєтьсє жадная 
халупа з господаромь, 
з котороє би подимноє 
содданоє бити могло, 
альбовємь по квите єго

87-8-929 єр«. 6*9 А *
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Легенда Дата
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Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
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Причини змін 
у кількості димів

ш. пана Бокиєвьшь, 
за которого єксакьции 
шєсть бьіло, ООДНЬІ 
хлопьі прочь пошли, 
другиє вьшерьли, такь 
жє жадєнь нє зосталь”

арк. 770, 
акт 146

25.04 Самуель
Лещинський дідич

Іван Коваль, 
міщанин

м. Красилівка В акті йдеться про 
єврейські дими, 
“ооповедаль то урядови 
ньшєшнєму и до 
вєдомости доносиль, 
иж сонь за злєцєньємь 
пана Алєксаньдра 
Пируского, єконома 
тамопшьіх добрь, 
хотечьі прьісєгьнути 
на спустошальїє дьімьі 
и халупьі жндовьские, 
в мєстє Красиловьцє 
будучиє, гдє и тєпєрь 
в томь мєстє жадного 
жьіда господаря, 
с которого бьі сє 
податокь, такь (одного в 
Турмску, яко и в Луцьку 
двоига подимного 
ухваленого, до Скарьбу 
Рєчи Посполитоє 
оодданий бьгги могль, 
нє мапгь”; “а то за 
наступєньємь козаковь 
и нєприятєля Крьіжа 
Святого татаровь всє 
спустошало, на чомь 
справедливе прьісєгаю”

арк. 770 зв. -  
771, акт 147

** Самуель-[Юрій]
Калиновський

Іван Млинар 
з с. Посягва 
Федір Козел 
з с. М’ятин 
Лазар Тираник 
з с. Мильськ 
Новий

Належні до 
м. Тайкури: 
с. Посягва 

с. М’ятин \ 
с. Мильськ 1 

Старий > 
с. Мильськ 1 

Новий / 
с. Глупонин 

Належне до 
Тайкурської 
плебанії: 

с. СТ£фИКИ

12

Разом
33

4

1

“в менованьїх 
маетностях пана нашого 
нє мапгь большєй 
дьімовь цальїх з 
господарами, толь[ко] 
в сєлє Посягвє дьімовь 
дванадьцать, а по квите 
пана Бокиєвомь убило 
дьімовь тридцат пят; 
в селах зась Мятинє, 
Старомь Мильску 
и Новомь Мьілску 
всєго дьшовь цальссь 
тридьцать три, а по 
квите пана Бокиєвимь 
в тих селах убило 
димовь сто три; [в] сєлє 
Глупонинє дьшовь

« А  690 Ат
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
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Бул
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ди
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

з господарами цалих 
то[л]ько чотири, а по 
квите пана Бокиєвьімь 
убьіло димовь 
тридьцать шєсть; а 
в сєлє Стариках, до 
плєбании Тайкурьскоє 
налєжачомь, дьшь 
цалий только шдєнь, 
а по квитє пана 
Бокиєвимь убило 
димовь шєсть; с 
которьіхь тєди ВСИХЬ 

в прєрєчонихь 
маєтностях
цалозостальїх димовь, 
то єсть инь сумьма з 
димовь ПЯТИДЄСЯТЬ, 

справєдливє тоє (одно 
подимноє вибралисми 
и єго мл. пану поборьци 
оддали; а квити 
подимниє, таюь содь 
єго мл. пана Бокия, 
яко нєкоториє содь єго 
мл. пана Князького 
и иньшьіхь пановь 
поборьцовь, подь чась 
повєтра и тьіхь тєпєрь 
нєпокоєвь погинули”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 686 зв. -  
687зв., 
акт 497

*» Ян Кашовський, 
державець

Веремко
Ковальчук,
туричанський
війт

с. Туричани 
(половина) 

с. Ягідна

Разом
20

“пань Янь з Високого 
Кашєвьсюш, поссєссорь 
добр половици села 
Туричань и цєлого 
села Ягодна в повєтє 
Володимфскомь 
будучихь, ооповєдаль 
то на уряде, ижь тьіє 
маєтности єго шбидьва, 
таїсь Туричани яко и 
Ягидно, прєз розниє 
припадки, повєтрє и 
жольнєра уставичьного, 
по квитє прошлого 
побо/щи воєводства 
Волиньского єго мл. 
пана Филипа Бокия 
спустошониє И внивєчь 
собсрнєниє суть И 

димовь ХЛОПЬСКИХЬ 

убило двадцєт пят”

87* тЄ.691*т>
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Легенда Дата
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Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
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Причини змін 
у кількості димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 775 зв. -  
776, акт 152

26.04 [Миколай-Юрій
Чорторийський],
ДІДИЧ

Самуель
Вкринський,
державець

Кіндрат Ісаня с. Переділи 30 “а по квите ero мл. пана 
Бокия убьіло дьімовь 
пєтнадьцать”

арк. 776 і 
зв., акт 153

»» [Самуель
Лещинський,
дідич]

Янова
Олександрова
Хребтович,
державець

Кузьма Сніжка, 
від обох сіл

с. Морозівка 
с. Сінч[а]

Разом
3

“становьши сочєвисто, 
Кузма Снижька, 
пожданим урожоноє 
єє мл. панєе Яновоє 
Алєксаньдровоє 
Хрєбьтовичовоє, 
стольниковоє києвьскоє, 
з села Мрозовьки 
и Синьча, праву 
дожьівотному єє мл. 
подлєгпьш, оповєдаль 
то урядови ньшєшнєму 
и до вєдомости 
доносиль, ижь юнь
ПОДЬІМНОЄ СОДНО 3

менованьїх вєсокь 
справедливе вьібраль 
прмсяпгь [!], в которих 
нє наличьигь большєм 
халупь, только трьі, 
сопрочь двох рибаковь, 
которьіє на ero мл. пана 
воєводича дєрьбьского 
належать, а тринадца/я 
водлугь квиту ero мл. 
пана Бокиєвого убьіло”

арк. 776 зв. -  
777, акт 154

*> Григорій
Лепесовицький,
ДІДИЧ

Іван Решітка с. Осова 
(частина)

15 3 “а убило по квите ero 
мл. пана Бокиєвимь 
дванадьцать, для 
розних припадьковь 
и частого переходу 
жольнирьского”

арк. 799, 
акт 173

29.04 Олександр
Вільгорський,
дідич

Олешко 
Опришко 
з с. Олексин

с. Сінне 
с. Данчин 
с. Зозів 
с. Шпанів 

Новий 
с. Олексин

Разом
29

“в селахь Сеньномь, 
Даньчине, Зодове, 
Новомь Шпанове и 
Олексине ним[аш]ь 
теперь большем ДЬІМОВЬ 

цальїх з мєпгькаючьіми 
господарами, только 
двадцаяі девять, а по 
квите ero мл. п. Филипа 
Бокия убило димовь 
петьдєсять”

• с . 692Лк,
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Причини змін 

у кількості димів

арк. 799 зв., 
акт 174

»» Миколаєва
Олешина

Васько Левченя с. Собівка 
с. Нараївка 10

3 “в маєтносте єє мл. 
в сєлє Собовьцьі до 
вьіданя подьімного 
(ОДНОГО, в Турьіску 
ухваленого, большєи 
дьімовь ньімапгь, co дно 
трьі, а убьіло по квите 
ero мл. пана Бокиєвомь 
сємьнадцать; а в сєлє 
Нараєвьцє жадного 
дьшу ньімапгь, а за 
єксакции ero мл. пана 
Бокия бьіло дєсєть”

арк. 801 і 
зв., акт 177

30.04 Матіяш
Іваницький (на час 
складання присяги 
покійний), дідич

Євстахій
Піневський,
державець

Іван Хвесевич с. Древин 
(частина)

13 “абовємь по квите ero 
мл. пана Бокиєвьімь 
прєзь розньїє 
прьшадьки убьіло пят”

арк. 804, 
акт 181

» Ян
Ольшамовський,
[державець]

Каленик
Копійничок

с. Передмістя 
(частина)

7 “на части пана моєго 
нє маш балшєк дьімов, 
іьілко сєм, a убьіло по 
квитє п. Бокиєвсш два”

арк. 840 і 
зв., акт 8

05. 05 Спадкоємці Яна 
Вилежинського

Іван
Шатковський

с. Перемиль 
(половина) 

с. Гумнище 
(половина) 

с. Вербень

Разом
24

“албовєм по квитє ero 
мл. пана Бокиєвьімь 
убьіло дванадцє/и”

Ф. 21, оп. 1, 
спр. 152

арк. 13 і зв. 05. 05 [Андрій Ф]ірлей, 
[дідич]

Єврейська громада

Маєр Ізраїлевич, 
єврей

м. Козин Акт зберігся частково. 
Йдеться тільки про 
єврейські дими.
“в мєстєчьку Козине 
жадного дьш[у] албо 
дому жьідовьского 
нє мапгь, але я сам 
в броваре, ідє пиво 
панскоє робя/и, 
мєптькаю; и иодьімьноє 
двоє ухвалєноє 
мєпгькаючьі в Луцьку, 
тоєст, (одно пєршоє, а 
другоє двоє, єго мл. 
[па]ну Князкому, 
поборци того 
подьшного, з сусєдами 
[...] [л]уцькими 
(оддалєм ; а лєт 
прошльось козин[ск]иє

88-8-929 693 **>



“Литазлш”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

жьіди, содьни прєзь 
нєприятєля коронного 
погинули, другиє 
повєтрєємь вьімєрли; на 
чом, яко справедливе, 
прьісєгаю”

Ф. 25, оп. 1, 
спр.186

арк. 851 зв. -  
852, акт 16

06. 05 Гелена
Вилежинська Панас Скарга

Частини сіл: 
Перемиль ^ 
Гумншце /  

Смолява

Разом
14

“я справєдьливє 
поличьигь и пораховаль 
д ь ім ь і албо халупи вь 
помєнєнихь сєлахь, 
на часьти панєє моєє 
будучьіхь, вь которьіхь 
нє наличьшємь болить, 
толко вь Пєрємьілю и вь 
Гумьнипгьчахь димовь 
чотьірьнадьцєть, а вь 
Смолявє жадьного нє 
мапгь диму, А убило 
по квитє єго мл. пана 
Бокия ВЬ ТЬССЬ вьсихь 
маєтьносьтяхь димовь 
двадьцєть. Сь которьіхь 
то чотирьнадцєти 
бодьно подимьноє 
справєдьливє 
вибравьши, пану 
поборьци содьдалємь”

арк. 858 зв. -  
860, акт 21

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Добеслав
Цеклінський,
державець

Міхал
Лаґановський,
субдержавець

Іван Ханько, 
отаман 
фільварку в 
с. Обеніж 
Клим
Лавришевич, 
отаман 
фільварку в 
с. Бобли

3 Турійської 
волості: 

с. Обеніж 
с. Соловичі 
с. Кустичі 
с. Бобли

12
20
15
34

“а по єкьзакьции єго 
мл. пана Бокия убило 
димовь сосмьдєсять; 
пгьтос ми справєдьливє 
вибравьпш, єго мл. 
пану поборци содьдали 
вь замьку Туриськимь”

арк. 862 зв. 
-  863, акт 26

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Міхал
Лаґановський,
державець

Олешко Кулик, 
від обох сіл, 
“атамань зь 
ключа волости 
Стєпаньскоє”

3 Степанської 
волості: 
с. Трубиці 
с. Підлужне

1
10

“по єкьзакьции єго мл. 
пана Бокия нє вибьраль 
и нє налєзьль болпгь 
димовь и халупь, толко 
вь Трубичахь содєнь, 
а вь Подьлужьнимь 
дєсєть, кгдьш: тиє 
обоє села, прєзь сорду 
и козаки, котории 
нєдєл[ь] чотири на 
тихь кгруньтахь стояли 
и сталггол подь О лику 
подь чась Бєрєстєг/коє

«А  694 Д е



165217. жовтня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

пошли, спусьтошальї 
и вьнивєчь суть 
знипгьчєньїє, вь 
которьіхь домовь 
чотьірьдєсять зь 
коренем зьпалєньїє и зь 
людьми вьібраньїє”

арк. 872 зв. -  
873, акт 38

07. 05 Ян Замойський, 
[дідич]

Єврейська громада

Бенько
Маєрович, єврей

м. Олександрія 4 Йдеться тільки про 
єврейські дими, 
“становьшьі ючєвисьто, 
нєвєрьньїй Бєнько 
Маєровичь, жьідь 
збору рабаньского з 
мєсьта Алєксаньдрии, 
маєтности 
вєлможьного єго мл. 
пана Яна на Замоистю 
Замойского, старосьтьі 
калуського, юповєдаль 
урядови нинєпгьнєму 
и до вєдомосьти 
доносиль, ижь юнь, 
ообраньїмь будучьі 
содь позосьтальїхь 
жьідовь на вибране 
подимьного оодьного,
... нє наличиль вь 
помєнєномь мєсьтє 
Алєкьсаньдрии болпгь 
димовь ЖЬІДОВЬСКИХЬ, 

толко чотири”;
“а состатокь прєзь 
розьниє ДЄЗОЛЯЦИИ, 
часьтий переходь 
жольнерский 
спусьтошало”

арк. 873 і 
зв., акт 39

»» [Луцько-Острозька
єпископія,
власник]

Володимир
Гулевич,
[державець]

Яким Камасик с. Губин 20 “болпгь нє наличьшємь 
димовь вь Губинє, 
толко двадцєть, а по 
квите єго мл. пана 
Бокисовимь убило 
димовь тридьцєт и 
дєвє/и”

арк. 873 зв. -  
874, акт 40

Ян Замойський, 
[дідич]

Єврейська громада

Маєр
Шмойлович,
єврей

м. Рівне 6 Йдеться тільки про 
єврейські дими, 
“становьпш сочєвисьто, 
нєвєрьний Маєрь 
Ш м о й л о в и ч ь , жьідь 
збору рабанского 
зь мєста Ровьного, 
маєтьности 
вєлможьного ero мл. 
пана Яна на Замосьтю

88* 695



"Лита зльи”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

•

Замомского, старосьтьі 
калуского, соповєдаль 
урядови нинєшьнєму 
и до вєдомости 
доносиль, ижь сонь 
подьімьноє содьно... зь 
позосьтальїхь домовь 
албо дьімовь вь мєстє 
Ровьномь жьідовьскихь 
вьібраль ... толко шєст, 
а сосьтатокь прєзь 
розьниє дєзоляции 
и часьтьш переходь 
жольнирьским 
спустошало”

арк. 882 і 
зв., акт 47

»» Криштоф, 
Юрій і Каспер 
Лепесовицькі, 
[дідичі]

Сидір с. Осова 
(половина)

1 “на польовици [!] 
сєльа [!] Оссовои 
пановь моихь нє мапгь 
болпгь халупь зь 
госьподарами, котории 
би повиньност 
содьдавали, толко сам, 
а по квитє ero мл. 
пана Бокишвьш убило 
димовь сосмь”

арк. 908 і 
зв., акт 70

09. 05 Ян Замойський, 
дідич

Степан Михненя с. Бармаки 12 “вь селе Бармакахь, 
мае/яности пана мого 
вєлможьного ero 
мл. пана старости 
калуського, нє 
найдуетьсе больпгь 
димовь, толко 
дванадцеть, а убило по 
квитє ero мл. пана Бокия 
димовь шестнадцеть”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 718 і 
зв., акт 516

13. 05 Адам
Будзишевський,
ДІДИЧ

Васько
Бортничок

с. Гайки 14 “становши оочєвисто, 
урожоньш ero мл. пань 
Адамь Будзишєвьский 
соповєдаль то пєрєдо 
мною, ижь в має/иности 
єго дєдичной, в повсте 
В олодим є/ тсколі 

лєжачом, в селе Гаі/кахь 
великая дєсоляция пре? 
розньїє припадьки -  
такь повєтрьіє, 
яко и спустошеньє 
жольнє/тскиє, стала сє 
и димов мєпгькалних 
сила убило”.
Загалом було 
спустошено 12 подим’їв

« є .  6 9 6



1652р. лфвтня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 730 зв. -  
731 зв., 
акт 525

19. 05 Катерина з
Сестровитовських, 
у першому 
шлюбі Стефанова 
Линевська, 
у другому-  
Станіславова 
Дуніна Вольська,
ДІДИЧ

Хведько
Антоник

с. Дубники 5 “манифєстацию свою 
занесла нєпєрод ю то, 
ижь вь року близко 
пропгьлом [1652] под 
час повитра, котороє на 
велю мєсцахь, такь и 
вь маєтьности єє сєлє 
Дубникахь пановало, 
при иньшьіхь справахь 
и [к]вити поборовоє и 
подимниє, которьіхь, 
для повитра вь дому 
своим, содбигти мусила, 
погинули; а при толі 
со то манифєстовал ас: 
иж тая маєтьность єє 
Дубники прєзь роасньїє 
припадки -  прєзь 
жолнєра уставичного и 
повитриє знишчоная и 
внивгц собернєна єсть, 
жє лєдво и одєн хлопь 
мєшкаяньш тамошнии 
дубниі/ким позостал, 
подданьїй дєдичньш на 
имя Хвєдко Аньтоникь, 
а прибившо нєдавнихь 
чотири пришло до 
халуггь пустьіхь, 
коториє почали 
мєпгькати недавно. За 
чьш подимного вед луг 
давьньїхь квитовь з тоє 
маєтности Дубникь 
вибрати нє могла, тилко 
з димовь пяти, а сосмь 
димовь убьіло И вь 
пустки собєрнуло”

арк. 731 зв.-  
732, акт 526

Володимирсько- 
Брестська 
єпископія, власник

Єврейська громада

Ян
Скоморовський
Васько
Зінькевич

м. Озеряни 2 Йдеться тільки про 
єврейські дими.
“вь мєстєчку вь 
Єзєранахь прєзь рожниє 
прип[а]дьки, прєзь 
жольнєра уставичного 
и прєз повитрєє вєликоє 
спустошене єсть, 
и дими жидовскиє 
Єзєранскиє фуньдитусь 
праве знєсєниє cym, и 
зостало тшко димов 
два мєпгькалнихь 
жидовских, з которьіх 
подьшное вибраное 
єсть”

• в .  6 9 7 Л * .



‘Jluma змиє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 987 і 
зв., акт 126

20. 05 Костантий
Любомирський,
[дідич]

Єврейські громади

Ізраїль 
Рубинович, 
єврей, від усіх
МІСТ

м. Полонне Ì 
м. Баранівка> 

(Баранів) ) 
м. Остропіль 
м. Любартів 

[Старий]

Разом
3

Йдеться тільки про 
єврейські дими, 
“становьшьі сочєвисто, 
неверним Израель 
Рубиновичь, ЖЬІДЬ 
збору рабаиского з 
мєсь/и Полонного, 
Барановьичь, 
Острополью и 
Любартова, маєтности 
вєлможьного єго мл. 
пана Коистаньтого 
Лубомирского, граби 
з Випгьница, старости 
сондєцького, ооповєдаль 
урядови нинєпгьнєму 
и до вєдомости 
ДОНОСИЛЬ, 1ЛЖ ... в 
помененьис мє[с]тах, 
тоєсть Полоньнимь 
и Барановє, нє мапгь 
больпгь жидовьскихь 
домов, только три, в 
мєстє зас Острополлю 
и Любартовє жадьного 
диму нє мапгь, состатокь 
дьімовь, то ест в 
Полоннимь и Барановє, 
таюьжє в Острополлю 
и Любартовє, прєз 
частиє и густиє 
переходи жалнирсюш, 
яко инькурсьш 
нєприятєлскии, 
спустошало”

арк. 991 зв. -  
992, акт 129

21.05 [Кристина з
Вишневецьких
Петрова
Данилович, дідич] 

Петро
Латинський,
[державець]

Сергій
Хведькович

с. Угли 14 “а по квите єго мл. пана 
Филипа Бокия, поборцу 
пропгьлого, убило 
дьімовь дєсєт”

арк. 1015 і 
зв, акт 137

23.05 [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Грицько Яцютич с. Буща (“до 
(Острога, 
мєсьта, 
належачого”)

30 “с помєнєного сєла 
Бупгьчи жадною мєрою 
вибрати нє могьль, 
албовєм жадьного диму 
нє било, кгдижь люде 
прєзь повитрєє внивєчь 
вимерли, а за єкзгисции 
єго мл. пана Филипа 
Бокия в том сєлє било

«A  698 Я*.



1652р. ждвтня 23

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

дьімовь трьідцє/м”; 
“которую прьісєгу 
готовеє бьіль и давьнєм 
вьїконати, толко за 
часьтьш перєходомь 
жольнирьскимь и 
для розбои юдь люду 
цудзозємьского до того 
прийти не могьлємь”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 774 зв. -  
775 зв., 
акт 547

01.06 Зофія Геліяшева 
Малащинська

Андрій
Малащинський 
Трохим 
Максимчич 
з с. Бутятичі

м. Володимир 
(частина) 

с. Бутятичі 
(частина)

1

Після поборства 
Филипа Бокія через 
епідемію та дії жовнірів 
вибуло 3 дими

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 1211 і 
зв., акт 8

05. 06 Криштоф Козика, 
[дідич]

Семен
Пивоварчик

с. Мовчанів 
(частина)

4 “на спусьтошальїє, такь 
прєзь жольнира, яко и 
прєзь повитрьіє, дими 
вєдьлугь лявьдумь 
Туриського хотєчи 
виконати”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 782 і 
зв., акт 553

»» [Криштоф
Конецпольський,
дідич]

Єврейська громада

Шлома
Герцикович,
єврей

м. Порицьк 2 Йдеться ТІЛЬКИ про 
єврейські дими, 
“становиш сочєвисто, 
нєвєрний Шлсома 
Г єрьциковичь, ЖЬЩЬ 

з мєста Порицька, 
маєтности 
[я]снєвєлможьного 
єго ш. пана воєводи 
бєльзкого, соповєдаль 
то урядовн нинєшнєму, 
ижь сонь подцшноє 
содно водлуг ухвали 
сєммнку Туриського 
з помєнєного мєста 
Порицька, маєтности 
пана своєго, 
справедливе вибраль, 
в которсш нє наличиль 
домов жидовьских, в 
которьіхь мєшкают, 
толко два”.
Решту подим’їв 
спустошено

699Д е



“Литазхш”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

у 
16

51
 р

.

Н
ая

вн
і 

ди
ми
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арк. 784 і 
зв., акт 555

06.06 Ян Яковицький,
ДІДИЧ

Станіслав
Гніздовський,
слуга
Гриць Романчич с. Бобичі 13 3

“вєликоє спустошене се 
стало, такь през розньїє 
припадьки, яко и прєз 
переходячих жольниров 
уставичньїх, в котором 
маєтности перед тьш 
бьіло дьімов мєшкалньїх 
тринадцєт, тепер 
тшко зостає/и дьімовь 
мепгькалньїх три, а в 
пустки се собєрнуло 
дьімов дєсє/и; з которьіх 
дьі[мо]в для 
вьшгьписаньїх причинь, 
такь прошлого 
подьшного содного 
в Туриску в року 
пропіл ом [1652], яко и 
в тєпєрєшном [1653] в 
Луцьку юдправуючимсє 
двомга, на заплату 
вомску ухвалених, не 
могль вибра[т]и 
и до Скарбу Речи 
Посполитоє (оддати”

арк. 787 і 
зв., акт 557

»» Якуб і Зофія 
Лисаковські, 
подружжя

Яким Левченя с. Менчичі 
(частина)

9 1 дим стояв пусткою, 
а залишилося 9 димів, 
з яких і було вибрано 
подимний податок

арк. 787 зв. -  
788 зв., 
акт 557*

»» Володимирсько-
Брестська
єпископія,
[власник]
Єврейська громада

Арон Якубович, 
єврей

м. Озеряни 2 Інші єврейські дими 
знищено жовнірами, 
козаками, татарами 
і спустошено через 
пошесть

арк. 788 зв. -  
789, акт 559

07.06 Ярош Більський, 
[державець]

Федір,
рукодайний
паробок

с. Перевісся 5 Жодного диму не 
залишилося через 
епідемію й насильства 
жовнірів

арк. 791 і 
зв., акт 563

Даніель і Гелена
Стемпковські,
подружжя

Матвій
Краткевич,
міщанин

Киселівська 
Гора, ґрунт 
у передмісті 
м. Володимир

4 Залишилися лише 
пустки

Ф. 25, on. 1, 
спр. 186

арк. 1271 зв. 
-1272 зв., 

акт 58

11.06 Кременецьке
війтівство

Єва Мисловська, 
державець

Юзеф
Любеський,
слуга
Оксентій
Дудчик

с. Новосілки 5 1

“по квити пропгьлого 
поборьци волиньского 
єго мл. пана Филипа 
Бокия вь має/иносьти 
панєє моєє
Новосєлькахь вєликоє 
спусьтошєньє, такь 
прєзь розьниє

«А  700Am
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Причини змін 

у кількості димів

пєрєєзьди 
нєприятєльскиє, яко 
и прєзь прєходячого 
зольнира, стало сє, 
жє жадьною мєрою 
вьіпгьпомєнєньїх тройта 
подьімьньїхь вьібратьі 
нє могьлємь, тилько зь 
диму юдьного, а убило 
димовь чотири”.
В акті, як і в багатьох 
інших, подано відомості 
про одночасний 
збір двох подимних 
податків: однократного, 
ухваленого волинським 
реляційним сеймиком 
у м. Турійськ 23.10.
1652 р., та двократного, 
ухваленого волинським 
посольським сеймиком 
у м. Луцьк 8. 03. 1653 р. 
Саме тому йдеться про 
“тройга подьімьнихь”. 
Відомості вміщено 
також в таблиці за
1653 р.

арк. 1310 зв. 
-1311, 
акт 90

18. 06 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Добеслав
Цеклінський,
державець

Федір Рибчик, 
корчицький 
міщанин, від 
усіх населених 
пунктів

м. Корчик \  
Його присілки: 1 

с. Кречків[ці] \ 
с. Пашутинції 
с. Деражня у 

Належні до 
нього села: 

Комарівка 
Корчик 
Городище

Разом
8

“в маєтьностяхь пана 
мого єго мл. пана 
чєховьского [Добеслава 
Цеклінського], мєновитє 
вь мєсьтєчьку Корчику 
и присєлькахь єго, то 
єсть сєлє Крєчьковє, 
Пасютиньцахь, 
Дєражьной, нє 
найдуєтьсє большєй 
цєльис димовь только 
сосмь, а убило по квитє 
єго мл. пана Бокиювимь 
димовь сто двадьцєть 
шєсть; вь сєлєх зась 
Коморовьцє, Корчику, 
Городисьчу жадьного 
диму нє мапгь, бо єсьчє 
пєрєдь єкьзакьциєю 
пана Бокия нє било 
жадьного диму”

арк. 1364 зв. 
-1365, 
акт 132

23.06 Юрій Гораїн Микита, війт 
з с. Озеро

с. Озеро 
с. Яровиця 
с. Ольшани 
с. Бабин

13
7
6
12

“в сєлє Єзєрє нє 
наличьілємь большєй 
ДЬІМОВЬ, только 
тринадцєть, вь 
Яровици димовь СЄМЬ, 

в Ольшанах димов 
шєсть, вь Бабинє
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Причини змін 

у кількості димів

дьімовь дванадьцєть, 
инь сумьма дьшовь 
трьідьцєть ©смь, в 
которьіх вьсихь 
маетностяхь по квитє 
єго мл. пана Бокия 
убьіло дьімов двадцєть 
пять”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 906 зв. -  
907, акт 629

14. 08 Бальтазар
Раєцький,
державець

Семен Домак с. Передмістя 
(частина)

1 Семен Домак 
присягнув, що після 
вимирання підданих 
від епідемії минулого 
[1652] року та 
порозбирання халуп 
попереднім державцею 
[Яном] Ольшамовським 
вибуло 5 димів, а 
залишився тільки один, 
в якому він сам мешкав

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 215

арк. 144, 
146, акт 156

ЗО. 08 Ян Івоня Максим с. Ледухів 
(частина)

12 3 “на часьти пана моєго 
в сєлє Лєдуховє халупь 
альбо дьімовь тераз 
ново сосєльїх нє вапгь [!] 
вєньцєи, только три, 3 
которьіх справедливе 
содно ПОДЬШЬНОЄ, в 
ТУрмску ухвалєноє, 
вьібралємь для 
содданя єго мл. пану 
побо/щи прьшєсль; 
а перед тим, пєрєд 
козаі/чизною, било на 
той чагги пана моєго 
димовь дванадцять, 
которьш вси под час 
той козаг/чизьни 
спустошали, только тиє 
три ТЄ П ф  ново по тим 
спустошєню © си л и ”

арк. 146 і 
зв., акт 157

н Міхал
Несвястовський

Сидір Шаєнець с. Шайна 6 1 “в помєнєном сєлє 
Шашіє, маєтносте 
пана моєго єго 
мл. пана Михала 
Нєсвястовьского, 
по спустошєню 
нєприятєльским и по 
моровьім повєтру жадєн 
дьшь альбо халупа

• е . 702
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Причини змін 
у кількості димів

нє зосьтала ажь до 
тих час; [в] сєлє сьза 
єкьзакьции єго мл. 
пана Линєвьского било 
димовь тест; и я тєди 
тепер ново оосажоний”

арк. 146 зв., 
акт 158

Адам Гулевич
[Воютинський],
дідич

Іван Бібліченя с. Воютин 
(частина)

5 “а убило по квите 
ero мл. п[а]на Б[о]кия 
чотири”

арк. 255 зв. -  
256, акт 250

11.09 [Луцько-Острозька
єпископія,
власник]

Станіслав-Казимир
Беневський,
[державець]

Іван Злотарчик с. Жабче 
с. Колодяж

Разом
30

“я в селах Жабьчу и 
Колодєжи подьшноє 
содно справедливе 
вибрала**, гдє  нє 
наличьілем большей 
халупь с позосталими 
господарами, только 
тридцяти, альбовєл* 
по квите єго мл. пана 
Бокиєвом убило халупь 
дванадцяти”

арк. 276 зв. -  
277, акт 273

20.09 Юрій Гораїн, дідич

Ґієронім
Шолайський,
державець

Лесько
Матвієвич

с. Сапановчик 1 “ижєлі справедливе 
дими альбо халупи 
В Т О М  сєлє поличиль, 
которьіхь нє мапгь 
большєй, только дьш 
содєнь, альбо халупа 
одна, в которой я 
мєпгькаю, а по квите єго 
мл. пана Филипа Бокия, 
поборци воєводства 
Волиньского, убиль 
ДЬШ  шдєнь”

арк. 277 і 
зв., акт 274

»» Петронела 
[Святополк] 
Четвертенська, 
черниця “рєкгульї 
святого Базилєго”

Улас Миценя с. Острів 
(половина)

16 “я справедливе дими 
альбо халупи в сєлє 
половици (Острова 
панєє моєє кня^сни 
єє мл. Чєгивєртєнскоє 
поличьіл и пораховаль, 
которих нє мапгь 
большєи, только 
шєстинадцєти, а по квитє 
єго мл. пана Бокия 
убило дьімов два, и с 
тих димов позосталих 
подьшноє (одно в 
Туриску ухвалєноє 
вибралпи, до рукь 
єго м л .  пана поборци 
оддаю”

арк. 277 зв. -  
278, акт 275

»» Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Кузьма Дрозд с. Радосілка 5 “в сєлє Радосюлках нє 
мапгь большєг/ [димовь] 
з господарамі/,



“Лита альїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти
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Причини змін 
у кількості димів

которьіє бьі повинност 
(оддавали, только пять, 
а (остатокь по квите 
єго мл. пана Бокиєвом 
спустошало прєз розньїє 
припадки, то ест халуїгь 
(одинадцяти”

арк. 278 зв., 
акт 277

22. 09 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Петро
Мончинський,
державець

Тиміш с. Двірець 
с. Мислятин 
с. Путринці 
с. Перегонівка 
с. Сухожинці

3
1
2

Кінець акта не зберігся



Подвійний подимний податок, 
затверджений 8 березня 1653 року 
елекційним сеймиком 
Волинського воєводства

“за наступєнєм и за прометем уставичьном, такь короньного, 
яко и чудзозємного воиска немалая дєзоляция сє стала” 

ф. 25, оп. 1, спр. 89, арк. 710 і зв.

“для частого переходу и барзо великого утяжєня жолнєрского, также и подданьис вьімартє”
ф. 25, оп. 1, спр. 186, арк. 696 зв. -  697 зв.

В інструкції елекційного сеймику Волинського воєвод
ства від 8 березня 1653 р. в м. Луцьк, наданій послам 
від воєводства на сейм (мав зібратися у м. Брест- 
Литовський -  див. конституцію сейму від 24 березня 
1653 р.), зокрема, йшлося про клопотання щодо звіль
нення зубожілого воєводства від сплати в повному 
обсязі ухваленого попереднім сеймом десятикратного 
подимного податку, оскільки воєводство, крім ухва
леного 23 жовтня 1652 р. на сеймику в м. Турійськ 
однократного подимного, було здатне на сплату хіба 
що подвійного податку. Поборцею цього податку, за
твердженого 8 березня 1653 р., знову обрано Петра 
Жиковича Князького, який продовжував збирати ще 
й ухвалене в м. Турійськ однократне подимне. Сплату 
подвійного податку призначено в м. Луцьк до 12 квітня 
згідно з квитами за попереднє однократне подимне, 
ухвалене в м. Турійськ.

На сеймику було визначено, що євреї воєводства 
повинні сплачувати обидва подимні -  однократне і 
подвійне, але не за “старими” (тобто, 1629 р.) квитами, 
аз наявної кількості димів, яку вони повинні засвідчити 
судовою присягою. Там, де єврейські дими не зберегли
ся, присягу про це повинні скласти християни.

10 березня 1653 р. поборця Петро Жикович видав 
універсал про порядок збору податку, ухваленого 8 бе
резня (запис універсалу в актову книгу -  18 березня).

В ухвалі реляційного сеймику Волинського воєвод
ства від 5 травня 1653 р. декларовано згоду на сплату 
упродовж першої половини року восьмикратного по
димного, поборцею якого залишався Петро Жикович, 
а за другу половину -  загалом сімнадцятикратного по
датку. Однак відомостей про сплату подимних у такій

кратності не виявлено. Як уже йшлося в попередній 
довідці -  про однократне подимне, 10 червня 1653 р. 
Петро Жикович заявив про неможливість притягти до 
судової відповідальності неплатників обох податків, 
однократного і подвійного, -  шляхту і євреїв, насамперед 
через бездіяльність трибунальських судів. Питання про 
сплату цих обох податків обговорювалося і на екстра
ординарному сеймику Волинського воєводства від
29 серпня 1653 р. (див. анотацію на його ухвалу від
30 серпня, а також попередню довідку -  про однократне 
подимне).

В судових присягах, що стосуються наступного 
подимного податку -  затвердженого 11 серпня 1654 р., 
який сплачували за квитами Петра Жиковича Князького 
(див. наступну таблицю), цього поборцю, починаючи 
з вересня 1654 р., називають “зошлимь” (ф. 25, оп.1, 
спр. 276, арк. 564 зв. -  566 та ін.).

Таблицю складено на основі юраментів, вміщених 
в актових книгах -  ф. 25, оп. 1, спр. 186; ф. 28, оп. 1, 
спр. 89; ф. 21, оп.1, спр. 151 і 152. У зв’язку з тим, 
що частину судових присяг складали одночасно -  за 
одночасну сплату попереднього подимного податку, 
ухваленого 23 жовтня 1652 р., і подвійного -  від 
8 березня 1653 р. одному і тому самому поборці, ці 
юраменти використано двічі, в частинах, що стосу
ються кожної з таблиць (цієї і попередньої) про вказані 
подимні.

Про ще один подимний податок у Волинському 
воєводстві, затверджений 11 серпня 1653 р., див. у 
розділі: “Довідки про подимні податки, відомостей про 
сплату яких у документах немає (без таблиць)”.

89-8-929 <*&• 7 0 5  А ®
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Причини змін 
у кількості димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

1653
рік

арк. 532 і 
зв., акт 78

14. 03 [Самуель
Лещинський],
[дідич]

Міщанська
громада

Остап
Кобринець,
міщанин

м. Троянівка

•

43 “я подьшноє двоє в 
местє Трояновцє 3 
димов хрестянских 
справедливе вьібралам, 
гдє нє наличьілєм 
болшєй халуїгь, ішко 
чотьірдєсят три, а убьіло 
прєз згорєнє чогари, а 
пустокь зас двадцєт три 
прєз спустошене часто 
переходячого жа/шєра, 
по квите его мл. пана 
Князкого турьісюш”

арк. 554 і 
зв., акт 98

21.03 Войцех
Скниловський,
[дідич]

Іван Степанчик с. Мирогоща 
(частина)

13 “я подьшноє двоє ... с 
помененое маетности 
пана моего части села 
Мирогосчьі з димов 
тринадцєти справедливе 
вьібралємь, в которой то 
маетности пана моего 
по квите урожоного 
его мл. пана Петра 
Жиковича Князкого..., 
прошьлое єкзакьции его 
мл., убило димов шест”

арк. 555 зв. -  
556, акт 100

22. 03 Станіслав
Корчминський

Іван
[Г]уляницький

с. Ставрів

с. Красне 
с. Кальнятичі

9

11
6

“в селах вишьречоних, 
маетности вишмєнова- 
ного его мл. пана моего, 
нє наг/дуєтсє болшей 
димов албо халуїгь, с 
которих би подданиє 
роботизну соддавали, 
тшко в Краснолі 
димов оодинадцєть, 
в Калнятичах димов 
шєст, а в Ставровє 
димов дєвєть, а по 
квитє его ш. пана 
Князкого, прошлоє 
єкзакьции его мл., 
убило халуїгь три”

арк. 563 -  
564 зв., акт 

106

24. 03 Петро, Андрій і Ян 
Річицькі, [дідичі]

Войцех
Шимановський,
слуга

Мисько Зубчич 
Радко Деркачик 
Гаврило Трач

м. Стобихва 
с. Обзир 
с. Верхи

65
14

“а потомь и двоє 
подимьноє на сеймику 
недавно пропгьломь 
Луг/кимь посєльскимь 
дня (осьмого марца 
аньно презенти 
[1653] ухвалєноє, з 
маетности тих жє 
вижєймєнованихь их 
мл. пановь нашихь,

9Є . 706 А »
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

а
2Е <чоX чо

і /« і

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

тоєст з мєсьтєчька 
Стобухви З ДЬІМОв 

шєстьдєсят пяти, 
а зь села Обзьіра з 
дьімовь чотьірдєсяти 
справедливе вьібравшьі, 
для содданья ... до 
его мл. пана поборци 
принєсьли єсмо; а по 
манифєсьтации ... в 
Турьіску занесеноє 
перед вибєраиємь 
того подимного в тих 
добрахь за вимартьємь 
такь же прєз повєтрє 
подданьїхь убьіло 
дьімовь двадцать трьі”

арк. 572 зв. -  
573, акт 115

27.03 Стефан Святополк 
Четвертенський, 
д ід и ч  м. Нова 
Четвертая 
(Боровичі) 
і належних 
до неї сіл та 
м. Володимирець і 
належних до нього 
сіл

Миколай 
[Святополк] 
Четвертенський, 
державець сіл 
Омельне, Волиця, 
Бужани й Волька

Савка [Клишеня] 
з м. Четвертая 
Нова і належних 
до неї сіл 
Роман
[Пилипеня] з 
м. Володими
рець і належних 
сіл
Андрій 
Климетиня з 
сіл Омельне, 
Волиця й 
Бужани

м. Четвертая | 
Нова
(Боровичі) 
та її Луцьке 
передмістя 

Належні села: 
Грузятин 
Боровичі 
Градецьке 
(Березна 
Волька) 

Частини сіл: 
Копилля 
Голузії 
[частина] 
Піддубці 
Гаразд [жа] /

м. Володими
рець 

Належні села: 
Липне 
Старики 
Андруга 
Воронки 
[Хиночі] 
Дуба 
Триграні 
Рад[ежів] 
Озеро 
Новаки 
[Т]рипутаі І

Разом
24

Разом
40

с. Омельне 
с. Волиця }

Разом
[15]

Разом
8

В Новочетвертнянській 
волості “убьіло по квитє 
єго мл. пана Князкого 
шєстдєсят чотьіра”.
В м. Володимирець 
і належних до нього 
селах “убьіло дьімов 
пя/ядєсять”;
“в том же мєстєчьку 
Володимєрцу дому 
жадного жьідовского, 
скол бьі дано податки, 
нє мапгь; такжє в 
мєстєчьку Курчичах 
алиас Соколю жадного 
дому жьідовского нє 
машь”;
“в тьіхь маєтностяхь 
кнєжата его мл. пана 
ихь, за содправєнємь 
прєз зиму становискь 
в воєводствє тутошнєлї 
в добрах шляхєг/кихь, 
в ь г г я г ь н є н ь є м ь  над 
звичай стации, и для 
частих пєрєходовь вєлю 
хоругвєй по волостях, 
великая дєсоляция 
стала, жє люди барзо 
сила, нє маючи што дати 
жолнєрови и сами што 
єсти, на розниє мєсца, 
повєтьі и воєводства 
для пожмвєня сє проч 
розошли; прєто податки 
тепер на сеймику в 
Луї/ку дня сосьмого

89* «рв. 707А®



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

с. Бужани 
с. Волька 

поблизу 
м. Луцьк

[29]
[16]

10
6

марца ухвалєньїє двоє 
подьімьноє водлє 
квитовь новиссими 
єкзакьторись его 
мл. пана Князкого 
инєсонумєро жадною 
мєрою вьібраньїє и 
до Скарбу его кор. 
мл. содданиє бьіти нє 
могу/и”

арк. 645 і 
зв., акт 8

01.04 Олександр
Блендовський,
державець

Юсько Чепіга с. Завидів 
с. Деречин

Разом
43

“абовєм по квитє єго 
мл. пна Князкого за 
розоистєм сє пручь 
прєзь знисчєнє сод 
уставичного жалнєра 
подданьїх тамошних 
убьіло дьімовь 
дванадцєть”

арк. 650, 
акт 17

03.04 Андрій Чаплич 
[Шпановський]

Фесько Рудий с. Зденіж 
с. Березолупи

16 14
4

“в сєлє Здєнижу бьіло 
дьімовь шєс/инадьцать, 
а тєпєр дьімовь два 
спустошало свижо, 
прєзь прєходьі 
ЖОЛНІфСКИЄ по квитє 
пєршьш єго мл. пна 
Князкого; в Бєрєзолупах 
дьімовь чотьірьі”

арк. 654 зв. -  
656,акт 25

05.04 Ковельське
староство

Криштоф
Опалинський,
староста,
[доживотний
державець]

Яків Кирилович 
з с. Поридуби 
Яцько Званчич 
з с. Нойно 
Мисько 
Занкович 
з м. Миляновичі

Волость
Ковельського
староства1

Разом
241

“и С ТЬІХ всих 
позосталих дьімовь 
двохсоть чотирдєсят 
одного 3 К0ЯСД0Г0 
подимноє двоє вибрали 
єсмо и до єго МЛ. 
пна поборцьі (оддати 
готови, а состатокь 
дьімовь, инь сулша 
двєстє шєстдєсять, по 
псршомь квитє єго МЛ. 
пна Князкого убило”. 
Кількість ДИМІВ 
зменшилася “по квитє 
єго мл. п[а]на Пєтра 
Князького, поборцьі 
єкьзакции пєршоє 
подимного (одного в 
Туриску уфалєного”

1 с. Поридуби 18 -  12, с. Клевецьк 9 -  5, с. Колодниця 5 -  3, с. Мощана 17 -  11, с. Шайна 15-23, с. Ритковичі 5 -8 ,  
с. Красна Воля 4 -  4, с. Дубова 15 -  17, с. Облапи 20 -  25, с. Гойшин 9 -  3, с. Верб[ець] 1 -  2, с. Скулин 20 -  29, с. Білин 20 -  26, 
с. Стеб[лі] 8 -  4, с. Нойно 20 -  30, м. Миляновичі 20 -  30, с. Ольшаниця 5 -  4, с. Годовичі 9 -  4, с. Жилів 3 -  3, с. Туровичі 2-3, 
с. Хоташів 8 -  7, с. Бахів 8-7. Перша цифра означає кількість димів, що залишилася на час сплати подимного, друга -  кількість 
знищених і спустілих димів
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 656 і 
зв., акт 26

« Дерманський 
монастир, власник

Курило 
Нестерович 
з. с. Дермань

[Дерманська 
волость]: 
с. Дермань . 
с. Кунин 
с. Коршів 
с. Мізочок 

[половина]

Разом
35

“я В ПОМЄНЄНЬЕХЬ селах
Дєрманю, Кунинє, 
Коршовє и Мизочьіяу 
справедливе дими албо 
халупи поличивши 
и пораховавьши, не 
моглаи в тих всих селах 
болшєм наличити, с 
которих се МОГЛО ВЗЯТИ, 

тилко тридцать и пять 
димовь, а нєдостаєть 
димовь по состатнии 
юж квитє єго мїї. пна 
Князкого дванадцєти, 
гдє содни госьподари 
вимерли, а другие для 
тяжару жолнирского 
тепер свєжо прочь 
пошли”

арк. 656 зв. -  
657, акт 27

»» Горохівське 
пробоство, власник

Федько Коцюбка с. Підліски 
с. Горохів 

Старий 
(частина)

Разом
9

“не моглем зуполна 
вибрати двойга 
подьшного, которое 
тепер ухваленое єсть, а 
то для спустошєня прєзь 
нєприятєля и иньниє 
дєзоляциє, такьжє прєзь 
моровоє повитриє 
ЗНИСЧЄНЯ тих добр, гдє 
по квитах прошльїх и 
оостатним єго мл. пана 
Бокиєвом убило димовь 
двадцать, тепер тєди 
з димовь албо халупь 
толко дєвєти, с которих 
сє могло заледве взяти, 
ТОЄ ПОДЬШНОЄ двоє в 
обох тих маєтьностях 
справедливе 
вибравьши, до єго 
мл. пна поборци
ПрИНЄСЛЄД#” .

В акті згадано квити 
Бокія, бо через 
несвоєчасну сплату 
однократного 
подимного податку, 
ухваленого 23 жовтня 
1625 р. в м. Турійськ, 
пробоство не мало 
наступного після Бокія 
квиту -  поборці Петра 
Князького (першої 
екзакції)

90 - 8-929 «»є. 709



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 657 зв., 
акт 29

>» Ян Борейко 
Кнерутський

Миколай с. Кнерут (дві 
частини)

4 “а убьіло по квитє 
першоє єкьзакции 
єго мл. пна Князкого 
дьімовь юдинадца/и”

арк. 666 і 
зв., акт 35

07 .04 [Миколай 
Чорторийський, 
дідич с. Богушівка]

[Ян Замойський, 
дідич с. Солонськ]

ЯнСтома,
державець

Хвалько
Опаритчик

с. Богушівка 

с. Солонськ 1

9 “в сєлє Богушовьцє 
ДЬІМОВЬ ЦЄЛЬІХЬ дєвєть, 
а убьіло по квитє єго мл. 
пна Князького дьімовь 
три; в сєлє Солоньску 
бьіл дьімь содєнь, а тоть 
спустошал”

арк. 666 зв. -  
667 зв., 
акт 36

W Григорій
Городиський, дідич Марцин Кравець

Частини сіл: 
Городище 
Мурали

6
4

2
1

“а то для тяжкого 
утяжєня жольнирского 
и пєрєходовь СОНЬІХЬ, 

прєчь сє розошли”

арк. 668 і 
зв., акт 38

99 [Адам-Олександр 
Санґушко], дідич

Ян
Сестритовський,
державець

Кіндрат Кіт с. Залісці 
с. Краснодуб’я 

(частина)

18
8

“а чотирьі юж по квитє 
єго мл. пна Князького, а 
то для частого переходу 
и тялского утяжєня 
жолнирекого, прєчь сє 
розошли”

арк. 672 зв. -  
673, акт 44

08 .04 спадкоємці Дмитра 
Балабана, [дідичі]

Назар
Гарасименя

с. Битень 38 “а то для знисчєня 
тоє маєтьности тепер 
свижо презь утяжєньє 
ЖОЛНІфСКОЄ, презь
(огонь и презь вьімарьтє 
подданих .. . болшєм нє 
моглємь вибрати, иж 
по состатнимь квитє 
дванадцєть подданьїх 
госьподаровь убило”

арк. 673 і 
зв., акт 45

»» Альбрихт-
Станіслав
Радзивілл

Бартош
Петраш
Салабичка

с. Лудин 
с. Амбуків

Піддані з 
Надбужжя, 
які жили 
при
фільварку

Разом
100

“ми двоє ПОДЬІМЬНОЄ 

справедливе вьібрали 
есмо в мєнованих 
селах и у подданих з 
Надбужа, при фал варку 
мєскаючих, где не 
наличили есмо болшєм 
халупь с позосталими 
госьподарами, толко 
сто, а состатокь по 
пєршєм єкьзакьции 
єго мл. пна Князького 
вимерло тридцєть”

арк. 677 і 
зв., акт 49

09 .04 Самуель
Лещинський,
[дідич]

Михно
Омеляник

с. Ситниця

с. Ра[з]ни[чі] 
с. Колки Старі

15

7
20

“абов€М ПО КВИТЄ єго мл. 
пна Князького першимь 
в тих селах, такь за 
пойстєм пручь для 
спустошєня

аА  710



1653 р. березня 8

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

165
2 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

жолнирского, яко и 
вьімартємь прєзь 
повьггрьіє подданьїх 
тамошньїхь, убьіло 
дммовь тридцєть сосмь”

арк. 679 зв. -  
680, акт 53

Самуель
Лещинський,
[дідич]

Іван
Сергійович, війт 
с. Пуцеревичі

с. Пуцеревичі 
с. Вараш 
с. Новосілки

10
11
10

“абовємь в тьіх селах 
по квитє єго мл. пна 
Князького п[є]ршьш 
такь за поі/стєл* прєчь, 
яко и вьімартемь прєзь 
повєтрє подданьїх 
тамошньїх, убьию 
дьімовь двадцет
ЧОТЬфМ”

арк. 680 і 
зв., акт 54

»> Ян-Олександр 
Данилович, [дідич]

Степан
Ярмоленя,
міщанин

м. Тучин 25 Йдеться тільки про 
християнські дими, 
“абовєм по квитє єго мл. 
пна Князкого першим 
в томь мєстє Тучинє 
за спустошєнємь юд 
частого и гусьтого 
жалнира мєсчань 
тамошньїх убьіло 
дьімовь двадцать два”

арк. 680 зв., 
акт 55

[Барбара з 
Чолганів] 
Даніелева 
Єловицька

Яким Жукович с. Михлин 12 “абовємь по квитє 
єго мл. пна Князького 
пєршьімь в томь 
сєлє Михлинє за 
спустошєнємь прєзь 
жолнєровь убьіло 
дьімовь содинадцать”

арк. 687 і 
зв., акт 62

10.04 Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Карпо, міщанин м. Острог 
[Старий] 
(половина) 

Передмістя: 
Суха Воля 
Зарванська 
Вулиця

Разом
15

“абовємь по квитє 
єго мл. першимь 
содного ПОДЬІМЬНОГО 
даньїмь убьіло дьімовь 
петьнадцать прєзь 
вьімартє (одних, а 
других прєчь пойстє 
мєсчань”

арк. 695 зв. -  
696, акт 72

11.04 Володимирсько- 
Брестська 
єпископія, власник

Федір
Богданович, 
боярин 
з с. Городок

Волость, 
належна 
єпископіX2

Разом
67

“а убило по квитє 
єго мл. пна Князкого
ДЬІМОВЬ ЧОТЬфДЄСЯТЬ

пять”

арк. 696 зв., 
акт 73

» Ян Головинський, 
дідич с. Кривичі, 
державець с. Люхче 
(а підлегле “юрє 
сординациюнис”)

Стефан
Іван

с. Кривичі 
с. Люхче

6
12

“ м ь і ПОДИМЬНОЄ ДВОЄ з ь

сел Кривичь и Лухьча 
справедливе вибрали 
єсмо, в которьіх нє

2 м. Володимир (частина) і Владича гора, с. Спащина, с. Огороди, с. Шистів [частина], с. Білі Береги [частина], 
с. Федоровець, с. П’ятидні, с. Микуличі, с. Хрипаличі, с. Вересівка, с. Ольшанка, с. Дорогиничі, с. Божанка, с. Біскупичі Малі, 
с. Русовичі, с. Янів, с. Біскупичі Великі, с. Грушевичі, с. П’ятикорови, с. Яневичі, с. Щенютин, с. Купичів, м-ко Озеряни, 
с. Білашів, с. Ворона, с. Рокитниця, с. Грушівка, с. Солотвин, с. Сушична, с. Карасин, м-ко і с. Городок
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“Лита зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

165
2 

р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

наличили єсмо болшєй 
халупь с позосталими 
госьподарами тшко: 
я, Стєфань, в Кривичах 
домовь тест цєлих, 
а спустошало по квите 
єго мл. пна Князкого 
сємь; а я, Ивань, в 
сєлє Лухчу домовь 
дванадцєть, а по квите 
єго мл. пна Кня[зь]- 
кого убило халупь 
чотирнадцать”

арк. 696 зв. -  
697 зв., 
акт 74

*» [Теофіла] Якубова 
Собеська, дідич

Яцько Хильченя 
з с. Бубнів

с. Блудів 
с. Десятина 

[частина] 
с. Бубнів 
с. Пустомити

Разом
300

Разом
212

“в мєнованих селах 
Блудовє, Дєсєтинє, 
Бубнове и Пустомьггах 
перед тимь, яко 
оддавано подимьноє 
содно в Туриску 
уфалєное тому жь єго 
мл. пану Князкому, 
бьіло димовь ВСИХ 

треста, а тепер не 
зостаєть болшем, толко 
двесте дванадце/и, 
а ©смьдєсять осмь 
юж по квите єго мл. 
пна Князкого, для 
частого переходу и 
барзо великого утяжєня 
жолнєрского, такьже 
и подданьїх вимартє, 
спустошало”

арк. 697 зв. -  
698, акт 75

»» Анна-Алоїзія
Ходкевич

Тишко Босеня з 
м. Острог Новий 
Мартин 
з с. Плужне 
Гордій
з с. Вельбойне
Васько
з с. Губельці

Частини
міст:

Острог
Старий
Острог
Новий
Кароліна
Належні до
них села3

Разом
207

“где не наличили 
єсмо болшєй димовь 
з мєшькаючими 
госьподарами, толко 
двєстє сим, абовєм в 
тьіх маєтьностях всих 
по квите псршомь 
єго мл. пна Князкого 
за спустошєнємь 
часто ставаючого и 
переходячого жолнєра 
убило димовь трєдцать 
дєвєт”

3 Плужне, Борисів, Війтівці, Більчин, Гнойниця, Калитанці, Ювківці, Добрин, М’якоти, Сокиринці, Коритне, Боровиця 
Велика, Боровиця Мала, Білотин, Вельбойна, Нетішин, Кривин, Коломль, Крупець, Баранне, Убельці (Губельці), Глинники, 
Головлі, Комарівка, Улашинівка, Нараївка, Соснівка, Плоска, Красносілка, Радогоща [Друга] (частина), Козин (частина), 
Ґурщина, Плоска Друга, Корпилівці, Затірці, Корост[ова], Понора, Шатерники, Рівки, Скниця, Лідавка, Радогоща
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1653 р. березня 8

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 705 зв. -  
706, акт 84

12.04 Самуель
Лещинський,
[дідич]

Міщанська
громада

Каліш Наглуб, 
міщанин

м. Колки 
(Романів)

42 Йдеться тільки про 
християнські дими, 
“абовємь по квитє єго 
милости пана Князького 
пєрьшимь, таїсь прєзь 
огонь прьшадьковьім, 
яко и частого 
жольнєра, спустошало 
и убьіло дьімовь сто 
содинадьцєть”

арк. 724 зв., 
акт 97

16.04 Войцех
Пясковський

Прокіп
Кириленя

с. Шпаків 22 “абовємь по квитє 
пєрьшомь єго мл. пана 
Князького турискимь 
за спустошєньємь 
тоє маєтности пр[є]зь 
жольнира частого, яко 
понєколь и вьімєрьтємь 
подьданьис тамошньїх, 
убьіло ДЬІМОв 

двадьцать”

арк. 725 і 
зв., акт 98

16.04 Генрик
Кашовський

Олекса
Сачкович

с. Славожичі 10 “а убьіло и спустошало 
дьімовь чотьірьнадца/и 
такь прєзь нєприятєля 
Крижа Свєтого и 
рєбєльлию хлопьскую, 
яко и прєзь навєжєньє 
Паньскоє прєзь повєтрє 
вимєрьло”

арк. 725 зв. -  
726, акт 99

Генрик
Кашовський,
[дідич]

Іван Тимошеня с. Андрусіїв 4 “по квитє єго мл. пана 
Бокия нє наличиль 
дьімовь справедливе 
большен над чотьірьі, 
єксьцєпто посьсєсии 
застави части панєє 
Бобровичовоє, и с того 
подимноє справедливе 
вибравши, такь 
водлє лявьдумь року 
прошлого [1652] в 
Туриску уфалоного, яко 
тєжь и водлє лявьдумь 
року тєпєрєшнєго [1653] 
в Луцьку уфалєного..., 
и соноє до Скарьбу 
соддалємь. А убило и 
спустошало димовь 
двадьцат, такь прєзь 
нєприятєля Крьша 
Святого и рєбєльлию 
хлопьскую, яко и 
прєзь навєжєньє 
Паньскоє прєзь повєтрє 
вимєрьло”
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 21, on. 1, 
спр. 151

арк. 120 зв. 17.04 Міхал-Юрій
Чорторийський,
[дідич]

Єврейська громада

Лейб
Давидович,
єврей

м. Андріїв

•

“ж[є] жадного дому 
жьідовьского нє мапгь в 
помєнє[номь мє]стєчку, 
але талко (он, а другий 
Мошко Хаимович, 
коморами вь домах 
хрестияискьіх посполу зь 
хрєстиани мєпгькают; 
и южь за тьіе доми албо 
дими подимноє и перед 
тимь и тепер єго мл. 
пану Князкому, поборцьі 
воєводства Вольшского, 
юддано”

Ф. 28, on. 1, 
спр. 89

арк. 678 зв. -  
679 зв., акт 

487

19.04 [Миколай
Чорторийський,
дідич]

Ян Ґраєвський, 
[державець]

Самійло 
Гриценя, війт 
с. Горичів 
Грицько Іващеня 
з с. Зимне

с. Горичів 
с. Зимне

“по КВИТЄ ЄГО мл. 
пана Князкого, 
поборцьі тєпєрєшнєго 
воєводьства 
Вольїньского, в 
Туриску даньїмь, в сєлє 
Горичовє з допусчєня 
Божого халупь дєвєть 
заповєтрило сє било, з 
которьіх пят вимерло 
и пусткє зостали; а в 
сєлє зась Зимнє, по 
ТОМ жє квитє єго мл. 
пана Князкого, халупь 
сє м  спустошало: 
пят прєз помєртьє и 
розєйстє сє хлопов, 
двє прєз спалєнє, 
жольнирскоє хоругвє 
єго мл. пана Аксаковоє 
юдноє, а другоє прєзь 
допусчєнє Бозскоє. 3 
тих тєдьі спустошалих, 
вимєрлихь, спалєньїхь 
и згорилих халупь в 
тих собохь сєлахь Зимнє 
и Горичовє для того 
спустошєня подимних 
двойга дати южє нє 
можє/и”

арк. 679 зв. -  
680 зв., акт 

488

Ян Ґраєвський, 
[дідич]

Іван Сайко с. Радовичі “року нєдавно прошлого 
[1652] з допусчєня 
Божого халупь килка 
в толі сєлє Радовичах 
заповєтрило сє било,
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1653 р. березня 8

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

з которьіхь урядникь 
тамошньїй в полє и до 
лєсов СОНЬІХЬ людей 
повиганяти казаль, и 
такь за ласкою Божою 
толко з трох халупь тьіє 
хлопи вимерли и юноє 
повитриє устало.
А потом року 
тєпєрєшнєго [1653] на 
тоєж село хоруговь 
єго мл. пана старости 
вєлюньского [Гендрика 
Денофа] райтарская 
наєхавьши, становиском 
станули, и южє то нєдєл 
чотири стоєчи, вєликиє 
а нєзносньїє кривди и 
шкоди ч и н я т ь ; якожь 
и  дня чотирнадцатого 
квєтня року тогожь 
тєпєрєшьн[є]го под чась 
свят попивьши сє, соноє 
село з нєсосторозности 
своєє с коньца сод 
Счєнютина рано 
запалили, и халупь пят 
ажь до счєяту зо всими 
будинькалш згорело, а 
шостос, верхь и зрубу 
займуючи, с[па]лили, 
и би тот зрубь нє 
розкинено, пєвнє би мал 
нє всєму селу достало 
сє било. 3 которих то 
халупь вимєрлихь, 
яко и спалєньїх тих, 
двойга подимнихь дати 
нє можєт, бо сє то всє 
стало южє по квитє 
єго мл. пана Князкого, 
поборцьі тєпєрєшнєго”

арк. 680 зв. -  
681 зв.

»» Зузанназ 
Ольшамовських 
Пузовська, вдова 
Костантого 
Пузовського

Андрушко
Пархомик,
челядник

с. Пузів 
(частина)

7 Через те, що в цьому 
юраменті йдеться про 
одночасну сплату двох 
подимних податків -  
однократного, 
ухваленого 23 жовтня
1652 р ., і подвійного, 
ухваленого 8 березня
1653 р., в таблицях 
його використано двічі 
(див. ще й відповідну 
позицію за 1652 р.)
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"Лита зльїє’

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 681 зв .-  
682, акт 490

»» Володимирський 
замок, власник

Михалко Швець, 
підзамчанин

Підзамче в 
м. Володимир

4 Після першого 
поборства Петра 
Жиковича Князького 
через часті переходи 
жовнірів спустошено 3 
дими

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 740 зв. -  
741, акт 117

21.04 [Анназ
Порванецьких
Миколаєва
Гавсович]
Шостаковська,
[дідич]

Семен Лахненя с. Підгірці 14 “абовємь по периіой 
єксакции єго мл. пана 
Князького спустошало
СЄМ”

арк. 741, 
акт 118

»» Адам Лясоцький, 
державець

Фесько
Будниченя

с. Волиця 
(Оличівка)

1 “на одно подьімноє 
прьісєгу вьїкональ 
в тьіє слова, ижь в 
сєлє Волицьі алиясь 
(Оличовьцє большєм 
дьімовь нимаигь, одно 
содєнь, а по квите 
єго мл. пана Бокия, 
поборьцьі прошлого, 
убьіло шєст, с которьіх 
подданьїє содни 
вьімєрьли, а другиє 
прочь пошли”

арк. 756 зв., 
акт 127

22.04 спадкоємці Андрія 
Жджарського -  
Людвік і Ремігіян, 
[дідичі]

Юсько Кузьменя с. Кустин 
с. Пруски

Разом
20

“а по квитє першоє 
єкзакции єго 
мл. пана Петра 
Жьїковича Князького, 
суди кгродского 
володимєрского, 
поборцьі тєпєрєшнєго, в 
тьіх (обох сєл[а]х убьіло 
дьімов чотьірдєсят 
чотири”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 682 -  
683, акт 491

22.04 Королівське місто

Міщанська
громада

Веремій
Перепелиця,
міщанин

м. Володимир 
з передмістями

33 “юнь [Веремій 
Перепелиця], чинєчи 
досить повиньности 
на сєбє вложоноє, вси 
дьімьі, впрод в сшом 
рьіньку, потомь по 
улицахь, парканахь 
и пєрєдмєстяхь 
под юрисдикцією 
мєсцкою будучиє 
и знаедуючиєсє, 
порядне и справедливе 
зрєвизоваль и соньїє

« е . 716 Лт
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

зличиль”.
Порівняно з першим 
поборством Петра 
Жиковича Князького 
кількість димів 
зменшилася на 22 
через спустошення 
жовнірами, розбирання і 
спалення халуп

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 757 і 
зв., акт 128

»> Альбрихт- 
Станіслав 
Радзивілл, дідич

Тиміш Бокач 
з с. Дідичі 
Зінько 
Лавришеня 
з с. Сильне

Села
Олицької
волості4

Разом
1187

Разом
952

“а убьшо уже по квите 
мєнованого єго мл. 
пана Князького дьімовь 
двєстє трьідцат шип, а 
то для частого переходу 
жольнирьского и 
великого утяжєня 
презь пулькь єго 
мл. пана х[ор]ужого 
короньного [Олександр 
Конецпольський], 
которьш в мєнованом 
волости становиско 
своє прєзь нєдєль 
килька тєпєрь свижо 
содьправовал”

арк. 760 і 
зв., акт 131

24.04 Луцько-Брестське 
біскупство, 
власник; 
біскуп -  Андрій 
Ґембицький

Андрій
Шпольський,
міщанин

м. Торчин 95 Йдеться про 
християнські дими.
“а по квите єго мл. пана 
Князького, поборьцьі 
пройшов єксакьции, 
убьшо дьімовь двадца/и 
пять, и с тих позосталих 
дьімовь подимноє 
двоє справедливе 
вибравьши, до єго мл. 
пана поборьцьі оддати 
готовь”

арк. 760 зв. -  
761, акт 132

[Адам-Олександр 
Санґушко, дідич]

Войцех
Радзимінський,
державець

Роман Бранчук 
з с. Краснодуб’я

с. Тупали 
с. Краснодуб’я 

[частина]

Разом
6

А чотири дими, южь 
по квитє єго мл. пана 
Князького пєрьшоє 
єксакьции, прєзь частиє 
пєрємстя жольнировь 
спустошало”

арк. 768, 
акт 142

»» Петро Довґирд, 
[дідич]

Ян Максимович, 
возний

с. Кононичі 6 “а по квитє єго мл. пана 
Князького пєрьшоє 
єксакции убило

4 Мительне, Ледчани, Пітушків, Довгошиї, Посників, Носовичі, Жорнищі, Бакорин, Новосілки, Хорлупа, Пальче, Покащів, 
Водиради, Селибери, Турчин, Мощаниця, Дубища Великі, Дубища Малі, Цумань, Корпилівка, Гремяче, Дерно, Ставок, [Воля] 
Якубчиці, Кобла Воля, Клобучин, Городище, Сильне, Берестяни, Дідичі

« А  7 І 7 Л « »



*'Лита зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

ДЬІМОВЬ в томь сєлє 
дєвєтнадцать, а то за 
вьімарьтьємь в повєтрє, 
и для пєрєхожєня 
и станя частого 
жольнира”

арк. 770, 
акт 146

25.04 Самуель
Лещинський, дідич

Іван Коваль,
міщанин,
присягав про
відсутність
єврейських
димів

м. Красилівка “ижь сонь [Іван 
Коваль] за злєцєньємь 
пана Алєксаньдра 
Пируского, єконома 
тамошньїх добрь, 
хотєчьі прьісєгьнути 
на спустошальїє дьімьі 
и халупи жидовьскиє, 
в мєстє Красиловьцє 
будучиє, гдє и тєпєрь 
в томь мєстє жадного 
жида господаря, 
с которого би сє 
податокь, такь одного в 
Туриску, яко и в Луцьку 
двойга подимного 
ухваленого, до Скарьбу 
Рєчи Посполитоє 
(одданий бити мопгь, 
нє мапгь ..., а то за 
наступєньємь козаковь 
и нєприятєля Крижа 
Святого татаров всє 
спустошало, на чомь 
справедливе прьісєгаю”

арк. 771 і 
зв., акт 148

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Адамова
Сліповронська,
державець

Радко Гайченя с. Свинарин 
с. Мочулки 
с. Пінський 

Міст

Разом
118

Разом
93

“гдє тєпєрь, прєзь 
частий переходь 
жольнирьский и 
утяжєнья прєзь НЬІХ 
вєликиє, убило димовь 
двадцат пя/я”

ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 686 зв. -  
687 зв., 
акт. 496

25.04 Ян Кашовський, 
державець

Веремко
Ковальчук,
туричанський
війт

с. Туричани 
(половина) 

с. Ягідна

Разом
20

Через те, що в цьому 
юраменті йдеться про 
одночасну сплату двох 
п о д и м н и х  податків -  
однократного, 
ухваленого 23 жовтня
1652 р., і подвійного, 
ухваленого 8 березня
1653 р., в таблицях 
його використно двічі 
(див. ще й відповідну 
позицію за 1652 р.)

вА  718 Л »



1653 р. березня 8

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 789, 
акт 164

28.04 Крипггоф
Лепесовицький,
дідич

Сидір с. Осова 
(половина)

3 “бовємь по пєрьшой 
єксакьции єго мл. пана 
Князько[го] убьіло 
чотири”

арк. 791 зв. -  
792, акт 167

»» Андрій
Вітонізький, дідич

Васько Баранчук с. Вітоніж 14 “а по квите того жь єго 
мл. пана Князького, 
побо/щи прошлоє 
єксакьции, убьіло 
днмовь шєсть”

арк. 798, 
акт 171

29.04 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич
Станіслав
Корчминський,
державець

Яцько Баландюк м. Литовеж 67 “бовєм по є[к]ьзакьции 
єго мл. пана Князького 
пєрьшоє убило чотири”

арк. 798 -  
799, акт 172

»» [Ян Замойський], 
дідич
Самуель
Колодинський,
державець

Мартин с. Глузів 4 “а убило пять”

арк. 799 зв. -  
800 зв., 
акт 175

»* Барбара з Чолганів 
Даніелева 
Єловицька, [вдова]

Петро Сухленя 
з с. Плоска 
Іван Кондратеня 
з с. Оженин

с. Плоска Л 
с. НовошродЛ 

чиці )  
с. Оженин ^ 
с. Стадники)  

с. Городище

Разом
45

Разом
16
4

Разом
20

Разом
8
4

“а состатокь, то єсть 
димовь тридцать 
три, по квите єго 
мл. пана Князького, 
судьи кгродьского 
володимєрьского, 
пєрьшоє єксакьции 
єго мл., убило прєзь 
жольнира, суть 
спустошониє и 
пожданих роспужєно”

арк. 800 зв. -  
801, акт 176

30.04 Стефан і Катерина
Богдашевські,
подружжя

Федір Біленький 
з с. Корито

с. Ходоси 
с. Дядьковичі 

[частина] 
с. Корито 
с. Омеляна 

[частина]

11
3

4
2

5
2

4
2

“Прєзь уставичного 
жольнира по пєрьшой 
єксакьции суть 
спустошониє” 7 ДИМІВ

арк. 801 зв. -  
802, акт 178

»» [Ян Замойський, 
дідич]
Криштоф Шпот, 
[державець]

Ждан Хвесько с. Житин 
Великий

18 “абовємь по єксакьции 
пєрьшого подимного 
єго мл. пана Князького 
убило дванадьцать”

арк. 802 і 
зв., акт 179

[Ян Чеконський, 
дідич]

Ян
Ольшамовський,
державець

Семен
Частини сіл: 
с. Новосілки 
с. Демидів 
с. Ліпшя -

“робочий Сємєнь з сєла 
Новосєлокь..., во дворе 
тамошнємь зостаючий,
... нє наличьіль 
жадного диму для 
срокгого спустошєня и 
здезолованя прєз нєприя- 
тєля короньного, такь 
козаковь, яко и татаровь”

« c . 719 Am



“Я ит ам ш ”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 832 і 
зв., акт 3

02. 05 Миколай
Богдашевський

Самоель 
Микитеня 
з с. Сарни

с. Сарни 
с. Доротичі

Разом
42

3
10

“за чьш прєзь 
уставичьного жольнєра 
и прєзь повьімєране 
хлоповь зь голоду вь 
тьіх собохь маєтностях 
по пєршомь КВИТЕ ЄГО 

ш . [Петра Жиковича 
Князького] убьіло 
дьімовь двадцєт дєвєт”

Ф. 21, оп. 1, 
спр. 152

арк. 13 і зв. 05. 05 [Андрій] Фірлей, 
[дідич]

Єврейська громада

Маєр Ізраїлевич, 
єврей

м. Козин “жє в мєстєчьку Козинє 
жадного дьш[у] албо 
дому жьідовьского 
нє мапгь, але я сам 
в броварє, гдє пиво 
палскоє робят, 
мєпгькаю,... а лет 
пропіл ьіхь козин [скьіє] 
жьіди содьни прєзь 
нєпрьіятеля коронного 
погинули, другиє 
повєтрєємь вьімврли, на 
чом, яко справєдливє, 
прмсєгаю”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 710 і 
зв., акт 510

[Анна з Овлочина]
Станіславова
Козика

Улас Зиневич, 
урядник 
Іван Близькун с. Марків Став 8

“по єксьакьции блюко 
прошлого подимного 
на сєммику рєлящшном 
Турискам на заплату 
вог/ску ухва[л]єного, 
за наступєнєм и за 
прометем уставичьном, 
такь короньного, яко 
и чудзозємного вомска 
немалая дєзоляция се 
стала и дьімов еємь 
убило”.
Залишилось лише 8 
димів, з яких і було 
взято подвійне подимне

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 845 зв. -  
846 зв., 
акт 12

Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Тиміш
Тимошкович 3 
м. Турійськ

м. Турійськ 
Належні села5

44 В м. Турійськ “убило 
семдєсят пят по квитє 
єго мл. пана Князького”.

5 Селець 5 -  “а убьіло” 13, Гаруша 6 -  12, Ставок 10 -  7, Кольчин 5-6,  Мировичі 8-1,  Задиби 20 -  19, Залісці 15 -  12, 
Т[а]гачин 14 -  7, Оса [8] -  12, Дольськ 5-7,  Торговище 6-19, Растів 5 -7

» о . 720



1653 pi березня 8

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Кіндрат Скрипка 
з с. Растів 
Семен 
Кривенчук 
з с. Задиби

В селах “инь сулша зь 
дьімовь сто пєт[д]єся/и 
содьного, а убило 
ПО КВИТЄ того ЖЬ ЄІХ) 
мп. пана Князького 
пропгьлоє свєжо 
єкьзакьции дьімовь сто 
дєвє/идєсять сєм, а то 
для часьтого прєйстя 
жольнерского”

арк. 848 зв. -  
849 зв., 
акт 14

брати Міхал, 
Костантий,
Ян і Самуель 
Калусовські, сини 
покійного Вацлава 
Калусовського, 
дідичі

Архим 
з с. Вербичне

Частини сіл: 
Вербичне 
Глуботин- 
ська Волька

Разом
13

“я ПОДЬІМЬНОЄ
двоє вь маєтности 
вьшгьмєнованой, сєлє 
Вєрьбичьнє и Волцє 
Глуботьіньском, зь 
часьти шйчисьтоє 
пановь моихь зь 
содинадьцєти дьімовь, 
а зь спадьковоє по 
брате сьтриєчьному 
рожоньїмь тихь жє 
пановь моихь, зь двох 
димовь спьравєдьливє 
вибьралємь, вь которих 
сєлахь пєрєдь тимь 
било на (ойчмсгой 
часьти димовь 
шєс/янадьцєть, а на 
спадьковой часьти сємь 
димовь, потомь ПО КВИТЄ 
єго мл. пана Пєтьра 
Жьїковича Князького, 
суди кгродьского 
володимерского, 
поборьци тєпєрєпгьнєго, 
за розєсьтєм подьданихь 
убило дєсєть димовь, 
а тєпєрь зосьтаєть на 
часьтєхь собудьвух, 
то ест сойчисьтой и 
спадьковой, толко 
трьінадьцет димовь, а 
нє болпгь”

арк. 852 -  
853, акт 17

06. 05 Мойзешова
Сенюта,
[державець]

Василь, Климів 
син, від обох сіл

П ’ята 
частина сіл: 

Милостів 
Плоска

Разом
26

Разом
20

“прєзь частий переходь 
жольнєрьский и утяже- 
ня прєзь НЬІХЬ вєликиє 
убило димовь шест”

арк. 853 і 
зв., акт 18

Станіслав Болбас 
Ростоцький

Олександр
Довжкевич

с. Коростова 3 2 “а содень убьигь южь 
по квитє єго мл. пана 
Князького, зь которьімь 
ТО КЬВИТОМЬ хлопь 
тоть прочь содшоль 
для велкого утяжєня 
жольнерьского”

91-8-929 <3*0. 721 A e
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 860 і 
зв., акт 22

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Добеслав
Цеклінський,
державець

Міхал
Лаґановський,
субдержавець

Клим
Лавришевич,
отаман
фільварку

с. Бобли 
Турійської 
волості

•

14 “бовємь по пєрвьшой 
єкьзакьции єго мл. 
пана Князького убьіло 
дьімовь двадьцєть; 
а то рєсьпєкьтхш зь 
дєзолованя, зпалєня 
и хлоповь розогнаня 
прєзь становиско людей 
чудзозємьскихь пульку 
ясьнє сосвецоного 
єго ш. пана воєвода 
малбо/тского [Якуба 
Ваєра] и иньпшхь... 
пєрєходячьіхь хоругьвєй”

арк. 860 зв. -  
861, акт 23

*> [Вацлав
Четвертенський,
дідич]

Катерина
Злотолинська,
[державець]

Онисько
Борисеня

с. Тростянець 
[частина]

15 “а убьіло с єм”

арк. 861 зв. -  
862, акт 24

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Міхал
Лагановський,
державець

Міхал
Лагановський,
державець

с. Рублянка 
с. Зелена 

обидва села 
Новозаслав- 
ського 
ключа

“лєчь жє маєтносьти 
такь сут пєнитус 
знипгьчєньїє и 
зьдєзолованьїє, 
вьпродь прєзь 
собозь Пилявєцький, 
потам прєзь самого 
нєпрьіятєля и прєзь 
усьтавичьного 
жольнєра, жє лєдьво 
подобєньство, гдє села 
били, и жадьного хлопа, 
которий би повиньност 
и робогизьну єго ш. 
манифєстуючомусє 
оодьдаваль, вь тьіхь 
сєлахь нє мапгь”

арк. 863 -  
864, акт 27

»> Злотолинські, 
[державці на 
ординацькому 
праві]

Гаврило Рабченя с. Злотолин 16 8 “тєпєрь, ужє по 
КВИТЕ того жь єго 
мл. пана Князького, 
дамовь оосмь прєз[ь] 
согон припадьковий 
зьгорило”

арк. 867 і 
зв., акт 31

07. 05 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Марко Юнкович 
і Васько 
Аврамович, від 
усіх сіл

с. Медськ 
Великий 

с. Медськ 
Малий 

с. Кричильськ 
с. Городець 
с. Вербче 

Велике

Разом
72

“а по квитє новиссими 
єкьзакьторис єго 
мл. пана Князького 
убило вь тихь ВСИХЬ 

маєтностяхь дамовь 
двадьцєт тест, а то 
прєзь розьниє

« e . 722 Лщ,
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

с. Вербче 
Мале 
Всі села 
належні 
до Степан- 
ського замку

часовь тєпєрєшьнихь 
дєзоляциє”

арк. 868 зв. -  
869 зв., 
акт 33

»» Альбрихт-
Станіслав
Радзивілл

Іван Музичка з 
м. Крупа

Степан 
Кононеня 
з с. Яблонь

м. Крупа з 
присілками

с. Яблонь 3 
присілками

Разом
109

Разом
97

Разом
74

Разом
76

“а то для розьньїхь 
прьшадьковь и 
часьтого переходу 
жольнєрьского”

арк. 869 зв. -  
870, акт 34

»» Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Мисько Яценя м. Бережниця 42 “а содьбьіло по 
квите ero мл. пана 
Князького, поборьцьі 
теперєпгьнєго, дьімовь 
иієстдесят и трьі”

арк. 870 -  
871, акт 35

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Іван Семенович м. Степань 151 “а убило по
квите НОВИССЬІМИ 

екьзакьторис ero мл. 
пана Князького, часто 
за густими переходами 
жольнєрскими, 
часто прєзь вьімартє 
меигьчань, домовь албо 
дьімовь чотьірьдєся/и 
содень”

арк. 871 і 
зв., акт 36

»» Ян Замойський, 
[дідич]

Мисько 
Даниленя з 
м. Дорогобуж

м. Дорогобуж 
Належні села: 

Горбаків 
Подоляни 
Іллін 
Дроздів 
Вовкошів 
Невірків 
Липки 
Горбів

Разом
97

“а постекьзакьциоонемь 
новисьними 
екьзакьторис ero мл. 
пана Князького убило 
прєзь розьниє тьіх 
часовь дєзоляциє, 
мєновитє часьтиє 
переходи жольнєрьскиє, 
дьімовь сто пят”

арк. 871 зв. -  
872зв., 
акт 37

»» [Владислав
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Омецинський,
державець

Іван Папуга с. Любаша 
[Степан- 
ського 
ключа]

4 “вь томь сєлє 
Любашьі тєпєрь 
ново, по спустошєню 
и знєсєню прєзь 
нєпри[я]тєля Крижа 
Свєтого татаровь, вь 
року НИНЄШЬНЬІМЬ 

[1653] юсажєномь и 
побудованомь, не мапгь 
болить цєлихь халупь 
з госьподарами, толко 
чотири, а за єкьзакьции 
ero мл. пана Бокия 
жадьного диму не 
било”

91* 723
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 874 -  
875, акт 41

19 Стефан
Коритинський

Стефан
Оліхвиреня

с. Вишнів 
присілок 
Верпета

Разом
14

“а убило южє по квите 
пєрьшои єкьзакьции 
єго мл. пана Князького 
дьімовь чотири”

арк. 880 і 
зв., акт 44

99 Ян Замойський, 
дідич

Станіслав
Журковський,
державець

Мойсей
Поліщук

с. Богдашів 6 “а по квите того жь пана 
побо/щи (которьш, за 
розєстєм сє подьданихь 
прочь, згинуть) убило 
дьімовь чотьірнадьцє/л”

арк. 882 зв. -  
883 зв., 
акт 48

99 Марко Гулевич Андрій Тарасеня с. Дуліби 
с. Симонів 

(частина)

Разом
24

Разом
20

“а убило по квитє 
того жь єго мл. пана 
Князького прєзь 
розьнии припадки 
и часгьіє пєрєходьі 
жольнирскии чотири”

арк. 884 -  
885, акт 50

Ян Замойський, 
дідич

Тиміш
Самойленя, від 
усіх населених 
пунктів

м. Рівне 
м. Олександрія 
їхні присілки6

Разом
239

“а постиєкьзакьциожємь
НОВИСЬСИМИ

єкьзакьторись єго 
мл. пана Князького 
убьіло дьімовь за 
частокротьними 
и гусьтими подь 
часи тєпєрєпгьнии 
дєзоляциами, такь 
жольнирскими, яко 
и розєстємь сє прєчь 
подьданихь, юсмьдєсяот 
два

арк. 885 -  
886, акт 51

99 Ян Замойський, 
[дідич]

Мисько Радзеня 

Васько Сахненя

м. Жорнів 
(Жорновне) 

с. П’яне 
їхні присілки7

Разом
122

“а убило
постєкьзакьцисонємь 
новиссими 
єкьзакьторись єго мл. 
пана Князького прєзь 
розьнии тихь часовь 
дєзоляции, тоест 
часьтии пєрєходьі 
жольнирьскии и 
витягане нєслупгьнои 
стации, дьімовь двисти 
трьідьцєть сосмь”

арк. 891 зв. -  
892, акт 55

91 Луцько-Острозька 
єпископія, власник

[Андрій Чаплич 
Шпановський], 
державець

Дацько Якименя 
Васько

Частини сіл: 
с. Седмярки 
с. Тернки

12
6

“а по квитє пєрьшомь 
єго мл. пана Князького” 
в обох селах “убило” по 
2  д и м и

6 с. Басів Кут, с. Двірець, с. Новий Двір, с. Тинне, с. Колоденка, с. Золотіїв, с. К[в]асилів, с. Корнин, с. Житинок Малий, 
с. Глинки, с. Бармаки

7 с. Сатиїв, с. Дядьковичі, с. Олибів, с. Залав’я, с. Городниця, с. Крупа, с. Ставок, с. Котів, с. Кот[ова] Волька, с. Черниці
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 892 -  
893, аісг 56

»> Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Хвесько 
з с. Корост 
Савка, від сіл 
Немовичі і 
Чудель

с. Корост 
с. Немовичі'І 
с. Чудель /  

Всі села -  
Степанського 
ключа

7
Разом

10

“вь сєлє Коросьтои 
зостаєть тєпєрь дьімовь 
цєльїхь сємь, а убьіло 
по квите ero мл. пана 
Князького ДЬІМОВЬ 

дєсєть, а вь Нємовичахь 
и Чудьлахь зосьтаєть 
ДЬІМОВЬ цєльїхь дєсєть, 
а убьіло по квите тогожь 
ero мл. пана Князького 
дьімовь трьінадьцеть”

арк. 893 і 
зв., акт 57

Марцин Нільський Савка
Друховець

с. Друхів 37 26 “а убьіло южє по квите 
того жь ero мл. пана 
Князького ДЬІМОВЬ 

дєвє/и”

арк. 902 -  
903, акт 64

09. 05 Миколай
Чорторийський,
ДІДИЧ

Каспер Ростопча, 
державець

Данило
Балаченко

с. Рубче 16 6

арк. 906 і 
зв., акт 67

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Лукіян
Пархоменя, від 
обох сіл

с. Янкевичі 
с. Перемінка 
Належні до 
Степанського 
замку

Разом
12

“а убило по квите єго 
мл. пана Князького 
дьімовь пєтнадцєть, 
а то презь розьнии 
дєзоляции и частий 
пєрєхудь жольнирский

арк. 907 зв. -  
908, акт 69

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Павло Олійник, 
від обох сіл

с. Рокитна 
с. Рокитнянська 

Волька

Разом
5

“а по квите єго мл. 
пана Князького 
єкьзакторис модерни 
за частимь пєрєходомь 
жольнирьскимь убило 
дєвєть”

арк. 922 і 
зв., акт 81

10. 05 [Жидичинський 
монастир, власник]

Адам-Олександр
Санґушко,
державець

Кіндрат Музеня 
та Йовхим 
Мищеня

с. Боголюбе 28 “а по квите пана 
Бокиисовимь И по 
перьшой єкьзакьции 
єго мл. пана Князького 
презь жольнировь 
димовь шсмьнадцеть 
спалено и спустошало”

арк. 922 зв. -  
923, акт 82

?» Абрам
Ґрабовецький 

Адам Білостоцький

Іван Васюкович 
і Стецько 
Білянок

с. Хорохорин 20 “а спустошало презь 
жольнировь по першои 
єкьзакьции єго мл. 
пана Князького, 
поборьци воєводьс/мва 
Волиньского, димовь 
дєсєт”

арк. 923 і 
зв., акт 83

Дикач[к]евич,
[державець]

Яцько
Медведеня, від 
обох сіл

с. Жалин 
с. Жалинська 

Воля

Разом
11

“а убило по квитє 
пєрьшои єкьзакьции 
єго мл. пана Князького 
такьжє содинадьцєть”

92-8-929 725'Ят
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
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ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 923 зв. -  
924, акт 84

»» Ян Замойський,
ДІДИЧ

Чернігівський
каштелян,
державець

Іван Іовеня м. Козлин

.

36 “а убьіло по квите 
пєрьшои єкьзакьции 
ero мл. пана Князького 
дьімовь [24].”
До 3. 06 1652 р. 
каштеляном був Ян 
Одривольський, з 10.09 
1653 р. (згадка?) -  
Здислав Замойський

арк. 925 і 
зв., акт 86

Антоній Мокоса 
Баковецький

[Юзеф Мокоса 
Баковецький]

Павло
Остророжок

с. Порванче 
(дві частини)

24 “таїсь на часьти пана 
мого, яко и на части 
ero мл. оотьца владики 
володьімєрского, вь селє 
Порваньчу не мапгь 
болить дьімовь цєльїхь 
толко двадьцєть чотьфи, 
а по квите ero мл. пана 
Князького, поборьци 
прошьлои єкьзакьции, 
убьіло дьімовь трьі”

арк. 934 зв. -  
935, акт 91

12. 05 [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Федір Галійчик с. Зузлав’я 
[Зузлазна] 

с. Ставок 
с. Углища

Разом
25

“вь сєлє Зузлавю, 
селє Ставку и сєлє 
Углипгьчах нє 
наидує/исє больпгь 
дммовь цєлнх, толко 
двадцет пят, а по квите 
ero мл. пана Князького, 
побо/щьі прошьлои 
єкьзакьции, убьіло 
дьімовь дєвєтнадьцєт”

арк. 936 і 
зв., акт 93

13. 05 Томаш
Сосницький,
державець

Стецько
Германеня

с. Мстишин 
(частина)

4 “а по квите пєршои 
єкьзакьции ero мл. пана 
Князького убьигь на той 
части дьімь одєнь”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 718 і 
зв., акт 516

Адам
Будзишевський,
ДІДИЧ

Васько
Бортничок

с. Гайки 14 “в маєтности єго 
[Будзишевського] 
дєдичной, в повєтє 
Володимерском 
лєжачой, в сєлє Гайкахь 
великая дєсоляция през 
розньїє припадьки -  
такь повєтрьіє, 
яко и спустошєньє 
жольнерскиє, стала сє и 
дьімов мєпгькалньїх сила 
убьшо”

арк. 730 зв. -  
731 зв., 
акт 525

19. 05 Катерина з 
Сестровитовських, 
у першому шлюбі

Хведько
Антоник

с. Дубники 5 Через те, що в цьому 
юраменті йдеться про 
одночасну сплату двох

« e . 726Am,
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Стефанова 
Линевська, у 
другому -  Дуніна 
Вольська, дідич

подимних податків -  
однократного, 
ухваленого 23 жовтня
1652 р., і подвійного, 
ухваленого 8 березня
1653 р., в таблицях 
його використано двічі 
(див. ще й відповідно 
позицію за 1652 р.)

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 977 зв. -  
978зв., 
акт 119

»» Кристина з 
Вишневецьких 
Петрова 
Данилович

Федір Боніш, 
міщанин

м. Янів
Належні села: 

Велицьк 
Селець 
Кухарі 
Літогоща 
Підлісці 
Арс[е]но- 
вичі

Разом
158

“а по квитє новиссими 
єкьзакьторись єго ш. 
пана Князького убьіло, 
частю за розєг/стємь 
прєчь подьданьїхь, 
часто тєжь за частими 
переходами и утяжєнємь 
ихь нєзносньшм 
стациадш жольнирскилш, 
димовь сто тринадцєть”

арк. 1044 зв. 
-1045, 
акт 152

24. 05 Костантий Пузина, 
дідич

Олешко
Лозковський, від 
усіх сіл

с. Ярославичі 
с. Княгинин 
с. Підлісці

Разом
70

“а убило по 
квитє єго ма. пана 
Князкого, н о в и с с и м и  

єкьсакьторись, часто за 
вьіммєртєл* подданих, 
часто теж за розойстєм 
прєч подданьїхь сод 
незносних стацьш 
жолнирьских, димовь 
шшгнадцат”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 89

арк. 774 зв. -  
775 зв., акт 

547

01.06 Зофія Геліяшева 
Малащинська

Андрій
Малащинський, 
син Зофії 
Малащинської 
Трохим 
Максимчич 
з с. Бутятичі

м. Володимир 
(частина) 

с. Бутятичі 
[частина]

1

“а добрь помєнєноє 
єє мл. панєє 
Маласчиньскоє села 
Бутятич вь повсте 
Володимєрьскомь и зь 
части пєвьноє в мєстє 
Володимєри лєжачихь”. 
А після поборства 
Филипа Бокія вибуло 3 
дими через епідемію та 
розорення жовнірами

арк. 784 і 
зв., акт 555

06. 06 Ян Яковицький,
ДІДИЧ

Станіслав
Гніздовський,
слуга
Гриць Романчич с. Бобичі 13 3

“вєликоє спустошене се 
стало, таїсь прєз розньїє 
припадьки, яко и прєз 
переходячих жольниров 
уставичньїх, в которой 
мае/иности перед тьш 
бьіло дьімов мєшкалньїх 
тринадцет, тепер толко 
зостаєт димовь

92* «рв. 727Ят
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
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мі
в 
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ан
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на 
23 
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ня
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52

 
р.

Н
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і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

мєпгькалньис три, а в 
пустки сє юбєрнуло 
днмов дєсє/и. 3 которьіх 
дьі[мо]в для 
вьшгьписаньис причинь, 
такь прошлого 
подимного одного 
в Туриску в року 
пропілам [1652], яко и 
в тєпєрєшнам [1653] в 
Луцьку оодправуючимсє 
двойга, на заплату 
вомску ухвалєньїх, нє 
могль вьібра[т]и 
и до Скарбу Рєчи 
Посполитоє ооддати”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 186

арк. 1251 -  
1252, акт 45

10. 06 спадкоємці Яна 
Чаплинського,
ДІДИЧІ

Тимко Мазурок с. Миловші 
[частина]

28 22 Тимко Мазурок -  
“подьданьш ихь мл. 
пановь Чаллиньскихь, 
потомьковь и 
сукьцєсьсоровь добрь 
вьшєлякихь зоигьлого 
нєкгьдьі урожоного 
єго мл. пана Яна 
Чапьлиньс[ког]о, 
бурькграбьєго 
луцького”;
“а по квитє єго мл. 
пана судьи кгродьского 
володьімєрьского, 
поборьцьі воєводьства 
Вольїньского, прєзь 
усьтавичьного 
жольнира и прєзь 
повьімєраньє 
подьданьїхь (одошьло 
и нєдосьтаєть дьімовь 
шєсьтьі, а било за 
поборьства єго мл. 
пана судьи кгродьского 
володимєрского 
першого вьсєго 
єксьцєпьто єго мл. пана 
Кгротовьского димовь 
двадьцєть сосмь”

арк. 1271 зв. 
-  1272 зв., 

акт 58

11.06 Кременецьке
війтівство

Єва з Підгородної 
Андрієва 
Мисловська, 
державець

Юзеф
Любеський,
слуга
Оксентій
Дудчик

с. Новосілки 1

“по к в и т и  пропгьлого 
поборьци волиньского 
єго мл. пана Филипа 
Бокия вь маєтносьтьі 
панєє моєє
Новосєлькахь великеє 
спусьтошєньє,

« с . 728я*»



1653 р. березня 8

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

ст
ан

ом
 

на 
23 

жо
вт

ня
 

16
52

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

таїсь прєзь 
розьньїє пєрєєзьдьі 
нєпрьіятєльскиє, яко 
и прєзь прєходячого 
зольнира, стало сє, 
жє жадьною мєрою
ВЬІШЬПОМЄНЄНЬІХ

тройга подьімьньїхь 
[однократне і подвійне] 
вьібратьі нє могьлємь, 
тьілько зь дьіму 
содьного, а убьіло 
дьімовь чотири”

арк. 1283 -  
1284, акт 72

14. 06 Галшка Петрова 
Станішевська

Сасько
Ярмул Шикура

с. Випіків 
с. Огавчиці

16
5

“дьімовь по квите 
єго мп. [па]на 
Князкого, поборьцьі 
свижо пропгьлого, 
за спалєньємь и 
спусьтошєньємь 
прєзь жольнировь, 
нє зосьтало только 
вь сєлє Вьіпгьковє 
шєстьнадьцєть, а 
зьгорєло и спустошало 
дєвєть, вь сєлє 
Огавьчьіцахь зосьтало 
халуїгь пят, а зьгорєло 
и спусьтошало 
содьінадьцєть”

арк. 1320 зв. 
-1321 зв., 

акт 101

20. 06 Владислав-Домінік
Заславський,
[дідич]

Семен Корнієль 
з м. Дубно 
Іван Дудукал, 
від усіх сіл

м. Дубно 
Належні 
села8

Разом
395

Разом
255

“а убьіло по квитє єго 
мл. пана Князького 
пє/7шоє єкьзакьции 
дьімовь сто
ЧОТЬфЬДЄСЯТЬ”

арк. 1364 і 
зв., акт 131

23.06 Юрій Гораїн Микита, війт 
с. Озеро

с. Озеро 
с. Яровиця 
с. Ольшани 
с. Бабин

13
7
4
11

“вь сєлє Єзєрє нє 
найдуєтьсє тепер 
большєй дьімовь 
только тринадьцєть, 
вь Яровицьі сємь, в 
СОльшанах чотарм, а 
вь Бабине содинадцєт, 
инь сулша вьсихь 
трьідьцєть пять, а 
убило ПО КВИТЄ пє/лпоє 
єкьзакьции єго мл. пана 
Князького в Олшанах 
дьімовь два, а вь Бабинє 
содєнь”

8 Вигнанка, М’ятин, Тростянець, Підбірці, Погорільці, Студянка, Іванне, Ратчин, Обгів, Тороканів, Божкевичі, Косарів, 
Варковичі, Молодава, Листвин, Ступне, Семидуби, Дитинячі, Знесення, Залужжя, Зал[юбівка], Нагор[яни], Плоска, Переросля, 
Цурків, Сухобичі [Судобичі], Завалля, Мощаниця Мала, Мізо[ч Великий], Білашів, Іваниничі, Буща, Руда, Кубраківка; піддані 
монастиря св. Спаса в м. Дубно





“за вьтаргьнєнємь року блиско прєшьлого [1653] в мисяцю дєкабрє сордьі татарскоє 
в крає тутєйшьіє тая жь сорда нє тулко подданьїхь... вьібрала, але н авєт  и халупьі согьнємь позносила, 

прєзь котороє спустошене пода/яковь, сод Речи Посполитоє назначєньїхь..., вьідатьі нєподобьная”
ф. 28, оп. 1, спр. 90, арк. 1148 -1149

“а убило такь прєзь татарьсчизну такьрочьнюю, яко прєзь повєтрєє”
ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 618 і зв.

“тиє вси дими убилиє нє прєзь жадних нєприятєль Корони Полскоє, 
але прєз самих жолнєровь суть спустошєниє, и прєчь з м аєтносте подданиє повиходили”

У сеймовій конституції від 9 червня 1654 р. записано 
про згоду шляхти Волинського воєводства, з метою 
виплати боргу діючому війську, сплатити в Радомський 
трибунал визначений сеймом чотирикратний подимний 
податок, а для оплати новонабраного війська -  внести 
у Львівську фінансову комісію п’ятикратне подимне 
упродовж п’яти чвертей 1654 -  1655 рр. Реляційний 
сеймик Волинського воєводства, що відбувся 11 серпня 
1654 р. у м. Луцьк, дав згоду на збір з воєводства ухва
леного сеймовою конституцією чотирикратного по
димного, а також однократного -  за жовтневу чверть 
1654 р. в рахунок п’ятикратного податку. Поборцею 
цього загалом п’ятикратного податку обрано Костан- 
того Зубцевського. Сеймик зобов’язав його прибути 
З вересня до м. Луцьк і приймати це подимне упродовж 
двох тижнів за квитами попереднього поборці Петра 
Жиковича Князького. Винагорода за його працю -  один 
гріш від кожного прийнятого в рахунок податку золотого
і по півзолотого за кожен виданий поборовий квит.

Своєю маніфестацією від 3 вересня 1654 р. Кос- 
тантий Зубцевський оголосив про початок прийому 
п’ятикратного подимного податку й ігнорування уря-

ф. 25, оп. 1, спр. 276, арк. 643 і зв.

довцями і шляхтою рішень сейму і сеймику -  ніхто
з них не з’явився для прийому і складання судових 
присяг. 15 вересня поборця повідомив про продовження 
прийому п’ятикратного податку, а 19 вересня- про 
завершення терміну його сплати і про притягнення 
до судової відповідальності тих, хто не сплатив це 
подимне.

Упродовж вересня в актові книги було записано чима
лу кількість маніфестацій про неможливість сплатити 
п’ятикратний подимний податок через розорення і 
цілковите знищення маєтків (див., наприклад, у першій 
частині збірника анотації від 16, 22, 24, 25 і 26 вересня 
1654 р.).

Податок Зубцевському продовжували сплачувати 
до кінця 1654 р. і упродовж перших місяців 1655 р. 
Діяльність поборці щодо скасування баніцій у зв’язку 
зі сплатою п’ятикратного подимного зафіксовано в 
документі, датованому 1 квітня 1655 р.

Таблицю складено на основі юраментів з актових 
книг, що зберігаються у ф. 25, оп. 1, спр. 276 і ф. 28, 
оп. 1, спр. 90.

<**• 731А ®



“Дитазлш"

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 276

1654
рік

арк. 466 і 
зв., акт 363

14.08 [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Юрій Чаплич 
[Ш панове ький], 
державець

Данило
Миколаєня

с. Кораблищі 
(третина)

12 1 “А единадцєть, юже 
по квитє єго мл. пна 
Князкого зошлого, для 
великого спустошєня, 
халупь попалєня и вь 
вєчьную нєволю часовь 
нєдавьно прошьльїхь 
прєз татаровь 
подданьїхь забраня, 
убьіло”

арк. 539 зв. -  
540, акт 424

03.09 Роман
Загоровський,
ДІДИЧ

Лучка Гербут 
Юсько Жид

с. Загорів 
с. Кремеш

Разом
45

6
3

“ажє так вєлє, яко перед 
тьш вєдлуть юста/янєго 
квиту єго мл. пна 
Князкого зоставало, 
нє мапгь для попалєня 
и спустошєня прєз 
татаров”

арк. 542 зв. -  
543 зв., 
акт 427

05.09 Андрій Фірлей, 
дідич

Станіслав Фірлей, 
опікун

Фесько 
Лопатецький 
Ілиця Феськович 
Яцько

с. Романів

с. Воротнів 
с. Клечани

63

20
17

9

11
6

“за повьіетинанєм 
подданих, в тих 
маєтностях будучих 
и вь нєволю побраних 
прєз татаров, в року 
прошльш [1653] 
туть на Волинь 
вторьгнєнихь”

арк. 543 зв. -  
544 зв., 
акт 428

Петро Річицький,
ДІДИЧ

Андрій 
Мощинець 
Онисько Церкун

м. Стобихва 

с. Обзир

78

50

48

40

“кХИС ПО КВИТЄ
(йсгатнпм пна Князкого 
... прєз розєметє проч 
подданихь сод великого 
утяжєня и частого 
прєходу жолнєрьского”

арк. 544 зв. -  
545, акт 429

07.09 Ян Дахнович 
Гатиський, [дідич]

Оксентій 
Дацькович 
з с. Ватин

Частини сіл: 
Ватин 
Ватинець

Разом
5

2
“а на тот час нє зостало 
по татаречизнє, в року 
прошломь будучоє, 
ДЬІМОв ... болшєй, тилко 
в еєлє Ватинє два..., 
а в еєлє Ватинцу 
жадного нє маєш”

арк. 545 -  
546, акт 430

»» Самуель
Лещинський, дідич

Анна Міховська, 
державець

Іван Степанчук с. Чаплин 
с. Острів 
с. Космаків

Разом
16

Разом
5

“а убьшо юж по квитє 
юста/яним тогож пна 
Князкого содинадцать, 
а то прєз спустошене и 
внивєч юбєрьнєнє тих 
еєль ... сод нєприятєля 
Крижа Свєтого 
татаровь, в року 
прошломь туть ДО 
Корони ВТО/7ГНЄЧИХ сє”

я в .  7 3 2  л « .



1654 р. серпня 11

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 546 і 
зв., акт 431

» Самуель
Лещинський, дідич

Олександр
Пируський,
державець

Іван Маличеня с. Яблунька 24 10 14 подим’їв знищено 
під час татарського 
вторгнення 1653 р.

арк. 547 -  
549, акт 432

Самуель
Лещинський, дідич

Ян
Петровський, 
бурмістр 3 
м. Чорторийськ 
Андріяш 
Михалевич, 
бурмістр 3 
м. Андріїв 
Юсько 
Патийович, 
бурмістр 3 
м. Рафалівка 
Андрій 
Юшкович та 
Іван Дешко від 
волостей

м. Чорторийськ 
Села його 
волості1 

м. Андріїв 
(Любахів) 

м. Рафалівка 
(Борове) 
Належні до 
неї села2

160

64

45

73

12

8

“а то прєз вєликоє 
спустошене тих 
має/иностєм ... прєзь 
нєприятєля Крижа 
Свєтого татаровь, в 
року проадлимь ту до 
паньства ero кор. мл. 
вторгнучих”

арк. 549 -  
550 зв., 
аісг433

Самуель
Лещинський, дідич

Яким Безручко, 
бурмістр 3 
м. Корець 
Самуель Лобеня 
з м. Межиріч 
Андрій Щітка 
і Гаврило 
Рудович від 
волостей

м. Корець 
Села
Корецької 
волості3 

м. Межиріч 
Села
Межиріць- 
кої волості4

300

100

40

50

“а то за спустошєнєлі 
и внивєч собєрнєнєл* 
тьіх маєтностєй, так 
прєз нєприятєля Крьіжа 
Святого татаров, 
туть до Короньї року 
прошлого вторгнучих 
сє, яко и тєпєрь свєжо 
прєзь рєбєлизаньтовь 
козаковь и москву”

арк. 551 -  
552, акт 434

Федір Святополк 
Четвертенський, 
дідич с. Сіянці й 
частини с. Садки, 
державець решти 
сіл

Сидір Дворник 
від с. Сіянці 
й частини 
с. Садки 
Зінько 
Павлючок 
з с. Боратин

с. Сіянці ) 
с. Садки > 

(частина) )  
с. Боратин \ 

Великий 1 
с. Боратин | 

Малий /

Разом
10

Разом
23

Разом
4

В с. Сіянці й частині 
с. Садки “дьімм прєз 
нєприятєля Крьіжа 
Свєтого татаровь в року 
прошлеш [1653] суть 
знєсєниє, подданьїє з 
нихь в нєволю

1 Новосілки -  було 18 -  залишилося 8, Полиці -  70 -  35, Биричів[ка] -  15 -  7, Нільська Воля -  30 -  7, Козлиничі -  18 -  12, 
Можуничі-15-12, Заболоття-11 -4,СухаВоля-8-2,Жолудськ-11 -6, Собіщиці-18-3,Мольчиці-50-8,Колодії-12 -7, 
Сопачів -  16 -  6, Бабка -  11 -  3, Вараш -  17 -  4, Пуцеревичі -  20 -  З

2 Хряськ, Підгаття і Л[оз]ки -  55 -  40 (разом)
3 Шитень -  25 -  6, Пельчин -  9 -  2, [Гв]оздів -  17 -  6, Річки -  12 -  3, Козаки -  5 -  0, Головниця -  43 -  16, Бабин -  43 -  20, 

Піддубці Великі- 13 -  5, м. Красилівка -  4 -  0, Крилів -  15 -  4, м. Киликіїв -  22 -  10, Бриків -  10-6, Богданівщина -  8 -  З, 
Черниця -  15-8

4 Самостріли -  14 -  6, Городище -  46 -  20, Столпин -  28 -  16, Застав’я -  22 -  10, Косинів -  3 -  0, Совча -  1 -  0, села: Дивень, 
Харуча Мала, Совпа Мала, Сторожів, Щи[к]ичин, Глубочок, Невірків, Кобил [ля] і Осташівка -  31 -  10 (разом), Михіївка -  3 -  0, 
села: Дідовичі, Богат[е] і Пищів- 4 - 3  (разом), селаСапожин і Погорільці- 7 - 2  (разом)



“Лита ьхьієп

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Костантий 
Бронницький, 
дідич сіл Боратин 
Великий і Малий

[Владислав- 
Домінік 
Заславський], 
дідич с. Княгинин

Мисько Бурдуг 
(Бурдунчик) 
з с. Княгинин

с. Княгинин 25 4 вьібраньїє, и жадного 
такового подданого 
в тьіх має/иносьтях 
не маєпгь, аби тоє 
подьшноє вєдлуг 
квитовь єто ш. пна 
Князького било 
вьіданьїє”

арк. 552 і 
зв., акт 435

»> Міхал
Вишневецький,
ДІДИЧ

Адам Клюнський, 
державець

Євтухович
Клюський

Федір Приступа 
Ян Блезноцький 
(хто 3 якого 
села -  не 
вказано)

м. Милятин 
[Частини сіл]: 

Печихвости 
Стрільче 
Навколиски 
Смиків 
Підбереззя 
Матів

36

24
12
5
5

26
12

10

12
10
5
5

26
12

Кількість ДИМІВ 

зменшилася “по 
инькурьсиєй 
нєпр[и]ятєлской 
татарьском, в року 
[1653] сталоє, вєдлуг 
©сьта/иного квиту єго 
мп. пна Князкого”

арк. 553, м Казимир Стецько с. Тудорів Разом Разом * Було у всіх 3-х селах.
акт 436 Нарушевич,

[дідич]
Зінько (хто 3 
якого села -  не 
вказано)

с. Сеніїв 
с. Бокшин

30* 10 10 димів залишилося в 
селах Тудорів і Сеніїв 
“по инькурьсиєй 
татарском в року 
[1653] сталоє..., а 
село Бокшьінь то т 
жє нєприятел так 
фуньдитусь мєчєм и
ООГНЄМЬ ЗНЄСЛЬ, ИЖ
тьілко попєлиско на тим 
зостало мєсцу”

арк. 553 зв., 
акт 437

»» [Луцько-Острозька 
єпископія, власник; 
єпископ] -  Діонісій 
Балабан

Парфен Ленченя с. Жолобів 14 11 “а ©статок, дьімовь три, 
нєприятєль татарин 
согнємь и мєчомь 
знєсль”

арк. 553 зв. -  
554, акт 438

>» Олександр
Могильницький

Гарасим с. Довга Воля 
с. Половлі

40
19

16
19

“а состаток, тоєсть 
двадцат чотири, 
нєприятєл татарьш 
согнємь знєсль и ввесь 
добьітокь побраль”

арк. 554 і 
зв., акт 439

»» [Луцько-Острозька 
єпископія, 
власник]; 
єпископ -  Діонісій 
Балабан

Мирон с. Пожарки 11 9 “прєзь инькурьсию 
татарскую, за спалєнємь 
фуньдитусь и забранєм 
господаровь з жонами 
из добьітками ихь, 
убило два”

арк. 554 зв. -  
555, акт 440

»* Роман
Загоровський,
[дідич]

Васько с. Малів 
с. Охматків

Разом
14

6 “а село Охьматьковь 
фуньдитусь 
согнєм и мєчємь 
нєприятєльскимь 
татарскимь такь 
знєсєниє єсть, жє тилько 
попєлиско зостало,

е р в . 734 ̂



1654 р. серпня 11

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

за чьімь нєдостаєть 
вєдлугь квиту 
соста/иного єго мл. 
пна Князького домовь 
юсмю”

арк. 555 і 
зв., акт 441

»» [Луцьке староство, 
власник]

Роман
Загоровський,
[державець]

Васько с. Радомишль 12 8 “а чотьірьі убьіло 
прєз инькурьсию 
татарскую за спалєнєм 
и побранємь подданьїх 
самьіх и ш  добьітковь”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 90

арк. 1015 і 
зв., акт 769

»» Барбара
Загоровська

Ян Пількевич, 
слуга
Андрій Худина, 
війт (з якого 
села -  не 
вказано)

с. Хорів 
с. Валовичі 
с. Кремеш 
с. Загайці 
с. Вощатин 

[частина] 
с. Волиця 
с. Колмівщина 
с. Василівщина 
с. Острівець

Разом
144

Разом
110

Після квитів 
поборців Князького і 
Чернівського спустіло 
34 дими, переважно 
через татар

арк. 1023 зв. 
-1025, 
акт 773

Марцин
Люшковський,
[дідич]

Отамани:
Гриць -  с. Мизів 
Павло 
Макареня -  
с. Седлище 
Хвесь Вакулич -  
с. Сереховичі 
Стефан 
Грицевич -  
с. Березів 
Петро Марчук -  
с. Грабів 
Стефан Юськів -  
с. Крутель 
Онисько -  
с. Тростянка 
й частина 
с. Устилуг

с. Мизів 
с. Седлище 
с. Пасічне 
с. Сереховичі 
с. Березів 
с. Круте ль 
с. Грабів 
с. Тростянка 
с. Устилуг 

(заставна 
частина)

141
67
24
93
27
49
27
15
?

104
41
22
64
19
36
19
5
1

“и на правдивоє 
пораховане дьімов 
спустошальїхь вь тьось 
маєтностях по квитахь 
прошльїхь побо/щовь 
пана Князкого и пана 
Чернєвьского”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 276

арк. 555 зв. -  
556, акт 442

09.09 Самуель
Лейденський, дідич

Костантий
Со[ш]инський,
державець

Максим Трусеня с. Янівка 8 2 “а убьіло ш ест, 
котороє такь пр ез 
нєприятєля Крьіжа 
Святого татаровь, 
тут до Короньї року 
прошлого вторьгнєних, 
яко и тєпєрь нєдавьно 
прєз рєбєлизаньтовь 
козаковь и москву”

735



“Уіита зхьи"

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 556 -  
557, акт 443

>» Олександр 
Зулковський, дідич

Миколай
Вилежинський,
державець

Андрій Лагодик с. Брани 23 16 “а убьіло юж по кв[и]тє 
того жь Князького 
сємь, а то прєз 
великеє спустошене 
подданьїх, одних 
вьістинанє, других 
в неволю забране, 
халупь попалене, прєз 
нєприятєля Крьіжа 
Свєтого татаров, в 
ро[ку] проптьльш тут 
до Корони вторгнучих 
се, где и квитьі при 
иньшьіх справах пре? 
топхжг нєприятєля вси 
сут забраньїє, и тепер 
ихь не маєшь”

Ф. 28, on. 1, 
спр. 90

арк. 1028 -  
1029, 

акт 777

Даніель 
Стемпковський 
та його дружина 
Гелена-Галярія 
Киселівна

Мисько 
Камінський 
з с. Ласків

[Частини сіл]: 
Ласків 
Орані 
Вощатин

14
8
2

Порівняно з квитами 
поборців Князького і 
Чернівського у с. Ласків 
спустіло 7 димів, у 
с. Орані -  2 дими, у 
частині с. Вощатин -  2 
дими

арк. 1029 зв. 
-1030, 
акт 778

Бенедикт Мокосій 
Баковецький, дідич

Іван Харченя с. Біличі 16 8 Решту димів порівняно 
з квитом поборці 
Чернівського знесено 
татарами й жовнірами

Ф. 25, on. 1, 
спр. 276

арк. 560 -  
561, акт 448

10.09 Міхал Завадський,
ДІДИЧ

Тиміш Батющик с. Овлочин 
с. Ставки 

(частина) 
с. Волька

16
21

3

10
14

“в Bot/ще бьшо дьімовь 
трьі, а тепер нимаєпгь 
ничого, фуньдитусь 
знесено юж по квите 
того жь пна Князкого, 
а то прєз вєликоє 
спустошене и вьнивєчь 
тьіх маєтноетєг/ 
собєрьнєнє през 
нєприятєля Крьіжа 
Святого татаровь, туть 
до Корони талроісь 
вторьгнучихьсє”

арк. 561 і 
зв., акт 449

Миколай
Прушинський,
[дідич]

Іван Сидореня с. Туличів 
(частина)

9 7 “перед тим, за 
поборства пна Петра 
Князкого першоє и 
соста/иноє єкьзакьциєй, 
в еєлє Туличовє на части 
пна моєго било

» є . 736я**



1654 р. серпня 11

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

дьімов дєвєт, а тепер 
балшєй нимапгь, тилко 
сємь, а убьшо ... два, 
для спустошеня и 
внивєчь собєрьнєня тоє 
маєтности прєз татаровь 
в року прошломь”

арк. 561 зв. -  
562 зв., 
акт 450

» Олександр Гулевич 
[Дрезденський], 
дідич сіл 
Семеренки,
Довге, Гудчий 
Брід, Дроздні 
і [державець] 
с. Черемошне і 
с. Воєгоща

[Адам-Олександр 
Санґушко], дідич 
с. Воєгоща

Демко Богдан 
з с. Дроздні 
Іван Яцюкевич 
з с. Воєгоща

[Частини сіл]: 
Семеренки \ 
Довге 1 

Гудчий ) > 
Брід >1 

Дроздні) ) 
Черемошне 
Воєгоща

Разом
12

28
17

Разом
5
10
10

У селах Семеренки, 
Довге, Гудчий Брід і 
Дроздні разом було 
12 димів, а після 
поборств Князького і 
Чернівського у селах 
Семеренки і Довге не 
залишилося жодного 
диму, в селах Гудчий 
Брід і Дроздні разом 
залишилося 5 подим’їв

арк. 562 зв. -  
563, акт 451

»» Петро Довґирд,
ДІДИЧ

Грицько
Павлюченя

с. Кононичі 25 10 “такрокь за єкьзакьциєй 
состатноє єго мл. пна 
Князького бьшо ДЬІМОв 
двадцат пят, а тепер 
талько дьімовь дєсєть 
зостало, а юдошло 
пятнадцать прєзь 
инькурьсию козах/кую”

арк. 563 і 
зв., акт 452

»» Анна Янушова 
Брам, дідич

Микита с. Бочаниця 19 6 “а убьіло южь по квите 
того жь пана Князкого 
трьінадцать, а то прєз 
вєликоє спустошене и 
вьнивєчь собєрьнєнє 
(од нєприятеля Крижа 
Святого татаровь, туть 
до Корони такрокь 
вторьгнучихьсє”

арк. 563 зв. -  
564 зв., 
акт 453

>» [Генрик
Кашовський],
дідич

Афтаназія
Ярмолинська,
державець

Терешко Огареня с. Острів 
(частина)

11 6 “за поборства прошлого 
єго мл. пана Филипа 
Бокия било д[ьі]мовь 
содинадцать, а за 
повистинанєл/ 
подданьїх и в неволю 
забраних прєз татаров 
и за спалєнємь халуїть, 
в той маєтности 
будучихь, в року 
прошльш [1653] туть на 
Волинь вторгнєньїх, на 
той части Островской 
нє зостало большєй 
дьімовь и господаровь 
в них мешкаючих тилко 
шєст, а содєшло пя/я”

93-8-929 ^  737



“Лита ьхьіе”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 564 зв. -  
566, акт 454

»» Стефан Святополк 
Четвертенський, 
дідич м. Четвертая 
Нова й належних 
до неї сіл, 
м. Володимирець і 
належних до нього 
сіл, а також дідич 
[так в акті] сіл 
Омельне, Волиця, 
Годимичі, Бужани; 
державець сіл 
Любещина, Любче, 
Переспа, Немир, 
Мильськ, Рудка, 
Борухів [дідича 
цих заставних сіл в 
акті не вказано]

Семен
Селецький та 
Іван Сенченя 
з м. Четвертая 
Нова і належних 
до неї сіл 
Іван Матійчик 
та Андрій 
Павлиненя з 
м. Володимирець 
і належних до 
нього сіл 
Карпо
Тиндиченя 3 
сіл Омельне, 
Волиця, 
Годомичі 
Антон Герцик 
з с. Бужани 
Мисько 
Костюченя 
з с. Любещина 
Іван Лисий 
з с. Борухів

м. Четвертая \  
Новай І 
належні до | 
неї села5 / 

м. Володими- \  
рець і ! 
належні до | 
нього села6/  
с. Омельне 'і 
с. Годомичі/ 

с. Волиця 
с. Бужани 

с. Любе- \ 
щина 1 

с. Любче І 
с. Переспа \ 
с. Немир І 
с. Мильськ 1 
с. Рудка / 

с. Борухів

Разом
88

Разом
90

Разом
23

29

Разом
48

29

Разом
50

Разом
52

Разом
18

6

Разом

13

6

Села Любче, Переспа 
і Немир в іншому акті 
названо дідичними (див. 
через географічний 
покажчик). Схоже, що 
села поділилися на 
частини -  дідичну і 
заставну.
“а в Волцє, яко перед 
тьімь з давнихь часовь 
ничого нє бьіло, так 
и тєпєрь ничого нє 
маєпгь”;
“вєдлугь квитовь 
пєрьшоє и ©ста/иноє 
єкьзакьциєй зошлого 
пна Петра Князкого, 
поборцьі воєводства 
Вольїньского, ТЬІХ 

пятьі подьшньїх спєлна 
внбра/я для спустошене, 
попалене, и в неволю 
людєм прєз нєприятєля 
короньного забраня, нє 
могли”

арк. 566 і 
зв., акт 455

« Криштоф
Конецпольський та 
його дружина

Дорош і 
Жольначок (з 
яких населених 
пунктів -  не 
вказано)

м. Порицьк 
Передмістя: 

Козинець 
Михайлівці 
Належні до 
Порицька 
села7

Разом
306

Разом
260

“за єкзакциєг/ состатноє 
урожоного єго мл. 
пана Князкого... по 
инькурьсим такьрочнєм 
татарскои”

арк. 566 зв. -  
567, акт 456

>» [Миколай-Юрій
Чорторийський,
дідич]

Державці частин 
сіл:
спадкоємиці
Станіслава
Соколовського

Заблоцькі

[Матіяш]
Грушвицький

Фесько Капиця

Частини сіл: 
Шепель 
Войсич 
Мости 
Селець 
Волька

Разом
70

Разом
32

“а ©статок, тоєс/и 
халупь трьідца/и ©смь, 
прєз инькурьсию 
такрочную татарскую 
... убьіло”

5 Боровичі, Грузятин, Копилля, Градецьке (Березна Воля), Голузії [частина], Гаразджа, Підцубці (частина), а також 
Луцьке передмістя м. [Четвертні Нової]

6 Липне, Старики, Андру[га], Воронки, Хиночі, Дуба, Триграні, Рад[ежів], Озеро, Новаки, Трипутні
7 Клопочин, Порицьк Старий, Гриковичі, Переславичі, Топилище, Грушова, Самоволя, Воробинець, Трубки і Кучків

<*А 738



1654 р. серпня 11

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 567 і 
зв., акт 457

>» Олександр
Мровинський,
[дідич]

Васько Рудий с. Сернички 
(половина)

13 8 “за єкьзакьцьіи 
соста/иноє єго мл. пана 
Князкого, халугть ... по 
инькурьсиєи таярочнєм 
татарьском ... пя/и 
убьіло”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 90

арк. 1030 
-1031 зв., 

акт 779

>» [Луцько-Брестське
біскупство,
власник]

Дацько Юркевич с. Хотачів 
с. Русів 
с. [3]елинів 
с. Рогожани 
с. Верхнів

9 
5 
7
10 
13

Після поборства 
Князького і 
Чернівського у 
с. Хотачів спустіло 
18 димів, у с. Русів -  7, 
с. Зелинів -  6, 
с. Рогожани -  6, у 
с. Верхнів -  9 димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 276

арк. 567 зв. 
-568 3В., 
акт 458

11.09 Ян Скипор, 
дідич частини 
с. Твориничі, 
державець 
частини Миколая 
Грибовського у 
с. Роговичі

Янова Скипорова, 
дідич частини 
с. Роговичі 
і частини 
с. Твориничі

Миколай 
Грибовський, 
пасерб Яна 
Скипора, дідич 
частини с. Роговичі

Матвій Скибка 
і Яків Мазуреня 
з с. Роговичі 
Матіяш Скибка 
з с. Твориничі

Частини сіл: 
Роговичі \  
Твориничі 1 

(Скипоро-| 
вої) /  

Роговичі 
(Грибов
ського) 

Твориничі 
(Скипора)

Разом
12

2

6

Разом
5

1

5

“по квите соста/иноє 
єкьзакьциєй зошлого 
нєкгдьі урожоного 
пана Петра Князького, 
поборьцьі воєводства 
Вольїньского, прєз 
моровоє повєтрьіє и 
прєзь нєприятєл Короньї 
Палскоє фуньдитус 
спустошало”

арк. 568 зв. -  
569зв., 
акт 459

»» Станіслав
Корчминський,
ДІДИЧ

Семен Стетченя 
Хвесько Жданик 
Гаврило Кирик

с. Красне 
с. Кальнятичі 
с. Ставрів

11
6
9

5
6 
6

“в тьіхь трох маєтностях 
жє бьіло за єкьзакьциєм 
вьішьмєнованого ero мл. 
пна К нязького дьімовь 
двадцать шєсьть, а 
тєпєрь тилько зосьтало 
сємьнадцать, 
а дєвєть прєз 
нєприятєля Крмжа 
Святого, на Волинь 
вторгнєннх, су т 
знєсєниє в року 
прошломь”

93* epe. 739 а®



“Яитазльи”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 569 зв. -  
570, акт 460

»» [Стефан Святополк 
Четвертенський], 
дідич

Лукаш с. Волька 16 6 с. Волька -  “тут под 
Луг/комь будучоє”;
“а убьіло юж по 
квите тоголс пана 
Князкого десєт прєз 
розньїє инькурьсьіє 
нєприятєлскиє и частьіє 
пєрєходьі и становиска 
жа/шєрскиє”

арк. 570 - >» Вацлав Святополк Тиміш Калитеня с. Лище 44 30 “в сєлє Льісчу за
571 зв., Четвертенський, Роман Пивовар с. Серники 20 10 поборьства єго
акт 461 дідич с. Лище, 

державець 
сіл Серники і 
Тростянка

[Владислав- 
Домінік 
Заславський], 
дідич сіл Серники і 
Тростянка

Іван Липка с. Тростянка 17 12 мл. пна Филипа 
Бокия бьіло ДЬІМОВЬ 

чотирьдєсят чотьфьі..., 
в сєлє Сєрьникахь за 
поборьства єго мл. пна 
Стєфана Хрьіниі/кого 
бьіло ДЬІМОВЬ 

двадцать..., в сєлє 
Тростяицє за поборьства 
топхис єго мл. пна 
Хрьіниі/кого бьіло 
дьімовь сгмнадцать”. 
Зміна у кількості димів 
сталася “за вьібранєм и 
вистинанємь подданмх, 
в той маєтности 
будучьідс, и за спалєнємь 
халупь прєз татаров 
в року прошльш 
[1653] тут на Воли» 
вторгнених”

арк. 571 зв. -  
572, акт 462

Даніелева Гулевич 
[Воютинська],
ДІДИЧ

Абрам
Ґрабовецький,
державець

Савка
Цокторович

с. Воютин 
(частина)

7 4 “а три дими албо 
халупи по квитє 
состатноє єкьзакциєг/ 
зошлого пна Петра 
[Кн]язкого нєприятєл 
Корони Полскоє, тоєст 
татаровє, спустошили”

арк. 572 -  
573, акт 463

»» Станіслав 
Уханський, дідич

Ігнат Салко с. Хорупань 18 13 “за спустошєнємь и 
внивєчь обєрьнєнємь 
тих маєтносте«, 
такь прєз нєприятєля 
Крижа Свєтого 
татаровь, туть до 
Корони року прошлого 
вторьгнучихьсє, 
яко и тєпєрь свижо 
прєз рєбєлизаньтовь 
козаковь и розєйстєлі 
подданьїхь..., убило 
по квитє єго мл. пна 
Князкого пят”

« e . 740 Лк,
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 573 і 
зв., акт 464

Пісочинські,
подружжя

Іван
Друбницький 
з с. Боремль

с. Смиків 
(частина)

2 “по квитє тоголс 
пана Князкого ... 
жадного нє маепгь, 
фуньдитус знесли 
нєприятєли Крьіжа 
Святого татаровє, в 
року прошльш туть до 
Короньї вторгнучисє”

арк. 573 зв. -  
574, акт 465

»> Олександр
Хрінницький,
ДІДИЧ

Пісочинські,
подружжя
державці

Ігнат с. Боремль 
[частина]

11 7 “за поборьства пєрьшоє 
и юста/иноє екьзаяциеи 
пана Петра Князкого 
... чотири убило 
прєз татарсчизну, 
такрок перед Божим 
Нарожєнєм тут до 
Корони вторьгнучихсє”

арк. 574 і 
зв., акт 466

» Даніелева Гулевич 
Воютинська

Юхим Приступа с. Зубильне 10 “по ооста/яном 
екьза/сциеи зошлого 
пана Князкого 
неприятел Корони 
Полское все спустошил, 
же и жадноє халупи нє 
маепгь”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 90

арк. 1032 зв. 
- 1033 зв., 

акт 781

»» Вишневецькі,
ДІДИЧІ

[Даніель
Стемпковський]
та його дружина
[Гелена-Галярія
з Брусилова
Киселівна],
державці

Гриць Банник с. Суходоли 40 Після поборства 
Князького і 
Чернівського в селі 
спустіло 22 дими

арк. 1039 зв. 
-1041, 
акт 784

Шимон
Костюшкович
[Хоболтовсьісий]

Ігнат Федорчик 
з с. Хоболтова

Частини сіл: 
Хоболтова 
Глоботин

Разом
12

Разом
8

Після поборства 
Князького і
Чернівського татари або 
жовніри спустошили в 
цих частинах сіл 4 дими

арк. 1041 
-1042 зв., 

акт 785

Володимирські 
фарний костел і 
плебанія, власник

Яцько Ошурко Йдеться 
про частину 
належної 
костелу 
м. Володимир 
і плебанії 
маєтності, 
якої саме -  не 
вказано

23 11 12 димів спалили або 
спустошили татари

94-8-929 <pA 741



“Лита зхьіе”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 276

арк. 574 зв. -  
575 зв., 
акт 467

12.09 Милецький 
монастир, власник; 
архімандрит 
Діонізій Балабан

Лазар
Михайлович 
з с. Комарів

с. Пісочне 
с. Комарів 
с. Солов’їв 
с. Ниці 
с. Синів 
с. Підсинівка

•

Разом
94

“а прєз становиско 
частого жалнєра 
по квите юста/иноє 
єкьзакьции пана 
Князкого дьімовь 
шєс/инадцать 
спустошало”

арк. 575 зв. -  
576 зв., 
акт 468

»» [Самуель
Лещинський,
дідич]

Тиміш Ліщик 
від містечок 
Колки і 
Троянівка

Дмитер 
Климович 3 
с. Городок -  від 
Колківської 
волості

м-ко Колки 
(Романів) 

м-ко Троянівка 
Села
Колківської
волості8

20

40

”нє наличили болшєм, 
тилко: в мєстєчку 
Калкахь, алиас 
Романовє, дьімовь 
цєльїх двадцать, а убьіло 
дьімовь двадцать два, 
в мєстєчку Трояновьцє
ДЬІМОВЬ ЦЄЛЬІХЬ

чотцрдєсят, а убьіло 
дьімовь трьі”. 
Спустошення вчинили 
татари

арк. 578, 
акт 470

»» Стефан
Коритинський,
[державець]

Корній 
з с. Озліїв 
Яцько Голячок 
з с. Млинів

с. Пекалів 
с. Млинів 1  ̂
с. Ужинець 
с. Озліїв 
с. Підгайці 
с. Бенівщина

Разом 
в усіх 
селах 

32

Разом
14

“по такрочнои татарской 
инькурьсии ... юстаток 
убьіло, а села Подпшцьі 
и Бєнєвсчизна так 
фуньдитус пре? топхис 
нєприятєля [з]нєсєния 
ест, жє жадного дому 
не зостало”

арк. 578 зв., 
акт 471

»» Капітул Луцького 
кафедрального 
костелу св. Трійці, 
власник

Іван з с. Садів 
Тиміш (з якого 
села -  не 
вказано)

[Садівська 
волость]: 
с. Садів 
с. Висоцьк 
[с. Воля]
[с. Кошів] 
с. Кошівська 

Воля 
с. Гор[зв]ин 
с. Жуковець 
с. Городок

Разом
183

Разом
50

“в сєлахь Садове, 
Вьісоцьку, Воли 
Кошовой, Воли 
Кошовской, Горининє, 
Жуковьцу и Городку”. 
Кількість ДИМІВ 

зменшилася 
“по инькурсияхь 
татарьскихь 
такрочьнєм”

арк. 578 зв. -  
579, акт 472

»» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Ян Мисловський, 
державець

Петро
Фесько

с. Мочулки 
с. Свинарин 
с. Пінський 

Міст

Разом
93

Разом
50

Дими спустіли “по 
тахрочнєй тата^ской 
инькурьсиєй”

8 Городок -  20, а “убьіло” 16, Маневичі -  20, а “убило” 10, [Карасин] 20-10, Колки Старі 4-36, Разни[чі] 6-9, Ситниця 
4-21, Рудники 18-12

ерв. 742**>
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 579 і 
зв., акт 473

м Настазія [з 
Богушевичів 
Адамова] Кисіль

Стефан Сирота, 
міщанин з 
м. Гоща 
Василій 
з с. Воскодави 
Дорош з 
с. Красносільці

м. Гоща 
с. Воскодави 
с. Красносільці 
с. Терентіїв 
с. Чудниця 
с. Мнишин 
с. Ігнатівці

Разом
100

Разом
44

Дими спустіли “по 
такрочнєй татарской 
инькурьсиєй”;
“тот жє нєприятєль ... 
халупь з господаралш 
пєтьдєсят тест 
фуньдитус мечем и 
согнємь знєсль”

арк. 579 зв. -  
580, акт 474

» Андрій Фірлей,
ДІДИЧ

Іван Мандрика Козинщина, 
передмістя 
м. Володимир 
(частина)

8 3 “по тахрочнєй 
татарьской инькурьсиєй 
... юстатокь тот жє 
нєприятєль, тоєсть 
халупь пят з 
господарами, мечам 
и согнємь фуньдитус 
знєсль”

арк. 580 і 
зв., акт 475

»> Олександр
Конецпольський,
[дідич]

Томаш
Мишковський, 
дозорця і слуга

м. Радивилів 
с. Немирів 
с. Глив’ятин 

[Лев’ятин] 
с. Парипси 

[Опарипси]

Разом
78

Разом
58

“по такрочной 
инькурьсиєй козаг/кой 
... двадцат халупь з 
господарами тот жє 
нєприятєл мєчємь и 
(огнем фуньдитусь 
знєсль”

арк. 580 зв. -  
581, аісг476

»» Міхал Лисинський Микита Лящ 
з с. Дроздні

Частини сіл: 
Дроздні 
Гунчий Брід

Разом
9

Разом
3

“по та/срочной татарской 
инькурьсиєй ... шєст 
тот жє нєприятєл 
фуньдитус мечем и 
согнєм знєсль”

арк. 581 зв. -  
582, акт 478

я [Теодора]
Марцинова
Ронжевська

Грицько
Шенделюк

с. Сернички 
(частина)

16 11 “а спустошало дьімовь 
пят прєз нєприятєл 
Короньї Палскоє татаров, 
в року прошльїмь на 
Волинь вторьгнєньїх”

арк. 582 -  
583, акт 479

Самуель
Лепщнський, дідич

Іван Нелюб, 
бурмістр 3 
м. Торговиця 
Макар
Биченя, від сіл
Торговицької
волості

м. Торговиця 
с. Підлісці 

[Підлозці] 
с. Підгайці 
с. Рудлів

18
33

20
7

11
10

3
1

“а то за спустошєнєм 
пре? нєприятєля Крьіжа 
Святого татаров, тут до 
Короньї року прошлого 
вторгнучьіхсє, яко 
и тепер свижо през 
рєбєлизаньтовь козаков”

арк. 583 і 
зв., акт 480

»> Августин-Домінік 
Єло Малинський, 
дідич

Яхим Кузьмич, 
війт, і Петро, 
лавник -  
янівські міщани

м. Янів 
с. Велицьк 
с. Селець 
с. Кухарі 
с. Літогоща 
с. Підлісці 
с. Арс[е]но- 

вичі

Разом
158

Разом
101

“убило и внивєч 
спустошало, так 
прєз татарьсчьонє 
такьрочнюю, яко и 
пре? панов жолнировь, 
пєтьдєсят сємь”

арк. 583 зв. -  
584, акт 481

» [Владислав-
Домінік
Заславський], дідич

Вакула с. Бродів 6 2 “а убьіло юж по квитє 
тогож* пана Князкого
ДЬІМОВЬ ЧОТЬфЬІ

94* «Є. 743



“Литазлиє’

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Олександр
Цеклінський,
державець

прєз татарьсчизну 
такрочнюю”

арк. 584 і 
зв., акт 482

»> Стефан
Янишевський,
[державець]

Опанас Левченя, 
від обох сіл

с. Острівок 
с. Любахів

Разом
17

Разом
7

“убило прєз 
татарьсчьізну 
такьрочнюю десєт”

арк. 584 зв. -  
585, акт 483

[Самуель
Лещинський],
дідич

Войцех
Янишевський,
державець

Карпо Хомич, 
війт від обох сіл

с. Куликовичі 
с. Комарів

Разом
34

Разом
16

“юдєшло юсмнадцат 
прєз инькурсию 
татарьскую, за спалене« 
халуїгь, забранєм 
подданих в неволю, 
и ш  добьі/иков”

арк. 585, 
акт 484

>» Дерманський 
монастир, власник

Марко 
Хрицевич (з 
якого села -  не 
вказано

с. Дермань 
[Дерманська 
волость]: 

с. Кунин 
с. Коршів 
с. Мізочок 

[половина]

Разом
35

Разом
27

“убьшо прєз 
татарьсчьону 
такрочнюю сосмь”

арк. 585 зв., 
акт 485

>» [Войцех]
Ґощицький, дідич

Мелешко 
Потишеня 
з с. Користь

с. Користь 
с. Тростянець

18
3

4
1

“так в сєлє Корнети, 
яко и сєлє Трєстєньцу, 
маєтностяхь єго мл. 
пана Кгосчьн/кого, 
пана моєго дєдичного”. 
В інших юраментах 
(див. через покажчики) 
вказано, що ці села 
були в держанні 
Ґощинського; дідич -  
Самуель Лещинський. 
Кількість димів 
зменшилася 
“прєз нєприятєля 
Крьіжа Свєтого татаров, 
тут до Корони року 
прошлого ВТО/7ГНЄНИХ”

арк. 586 і 
зв., акт 486

>» Павло Гулевич 
Дрозденський, 
дідич

Андрій
Данилович

с. Туличів 
(частина)

16 12 “спустошало дьімов
ЧОТЬфМ прєз НЄПрИЯТЄ/7
Корони Полскоє 
татаров, в року 
прошлом вторгнєних 
на Воли//”

арк. 586 зв. -  
587, акт 487

» Олександр
Довґирд,
[державець]

Троць Гуль с. Медвеже 15 “а димовь пят по квитє 
состатноє єкзакции пана 
Князкого нєприятєл 
Корони Полскоє 
согьнємь фундитус 
знесли”

««о. 744 д е



1654 р. серпня 11

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 587 і 
зв., акт 488

»» Адріян Вещицький Семен с. Тараж 
с. Попівці 
с. Сторожинці 
с. Комарин

3 В с. Тараж “убило 
по квитє єго мл. пана 
Петра Князкого двох, а 
в других селах, то ест 
в сєлє Поповцах, и 
в Старожиньцахь, 
и в сєлє Комарине, 
нє мапгь ничого, а 
то за спустошєнємь 
нєприятєля Крижа 
Святого татаровь, 
туть до Корони 
року прошлого 
[1653], випалєнєм 
и вьістинанємь, и в 
неволю забраньїхь прєз 
тих жє татаровь”

арк. 587 зв. - »» Миколай Омелько м. Курчиці Разом Разом “убило юсмнадцать,
588, акт 489 [Святополк]

Четвертенський,
дідич

Смалах, від 
м. Курчиці та 
всіх присілків

(Соколь) 
Присілки: 
Цвіля Мала 
Цвіля 
Велика “и 
иньших 
до нихь 
належачих”

20 2 которьіє прєз 
нєприятєля Крижа 
Святого ВНИВЄЧЬ 

сут (огнем знєсєниє, 
постинаниє и в нєволю 
забраниє”

арк. 588 і 
зв., акт 490

»» Петро
Підгородинський,
дідич

Ян
Цешковський,
слуга

с. Твердині 8 6 “в толі сєлє Твєрьдинах 
за єкзакции єго мл. 
юстатноє пана Князкого 
... убило димов два 
прєз нєприятєля Крижа 
Святого татаровь, 
тут до Корони 
вторьгнучихсє”

арк. 588 зв. -  
589зв., 
акт 491

»» [Марина з 
Ісайковських] 
Стефанова 
Кобецька, дідич

Мартин Пастух с. Кобче 8 4 “за поборьства єго мл. 
пна Петра Князкого, 
суди кгродского 
володьімєрьского,
... за повистинанєм 
подданьїх, в то« 
маєтносте будучих, 
и в нєволю побран[и]х 
прєз татаровь, в року 
прошлимь [1653] на 
Воли» вторьгнєних, 
содєшло чотири”

арк. 589 зв. -  
590, акт 492

Зофія Адамова 
Ласко, дідич

Іван Костюченя с. Перекали 
(частина)

6 2 “убило чотири, 
коториє прєз нєприятюл 
Крьіжа Святого внивєчь 
суть согнємь знєсєниє, 
повистинаниє, и в 
нєволю забраниє”

« в . 745'»*»



!'Яитазлш”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 590 і 
зв., акт 493

Станіслав
Корчминський,
ДІДИЧ

Петро Копилець с. Двірець 18 12 “а убило тест ... през 
нєприятєля Крижа 
Свєтого татаровь, туть 
до Корони року 
прошлого вторьгнєнихь”

арк. 590 зв. -  
591, акт 494

»> Петро
Підгородинський,
дідич

Васько
Лісничий

с. Мовчанів 
(частина)

4 . 3 “за екьза/сции состатное 
єго мл. пна Князкого 
... прєз повєтрьіє вь
TQA# СЄЛЄ ... В року 
прошльїмь ИЖЬ ХЛОІГЬ 
зо всимь умєрль, ДЬІМЬ 
содєнь убьіл”

арк. 591, 
акт 495

»» [Ян-Миколай 
і Криштоф] 
Модревські, дідичі

Войцех
Станішевський,
державець

Прокіп Свирид, 
від обох сіл

с. Русивль 
с. Капустин

Разом
5

“тепер жадного диму 
и господара нє мапгь 
прєз инькурьсию 
татарскую, за спалєнємь 
халупь, забранєм в 
неволю подданих всих 
и их достаткові; тилко 
халупь килка пустихь, 
нєдопалєньїхь, зостало”

арк. 591 і 
зв., акт 496

*» Дмитро Урсул 
Рудецький, дідич

Павло Кищеня с. Рудка 
с. Вороничі

Разом
8 -

“нє мапгь ничого, 
вси фуньдитус прєз 
татарсчьізну талрочнюю 
сут знєсєниє”

арк. 591 зв. -  
592, акт 497

»» Луцька 
кафедральна 
церква св. Іоанна 
Богослова, власник

Данило Парфеня
[Частини сіл]: 

Седмярки 
Тернки

1
6

“в сєлє Сєдмярьках 
по квите состатное 
єкьзакции пана 
Князкого ... спустошало 
прєз нєприятюл Корони 
Полскоє димовь 
тринадцать, в сєлє 
Тєрьнькахь ... димовь 
два спустошало”

арк. 592 -  
593, акт 498

« Олександрова 
Козинська, дідич 
однієї частини 
села, державець 
другої

Петро
Миколаєня

с. Толмахів 
(дві частини)

7 3 “нє [зо]стало по 
татарсчьізнє в року 
прошльїмь будучоє”

арк. 593 і 
зв., акт 499

>» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Федір Севрук, 
державець

Парфен
Савонович

с. Головин 
(частина)

7 2 “а убило по квитє 
єго мл. пана Петра 
Князкого пят, а то за 
спустошєнєм нєпри[я]- 
тєля Крижа Свєтого 
татаров ... року 
прошлого [1653]”

арк. 593 зв. -  
594, акт 500

» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Семен Коптілий с. Вольбарів 15 8 “а убило по квитє єго 
мл. пна Петра Князкого 
сам с тих пєтнадцатьі, 
а то за спустошєнєм 
нєприятєля Крижа 
Свєтого татаров тут до 
Корони року прошлого

« e . 746.а «



1654 р. серпня 11

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець Піддані, які 

складали присягу Населені пункти

d
«о
40 Примітки. 

Причини змін
маєтку

О

*
'S
1X

у кількості димів

Адріян [1653] вьталєнєм
Вещицький, и вистинанємь и в
[державець] неволю забраних прєз 

тих жє татаров”
арк. 594 і [Самуель Свирид с. Кутки 6 1 “тиє шест димовь

зв., акт 501 Лещинський, Дзикаленя прєз нєприятєля Крижа
дідич] с. Хвощівка 1 Свєтого татаров, в 

року прошлеш на
Самуель Волик вторгнєньїх, сут
Козинський, знєсєниє и подданих з
[державець] них вибрано”

арк. 598 і »» [Владислав Ян Грабовський, м. Берестечко 28 22 “в маєтносте єго мп.
зв., акт 503 Лещинський], слуга Присілки: мєстє Бєрєстєчьку перед

дідич с. Кутрів 
с. Мерва : т им  за поборьства єго 

мл. пна Петра Князкого
Марко с. Острів - - било димовь двадцат
Любенецький, с. Пляшева - - сосмь, а тепер зостаєт
державець с. Пляшівська 

Волиця 
с. Ридків 
с. Солонів

двадцат два, а [у]било 
шест, коториє прєз 
нєприятєля Крижа 
Свєтого в  року 
прошльш (огнємь [с]ут 
знєсєниє, а господаря 
тих попалених халуїгь 
любо самі/ зостають, 
лєчь за недостатком 
их пану моєму жадєнь 
з них пожиток бьгги не 
можєть.
В приселкахь зас, 
до того ж  местєчка 
належачих, тоєсть 
Кутровє, Мирьвє, 
Острове, Пляшовой, 
Волици Пляшовской, 
Ридковє и Солонєвє, яко 
перед тьш за єкзакции 
пна Князкого жадного 
диму нє било И 

господара, такь и тєпєрь 
нє знайдує/исє жадєнь”

арк. 599 і »* Стефан Омелян Удуд с. Літин 13 7 “по знєсєню прєз
зв., акт 505 Літинський, дідич (частина) нєприятєля Крижа 

Свєтого татаров, в року 
прошльш [1653] на 
Волин вторгнєних”. 
Інші дві частини села 
належали Юрію та 
Міхалу Літинським. В 
акті вказано, що в цих 
двох частинах разом за 
квитами попереднього 
поборці Князького було 
27 димів. Див. також 
наступну позицію



‘Яитаалш

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 600 зв. -  
601, акт 507

15.09 Юрій Літинський,
ДІДИЧ

Пилип
Парскутеня

с. Літин 
(частина)

14 10 “вєдлугь квитовь єго мл. 
пана Князького и его мл. 
пана Чєрьнєвского во 
всєм сєлє Литинє бьіло 
дьімов чотцрдєся/я, а 
на части пана моего 
южь по роздєльку 
бьіло дьімовь 
чотирнадца/п, тєпєрь 
на той жє части зостаєт 
тилко дєсєт, убьіло 
прєз татарьсчьізну 
такьрочнюю чотьфьі”

арк. 601 і 
зв., акт 508

Стефан
Путошинський,
ДІДИЧ

Тиміш
Поліщеня

с. Ватин[ець] 
(частина)

11 5 “а тест убьіло прєз 
нєприятєля Крьіжа 
Святого татаровь, туть 
до Короньї та/срокь 
вторьгнєнихь”

арк. 601 зв. - »» Габріель Кіндрат Куць с. Несвіч 8 8 “а то для вьібраня з
602, акт 509 Стемпковський,

дідич
з с. Лаврів 
Євхим Торулька 
з с. Рикани 
Васько Зінський 
з с. Гнідава

с. Лаврів 
с. Митшц[і] 
с. Рикани 
с. Лучиці 
с. Гнідава 

[частина] 
Інші села9

17
13
12
12
16

7
1
4 
6
5

нихь подданьїхь, одних 
в неволю вєчную, 
другихь постинаня, 
халупь попалєня, прєз 
нєприятєля Крьіжа 
Свєтого татаровь, 
талрокь тут на Волинь 
вторьгнучьіхсє”

арк. 603 зв., 
акт 512

»» [Самуель
Лещинський,
дідич]

Самуель
Вишотравка

Федір
Купринович

с. Коловерть 
(частина)

5 1 “а чтири тот жє 
нєприятєл МЄЧСШ и 
шгнєм фуньдитус 
знєсль, жє ничого нє 
зостало”

арк. 603 зв. -  
604, акт 513

Самуель
Бонецький

Матфій
Васьковець

с. Кличковець 
(Добринськ; 
частина)

3 1 “а двє убило прєз 
инькурсию татарскую за 
спалєнєлі ш  и побране« 
подданьїхь в неволю”

арк. 604 і 
зв., акт 514

»» Ян Головинський, 
[дідич частини 
с. Ясениничі, 
державець 
с. Люхче]

Кирило с. Люхче 
с. Ясениничі 

(частина)

12
3

1 “такрокь за юстатяноє 
єкзакции урожоного 
его мл. пана Петра 
Князкого в добрах 
пана мо єго, мєновитє 
в сєлє Люхчу,... убило 
содинадцат, а в сєлє 
Ясєниничах, на части п. 
моєго,... по та/срочнєй 
татарской иньку/тсиєй 
нє зостало жадного”

9 Дубляни, Лішня, Свищів, [Ільп]ибоки (разом) -  було 17 -  залишилося 17, Кукли -  15 -  11, Кам’янка -  10 -6 ,  
конна - 4 - 4

« А  7 4 Я А * >
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 604 зв. -  
605, акт 515

Станіслав-Казимир 
Беневський, дідич

Улас
з с. Полонне 
Велике
Іван Суморока 
з с. Коршів

с. Полонне 
Велике 

с. Оздів 
с. Баїв 
с. Горка 
с. Городище 
с. Ратнів 
с. Коршів

Разом
150

Разом
100

“убьіло прєз 
татарьсчизну 
такьрочнюю 
пєтьдєсять”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 90

арк. 1050 і 
зв., акт 790

»» Вишневецькі,
ДІДИЧІ

[Мальхер] 
Песельський і його 
дружина, державці

Петро Дьогтик, 
війт Завалля

Передмістя 
м. Володимир: 

Завалля 
Іллінщина

Разом
7

Порівняно 3 квитом 
попереднього поборці 
Чернівського через 
татар і постійні 
жовнірські переходи 
спустошено 14 димів

арк. 1051 — 
1052, 

акт 792

[Станіслав 
Лиховський], дідич

Кпим Передмістя 
м. Володимир: 

Залужжя

1 Порівняно 3 квитом 
поборці Чернівського 
через татар і жовнірські 
переходи спустошено 2 
дими

арк. 1052 і 
зв., акт 793

»> Тобіяш
Іваницький,
[дідич]

Самуель
Милянович,
возний

с. Іваничі 45 27 18 димів спустошено 
татарами

арк. 1052 зв. 
-  1053 зв., 

акт 794

»» Церква 
св. П’ятниці у 
м. Володимир, 
власник

Ісакій
Кацерович,
пресвітер
Яцько Сірковим,
церковний
підданий

м. Володимир, 
церковний 
ґрунт

5 1 “в року пропілом 
[1653], мця дєкабра 
двадцат четвертого дня, 
нєприятєл короньньш 
татаровє вьторгнувшисє 
до Короньї Палскоє..., 
гдє и до мєста 
Володимєра нападшьі 
... домьі палили, церкви 
и костєльї в мєстє 
Володимєру будучиє, 
заліки посодбиявьши, 
рабовали, и пгго вь 
нихь застали брали; 
под которий чась 
и до церкви Святоє 
Пятьници в Володимєри 
будучоє нападшьі, и 
соную содьбивьши, 
розньїє рєчи церковьньїє 
побрали, порабовали, 
справи зась нєкоториє, 
манифєстуючому сє 
потрєбьниє, межи 
которими и квити, 
такь поборовиє яко и 
подьшниє, зоставали, 
скриню розбивьши

в&  749 Д е



*'Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

•

побрали, содньїє 
попалили, а другиє нє 
вєдати гдє позадєвали”. 
Порівняно 3 
квитами Князького і 
Чернівського внаслідок 
татарського погрому 
кількість димів 
зменшилася на 4 (їх 
вщент зруйновано), 
залишився 1 дим

арк. 1053 зв. 
-1054 зв., 

аісг795

** [Володимирсько-
Брестська
єпископія],
власник

Андрій і Миколай
Малищинські,
державці

Петро Тосючок 
з с. Русовичі

с. Русовичі 
с. Янів

4
3

2
1

Через напад татар в 
обох селах спустошено 
4 дими, загинули й самі 
квити

арк. 1054 зв. 
-1055, 
акт 796

>» Володимирський 
замок, власник; 
староста -  Даніель 
Стемпковський

Ігнат Хахай, 
боярин

м. Володимир 
Передмістя: 

Підзамче 
Поїзники

7
4

3
1

Після спустошень, 
заподіяних татарами й 
жовнірами, залишилося 
тільки 4 мешкальні 
дими

арк. 1055 -  
1056, 

акт 797

>* [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Гельжбета
Станіславова
Корчминська,
державець

Пилип Канюка,
рилавицький
міщанин

Передмістя 
м. Володимир: 
м. Рилавиця 
с. Михайло- 

вець

Разом
15

Разом
9

Решту спалили татари і 
жовніри

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 276

арк. 606 і 
зв., акт 516

16.09 Ковельське 
староство; 
староста Криштоф 
Опалинський

Войтех
Свентицький,
державець

Стефан 
Жукович 
з с. Мощана 
Петро
Пархоненя з 
м. Миляновичі

[Волость 
Ковельського 
староства]10 
Інші села11

“котрим то поддании 
єдни суть постинании, 
а другии в неволю 
през татаровь вь року 
пропгьлші тут, до 
Корони вьтаргнєнихсє, 
забраниє, и [ха]лупи 
попалєниє”.
В юраменті 
Опалинського названо 
дідичем

арк. 607, 
акт 517

Павло і Станіслав 
Єничі

Процько с. Макотерти 31 15 “по такьрочном 
татарьском инкурсии”

10 с. Поридуби -  ЗО -  18, с. Клевецьк -  14 -  9, с. Колодниця -  8 -  4, с. Мощана -  28 -  10
11 Дубова -  32 -  15, Гойшин -  12 -  5, Верб[ець] - 3 - 1 ,  Скулин -  49 -  20, Білин -  46 -  20, Стеблі -  12 -  8, Нойно -  50 -  20, 

м. Миляновичі -  50 -  15, Ольшаниця -  9 -  3, Годовичі -  13 -  7, Зелів -  6 -  3, Туровичі -  5 -  2, Хоташів -  15 -  7, Бахів -  15 -  7

«А  750 Ат»



1654 р. серпня 11

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 607 і 
зв., акт 518

»» Станіслав і Томаш
Скаржевські,
державці

Яцько Кирилик с. Роговичі 
(частина)

12 8 “чтири прєз инькурсию 
татарскую убило”

арк. 607 зв. 
-608 зв., 
акт 519

»» Ян Замойський,
ДІДИЧ

Хвесько Коржак 
з м. Рівне 
Стефан Кутиш 
з с. Житин 
Великий 
Кіндрат 
Шимченя 3 
с. Житин Малий

м. Рівне 
Рівненський 
ключ12

14 14 “прєз инкурсию 
прошлую нєприятєля 
Крижа Святого, за 
вторгнєнєм сє юного 
вь року прошлимь 
туть на Воли«, за 
спалєнєл* халуїгь, за 
вистинанєм подданихь, 
и за побранємь в 
неволю иньшихь и ихь 
достатковь”

арк. 609, 
акт 520

*» Флоріян
Дубницький

Васько
Рибакович

с. Сичівка 6 2 “убило прєзь 
татарсчизну такрочнюю 
чотири”

арк. 609 і 
зв., акт 521

[Барбара] Янова- 
Олександрова 
Данилович], дідич

Іван Кушнір-
Лутчиня,
міщанин

м. Тучин 25 8 “за поборства єго 
мл. пана Петра 
Князкого ... убило 
димовь селшадцять 
прєзь инькурсию 
нєприятєлскую, 
за спустошене« и 
випалєнєм халупь, 
подданихь вь нєволю 
забранємь и ілх 

добитковь, другихь 
за вистинанємь прєзь 
тогожь нєприятєля вь 
року проїшпш туть на 
Волинь вьтаргнєного”

арк. 609 зв., 
акт 522

»> [Ян Замойський], 
дідич

Реміґіян
Андрієвський,
державець

Никифір
Копійка

с. Заборов’я 
Рівненської 
волості

16 5 “убило димовь 
содинадцать прєзь 
инькурсию 
[нєп]риятєлскую”

арк. 610, 
акт 523

Адам
Жабокрицький,
дідич

Федір Сахник, 
від обох сіл

Частини сіл: 
Жабокрики 
Ситанка

Разом
4 -

“за поборства єго мл. 
пана Петра Князкого 
било димовь чтири, 
тєпєрь жадного диму нє 
мапгь за спустошєнємь 
фуньдитусь прєзь 
нєприятєля коронного 
туть на Волинь в 
року пропгьлимь 
втарьгнєного”

12 с. Басів Кут -  50 -  39, с. Двірець -  10 -  10, с. Новий Двір -  28 -  12, с. Тинне -  50 -  20, с. Корнин -  32 -  8, с. Колоден[ка] -  
24 -  5, с. Злотіїв -  30 -  10, с. Житинок Малий -  18 -  9, с. Свять -  2 -  2, с. Житин Великий -  30 -  4, с. Коптовичі -  2 -  2, 
м. Дорогобуж -  36 -10, с. Монастир Дорогобузький [так в акті] -  7 -  2, с. Горбаків -18 -  6, с. Подоляни -  5 -  3, с. [Іллін] -10 -1, 
с. Дроздів -  16 -  3, с. Горбів -  8 -  4, с. Невірків -  27 -  4, с. Липки -  40 -  8, с. Вовкошів -  42 -  10

«А  751



“Литазхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 610 зв. -  
611, акт 526

» Андрій
Ґостинський,
[державець]

Ясько Демидів
Грицько
Васькович

с. Водиради 
с. Тернки 

(частина)

•

6
1

“вь сєлє Водирадахь по 
квите (остатнєє єкзакции 
пана Князкош тилко 
димовь цєлих шєсть, 
а спустошало презь 
нєприятєля Корони 
Полскоє димов три; вь 
сєлє Тєрнькахь на части 
єго мл. димь тилко шдєн 
цєлий, а димовь три 
спустошало”

арк. 611 і 
зв., акт 527

*» Гойський 
[Гощанський] 
монастир, власник

Федір
Богдашевич

с. Курозвони 6 “по квите соста/пноє 
єкзакции пана Князкого 
тилко димовь цєлих 
шєст, а спустошало 
презь нєприятєль 
Корони Полскоє димовь 
дєвять”

арк. 611 зв. -  
612, акт 528

Стефан, Андрій 
і Олександр 
Балабани, дідичі

Данило
Каліжний

с. Битень 30 “не най дується болшєй 
димовь цалих, тилко 
тридцять, а димовь 
сосмь по пєршой и 
состатней єкзакции 
зошлого пана Князкого, 
поборцє вдства 
Волияского, презь 
моровоє повє/ирєє и 
прєз становиско частого 
жолнєра спустошало”

арк. 612 і 
зв., акт 529

Луцька 
кафедральна 
церква св. Іоанна 
Богослова, власник

Андрій
Гостинський,
державець

Гаврило 
Титькович 
з с. Седмярки 
Хвесько 
Потичик від 
с. Волька і 
Фалемицького 
фільварку

с. Седмярки 
с. [Фалемицька] 

Волька 
Фалемицький 
фільварок

5
4

2

“в сєлє Сєдмяркахь 
по квите шста/иное 
єкзакции пана Князкого 
... спустошало презь 
нєприятєля Короньї 
Полскоє димовь чтири, 
вь сєлє Волцє ... димовь 
шєсть спустошало, вь 
фолварку Фалємицкомь 
... спустошаль содєнь”

арк. 613 і 
зв., акт 531

»» Стефан
Ясениницький,
ДІДИЧ

Грицько, 
Демидів зять

с. Ясениничі 
(частина)

5 2 “три убило презь
татарсчизну
такьрочнюю”

арк. 613 зв., 
акт 532

»» [Реїна з
Ясениницьких] 
Семенова Сенюта 
Радогоська, [дідич]

Ясько [Ян] 
Яненя, від обох 
сіл

Частини сіл: 
Ясениничі 
Омеляна

Разом
5

Разом
1

“за поборства пана 
Петра Князкого 
состатноє єкзакции 
вь мєнованой части 
панєє моєє ... убило 
презь такьрочнюю 
татарсчизну чтири”

арк. 614, 
акт 533

Самуель
Метельський

Данило
Потійченя

с. Верхівськ 6 1 “пять презь татарсчизну 
такьрочьнюю убило”

в®» 752



1654 р. серпня 11

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 614 і 
зв., акт 534

>» Самуель Ґедройць Іван, Зінчишин 
зять

с. Ясениничі 
(частина)

7 3 “чтири убило 
прєзь татарсчизну 
такьрочьнюю”

арк. 614 зв., 
акт 535

>» Ян Замойський, 
дідич сіл Ставки й 
Студянка

Ґабріель Цетнер, 
дідич с. Бранів, 
державець сіл 
Ставки й Студянка

Роман Швець (з 
якого села -  не 
вказано)

с. Ставки 'ь 
с. Студянка/ 

с. Бранів

Разом
46
8

Разом
24
3

“прєзь татарсчизну 
такьрочнюю”

арк. 615, 
акт 536

Скорчська 
плебанія, власник

Адам Щуцький, 
плебан

Грицько 
Яськович, з сіл 
Скорч і Кровата

[Частини сіл]: 
Скорч 
Кровата 
Десятина

2
10
5

2
3
3

“по такьрочьной 
инкурсии татарской”

арк. 615 і 
зв., акт 537

»» Олександрова
Окорська

Гладуновичі
Дубиські

Харко с. Окорськ 
(частина)

11 4 “убило прєзь иккурсию 
татарскую сємь”

арк. 615 зв.-  
616, акт 538

»» [Авіустин]-Домінік 
[Єло] Малинський, 
дідич с. Малин

[Миколай-Юрій 
Чоргорийський], 
дідич сіл Новий 
Став і Новосілки

Лукаш
Ольшанський, 
державець усіх сіл

Гарасим (з 
якого села -  не 
вказано)

с. Малин 
с. Новий 

Став /  
с. Новосілки/

23

Разом
7

7

Разом
4

“по забраню людей com 
татар и дєзоляции прєзь 
жолнєра”

арк. 616 і 
зв., акт 539

»» [Миколай-Юрій 
Чоргорийський],
ДІДИЧ

Самуель
Вкринський і його 
дружина, державці

Васько с. Переділи 12 “по состатьнимь 
квите и єкзакции 
прєзь зошлого пана 
Князкого вибьраноє 
року пропгьлого [1653] 
прєзь нєприятєля 
Крижа Святого 
сплюньдрованого 
тилко ДИМОВЬ 3 
господарами дванадцать 
зосьтало, а спалено и 
сьплюндровано халупь 
сімнадцять”

арк. 616 зв. -  
617, акт 540

»» Альбрихт- 
Станіслав 
Радзивілл, [дідич]

Ярмол Кувічка, 
міщанин

м. Олика 124 110 “убило прєзь 
розние инкурьсие 
нєприятєльскиє и прєзь 
татаровь такьрочьнихь 
мєсьчань, ооднихь 
постинане, а другихь 
в нєволю забьранє, 
чтирьнадцять”

95 - 8-929 753



“jfaima зхьи”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 617, 
акт 541

»» Казимир
Тарнавський,
державець

Лаврін Балаєня с. Ясениничі 
(частина)

10 5 “я, Лавринь Бальлаєня, 
пожданим єго мл. пана 
Казимєра Тарьнавьского 
заставьний зь части 
єго мл. вси Ясєниничь 
Матфєєвьской и 
Романовьской [йдеться 
про колишніх дідичів 
Матвія і Романа 
Ясениницьких], 
присягаю ... на томь, 
ижь такьрокь за 
поборства (остатнєє 
єкзакции пана Петра 
Князкого вь м[є]нованой 
части пана мого било 
димовь десять, а тєпєрь 
болпгь нє мапгь, тилко 
пять, а пять убило 
прєз татарсчизну 
такьрочнюю”

арк. 617 і 
зв., акт 542

»» [Ян Замойський],
ДІДИЧ

Осецький,
державець

Данило Юрченя с. Квасилів 
Рівненської 
волості

7 3 “убило димовь чтири 
прєзь иикурсию 
нєприятеля Крижа 
Святого вь року 
пропгьлам, за 
вистинанємь 
подданихь и вь нєволю 
иньшихь забранємь 
зь их достатками, за 
попалєнємь халупь в 
той в[є]си будучихь”

арк. 617 зв .- 
618, акт 543

»» Луцько-Брестське
біскупство,
власник

Іван Тишкович 
з с. Буяни 
Сенько 
Микитеня 
з с. Боратин

[Села, 
належні до 
Торчинської 
волості]: 

с. Боратин 
с. [Городині] 
с. Кути 
с. Буяни 
с. Литва 
с. Стара Весь 

(Старе Село)

Разом
123

Разом
55

“убило прєзь
татарсчизну
такьрочьнюю”

арк. 618 і 
зв., акт 544

» [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

[Станіслав-
Казимир
Беневський],
державець

Андрій 
Шмидрик 
з. м. Локачі

м. Локачі 
Присілки: 
Уйма 
Застав’я

Разом
130

Разом
86

“а убило такь 
прєзь татарьсчшну 
такьрочьнюю, яко прєзь 
повєтрєє”

eA  754 Лк,



1654 р. серпня 11

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 618 зв., 
акт 545

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Антон
Єдункович

м. Степань 192 104 “за поборства пана 
Петра Князкого 
(остатнєє єкзакции ... 
убило презь попалене 
домовь и мєсьчань 
(одних постинане, 
другихь в неволю 
забране, (од татаровь 
такьрокь до Корони 
вьтаргнєних, сосмдєсят 
©смь”

арк. 619, 
акт 546

»» [Теофіла]
Чаплич
[Шпановська,
дідич]

Онисько
Частини сіл: 

Милостів 
Плоска

Разом
12

Разом
1

“убило презь
татарсчизну
такьрочнюю”

арк. 619 і 
зв., акт 547

>» [Собеські, дідичі]

Стефан
Чарнецький,
державець

Остап Понурчик 
Данило Сольник 
Семен Сак

м. Свинюхи 
с. Коритниця 
с. Войнин

100 59 убило димовь сорокь 
(одєнь за вибранємь з 
нихь подданих, єднихь 
в неволю вєчьную, 
других постинанеє и 
халупь попалєнємь през 
татаровь, такьрокь туть 
до Короньї втаргненихь”

арк. 619 зв.-  
620, акт 548

Анна [з
Порванецьких]
Миколаєва
Гавсович
Шостаковська,
ДІДИЧ

Тарас
Ювдашеня

с. Підгірці 21 1 “а убило двадцять 
димовь презь иккурсию 
неприятельскую за 
спаленемь халупь, 
забранемь в неволю 
подданихь и ихь 
добитковь, такьжє за 
вистинанемь иньшихь 
подданихь”

арк. 620 і 
зв., акт 549

Костантова Чаплич
[Шпановська],
дідич

Роман
Жоравський (з 
якого села -  не 
вказано)

Частини сіл: 
Милостів 
Плоска

4
4 -

“жадного диму не 
мапгь презь иккурсию 
нєприятеля Крижа 
Святого в року 
прошьлимь, за 
спаленемь халупь, 
забранемь в неволю 
подданихь и их всихь 
достатковь”

арк. 620 зв. -  
621, акт 550

— Маріанна Чаплич 
Шпановська, дідич

Авдій Васютеня, 
від обох частин

Частини сіл: 
Милостів 
Плоска

6

8

5
3

“презь иккурсию
проптьлую
неприятельскую”

арк. 621, 
акт 551

>» Стефан і 
Олександр 
Бапсовські, дідичі

Лесько Марчук 
від сіл Батків і 
Башарівка

с. Батків 1 
с. Башарівка /  
с. Волиця

Разом
10

Разом
5

“в селах Баткове и 
Башаровце за поборства 
ero мл. пана Князкого 
било димовь дєсят, 
теперь [з]остаеть 
димовь пять, а содошло 
димовь пять; а вь селе 
Волици жадного диму 
не мапгь презь

95* 755



“Лита зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

инькурьсию проигьлую 
нєприятєля Крижа 
Святого, туть на Волинь 
в року прошьлимь 
втаргнєного”

арк. 621 зв., 
акт 552

** [Зофія з Соколів] 
Янова Раковська, 
державець

Онисько
Калишин

с. Холонів 
(частина)

8 . 4 “прєзь инкурсию 
пропгьлую татарьскую”

арк. 621 зв. -  
622, акт 553

[Владислав-
Домінік
Заславський], дідич

[Станіслав-
Казимир]
Беневський,
державець

Васько 
Мордушко, 
від обох сіл

с. Уймиця 
с. Крухиничі

Разом
40

Разом
20

“убило прєзь 
татарьсчизну 
такьрочнюю и моровоє 
повєтрєє димовь 
двадцять”

арк. 622 і 
зв., акт 554

** Рівненська 
плебанія, власник; 
плебан -  Шимон 
Бриський

Павло Скоруп с. Тютківці 20 8 “прєз иикурсию 
нєприятєлскую”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 90

арк. 1059 зв. 
-1060, 
акт 802

Стефан
Іваницький,
[дідич]

Хвень Лесевич с. Іваничі 
(частина)

28 9 Через напад татар і часті 
жовнірські переходи 
спустошено 19 димів

арк. 1060 і 
зв., аісг 803

М Володимирське 
війтівство; 
війт -  [Даніель 
Стемпковський]

Кіндрат
Юркович

[Володимир- 
ський грунт, 
наданий 
на дідичне 
війтівство]

6 2 Порівняно 3 квитом 
попереднього поборці 
Чернівського у 
війтівстві спалено 
татарами 4 дими

арк. 1060 зв. 
- 1061, 
акт 804

Королівське місто

Міщанська
громада

Якуб
Круліковський,
міщанин

м. Володимир 
з передмістями

55 15 Решту спустошено або 
спалено жовнірами і 
татарами

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 276
арк. 624 і 

зв., акт 556
17.09 Ярош Нецевич Іван Таралик с. Поридуби 

(частина) 
с. Острів 'і 
с. Хотивль /

3

Разом
1

1 “по такьрочном 
татарсксш инькурсии”

арк. 624 зв., 
акт 557

»* [Марціян]
Чаплич
[Шпановський]

Омелько с. Зденіж 
с. Березолупи

14
4

8
4

“в сєлє Здєнижу ... за 
состатнєє єкзакции 
урожоного пана Петра 
Князкого ... убило 
шєсть прєзь инкурсию 
нєприятєльскую, а вь 
сєлє Бєрєзолупахь яко 
било такьрокь за тоє жь 
єкзакции халупь чтири, 
так и тєпєрь чтири 
зостаєт”

в А  756
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 624 зв. -  
625, акт 558

Дем’ян Гулевич 
Дрезденський Антон Пашкович

Частини сіл: 
Дроздні 
Гунчий Брід 
Довге

Разом
18,5

Разом
7

“ижь такьрокь за 
(остатнєє єкзакции 
урожоного пана 
Петра Князкого в 
добьрахь пана мого, 
мєновитє на части села 
Дршдєнь, Гуньчого 
Броду и Долгого, 
знайдовалосе халуггь 
пульдєвєтнадцєта з 
господарами, котории 
могли подимнеє 
сотдавать, а тєпєрь 
тилко в тихь добрахь по 
такьрочной татарской 
иккурсии зостало 
халупь сємь, а убило 
польдвонасти халупи”

арк. 625 і 
зв., акт 559

»> Ян
Сестритовський,
[державець]

Кіндрат с. Залісці 
с. Краснодуб’я 

(частина)

Разом
30

Разом
20

“дєсєт прєзь 
татарьскую инькурсию, 
за спалєнємь (одних, 
а другихь в неволю 
забранємь, убило”

арк. 625 зв., 
акт 559а

»» Теодор
Бернатович,
[державець]

Сасько с. Цепорів 13 6 “по такьрочной 
татарской иякурьсии”

арк. 625 зв. -  
626, 

акт 5596

Юрій Кисіль Хвесько Курка с. Древин 
(половина)

13 7 “шєсть убило 
прєзь инькурсию 
нєприятєльскую за 
побьранємь подданихь”

арк. 626 і 
зв., акт 559в

»» Августин-Домінік 
Єло Малинський,
ДІДИЧ

[Самуель]
Ґедройць,
державець

Тиміш
Федорченя

с. Уїздці 10 6 “убило прєзь 
татарьчизну 
такьрочнюю, южь по 
квите пана Князкого, 
которие квити и иинихь 
пановь поборцовь 
сод тижь жє татаровь 
погинули, чтири”

арк. 626 зв. -  
627, акт 560

»» спадкоємці 
подружжя 
[Андрія і Єви] 
Роґалевських, 
дідичі частини 
с. Лагодівка і 
однієї частини 
с. Лаврів

Симон Клушеня 
з с. Мстишин

Частини сіл: 
Мстишин 

Пулганів 'І 
Лагодівка/ 

Лаврів (дві 
частини)

14
Разом

4
4

3
Разом

3

“в сєлє Мстишинє на 
части пановь моих 
єкцєпто части панєє 
Сосьницкоєє било 
димовь чтирнадцят, а 
тєпєрь болпгь нє мапгь, 
тилко три, а убило южь 
по квите пана Князкого 
одинадцять; вь селах 
Пулгановє такьжє 
Лагодовцє на частяхь 
пановь моих било 
димовь чтири, тєпєрь

96-8-929 757



“Литазхш”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

•

болить не мапгь, тилко 
три, а єдєнь убиль; 
такьжє в части вь сєлє 
Лаврове дєдичьной тих 
жє пановь моих било 
димовь три, заставний 
оодєнь, з которих и 
квить буваль 
сособний, тєпєрь не 
мапгь, фуньдитусь 
суть знєсєниє прєзь 
нєприятєля Крижа 
Святого татаровь, туть 
до Корони такьрокь 
втаргнєнихьсє”

арк. 627, 
акт 561

» Королівське місто

[Криштоф
Опалинський,
доживотний]
державець

Міщанська
громада

Шимон
Якубович,
ковельський
лавник

м. Ковель 100 80 “в мєстє Ковлю, в 
дєржавє вєлможьного 
єго мл. пана воєводи 
познаньского на тот 
чась будучимь, за 
єкзакции (остатнєє 
єго мл. пана Князкого 
било димов сто, 
тєпєрь зостаєт
ДИМОВЬ (ОСМЬДЄСЯТЬ,

а убило димовь 
двадцять прєзь частиє 
переходи и становиска 
жолнєрьскиє. За 
випа[лє]нємь домовь, 
за знисчєнємь убогихь 
мєсчань частими 
податками содни сє 
прєчь поросходили 
з мєста, другиє 
повимєрали”

арк. 627 і 
зв., акт 562

»» [Самуель
Лещинський,
дідич]

Єврейська громада

Мендель 
Шмойленя, 
міщанин, єврей

м. Торговиця 7 3 “прєд тим, за поборства 
єго мл. пана Петра 
Князкого (остатнєє 
єкзакции, 
вь мєнованомь 
мєстєчьку било димовь 
жидовьских, оопрочь 
хрестияньскихь, сємь 
а тєпєрь болить 
нє мапгь, тилко 
три, а чтири прєзь 
розниє инкурсие 
нєприятєльскиє 
и такьрочную 
татарсчизну убило”

« в . 758А*,
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 627 зв. -  
628, акт 563

Олександр Чаплин
[Шпановський,
дідич]

Гаврило 
Новицьк[ий] 3 
м. Кисилин 
Клим Гирка, 
війт, від 
присілків

м. Кисилин 
Його присілки: 
с. Дмитрівка  ̂
с. [Жу]равець > 
с. Старосілля ;

Разом
7

8

Разом
6

“по квитах остатнєє 
єкзакции пана Князкого 
тилко вь мєстєчку 
Кисєлинє димовь 
цєлих оосмь, а убило 
прєз спустошене 
нєприятєльскоє дєвєть; 
вь сєлахь Дми/ировцє, 
Зоравцу и Староселю 
било димовь за той жь 
єкзакции пана Князкого 
сємь, а на то/и час 
зостало шєст, а дим 
©день спустошаль 
прєзь тих жє нєприятєль 
Корони Полскоє в року 
пропгьлим будучихь”

арк. 628 і 
зв., акт 564

»» [Катерина]
Лукашева
Овлочинська

Омелько Рудько 
з с. Овлочин

Частини сіл: 
Овлочин 
Став[ки]

Разом
27

Разом
25

“а два прєзь 
татарсьчизну 
такрочную убило”

арк. 628 зв., 
акт 565

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Францішек 
Вільчек, державець

Федір Рудкевич с. Тотовичі 16 4 “убило прєзь
татарсчизну
такьрочнюю”

арк. 628 зв. -  
629, акт 566

»» Дорога з 
Романовських 
Петрова Козика, 
дідич

Левко Ґиль 
(Ґилик)

с. Жашковичі \  
с. Волиця 1 
с. Мокрець І 

(половина) / 
с. Ляхів 'і 
с. Щенютин /

Разом
70

Разом
67

Разом
50

Разом
57

“вь сєлахь Зашковичахь, 
Волици, половици села 
Мокрца ... убило южь 
по квите того жь пана 
Князкого двадцять, 
а вь сєлє Ляховє и 
Счєнютинє ... убило 
прєзь татарсчизну 
такьрочнюю дєся/и”

арк. 629 і 
зв., акт 568

я Флоріян
Мілевський, дідич

Флоріян
Мілевський

с. Вербичне 
(частина)

2 “я, Флориань 
Милєвским, 
присягаю пану Богу 
всємогусьчому в 
Трог/ци Святом єдиному 
на том, ижь на моєї/ 
части села Вєрбичьна 
дєдичноє за поборства 
єго мл. пана Князкого 
било димовь два, 
а тєпєрь жадного 
диму и господара 
нє мапгь, ижь прєзь 
иикурсию нєприятєля 
Крижа Святого вь 
року пропгьлимь ест 
спустошоная”

96* 759  ̂



*Яитазлш”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 629 зв., 
акт 569

Міхал Завадський, 
[державець]

Стефан
Тивончук

с. Поповичі 

с. Свидник[и]

16

18

12

10

“вь сєлє Поповичахь 
... убило южь по квите 
того жь пан[а] Князкого 
чтири, вь сєлє Свиднику 
... убило юсмь прєзь 
татарьсчизну 
такьрочьнюю 
и спустошене вєликоє 
тихь подданихь, 
такь и халупь попалене 
прєзь них же”

арк. 630, 
акт 570

»» Францішек 
Папський, дідич

Зінько Вовк с. Бортнів 22 10 “убило димовь 
дванадцяти прєзь 
инькурсию пропгьлую 
нєприятєльскую за 
повистинанєм пожданих 
и вибране« юних 
вь неволю”

арк. 630 і 
зв., акт 571

»» Олександра
Єничівна
Серебриська,
[державець]

Пилип с. Дядьковичі 18 8 Було знищено “десять 
прєзь инькурьсию 
нєприятєльскую, за 
спалене« юднихь, 
а других в нєволю 
побранєм”

арк. 630 зв. -  
631, акт 572

91 Миколай 
Чорторийський, 
дідич с. Богушівка

[Ян] Замойський, 
дідич с. Солонськ

Ян Штома, 
державець обох сіл

Стефан
Семенович

с. Богушівка

с. Солтиськ 
[Солонськ]

12 1 “вь сєлє Богушовьцє 
... за знисченемь 
нєприятєля Крижа 
Святого и спалєнємь 
халупь по юста/иніш 
южь квите ero мл. пана 
Князкого, поборци 
волииского,... убило 
юдинадця/и,... 
а в сєлє Солтуску ... 
яко прєд тимь жадного 
диму до виданя 
подимного нє било, 
и тєпєрь нє мапгь”

арк. 631 і 
зв., акт 573

11 Павло Гулевич 
[Воютинський]

Федір с. Бородчичі 
с. Охлопів 

[частина] 
с. Холонів 

(частина) 
с. Білий Стік 

(частина)

Разом
81

Разом
53

“убило прєзь 
инькурсию 
нєприятєльскую, 
за спалєнємь юдних, 
а других в нєволю 
побранємь подданих”

арк. 631 зв., 
акт 574

11 Луцька плебанія, 
власник; плебан -  
Олександр 
Могильницький

Макар с. Німецьке 
[частина]

9 3 “по такьрочнои 
татарскои инькурсии”

« e . 760-»*»
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 90

арк. 1062 зв. 
-1063 зв., 

акт 806

Томаш Козика, 
дідич сіл Руснів, 
Біскупичі і 
Черчичі, опікун сіл 
Новосілки й Обзир

Спадкоємці
Самуеля
Курцевича, дідичі 
сіл Новосілки й 
Обзир

Сидір Сац 
з с. Руснів 
Мисько Ґець 
з с. Новосілки

с. Руснів 
с. Біскупичі 
с. Черчичі 

[частина] 
с. Новосілки 
с. Обзир 3

29
42
8

12
3

“в тих селах спустошене 
вєликоє сталосє прєз 
нєприятєля Крижа 
Свєтого, прєз шгороє 
спустошєньє и податки 
Речи Посполитої/, 
коториє тєпєрь 
ухвалєньїе вєдлугь 
старьіхь квитов, 
содьдаваниє бьгги не 
могуть”, оскільки 
вже після поборств 
Князького і Чернівського 
татарами спустошено 
у с. Руснів 7 димів, 
у с. Біскупичі 7 димів, 
у с. Черчичі 6 димів, 
у с. Новосілки 6 димів, 
і тільки у с. Обзир, як 
було за їх поборств 
3 дими, так і залишилося

арк. 1063 зв. 
-1064, 
акт 807

»» Петро
Радзимінський

Іван Гладук, 
війт

с. Хрінів 16 Після поборства 
Чернівського татари і 
жовніри спустошили 6 
димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 276

арк. 631 зв.-  
632, акт 575

18.09 [Зофіяз 
Вольських] 
Крипггофова 
Линевська та 
її сини Теодор, 
Юрій і Владислав 
Линевські

Павло Гайдук с. Чесний 
Хрест 
[частина]

25 22 “а состатокь, тоєсть три 
халупи, прєз инькурсию 
нєприятєльскую 
татарскую убило”

арк. 632 і 
зв., акт 576

Королівське місто 

Єврейська громада

Хонон
Соломоновим, 
міщанин, єврей

м. Володимир 33 25 “такьрокь за єкзакьции 
(остатнєє урожоного 
пана Петра Князкого 
димовь жидовьских 
вь мєстє Володимєру 
знайдовалосє тридцять 
три з господарами, 
коториє могли оотдавать 
подимнеє, а тєпєрь нє 
зостало болпгь 
халупь жидовьских, 
тилко двадцять пять, 
а (осмь убило прєзь 
инкурсию такьрочьнюю 
татарскую, за спалєнєм 
домовь и побранємь 
в неволю поганскую 
господаровь”

« в . 761 А е



“Лита зхьіе"

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець Піддані, які 

складали присягу Населені пункти

о*т•п40 | Примітки. 
Причини змін

маєтку 1

і
'1
§Д

у кількості димів

арк. 632 зв. - [Ян Замойський, Пилип с. Дядьковичі 2 1 “прєзь инькурсию
633, акт 577 ДІДИЧ]

Стефан
Богдашевський

з с. Корито [частина] 
с. Корито 
с. Ходоси 
с. Омеляна

4
5 
2

3
татарскую”

і його дружина [частина]
[Катерина],
державці

арк. 633 і »» Ян Замойський, Федір Малійко, с. Крупа 44 24 “прєзь инькурсию
зв., акт 578 ДІДИЧ від усієї 

Крупської
Належні
села:

нєприятєля Крижа 
Святого вь року

волості с. П’яне 
с. Залав’я 
с. Городниця 
с. Ставок 
с. Котів 
с. Котова Воля 
с. Черчичі

36
40
42
18
20
10
15

18
9

24
9
12
5
12

прошлим, за 
спустошєнєм и 
випалєнємь халупь, за 
вистинанєм пожданих 
и забранєм в нєволю 
ИНЬШИХ 3 ИХ всими 
доби/яками, и прєзь 
частив переходи и 
становиска жолнєрскиє, 
за утяжєнємь ихь 
податками содни прєчь 
поддании пошли, другиє 
павимєрали”

арк. 633 зв. - »» [Владислав- Хвесько с. Оса 10 3 “а сємь убило вєдлугь
634, акт 579 Домінік

Заславський, дідич]
Турійського
ключа

квиту такьрочьнєго 
юста/янєго, котории за 
спалєнємь халупь прєзь

Ян Курдвановський, нєприятєля згориль”
[державець]

арк. 634 і »» Луцько-Брестське Фесько і Мисько, м. Торчин 120 39 Йдеться про
зв., акт 580 біскупство,

власник
міщани християнські дими, 

“сосмьдєсят содєн убило 
прєз розниє припадки и 
розєстя сє их”.
В акті відмічено, що 
на час складання 
присяги біскуп Андрій 
Гембицький уже помер

арк. 634 зв. - »» Ян Замойський, Петро Недійчин, с. Сагиїв 50 10 “прєзь утяжєнє частоє
635, акт 581 ДІДИЧ від усієї

Сатиївської
волості

Сатиївська 
волость: 

с. Дядьковичі 
[частина] 

с. Олибів 
м. Жорнів

20

10
55

4

4
21

податьковь жолнєрских”

арк. 635, [Криштоф Кіндрат с. Облапи 40 30 “убило димовь
акт 582 Опалинський, 

доживотний 
державець як 
ковельський 
староста]

Пасторка десять прєз 
ш/курсию пропгьлую 
нєприятєльскую”.
В акті Опалинського 
названо дідичем

«А  762 Лт,
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 635 зв., 
акт 583

[Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Станіслав
Корчминський,
державець

Сак Дубровеня, 
від обох сіл

с. Ревушки 
с. Цевеличі

9
16

7
11

“прє? нєприятєли 
Кри[жа] Святого, вь 
року пропгьліш туть на 
Волинь втаргнєного, 
за випалєнєм халупь, за 
вистинанемь и в неволю 
подданихь забранємь, 
и их доста/иковь”

арк. 635 зв. -  
636, акт 584

»> Абрам
Сестровитовський

Прокіп
Воличин, слуга

с. Мишів 
(половина)

27,5 20 “за (остатнєє єкзакции 
урожоного пана Петра 
Князкого ... состатокь, 
тоєст поль (осми 
халупи, прє? инькурсию 
нєприятєльскую 
татарскую убило”

арк. 636 і 
зв., акт 585

»> Даніель
Сестровитовський

Павло
Гуляницький,
челядник

с. Мишів 
(половина)

27,5 20 “за (остатнєє єкзакции 
урожоного ЄП) мл. 
пана Пєтра Князкого 
... (остатокь, тоєсть 
по[ль] (осми халупи, 
прє? илкурсию 
нєприятєльскую 
татарскую убило”

арк. 636 зв. -  
637, акт 586

»» Войцех
Скниловський,
дідич

Яким Суховія с. Мирогоща 
(частина)

19 3 “прєзь татарсьчизну 
такьрочьную”

арк. 637, 
акт 587

Самуель
Пузовський

Грицько
Дем’яник

с. Пузів 
(частина)

12 8 “убьіло димовь чтири 
прє? нєприятєля Крижа 
Святого татаровь, тут 
на Вольш такьрокь 
вьторгнєньїх ся”

арк. 637 і 
зв., акт 588

»» Марина Гулевич 
Дрозденська, дідич

Онисько 
Кулаковський 
з с. Дроздні

Частини сіл: 
Дроздні 
Гунчий Брід

Разом
24

Разом
9

“прєзь такьрочьнюю 
татарсчизну”

арк. 638 і 
зв., акт 590

19.09 Раковські, дідичі

Станіслав
Корчминський,
державець

Роман Багайчук с. Божів 31 10 “прєзь такьрочную 
татарсчизну”

арк. 638 зв. -  
639, акт 591

>* Юрій
Підгородинський,
ДІДИЧ

Гриць
Петринчин

с. Вічині зо 10 “а убьіло димовь 
двадцяти пре? 
инькурсию нєприятєля 
Крижа Святого, вь року 
прошльїмь туть на 
Волинь вьторгнєного, 
за спалєнєм 
халупь и квитовь 
вьіжємнаписаного 
пана Князкого, такь 
тєжь за вьістьінанємь 
и вь нєволю вєчьную 
забранємь подданьїх з 
их всими достатками”

в « . 763 Д е
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 639, 
акт 592

[Костантова]
Пузина

Лесько
Короленя

с. Добрятин 20 8 “прєз татарсчизну 
такьрочьнюю”

арк. 639 і 
зв., акт 593

Миколай
Вилежинський,
ДІДИЧ

Денис Ілляшок 
(з якого села -  
не вказано)

Частини сіл: 
Туричани 
Дуліби 
Дулібська 
Волька

Разом
30

Разом
20

“прєзь инькурьсьпо
прошлую
нєприятєлскую”

арк. 639 зв. -  
640, акт 594

»» Стефан
Коритинський

Яцько Михник 
(з якого села -  
не вказано)

с. Свищів 
с. Надчиці 

(частина)

Разом
27

Разом
16

“за єкзакци[и] пана 
Князкого, яко тєжь 
и п. Чєрнєвско[го]... 
одинадцяти прєз 
нєпрьіятєль Короньї 
Полскоє, вь року 
пропгьльш будучих, 
татаро[вь], суть 
попалєниє и господаровь 
з нихь в неволю забрано”

арк. 640, 
акт 595

>* Станіслав
Корчминський,
ДІДИЧ

Андрій Кикиль с. Мольників 19 14 “прєзь такьрочнюю 
татарсчизну”

арк. 640 і 
зв., акт 596

»» Ян Сапега Парфенчик 
і Матфій 
Приступа (з 
яких сіл -  не 
вказано)

м. Дорогостаї 
м. Муравиця 
с. Дорогостаї

Разом
124

Разом
50

“убило прєз нєприятєль 
Корони Полскоє 
сємдєсять чтири, 
коториє дими суть 
в року пропгьлимь 
прєз мєнованих 
татаровь попалєниє 
и попустошєниє, гдє 
и господаровь з них в 
нєволю забрано”

арк. 640 зв. -  
641, акт 597

[Ян Замойський, 
дідич]

Миколай-Казимир
Жестелинський,
[державець]

Фесько 
Перетятьків 
з. с. Хотинь

с. Хотинь 1 
с. Решицьк /  

с. Бармаки

Разом
27
18

2

3

“тєди в тих собохь 
всях убило двадцять 
пят, вь Бармаках ... 
убило пєтнадцять 
прєзь такьрочную 
татарсьчизну”

арк. 641, 
акт 598

»* [Костантова] 
Пузина, “за приви 
певними”

Федір Демешко с. Ярославичі 40 30 “убило димовь дєсят 
прєз инькурсию 
прошлую 
нєпри[ят]єлскую, 
за повистинанєм 
подданих и вибране« 
соних в нєволю 3 
их дос[тат]калш, за 
спалене« халупь”

арк. 641 зв., 
акт 599

»» Андрій
Суходольський,
ДІДИЧ

Семен
Кузьмишин

с. Дорогиничі 49 44 “за єкзакции такь першеє 
пана Петра Князкого, 
яко и (остатнєє пана 
Чєрнєвского ... убило 
димовь пят за пойстєм 
з них хлоповь зо вси« 
прєчь”

764Д е
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець Піддані, які 

складали присягу Населені пункти

сіт
V©
.59

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін

маєтку 2
і
о
*

у кількості димів

арк. 641 зв. - » [Галшка Петрова] Іван Кожан с. Омеляник 41 21 “котороє спустошене
642, акт 600 Станішевська [Великий] в тих маєтностях

Васько с. Гнідава 
(частина) 

с. Вишків 
с. Огавчиці

7

21
5

3

11
2

мєнованих по квите 
(остатнєє єкзакции 
пана Князкого 
прєзь инькурьсьпо 
нєприятєльскую, яко и 
жолнєра, сталосе”

арк. 642 і »» Миколай Гулевич Хвесько с. Воютин 5 3 “убьіло два, з которьіх
зв., акт 601 Воютинський Сергунець (частина) (ОДЄНЬ прєз моровоє 

повєтрєє досчєньту 
вимер, другий зас 
прєз татаровь вь року 
пропгьльш будучих ест 
спалєнии”

арк. 643 і Красицькі, [дідичі] Сидір Дашевич с. Городелець 14 9 “тиє вси дими убилиє
зв., акт 603 Лаврін Різничок с. Кошар 

Старий
50 30 нє прєзь жадних 

нєприятєль Корони
Гарасим с. Кошар 30 18 Полскоє, але прєз
Климович Новий самих жолнєровь суть 

спустошєниє, и прєчь 
з маєтности подданиє 
повиходили, коториє 
зь собою и квити, 
нам налєжачиє сод єго 
мл. пана Князкого, 
позаносили”

арк. 643 зв. - »» [Даніель] Васько Гладун, с. Шпрахи Разом Разом “убило димовь
644, акт 604 Стемпковський,

ДІДИЧ

Ян Зелінський, 
державець

від обох сіл с. Городище 26 8 сосмьнадцят, а то 
для вибраня з нихь 
подданих, соднихь в 
нєволю вєчьную, а 
других постинане, и 
халуїгь попалєня прєзь 
нєприятєля Крижа 
Святого татаровь, 
такьрокь тут до Корони 
вьтаргнєних сє”

арк. 645 - 22.09 Албрихт-Станіслав Лаврін Безушко Олицька “за поборства єго мл.
646, акт 606 Радзивілл, [дідич] і Васько 

Герасименя від 
сіл Олицької 
волості

волость13 
Олицьке 
пробоство14

пана Петра Князко[го] 
пєрвшостурискоє[! ], 
яко и пана Самоєля 
Чєрнєвског[о]

13 с. Мительне -  80 -  20, с. Ледчани -  70 -10, с. Пітушків -  60 -10, с. Довгошиї -100 -  24, с. Посників -  27 -  8, с. Носовичі -  
27 -  20, с. Жорнищі -  60 -  30, с. Бакорин -  31 -  9, с. Новосілки -  35 -  10, с. Хорлупа -  98 -  16, с. Пальче -  30 -  3, с. Покащів -  
70-18, с. Одиради -  50 -  24, с. Селибери -  12 -  8, с. Турчин -  30 -  14, с. Мощаниця -  10 -  4, села Дубища Великі і Дубища 
Малі -  25 -  0 (разом), с. Цумань -  40 -  8, с. Корпилівка -  26 -  10, с. Грем’яче -  10 -  4, с. Дерно -  23 -  12, с. Ставок -  10 -  6, 
с. Воля Якубчиці -  28 -  2, с. Кобла Воля -  31 -  3, с. Клобучин -  28 -  10, с. Городище -  13 -  7, с. Сильне -  22 -  12, с. Берестяни -  
44 -  20, с. Дідичі -  90 -  60, с. Романів -  7 -  1

14 с. Чемерин і с. Хром’яків (разом) -  35 -  21

вА  765л©



!'Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

•

послєднєйшоє єкзакции 
... которьіє то дьім[ьі] и 
подданьїє сод татаровь 
вь року прошьлсш, туть 
до Короньї вьторгнєньїх 
ся, содньї суть 
постьінаньїє, другьіє 
вь нєволю забраньїє 
и халупи вьньївєчь 
попалєньїє”

арк. 646 зв., 
акт 607

»» [Миколай-Юрій 
Чорторийський], 
дідич

Зофія [з 
Кобильських] 
Станіславська, 
державець

Ярема с. Грушвиця 24 11 “прєз такьрочьнюю 
татарсчизну”

арк. 646 зв. -  
647, акт 608

Ян-Кароль 
Чолганський, дідич

Васько Черевко с. Колесники 12 4 “прєзь такьрочнюю 
татарсчизну”

арк. 647, 
акт 609

Олександр Солтан
[Сульницький],
ДІДИЧ

Грицько с. Мощаниця 
Мала

4 1 “три прєзь нєприятєл[ь] 
Корони Полскоє 
татаровь, вь року 
пропіл ил* будучих, 
спустошєниє”

арк. 647 зв., 
акт 610

»» Петро Макарський, 
державець частини 
усіх трьох сіл

Гал піка з
Чеконських
Яковова
Олдаковська,
державець частин
сіл
Демидів і Лішня

Марина з
Непокойчицьких
Олександрова
Мисловська,
державець частин
сіл Демидів і
Лішня

Григорій с. Ватин 
с. Демидів 
с. Лішня

6 3 “я, Грєгорий, подданий 
урожоного єго ш. пана 
Петра Макарского 
з части вси Ватина, 
присягаю пану Богу 
всємогусчому вь Тройци 
Святой єдиному на 
томь, ижь такьрокь 
за (остатнєє єкзакции 
урожоного пана Петра 
Князкого на части 
мєнованой знайдовалося 
димовь шєст..., а 
тєпєрь по такьрочьной 
татарской инькурсии нє 
зостало болить, тилко 
три,... а на частях 
Дємидова и Лишной 
дєржавь такь єго 
мл. пана Макарского, 
яко єє мл. панєє 
Галшки Чєконского 
Яковоє Олдаковскоє, 
такьжє Марини 
Нєпокойчицкого 
Алєксаидровоє 
Мисловскоє, яко за 
єкзакции (остатнєє

766
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

того жь єго мл. пана 
Князкого нє било 
жадноє халупи, такь 
и тєпєрь нє зостаєт 
жадная, з котороє би 
могло сє подимнеє 
содда[ть] до Скарбу”

арк. 647 зв. - 
648, акт 611

Костантий 
Гулевич, [дідич]

Єврейська громада

Юзеф Ізакович, 
єврей

м. Острожець 3 “я, Юзєфь Изаковичь, 
жид збору рабаньского, 
подданин урожоного єго 
мл. пана Коньстаятого 
Гулєвича з мєстєчка 
Острозца, присягаю ... 
на томь, ижь такьрокь 
за (остатнєє єкзакции 
урожоного пана Петра 
Князкого, поборци 
бившого, вь мєстєчку 
Острозцу знаидовалосе 
димовь жидовских 
три з господарами, 
котории подимноє до 
Скарбу могли сотдать, а 
тєпєрь по такьрочьной 
инькурсии нє зостало 
жадноє, але вси три 
доми фуньдитусь 
прєзь татаровь согнел/ 
знєсєниє суть”

арк. 648 і 
зв., акт 612

»» Стефан
Коритинський

Федір Науменя с. Вишнів 
присілок 
Верпета

Разом
18

Разом
10

“убило прєз татарсчизну 
такрочнюю оосмь”

арк. 648 зв., 
актбІЗ

»» Ян-Кароль
Чолганський

Тиміш Шаритка 
з с. Мильськ

Села, належні 
до містечка 
Тайкур:

Посягва 
М’ятин \ 
Мильськ 1 
Старий > 
Мильськ І 
Новий /

12

Разом
33

6

Разом
14

“такьрокь за поборства 
(остатнєє єкзакции 
пана Петра Князкого 
вь в[с]яхь, до мєстєчка 
Таикура налєжачи[хь], 
мєновитє вь сєлє 
Посягвє било димовь 
дванадцять, а тєпєрь 
болпгь нє мапгь тилко 
шєст, а убило уже по 
квите того жь пана 
Князкого шєст; вь 
сєлє Мятинє, Старомь 
Милску и Новимь 
Милску било ДИМОВЬ 

тридцят три, тєпєрь 
болпгь нє мапгь, тилко 
чтирнадцят, а убило 
прєзь такьрочную 
татарсчизну 
дєвєтнадцят”



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 649, 
акт 614

»> Станіслав Заєць, 
дідич [державець?]

Дем’ян Биченя с. Півче 
с. Білашів ) 
с. Дерев’янче]

Разом
13

8 “за екзакции такьрокь 
єго мл. пана Князкого 
остатнєє било димовь 
тринадцять, а тєпєрь 
тилко вь едной вси 
Пивчу зостаєт димовь 
осмь, а в тих трохь 
всяхь Билашовє, 
Дєрєвянчу и Рьіпцу 
жадного господара и 
диму, в которомь би 
могль хлопь мєшкат, 
нє мапгь, фуньдитусь 
огьнємь и мєчємь 
знєсєниє суть прєз 
нєприятєля Крижа 
Святого татаровь, 
такьрокь туть на 
Волинь
в[ьта]ргнєнихся”

арк. 649 зв., 
акт 615

я Клеванське 
пробоство, 
власник; пробощ -  
Себастіян 
Грицевич

Лук’ян Собот с. Новий Став 
с. Пересопниця

14
10

14 “в сєлє Пєрєсопьници 
било за остатнєє 
єкзакции єго мл. пана 
Князкого димовь 
десять, а на тот час 
жадного не зостало, 
котория ест фуньдитусь 
прєзь татаровь, вь року 
пропгьлил* будучихь, 
знесеная. Вь сєлє зас 
Новсш Ставе яко било 
димовь чтєрнадцять, а 
тєпєрь такь вєлє”

арк. 649 зв. - *> Ян Замойський, Іван м. Олександрія 38 20 “вь мєстєчку
650, акт 616 [дідич] обох 

населених пунктів

Захаріяш і Ян 
Колодинські, 
державці двох 
частин с. Глинки

Любитовський 
і Оксен 
Марковець 
(звідки -  не 
вказано)

с. Глинки 6 2 Алєксаньдрии било 
за остатнєє єкзакции 
пана Князкого дьімов 
тридцєт осм, а на тот 
час нє зостало, тилко 
двадцять, а убило прєз 
нєприятєль Корони 
Полскоє татаровь, 
в року проигьлимь 
будучихь, ©сімнадцять; 
вь частяхь зас двох 
вь сєлє Глиньках, 
такь части пана 
Захариаша, яко и пана 
Яна Колодєньских, од 
випгьмєнованого єго мл. 
пана старости калуского 
[Яна Замойського] на 
тот час вь заслугахь

768



1654 р. серпня 11

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

собє маючихь, било за 
тоє жь випгьписаноє 
єкзакции димовь шєст, 
а тєпєрь два, а убило 
чтири прєзь спустошене 
нєприятєлскоє, гдє и 
квити погинули”

арк. 650 і 
зв., акт 617

я Якуб Єловицький,
ДІДИЧ

Лук’ян Залко с. Мирогоща 
(частина) 

с. Лип[а]

5

3

3

1

“в сєлє ... Мирогосчи 
на части пана мого ... 
за єкзакции (остатнєє 
єго мл. пана Князкого 
... убило димовь два 
прєзь такьрочьнюю 
татарсчизну, такьжє и вь 
сєлє Липкахь ... убило 
димовь два прєзь того 
жь нєприятєля Крижа 
Святого татаровь, туть 
до Корони такьрокь 
вторгнєнихся”

арк. 651 і 
зв., акт 619

23.09 [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Яків Савич м. Бережниця 42 20 “двадцяти два убило 
прєз инькурсию 
татарскую, за спалєнєм 
домовь яко побранем 
вь нєволю людей, под 
час которой инькурьсии 
квьггь згориль”

арк. 651 зв. -  
652, акт 620

** Юрій Річицький Іван Бонячок с. Гать 12 3 “убило прєзь такьрочь
нюю татарсчизну”

Ф. 28, on. 1, 
спр. 90

арк. 1071 і 
зв., акт 814

99 [Юрій Кисіль] Іван Яцерик с. Свойчів 7 Після поборства 
Чернівського 7 димів 
було спалено татарами, 
а також жовнірами під 
час переходів

Ф. 25, on. 1, 
спр. 276

•

арк. 655 зв. -  
656, акт 623

24.09 Даніель і
Олександр
Гавсовичі
Шостаковські,
ДІДИЧІ

Стефан 
Федорович (з 
якого села -  не 
вказано)

с. Шостаків 
с. Бронники 

(частина)

Разом
24

Разом
9

“убило прєзь татарьс- 
чизну такьрочьнюю”

арк. 656 і 
зв., акт 624

» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Ян Лешневський, 
державець

Петро
Шобуненя (з 
якого села -  не 
вказано)

с. Постойна 
с. Стидинь

Разом
15

Разом
5

“убило прєзь татарьс- 
чизну такьрочьнюю”

97-8-929 єр*. 769



‘Яитазлш"

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 656 зв. -  
657, акт 625

»» Юрій Остророг Сидір Ломійко с. Шклинь 38 16 “убило прєзь инькурсию 
нєприятєлскую, за 
спалєнємь шдньїх, 
других побранємь вь 
неволю подданьїхь”

арк. 657 і 
зв., акт 626

>» Мурза Богданович, 
державець

Матвій
Супрунович

с. Рокині 21 . 12 “дєвє/и прєзь 
нєприятєль Корони 
Полскоє татаровь, 
вь року пропгьлимь 
будучих, спалєньїє, з 
которьіх господарок 
вьібран[о], таюкє и 
квити, намь налєжачиє з 
подимного, погинули”

арк. 658 і 
зв., акт 628

»» [Владислав-
Домінік
Заславський], дідич

Барбара
Криштофова
Яйковська,
державець

Андрій Кухар с. Мощаниця 
Велика

8 “а димовь сємьнадцять 
по квите (остатнєє 
єкзакции зошлого 
пана Князкого 
прєзь инькурсию 
нєприятєльскую, в 
которихь господаровь 
нє мапгь, спустошало”

арк. 658 зв. -  
659, акт 629

>» Саму ель Мушатич 
Охлоповський

[Станіслав
Мушатич
Охлоповський]

Фесько Чопик с. Охлопів (дві 
частини)

18 16 “два ... спустошали 
прєзь нєприятєля 
короньного, такьжє 
на еодномь дворисчу и 
халупи нє мапгь, а вь 
другом, соболеной нє 
маль до кгруньту, нихто 
нє мєпгькаєт”

арк. 659, 
акт 630

Ян [Мокосій] 
Дениско, [дідич]

Грицько Прядка с. Берег 
[частина]

19 10 “по таюьрочьной 
татарской инькурьсии”

арк. 659 і 
зв., акт 631

»» Ян Поґрошовський 
і Марина Якубова 
Ясинська, 
державці

Мисько
Іван

с. Мислині 
с. Красів

58 32 “юстатокь, тоєст 
халупь двадцяти шести, 
убило прєз инькурсию 
нєпьриятєльскую, за 
спалєнємь и побранємь 
в неволю подданихь”

арк. 659 зв. -  
660, акт 632

>» [Ян]
Поґрошовський,
[дідич]

Якуб,
Бартків син, 
з с. Серединці

с. Середин[ці] 
с. Городище 
с. Решнівка 
с. Пашук[и]

Разом
9

“по такьрочьной 
татарской инькурсии 
в тих добрах жадноє 
халупи, в которой би 
которий подданий 
мєшкаль и подимноє 
мил оддать, нє маш”

арк. 661, 
акт 634а

25.09 Владислав
Немирич

Початок акта 
не зберігся, 
тому графу не 
заповнено

м. Немиричів 
с. Колмів 
с. Вигнанка 
с. [Вигнан- 

ська] \ 
Волиця І 

с. Зборошів 1 
(частина) /

10

Разом
20

7

Разом
16

“тиє вси дими убилиє 
прєзь нєприятєль 
Корони Полскоє 
татаровь, в року 
пропгьлимь будучимь, 
суть попустошєниє, с 
которихь и господаровь 
в неволю забрано”

<зА 770 Ята
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 661 і 
зв., акт 635

»» Андрій
Суходольський

Кузьма Демченя с. Губин 28 16 “за єкзакции єго мл. 
пана Князкого (остатнєє 
... убьіло прєзь 
нєприятєль Корони 
Полскоє татаровь, 
вь року пропгьлимь 
втаргнєнихь, дванадцяти, 
з которихь, кгди 
господаровь вибрано, 
тамь жє и квити, намь 
налєжачиє з ©дданя 
подимного, погинули”

арк. 661 зв., 
акт 636

»» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Карпо, міщанин м. Деражня 64 14 “состатокь, тоєсть 
домов пєтдєсят, убило 
прєзь инькурьсию 
татарьскую”

арк. 662 зв. -  
663, акт 638

»* [Ян Замойський], 
дідич

Валентова 
Ґослиновська, 
державець частини 
села

Самуель Стралка, 
державець частини 
села

Васько
Сороченя

с. Кошатів 
Великий:

частина
Ґослиновської

частина
Стралки

2

1

1

1

“на часьти села 
Кошатова Великого за 
поборства єго мл. пана 
Князкого бьшо димовь 
два, тєпєрь зостаєт дим 
©день тилко, а убьигь 
димь ©день; а на части 
вь сєлє тимь Кошатовє 
Вєликомь єго мл. пана 
Самоєля Стралки за 
поборства того жь 
бьигь дим ©день, 
такь и тєпєрь зостаєт 
димь ©день; а третин 
тот то димь, вижєи 
менованим, убьіль за 
спалєнєм халупи прєзь 
нєприятєля короньного 
и за вимарьтєм хлопа”

арк. 663 і 
зв., аісг 639

»> [Ян Замойський], 
дідич усього села

Даніель
Вільчопольський, 
державець частини 
села

Іван Цибуля с. Кошатів 
Малий 
(частина)

2 1 “убиль димь ©день 
прєзь инькурсию 
нєприятєля Крижа 
Святого вь року 
пропгьлимь, за 
спалєнємь халупи и 
квиту вижєй писаного 
пана Князкого, которим 
в той жє халупє бьигь, и 
взяте хлопа в неволю”

арк. 663 зв. -  
664, акт 640

26.09 [Августин]-Домінік 
[Єло] Малинський, 
державець обох сіл 
у 1653 р.

Стефан 
Ярмольський, 
державець 
с. Вельбичі у 
1654 р.

Марко 
з с. Борбин

с. Вельбичі 
с. Борбин

7
33

7
23

“такьрокь за ©статнєє 
єкзакции урожоного 
пана Петра Князкого 
такь вь сєлє Борбинє, 
яко и Вєльбичу 
знаидовалосе халупь 
сорокь [з] господарами, 
котории подимнеє 
©вдавали, такьжє вь

97* 771



''Яитазльїє*

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

•

Борбинє тридцяти 
три, а вь Вєлбичахь 
сємь било, коториє 
вюски собєдвє самь єго 
мл. пань Малинским 
трималь, а тєпєрь по 
такьрочьном татарьском 
инькурьсии в тихь 
вюскахь нє зостало 
болить, тилко вь 
Борьбинє двадцять 
три, а вь сєлє Вєлбичу, 
держави тєпєрєптьноє 
єго мл. пана Стєфана 
Ярмолского, яко било 
такьрокь за (остатнєє 
єкзакции сємь, такь и 
тєпєрь сємь зостає, а 
в сєлє Борбинє прєзь 
инькурсию татарскую, 
за спалєнємь соднихь, 
а другихь в нєволю 
забранємь подданихь, 
убьшо десять”

арк. 664 і 
зв., акт 641

*» [Августин]-Домінік 
[Єло] Малинський

Іван с. Пелжа 
(Пелза)

15 13 “а (остатокь прєзь 
инькурьсию татарскую 
убьіло”

арк. 664 зв. -  
665, акт 642

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Улас с. Городець 
с. Сварин

24 8 “шєстнадцять прєзь 
инькурьсию татарскую 
убило”

арк. 665 і 
зв., акт 643

» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Пясецькі, державці

Тимко с. Іванківці 
с. Лукарівка

8 4 В цьому акті, на 
відміну від ін. згадок, 
йдеться про одне село 3 
подвійною назвою, а не 
про два різні населені 
пункти з Острозької 
ординації: “такьрокь 
за оостатьнєє єкзакьции 
урожоного па[на] Петра 
Князкого, поборцє 
бившого, В ТОМ сєлє 
Иваньковьцахь алиась 
Лукаровцє знайдовалосє 
халупь сосмь”;
“чтири прєзь 
инькурсию татарьскую 
убило за спалєнємь 
ооднихь, а другихь 
вистинанємь подданихь, 
гдє и квить под тоть 
чась згинуль”

« е .  7 7 2  А *
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 665 зв. -  
666, акт 644

>» Семен
Городиський,
[дідич]

Ян
Кузьминський,
слуга

с. Городище 
(половина) 

с. Лаврів 
(частина)

2

2

2 “по такьрочьнои 
татарском инькурсии 
на части Лавьровьском 
жадноє нє зостало 
за спустошеним 
таковимь.. а на 
половици села 
Городисча, яко таюьрокь 
било два, такь и тєпєрь 
зостають”

арк. 666, 
акт 645

— Петро Ґродецький Супрун с. Григоровичі 11 4 “убило прєз 
тата[р]ьсчизну 
такьрочьнюю сємь”

арк. 666 і 
зв., акт 646

»» Андрій Фірлей,
[державець
королівщини]

Максим
Верешкович

с. Смідин 75 70 “убьіло димовь пять за 
постємь 3 нихь хлоповь 
прєчь для утяжєня 
сонихь (ùd частого 
жолнєра”.
В акті Фірлея названо 
дідичем

арк. 666 зв., 
акт 647

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Петро Врищ, 
державець

Климко
Андришевич

с. Бобли 14 10 “убьіло чтири прєзь
такьрочьнюю
татарсчюну”

арк. 669 і 
зв., акт 650

»» Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Матфій та Іван 
Васьченя від 
м. Дубно і його 
присілків

м. Дубно 
та села 
Дубнівської 
волості 
(через 
пошкоджен
ня тексту 
назви сіл не 
прочитано)

395 250 “за поборства ero мл. 
пана Пєтра Князкого, 
судю кгродского 
володимєрского, бьіло 
димовь вь всихь тихь 
вижєй мєнованихь, 
тоєсть вь мєстє Дубнє 
и вь всяхь до волости 
Дубєньскоє налєжачихь, 
толко триста 
дєвєтдєсять пять, 
тєпєрь зосьтає димовь 
тилко двєстє пєтдєсять, 
єксьцєпто жидовь и 
дворовь шляхєцкихь, 
а убило димовь сто 
сорокь пять прєзь 
инькурсию нєприятєля 
Крижа Святого вь 
року прошьлимь за 
спалєнємь халупь, 
вистинанємь 
подданихь, и иньшихь в 
нєволю забранємь з ихь 
достатьками”

98 - 8-929 773



“Литазльїє”

о.en

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець Піддані, які 

складали присягу Населені пункти
vo
.S

s Примітки. 
Причини змін

маєтку

I
'£CQ
1

у кількості димів

арк. 673, [26 Ян Данилович Семен Боденька с. Чекнь 13 6 “вь еєлє Чєкьни бьіло
аісг656а або Чеконський, дідич (з якого села - с. Новосілки 3 1 за юстатьнєє єкзакьции
Початок 28.09] не вказано) с. Демидів - - вєдлугь квиту єго мл.
акта не с. Лішня - - пана Петра Княжого
зберігся димовь тринадцять, а 

на тот чась не зостало, 
тилко шест, а еємь 
спустошало; вь еєлє 
зась Новосюлькахь 
било за тоє жь 
випгьмєнованоє 
єкзакьции димовь 
албо халупь три, а 
тєпєрь тилко содєнь, 
а два спалєно; по 
квите єго мл. пана 
Князкого в тих двохь 
маєтьностяхь убьіло 
дими презь нєприятєль 
Корони Полскоє 
татаровь, в року 
пропгьлимь будучихь, 
суть попустошєниє.
При томь тєди вь 
еєлахь Дємидовє 
и Липгьном, юрє 
сукцєссионись по пану 
Самоєлю Чєконьскому 
прєрєчоному єго 
мл. пану Янови 
Чєконьскому спадлимь, 
в тимь тєди мєнованомь 
еєлє, яко за пєршоє, 
таїсь и за состатьнєє 
єкзакьции, ничого нє 
било южь до тихь чась”

арк. 674 і 26.09 [Владислав- Олешко Куник, с. Обенижі 12 8 “вь еєлє Обонижу
зв., акт 658 Домінік від усіх сіл с. Соловичі 20 10 ... за єкзакьции єго

Заславський], с. Кусти[чі] 15 12 мл. пана Князкого ...
дідич убило димовь чтири,

Міхал
в еєлє Соловичах ...
дєсят убьшо, в еєлє

Лаґановський, Кустичахь ... убило
державець димовь три ... для 

поистя 3 нихь хлоповь 
прєчь за утяжєнємь 
оонихь штодєньною 
паньшчьізною”

арк. 801 і »» [Владислав- Степанський “а двадцяти димовь и
зв., акт 772 Домінік ключ: три прєзь нєприятєля

Заславський, Патрей Стрзалка с. Янкевичі Разом короньного по квитахь
дідич] с. Любаша 

с. Перем[інка]
4 пєршоє и (остатнєє 

єкзакции зопгьлого пана 
Князкого фуньдитусь 
спустошало”

774



1654 р. серпня 11

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 670 і 
зв., акт 652

28.09 Мойзеш і
Костантий Сенюти

Фесько с. Ольшаниця 
с. Скроботівка 
с. Волоське

3 “для забьраня и знєсєня 
подданихь прєзь 
нєприятєля короньного”

арк. 670 зв. -  
671, акт 653

»* Мойзешова 
Сенюта, державець

Гаврило Годунко 
з с. Милостів

П'ята 
частина сіл: 
Плоска 
Милостів

3
3

“а то для знисчєня и 
забраня подданихь 
прєзь нєприятєля 
короньного”

арк. 671 -  
672, акт 654

»» Барбара з Чолганів 
Даніелева 
Єловицька, [вдова]

Петро 
Сухличеня 
[Сухленя] 
з с. Плоска 
Іван Трудовий 
з с. Оженин

с. Плоска  ̂
с. НовогородЛ 

чиці )  
с. Оженин 
с. Стадники 
с. Городище 
с. Михлин

Разом
45

10
6
4
23

Разом
8
4
1
2
10

арк. 672 і 
зв., акт 655, 
а також арк. 

676, акт 
662 -  цей 
документ 

пошкоджено

»* [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Петро Опоцький, 
державець

Карпо
Андреасович 
з с. Ремчиці

с. Ремчиці 
с. Трискині

Разом
40

6
2

“тиє убьілиє дими вь 
собохь маєтностях прєзь 
нєприятєля коронного, 
вь року прошлим 
будучого, попалено и 
попустошєно, там жє 
и квити з содданя 
подимного прошлого 
погорили, гдє и 
господаровь вь нєволю 
забрано”

арк. 674 зв. -  
675, акт 659

»» Войцех
Колачинський

Ярош Ростопча

Рафал Севрук 
Всі вони -  
державці на 
ординатському 
праві

Іван Свистунець 
з частини 
Колачинського

с. Радів: 
Частина 
Колачин
ського 
Частина 
Ростопчі 
Частина 
Севрука

4

5 

1

1

1

1

“на части мєнованой 
пана мого халупь 
чтири, яко и на 
части урожоного 
єго мл. пана Яроша 
Росьтопчи, такьжє 
радовьском, халупь 
пять знаі/довалосє з 
госьподарами, котории 
подимьнєє (оддавали 
такьрокь за состатнєє 
єкзакции урожоного 
пана Петра Князкого, 
поборци бившого, а 
тєпєрь, по такьрочьнои 
татарьском инькурсии, 
на части пана мого 
тилко (одна, а убило 
три, а на части пана 
Ростопчи такьжє 
(одна зосьтала, а 
убило чтири прєзь 
инькурсию татарьскую, 
за спалєнємь соднихь, 
а другихь подданихь 
в нєволю побранємь; 
а на часьти п. Василя 
Сєвьрука, которого

98* «рЛ 775
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

•

в неволю татаровє 
вьзяли, при которомь 
и квить зоставаль, 
а тєпф пана Рафала 
Сєврука рожоного єго, 
на которого тая часть ... 
спадла, яко за (остатнєє 
єкзакции била халупа 
содна, таїсь и тєпєрь 
зосьтаєть”

арк. 675 і 

зв., акт 660

>» Ім’я пана в акті не 
названо

Антон с. Бронники 
(частина)

6 2 “за состатьнєє єкзакции 
урожоного пана Петра 
Князкого, поборци 
бивьшого,... на той 
часьти ... чтири, прєзь 
инькурьсию татарьскую, 
за спалєнємь соднихь, 
а другихь вь неволю 
побранемь подданихь, 
убило”

арк. 675 зв., 
677, акт 661

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Криштоф
Скотницький,
державець

Лукаш
Мацюкевич (з 
якого села -  не 
вказано)

с. Пісків 
с. Остальці \  

Великі 1 
с. Остальці 1 

Малі /

15

Разом
5

6 “за пєршоє, яко и 
(остатнєє єкзакции 
єго мл. пана Петра 
Князкого МЄНОВИТЄ вь 
селе Пєськовє било 
димовь пєтнадцять, 
а на тоть чась нє 
зостало тилко шєст, 
а убило д є в я т ь ; вь селе 
зась Малихь и Великих 
Осьталцахь за тихь жє 
мєнованих єкзакции 
бьшо димовь 
пять, а на тоть чась 
жадного нє зостало.
Тиє вси убьілиє ДИМИ 

вь собохь маєтьностяхь 
прєзь нєприятєль 
Корони Полскоє 
татаровь, вь року 
прошлимь будучихь, 
суть попустошєниє 
и попалєниє, з которих 
и господаровь вибрано 
в неволю”

арк. 676 зв., 
акт 663

*» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Терешко 
Девятченя від 
обох сіл

с. Рокитна 
с. Рокитнянська 

Волька

Разом
2

“нє наличиль болпгь, 
тилко димовь цєлихь 
два, а дванадцят 
димовь прєзь 
нєприятєля короньного 
спустошало”

о  А  776А *
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 677 і 
зв., акт 664

»» [Теофіла] Якубова 
Собеська, дідич

Стефан Кротик 
від усіх сіл

с. Блудів 
с. Десятина 

[частина] 
с. Бубнів 
с. Пустомити

Разом
212

Разом
78

“а [у]било сто 
тридцять и чтири прєзь 
инькурсию [про]пгьлую 
нєприятєльскую”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 90

арк. 1073 і 
зв., акт 816

»» Юрій Козика, 
[дідич]

Шимон
Андрійчик

с. Колона 
(частина)

13 11 Після поборства 
Чернівського два дими 
було спустошено 
татарами і жовнірами

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 276

арк. 679 і 
зв., акт 666

01.10 [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Тібурцій
Бартлінський,
державець

Карпо с. Звіздж 
с. Бичаль 
с. Копіївка 

[Скопіїв]

Разом
36

Разом
2

“тридцєть чотири прєзь 
инькурьсию татарскую 
за сьпалєньємь 
содьнихь, а другихь вь 
неволю побраньємь 
подданьїхь, убьшо”

арк. 679 зв. -  
680 зв., 
акт 667

»» [Владислав-
Доміиік
Заславський],
дідич

Щасний-Збожний
Лайщевський,
державець

Ювхим 
з с. Кидри 
Сидір
[Іллічич], війт 
с. Цепцевичі

с. Кидри 
с. Цепцевичі

57 4 “за (остатнєє 
єкьзакьции урожоного 
п. Петра Князкого, 
поборьци бьівьшого, ... 
пєтдєсять три, водлуг 
квиту, которим згориль 
прєз инькурьсию 
татарскую за спалєнємь 
содньїх, а других в 
неволю побранємь 
подданьїхь, убьшо”

арк. 680 зв., 
акт 668

» [Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Мисловський,
державець

Юрко с. Зульня 5 2 “трьі, водлуг квиту 
такьрочьного, 
которьім згорель 
пропгьлое татарьськоє 
инькурьсии, за 
сьпалєньємь содьнихь, 
а другихь в неволю 
побраньємь, убьшо”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 90

арк. 1078 і 
зв., акт 820

[Владислав-
Домінік
Заславський],
дідич

Ян Ободинський, 
державець

Грицько 
Пучковський 
з м. Литовеж

м. Литовеж 
с. Грибовиця 
с. Лішня 
с. Осмиловичі

57
50
17
19

40
40
17
17



“Литазльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 1078 зв. 03.10 Анастазія з Лучка Хомичок с. Гнойне 27 14 Частину димів знищили
-1079зв., Богушевичів від сіл с. Могильне 18 11 татари й жовніри під час

акт 821 Кисіль, державець Низкиничі і
Дьогтів
Каспер
Божко, від сіл
Гноїнської
волості

с. Смолянка) 
с. Турія /  
с. Коїльна \ 
с. Коїлен- І 

щина, 1 
передмі- /  
стя м. Во-І 
лодимир / 

с. Низкиничі 
с. Дьогтів

Разом
23

Разом
24

40
[26]

Разом
10

Разом
14

34
14

переходів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 276

арк. 681, 05.10 [Теодора] Гриць с. Костюхнівка 35 24 Кількість димів
акт 669 Андрієва

Загоровська
Герман

Васько

с. Вовчицька 
Волька 
[Воля] 

с. Туличів 
(частина) 

с. Колпитів 
[частина]

15

8

5

8

7

5

зменшилася “по 
та/фочнєм татарскои 
инкурьсии”

арк. 681 зв., 
акт 670

Ян Мицовський Іван Гладун с. Мирогоща 
(частина)

15 3 “на том части ... два- 
надцат прєз тукхис 
инькурьсию за спале- 
нємь єднихь, а другихь 
в нєволю побранємь 
подьданьїхь убьіло”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 90

арк. 1081 зв. 12.10 Ян Мелешко, Іван Тимчик с. Радовичі 41 25 “по квитахь зошлого
-1082, 
акт 824

державець Кіндрат Вітер с. Калусів 18 9 урожоного пана 
Князкого и єго мл. пана 
Чсрнєвьского, 
побо/щовь..., в 
Радовичах... убило 
димов шєстнадцат, а 
зас в Калусовє ... убило 
димов дєвєть”

арк. 1083 і 
зв., акт 826

16.10 Бальтазар 
Раєцький, 
державець 
[с. Княгинин], 
частин сіл Обзир 
і Семиринки,
[дідич сіл Вовковиї 
і Казинівська 
Волиця]

Хвиль з с. Обзир
Децько
з с. Княгинин

с. Обзир 
[Малий] 
(частина) 

с. Семиринки 
(частина) 

с. Княгинин 
с. Вовковиї 
с. Казинівська 

Волиця

17

11

15
1
1

12

4

Кількість ДИМІВ 
зменшилася через 
татарські й жовнірські 
спустошення і спалення, 
полонення людей. У 
с. Семиринки спалено 
й панський двір. В акті 
вказано, що частина 
с. Обзир раніше 
належала подружжю 
Боговитинів, уже 
покійним, а частина 
с. Семиринки -  Маріанні 
Гулевичівні, опікуном 
якої був Раєцький

778
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 1082 і 
зв., акт 825

30.10 Ян, Самуель,
Міхал і Костантий 
Калусовські, дідичі

Микита Михнюк
Частини сіл: 

Любитій 
Вербичне

60
10

40
10

У с. Любитів 20 димів 
знищили татари 
і жовніри під час 
переходів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 276

арк. 736 зв. -  
737, акт 714

19.11 [Владислав-
Домінік
Заславський, дідич]

Щасний-Збожний
Лайщевський,
[державець]

Васько 
Гультяєня 
з с. Голятин 
Грицько Лейба 
з с. Новий Став

м. Голятин 
с. Голятин 

[Старий] 
с. Новий Став 
с. Колмовичі

Разом
21

Разом
7

“татаровє спалили 
и спустошили 
в прєрєчоньось 
маєтностяхь халуїгь 
чтирнадьцать”

арк. 783 зв. -  
784 зв., 
акт 755

26.11 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Кузьма
Стефанович

м. Птича 44 20 “убьіло дьімов двадц ет 
и чотири прєз 
спустошене нєприятєля 
Крижа Святого”

арк. 784 зв. -  
785, акт 756

Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Єврейська громада

Мошко
Якубович

м. Птича 6 3 Після поборства 
Князького 3 єврейські 
дими було спустошено 
татарами

арк. 826 і 
зв., акт 786

28.11 Міхал, Костантий і 
Ян Калусовські

Іван Стринадка 
і Десько 
Матвійчик (з 
яких сіл -  не 
вказано)

с. Любитів | 
[частина] 1 

с. Любитів- /  
ська 1 
Волька '  

с. Вербичне \  
с. Глуботин-1 

ська 1 
Волька '  

с. Копилля 
[частина]

Разом
56

Разом
23

6

Разом
30

Разом
10

4

арк. 829 -  
830, акт 788

»» Олександр Чаплич
[Шпановський],
дідич

Галон
з с. Галичани 
Петро з с. Дажва

с. Галичани 
с. Скриголови 
с. Зборошів 

(половина) 
с. Новий Двір 
с. Теребезів 
с. Дажва 
с. Нири 
с. Серкізів

32
8
14

14
9
14 
11
15

25
6
9

14 
9 
2 
11
15

Кількість димів 
зменшилася після 
“поборь[с]тва єго мп. 
пана Чєрьнєвьского, 
яко пана Княз[ко]го 
пєрьшоє и оосьтатьноє 
екьзакьции”; “коториє 
дими убилиє суть 
прєзь нєприятєль 
Крижа Святого 
татаровь, такьрокь 
туть до Корони 
вьтаргнучихсє, 
внивєчь попалєниє 
и подьданьїи содьньї 
посьтинаниє, а другиє 
вь неволю забратмє”



“Яитазльїє*

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або).державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 907 зв. -  
908, акт 859

01.12 Міхал
Коморовський,
[державець]

Тарас Брик с. Печибоди 
с. Печибодки 

Малі 
с. Жолобне 
с. Чорноколі- 

вець 
с. Бесідки

Разом
5

Разом
1

“прєз знисчєнє 
татарскоє” вибуло 4 
дими

арк. 1003 -  
1004, 

акт 864

01.12 Луцький монастир 
св. Бригіти, 
власник

Самійло, 
Верешків син

с. Голузії 
(частина)

4 “кгдижь по квите пана 
Князкого, пропгьлого 
поборци воєводства 
Волиньского, дьімовь 
чотіфдєсять чотири 
прєз козаковь и москву, 
в року тєпєрєптьнємь 
[1654] за вторгнєнємь 
ихь в Полискиє крає, 
суть фуньдитус 
знєсєниє и спаленне”

арк. 1023, 
акт 881

01.12 Андрій Роґуський, 
[дідич]

Іван Чирва с. Богурин 
(частина)

14 4 “за останнєє єкзакьции 
его ш. пана Князкого ... 
прєз спустошене таярок 
татарскоє” вибуло 10 
димів

арк. 851 і 03.12 Зофія Красинська, Трохим Полішко с. Забороль Разом Разом “убило в тих селах
зв., акт 812 [дідич] з с. Топольне с. Рикани 

с. Топольне 
[Тополя]

31 8 по той же єкзакьции 
его мл. пана Князкого 
состатьнєє димовь 
двадьцать три прєз 
иккурьсие татарскии”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 90

арк. 1141 зв. 
-1142, 
акт 863

03.12 Вацлав Гулевич
[Воютинський,
дідич]

Мисько 
Шолушка і 
Яцько Рудько 
з с. Конюхи

с. Конюхи 
с. Біле Поле 
с. Защитів 
с. Кути

20
18
10
12

Після поборства 
Князького в результаті 
військових вторгнень і 
частих переходів 
жовнірів у с. Конюхи 
вибуло 20 димів, у 
с. Біле Поле -  3, у 
с. Защитів -  1, у с. Кути 
вибуло 3 дими

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 276

арк. 857 і 
зв., акт 819

04.12 Томаш, Євстахій і 
Лукаш Линевські

Стецько Гулик с. Линів 
(частина)

21 16 “за состатьнєє єкзакьции 
урожоного пана Пютра 
Князкого, поборци 
бивьшого, ... халупь 
пять прєз инькурсию 
татарскую, за спалєнєм 
содьнихь, других в 
неволю побранєм, 
убило”

« в . 780А »



1654р. серпня 11

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець Піддані, які 

складали присягу Населені пункти

d
•лVO Примітки. 

Причини змін
маєтку

1

•а

§
X

у кількості димів

арк. 1013 05.12 Богуслав Андрій Дудченя с. Сокиричі 6 - “а тепер, по такрочней
зв., акт 876 Гораїн, дідич сіл 

Сокиричі й Воля, 
державець решти

с. [Сокирицька] 
Воля 
[частина]

8 татарской инькурсии, в 
тих менованих д обрах, 
такь дєдичнихь, яко и

сіл [належних с. Сопотовичі 4 - арєндовьних, водьлуг
Жидичинському с. Дідовичі 7 - квиту состатьнєго,
монастиреві] с. Василько- 

вичі 
с. Шолтуси 

[Солтиси] 
с. Сапогів

3

1

3 -

которий подь час тих 
инкурсий ЗГИНОЛ, нє 
зостало жадноє таковоє 
халупи, в которой би 
пожданий мешкаючий 
миль”

Ф. 28, оп. 1,
спр. 90

арк. 1148- 05.12 Володимирсько- Адам П’ятиднів- Адам Кобилинський
1149, Брестська Кобилинський, ський “юповедане чьіньїл и

акт 869 єпископія, власник управитель
фільварку

фільварок: 
с. П’ятидні _

заносьіл со тоє, ижь за 
вьтаргьненемь року

Якуб Суша, Павло, війт с. Вересів[ка] - блиско прешьлого
адміністратор добр с. Огороди с. Федоровець - [1653] в мисяцю дєкабрє
єпископії с. Огороди сордьі татарськеє в крає 

тутєйшьіє тая жь сорда 
нє тулко поДцаньїхь 
ц^ковьньїхь вибрала, 
але навєт и халупи 
согьнємь позносила, 
прєзь которое 
спустошене податковь, 
(од Речи Посполитое 
назначеньїхь, тераз 
до содданя пятерга 
подьімьного, ето мл. 
пану Зубьцевьському 
належачьіхь, яко ся 
перед тьімь видавали, 
видати неподобьная”. 
Огородівський війт 
Павло присягнув, що 
у с. П’ятидні татари
спалили 4 халупи, 
у с. Вересів -  3 
підданими 2 халупи, 
у с. Федоровець -  1 
халупу, у с. Огороди 
спустошено 1 халупу

Ф. 25, оп. 1,
спр. 276

арк. 861 і 09.12 [Анна] Петрова Явтух, війт с. М[а]ковичі 32 18 “за ооста/иноє
зв., акт 822 Суходольська,

[дідич]
с. Маковичі с. Лежехів 4 2 єкзакьциєй урожоного 

пана Петра Князкого 
... татаровє содьньссь 
подданихь вь неволю 
забрали, а дьругихь

« А  781 Д е



“Яита зхьіє’

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

постинали, у трєтихь зас 
добьітки позабирали, 
жє позостальїє 
лєжєховьсцьі анн собє, 
ани паней своей робит 
не мают чьімь”

арк. 861 зв. - »» Марціянна Тиміш, війт с. Линівка 15 10 “для спустошєня
862 зв., 
акт 823

Домбровська

Міхал Завадський, 
опікун

с. Линівка с. Лаврів 
(частина)

9 4 такьрочьнєго прєз 
татаровь вь сєлє 
Линювьцє, по 
обьнятю тьіхь добьрь 
нєдавьньшь прєз ero 
мл. пана Завадского, 
опєкуна єє мл., талко 
халуїгь дєсєт, а [п]ять 
убьіло, за которьіхь 
сє залєдво пятєро 
подьшньїє ухьвалєниє, 
и то за поратованємь 
панскимь, одьдати 
можєт; а вь Лавьровє зь 
чотьірохь халупь ничого 
вьзяти нє могьло, а пят 
фуньдитусь зьнєсєно, 
кгдьос прєз спустошене 
такьрочьньїхь татаровь 
у жадного зь них ани 
бьідєль, ани зьбожь нє 
маєпгь, и одьдать того 
пятєрга подьшного 
зьгола жадного нє 
могуть, ани роботь 
собє и єє мл. паннє 
своєй одьправоват для 
зьнипгьчєня нє мают 
чьш, бо зьгола ничого 
нє мают”

арк. 879 зв., 
акт 832

11.12 Вацлав Чечель 
Новоселицький,
ДІДИЧ

Овдій Рибченя с. Витків 8 4 “за оостатноє 
єкьзакьции пана Петра 
Князкого димовь ... 
[ч]отьірьі прєзь 
нєприятєля Корони 
Полскоє татаровь, 
вь року прошьльш 
будучих, суть 
попалєниє, гдє и 
господаровь юдньїхь 
вьістинано, другихь 
тєжь вь неволю забрано”

арк. 899 і 17.12 Альбрихт- Олешко Ревик с. Яблонь ЗО 14 Кількість наявних
зв., акт 8466 Станіслав 

Радзивілл, дідич
Лазар Шарапеня с. Печалівка 

с. Райнівка 
с. Кам’янка 
с. Яблонка 
с. Казимирка

20
12
7
5
4

11 димів у с. Райнівка 
не встановлено через 
пошкодження у цьому 
місці документа. 3 цієї 
причини не встановлено

• е . 782 л «



1654 р. серпня 11

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

й назви ще кількох сіл 
Яблунської волості, 
що згадувалися в акті, 
ймовірно, це села 
Данчий Міст і Голубна. 
Села Кам’янка, 
Яблунька і Казимирка 
внівеч спалені “такь 
прєзь татаровь, 
такьрокь туть до 
Короньї вьтарьгьнучих, 
яко и тєпєрь свижо 
прєзь козаковь и 
моськьву, (ОДЬНИ 

подьданьїє су т 
посьтьінаньїє, а другии 
вь неволю забраньїє 
и халупи вьнивєчь 
попалєниє”

арк. 899 зв. -  
900, акт 847

»> Вільгорський Не встановлено 
через
пошкодження
документа

[Частини сіл]: 
Вільгір 
Угольці

Разом
13

6
“альбовем татаров[є] 
(одних: постинали, 
другихь попалили, 
трєтих подданьїх вь 
неволю забрали”. 
Документ пошкоджено

арк. 900 і 
зв., акт 848

Марцин Нільський Ян Сорока с. Друхів 37 1 “за поборьства пана 
Петра Князького 
(осьтатьноє єкьзакьции 
... тридцєть шєсть суть 
прєзь татаровь, та/срокь 
туть [д]о Корони 
вьторьгьнучихь се, 
в[ь]ни[в]єчь попалєниє 
и подьдании оодьни 
по[с]ьтинаниє, а другиє 
вь неволю забьраниє”. 
Документ пошкоджено

арк. 903, 
акт 852

30.12 Міхал
Загоровський, . 
[дідич]

Лаврін Шостеня 
(з якого села -  
не вказано)

с. Луків 
с. Суськ 

[частина] 
с. Навіз 
с. Загорів

Разом
27

“по квите ero мл. пана 
Князького остатьноє 
єкьзакьции убило 
димовь ©смьнадцєть 
прє? рожьниє татарскиє 
инькурсиє”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 278

1655
рік

арк. 7 і зв., 
акт 10

05.01 Ян Замойський, 
[дідич], колишня 
дідична маєтність 
Анни-Алоїзії 
Ходкевич, на цей 
час покійної

Кирило 
Абрамович, 
міщанин 
Острога Старого

Частини міст: 
Острог Старий 
Острог Новий

Разом
41

Разом
12

“прєд тьш за квиту ero 
мл. пана Чєрнєвьского 
на части пана а 
добродєя нашєго такь 
вь мєсьтє Старомь, яко 
и Новомь Острогу бьіло 
димовь сорокь ©день, 
а тєпєрь по квитє ero

« е . 783 А*»



“jìuma зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Стефан 
Опаристий, 
міщанин 
Острога Нового

мл. нє зостало болить 
толко дванадцять, а 
убьіло двадця/w дєвять 
прєзь спустошене 
нєприятєля короньного”

арк. 7 зв. - » Ян Замойський, Мартин [Острозька Разом Разом “за квьіту ero мл.
8, акт 11 [дідич], колишня 

дідична маєтність 
Анни-Алоїзії 
Ходкевич, на цей 
час покійної

Микитеня 
з с. Плужне 
Іван Конониченя 
з с. Кривин

волость]15 246 63 пана Черневьского, 
поборцє воєводства 
Вольшского..., бьшо 
дьімовь двесте сорокь 
шести, а по квьггє ero 
мл. нє зостало больше« 
талко шєстидєсять трьі, a 
убьіло през спустошене 
нєпрьіятєля короньного 
сто петидесяти три”

арк. 9 зв. -  
10, акт 14

07.01 Ян Бокій Юсько с. Пулгани 12 3 “за (остатнєє єкзакьции 
урожоного пана Петра 
Князкого, поборцє 
бьівьшого,... по 
пропгьлом татарском 
инькурсии ... 
содьшадцят по квьіте 
єго мл., которьш под 
чась тоє жь инькурьсии 
зьгорьигь, убьшо, абов єм 
(одних татаровє вь 
нєволю побрали, других 
подданих постьінальї”

арк. 27 і зв., 
акт 32

08.01 [Ян Замойський, 
дідич]

Станіслав
Яницький,
державець

Мокій Сусел с. Арештів 3 “тоє село Арєпгьтовь за 
державьі на тоть чась єго 
мл. пана Яницкого єсть 
такь спусьтошєноє, ижь 
нє мапгь вь н єм больпть 
подданих, толко дьімовь 
трох, и нє може вєдлугь 
квитовь давьньїх 
податкові Рєчьі 
Посполито«, такь єго 
мл. пана Зубцєвьскому, 
яко и иньшьш их млст., 
вьідават, толко зь тьіх 
трох дьімовь”

арк. 30 зв. -  
31, акт 36

09.01 Петрова
Шатравина

Гаврило

.........

с. Пашуки 
(Капустин) 

с. Должок 
с. Котів 
с. Синиця

Разом
12

Разом
3

“за поборства єго мл. 
пана Князкого и єго мл. 
пана Черневьского ... 
убьіло дьімовь дєвять”

15 Плужне, Борисів, Війтівці, Більчин, Гнойниця, Калитинці, Ювківці, Добрин, М’якоти, Боровиця Велика, Боровиця 
Мала, Білотин, Вельбойна, Нетішин, Кривин, Коломль, Крупець, Баранне, Убельці, Глинники, Головлі, Лідав[к]а, Радогоща, 
Комарів[ка], Улашонівка, Нараївка, Соснів[ка], Рівки, Скниця, Радогоща [Друга] (частина), Козин (частина), Плоска, Корпилівці, 
Затірці, Коростова, Понора, Шатерники, Юськівці

cvfi. 784^ >
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

1X

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 33 зв. - Микол ай Частини сіл: “вь тих тєдьі мєнованьїх
34, акт 40 Бабинський, дідич 

частини с. Бабин

Миколаєва 
Бабинська, 
державець частини 
с. Богурин

Павло Полуйко Бабин
Богурин

2
8 2

маетьностях дими 
албо халупи, пре? 
нєпрьіятєля короньного 
суть попалєниє, гдє 
и квити погорили, а 
господаровь юдннх 
постинано, других вь 
неволю забрано”

арк. 49 і зв., 
акт 53

12.01 Станіслав і 
Ярош [Болбаси] 
Ростоцькі

Левко с. Коростова 4 2 “я, Лєвько, подданьш их 
мл. пановь Станислава, 
Яроша Ростоі/ких, вь 
нєволи татарьскои 
тєпєрь зсостаючьіх, 
зь села Коростови 
присягаю пану Богу 
всємогусчому вь 
Тромци Святом єдиному 
на том, ижь такьрокь за 
поборства єго мл. пана 
Кня?кого вь мєнованам 
сєлє Коростовє било 
дьімовь чтмрьі, a 
тепер не мапгь болпгь, 
талко два, а два убило 
пре? татаречизну 
такьрочьнюю и иньшиє 
дєзоляциє розньїє”

арк. 62 зв. -  
63, акт 67

13.01 Стефан
Ледуховський,
[дідич]

Тимко Книш с. Коритне 
[частина] 

с. Хотин 
с. Ритків 
с. Полоничне

13

13
6

20
-

“а тєпєрь вь тих 
маєтностях жадного 
не мапгь сосєлого 
диму, з которого би ся 
подьшноє до Скарбу 
Речи Посполитоє 
сотдать могпи, албовємь 
(одних подданих 
вь тих маєтностях 
будучьіхь татаровє в 
неволю забрали, других 
постинали, трєтьіх 
фуньдитусь (ОГНЄМЬ 

знесли”

арк. 63 і зв., 
акт 68

14.01 Лукаш
Погорільський

Гресь с. Буремель 
(Боремль; 
частина)

4 2 “двє пре? инькурьсию 
татарскую убило”

арк. 65 зв. -  
66, акт 71

»» Анна з Волянок 
Міхалова Пузина, 
державець 
с. Страклів

Юрій Пузина, 
державець 
с. Волиця

Лук’ян с. Страклів 
с. [Страклів- 

ська] 
Волиця

10
9

5
5

“по квите (одданя 
подьшного 
поелєднємшого ... 
ДЄВЄТЬ в ь  тих собох 
селах пре? спустошене 
татарскоє убило”

99-8-929 785



*Яитазльїє*

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 67 і зв., 
акт 74

15.01 Єфрузина
Секлицька

Войтко Полулях с. Туличів 
с. Юпоськ

4
2

1
2

“тне справедливе 
юддаети”

арк. 68 і зв., 
акт 76

»» Катерина Юрієва
Злотолинська,
[державець]

Панас Якименя с. Тростянець 
(частина)

•

9 “а тринадцяти, южь 
по квите єго мл. пана 
Князкого, поборци 
вдства Волин., прєз 
непрьіятеля короньного 
спустошало”

арк. 68 зв. -  
69, акт 77

»* Адам, Казимир і 
Марцин Красицькі, 
дідичі

Васько Радкович с. Данники, 
належні до 
Камінського 
ключа

30 3 “убило прєз спустошене 
неприятелское и частоє 
становиско жольнєровь 
дьімовь двадцяти семь”

арк. 69 і зв., 
акт 78

і» Даниловичівна,
ДІДИЧ

Яи Парис, 
державець

Іван Косько с. Бистри[чі] 
с. Пота[ш]ня 

Рудня 
с. Бистрицька 

Волька

Разом
10

“в помєнєних 
маєтиностях по 
оосьтатинєм квите 
менованого пана 
Князкого, поборци 
пропгьлого, убило 
димовь дєсєть, зь 
которьіх ДЛЯ ДЄЗОЛЯЦИИ 

сод непрьіятеля и 
д о м о в о го  жольнєра 
не м о г ь лєм больпгь 
вибра/и подьшного, 
толко зь десети халуїгь 
позосталих”

арк. 69 зв. -  
70,акт 79

»» Самуель
Чернівський

Іван Антоник с. Гуляники 
(частина)

3 1 “убило прєз спустошене 
два”

арк. 70 і зв., 
акт 80

»» [Владислав-
Домінік
Заславський, дідич]

[Катерина]
Касперова
Боґуцька,
[державець]

Мисько Скидан с. Кораблшці 
(третина)

5 2 “прєз спустошене 
непрьіятеля коронного”

арк. 72, 
акт 82

»» [Владислав-
Домінік
Заславський, дідич]

Леон Душа
Подорецький,
[державець]

Лукаш Бортник с. Головин 
(частина)

18 4 “прєз спустошене”

арк. 73 зв. -  
74, акт 85

16.01 Ярославський 
єзуїтський 
колегіум, власник

Юсько Кирко с. П’ятигор- 
щина
(П’ятигори)

3 “а шести юж по квитє 
его ш. пана Князкого, 
поборци воєводства 
Вольшского, прєз 
нєприятєля Крижа 
Свєтого и коронного 
спустошало”

«А. 786Лт



1654 р. серпня 11

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 81-82, 
акт 92

18.01 Криштоф
Космовський,
[державець]

Адам-Самуель
Лазовецький,
слуга

с. Гурщина 16 “било за состатьнєє 
єкзакции пана Пєтьра 
Князкого дьімовь 
шєсьнадцять, а на 
тогь чась жадного 
нє зосьтало, которьіє 
дими албо халупи прєз 
нєприятєля коронного, 
в року пропгьлим 
будучого, суть 
попалєниє и фундитус 
знєсєньїє”

арк. 82 і зв., 
акт 93

>» Самуель Голуб Іван
Андрієвський,
слуга

с. Кам’янка 
(Будища)

2 “гдє, прьієхавьшьі, 
нє засьталємь 
жадного хлопа там 
мєпгькаючого, ани 
жадного диму нє мапгь, 
а за єкзакции состатьнєє 
єго мл. пана Князкого 
било дьімовь два”

арк. 87 і зв., 
акт 97

19.01 Андрій Должко, 
державець

Лукіян с. Волохи 1 “ижь село Волохи, 
держави на тот час 
єго мл. пана Аньдрєя 
Должька, єсть таїсь 
спустошоная, ижь 
нимапгь в нєм венцєм 
подданьїх, толко шдєнь 
дьімь, шдна халупа, в 
которои я мєпгькаю, и 
нє можєть водлугь 
давьньїх квитовь 
податьковь Рєчьі 
Посполитоє, такь єго 
мл. пану Зубьцєвьскому, 
яко и инньш побо/щомь, 
видавати, только с того 
одного диму”

арк. 91 зв. -  
92, акт 102

20.01 Ян, Дем’ян, два 
Миколаї і Лукаш 
Баковецькі

Ярмола Івась с. Баківці 10 7 “за єкьзакьции 
состатьнєє пана 
Князкого ... убило прєз 
спустошене нєприятєля 
коронного три”

арк. 92 і зв., 
акт 103

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Самуель Хом’як, 
державець

Наум
Листовський

с. Глинськ 17 4 “за єкьзакьции пєршоє 
єго мл. пана Князкого 
... прєз спустошене 
нєпрьіятєлскоє убило 
димовь тринадцать”

арк. 99 зв. -  
100, акт 111

22.01 Геліяш Гораїн, 
[дідич]

Самійло Кусик с. Човниця 
(частина)

10 1 “а убьіло собь 
инкурсисонєм гостикам 
[ворогів] дєвєт”

99* ^  7 8 7 ^



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 100 зв. -  
101,акт 113

»» Ян Замойський,
ДІДИЧ

Єврейська громада

Маєр
Шмойлович, 
міщанин, єврей

м. Рівне 6 2 “я, Маер Шмошювичь, 
жьід збору рабаньского, 
мєсчанинь з мєста 
Ровьного, маєтьности 
вє/гможьного ЄГО мл. 
пана Яна на Замостю 
Замойского, старости 
калузького, подча[ш]оіт> 
короньного, прьісєгаю 
... на томь, ижь перед 
тьш в мєнованомь 
мєстє Ровьномь дьімовь 
жьідовьских, сопроч 
хрєстианских, бьіло 
шєсть, а тепер нє мапгь 
вєнцєй, талко два, а 
чоторьі суть спалєньїє 
прєз рєбеллизантовь 
козаковь и москву, часу 
нєдавьно прошьлого 
тамь будучих, гдє и 
квити вси погорьіли”

арк. 104 зв. -  
105, акт 118

»* [Галшка]
Станіславова
Смитковська,
[державець]

Микита с. Окорськ 
(частина)

6 3 “три убило прєз 
розниє ілнкурсие 
нєприятєльскиє и 
през татарсчизну за 
розємстєм сє подданих 
прочь и попалєнємь 
халупь”

арк. 119 зв., 
акт 134

25.01 [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Миколай
Урвенський,
державець

Остап Улавчик, 
двірний паробок

с. Урвенна 
(частина)

1 “пєрєд тьш б ш  сод єн 
дьш за єкьзакьции єго 
мл. пана Борєйка, а тєпф 
жадного дьіму нимапгь, 
... бо татаровє в року 
[1653] в дєцємьбрє 
самого подданого до 
(орди в неволю ВЗЯЛИ, 
и самую халупу єго зо 
всим спалили”

арк. 121, 26.01 [Владислав- Савка Климович с. Немовичі Разом Разом “а бостатокь прєз
акт 137 Домінік

Заславський],
дідич

Марцин
Радзицький,
державець

від обох сіл с. Чудель 24 4 спустошене вєликоє 
такь сод татаровь, 
яко и козаков 
рєбєльлизаньтовь,
3 МОСКВОЮ тепер свижо 
там бьілих, сод которих 
подданиє оодни суть 
постинаниє, а другиє 
в неволю побраниє и 
халупи попалєниє, на 
игго и квит в тот же час 
згинул випгьписаного 
пана Князкого”
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 121 зв., »» [Владислав- Стефан с. Зносичі: “а юстатокь спустошало
акт 138 Домінік

Заславський],
дідич

Петро
Омецинський, 
державець частини 
села

Павлович дідична 
частина '

частина у 
держанні

2

3

1

1

внивєчь прєз розньїє 
иньку/гсиє нєприятєл- 
скиє такь прєз татаровь, 
яко и козаковь 
рєбєльлизаньтовь, тепер 
свижо там бьільїх, на 
што тамьжє и квить 
згинуль випгьписаного 
пана Князкого”

арк. 125 і 
зв., акт 144

28.01 [Ян Замойський, 
дідич]

Станіслав
Яницький,
державець

Мокій Сусел с. Арештів 8 3 “тая весь Арєпгьтовь, за 
держави на тот чась єго 
мл. пана Янищого єсть 
такь спустошоная, жє за 
оостатьнєє єкьзакьции 
пана Петра Князкого 
дьшовь сосмь бьшо, а 
на то/я час нє зостало 
ве/щей только три, 
а пят димовь прєз 
нєпрьіятєля коронного 
в року пропгьлом 
[1653], зачьш нє 
может водлугь квитовь 
давьних податковь Рєчи 
Посполитоє, такь єго мл. 
пану Зубьчєвьскому, яко 
и инньш их мл. видавати, 
толко з тих трох димовь”

арк. 125 зв. -  
126, акт 145

»» Тереза
Пісочинська,
державець

Трохим с. Радохівка 11 6 “за єкьзакьции перед 
тьш єго мл. пана 
Князкого и єго мл. пана 
Чєрнєвьского било 
димовь содинадцєть, 
и потсш такьрокь за 
спустошена и знєсєнєм 
прєз татаровь убило 
димовь пя/я, а зостало 
толко димовь... всєго 
шєсть, з которих шести 
пятєро подьшноє ... 
справедливе вибравьши, 
для (одданя до єго мл. 
пана побо/?ци принесль”

арк. 126 зв. -  
127, акт 147

»» Станіслав
Єловицький

Іван с. Дюксин 
с. Кругів 

[Круги]

Разом
54

Разом
30

“за поборства 
урожоного пана Петра 
Князкого, побо/щи 
бивьшого (остатнєє 
єкьзакции,... убило 
двадцать чотири, 
альбовєм татаровє 
(одних постинали, 
других в нєволю 
побрали, трєтих 
подданьїх попалили”

100 - 8-929 789*Ять



"Яитазлш”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 129, 
акт 150

29.01 Валеріян Ґурський Лазько Голюнка
Сергій
Ничипореня

м. Милятин 
с. Жаврів

с. Михалківці

18
3

7

“прєз инкурсьіє 
козаг/киє”

арк. 129 і 
зв., акт 151

»» Валеріян Ґурський Оксентій
Томащеня

с. Черняхів 6 “прєз инкурсиє 
козаг/киє и татарскиє”

арк. 129 зв. -  
130, акт 152

»» Костантий
Краєвський,
державець

Вавринець 
Адамович, 
двірний паробок

с. Жолобів 
(частина) 

с. Токарів

1

1

“на части села 
Жолобова дєржавьной 
пана моєто за поборства 
пана Самуєля 
Чернєвского бьіл дьш 
оодєнь, а тепер жадного 
нє маги\ а таюкє и в сєлє 
ново сосєлам Токаровє, 
маєтьности в поссєсии 
заставьно« того жь 
пана моєго будучом, за 
поборства того жь пана 
Чернєвського бьіль дьш 
содєн, а тепер жадного 
нє маш. Коториє суть 
спустошєниє прєз 
нєприятєля коронного”

арк. 130, 
акт 153

Ян Малиновський,
ДІДИЧ

Денис с. Омеляна 
(частина)

5 2 “на части сєла Омєляноє 
за поборства єго ш. пана 
Князкого бьіло дьімовь 
пя/и, а тепер нє зостаєть 
вєнцєг/, ходко дьімовь 
два, а состато/с прєз 
нєприятєля коронного 
и иншиє инкурсии суть 
спустошєниє И ВНИВЄ2/ 
©бернєниє, ГДЄ и квить 
та/оке пана Князкого 
згинуль”

арк. 130 зв., 
акт 155

»» Станіслав
Єловицький,
[державець]

Іван с. Зобрин 22 9 “за состатноє єкзакции 
урожоного пана Пєтра 
Князкого, поборци 
бьівшєго,... тринадцє/я 
убьіло, албовєм содних в 
неволю забрали, других 
постинали, а третіх 
татаровє под чась 
инкурсиє прошлоє 
попалили”

арк. 139 і 
зв., акт 1

01.02 Ян Верховський Ян Верховський с. Верхівськ 
(частина)

3 “ижь на части моєї/, в 
сєлє Віфховску будучом, 
за поборства пана 
Самоєля Чернєвьского 
било димовь три, а 
тепер жадьного нє маигь 
диму, коториє сут спу- 
стошониє прєз нєприя
тєля Крьіжа Святого”

« є . 790Лт
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 151 зв. — 
152, акт 9

»» Андрій
Вітонізький, дідич 
однієї частини 
села, державець 
Другої

Хведько Лаптош с. Окорськ: 
дідична 
частина 
заставна 
частина

8

3

7

2

“за (остатнєє єкзакьцьіи 
урожоного пана Псотри 
Кн[я]зкого, поборцьі 
бьівьшого, на частях 
пана мого на єдной 
сосмь, а на другої? 
заставьной три било 
халупь з господарами, 
которьіє подьімьноє 
(оддавали. А тєпєр на 
тих частях нє зостало 
большєй только на 
єдной сємь, гдє бьіло 
сосм, а на другой двє, 
гдє било три, за чимь 
на (ободвох частяхь 
убило халупь двє за 
спустошєньємь сод 
нєприятєля сталммь”

арк. 152 і 
зв., акт 10

»» Андрій
Вітонізький

Тиміш с. Вітоніж 20 10 “дєсят убило, албовємь 
татаровє єдьних 
попалили, других 
постинали, трєтих 
подданьїхь татаровє в 
нєволю забрали”

арк. 152 зв., 
акт 11

»» Ян Курдвановський Левко с. Омеляна 10 2 “сосмь убило, албовєм 
єдьних попалили, 
других постинали, 
трєтих в нєволю забрали 
подьданьїх”

арк. 158 зв.-  
159зв., 
акт 18

03.02 Луцько-Острозька 
єпископія, власник; 
єпископ -  Діонізій 
Балабан

Державці, їхні 
імена не названо

Федько Канюс с. Губин 59 1 “роботньїй Фєдко 
Канюс ...манифєстацьпо 
имєнємь того жь єго 
мл. сотца єпископа 
и капитули Луцької/ 
чьіниль в тот способь, 
иж в томь сєлє Губинє 
за прєшлих их млтєй 
пановь побо/щовь лет 
счасливьгах било 
димовь пя/идєся/я 
дєвят, а тєпср за 
дфжавьцовь тих добр 
сєла Губина такь 
спустошало, жє только 
счєгульньш содинь 
дьімь зостаєть”;
“а состатокь, тоєст 
димовь пятдєсят 
сосмь, прєз ИХ МЛТЄЙ 

пановь арєньдаровь 
и дєржавьцовь тих 
добрь, а понєкул и прєз 
нєприятєля

100* 7 9 1 ^



“Лита змиє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Підцані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

спустошало, квита
у ТЬІХ ЖЄ ИХ млтєм 
[державців] зостают, 
и юних єго мл. со/ицу 
єпископови, пану моєму 
солдати нє хочуть”

арк. 182 зв. -  
183 зв., 
акт 41

05.02 Анна
Бобровницька, 
дідич третини 
с. Садки, 
державець сіл 
Морозівка, Сенча, 
Сіянці, Харучка, 
Солпа, Хмелівка

Прокіп
Лавриненя

с. Харучка

с. Солпа 1 
с. Хмелівка /  
с. Садки ' 

[частина] 
с. Морозівка ► 
с. Сенча 
с. Сіянці ,

20

Разом
5

Разом
30

1

Разом
1

Разом
5

арк. 202 зв. -  
203, акт 56

12.02 Катерина з 
Ржищевських 
Кирикова Білецька

Катерина
Білецька

с. Перекали 
(частина)

1 “становьпш сочєвисто, 
урожоная пани 
Катарьша 
Ржисчєвьского 
Кирикова Бьілєцька 
соповєдала то урядови 
ньінєпгьному и до 
вєдомости доносила, 
иж юна, маючи пєрєд 
тимь вь добрах сєлє 
Пєрєкалєх на части 
своє#, тамжє в том сєлє 
маючої, дьімь юдинь с 
подданимь єдьнимь, с 
которого за єкзакьции 
єго мл. пана Князького, 
поборьци воєводства 
Волиньского, 
подимьноє до Скарбу 
єго кор. мл. юддавала, а 
тєпєрь, за знєсєньємь 
и того хлопа и 
спалєньємь халупи 
прєзь нєпрьіятіш 
короинихь, ПОДЬШНОГО 
пятєрьга єго мл. пану 
Констаньтому 
Зубьцєвьскому, 
поборци воєводьства 
тєжь нашого 
Волинского, для внєсє«я 
до Скарбу єго кор. мл. 
юддати нє можєт”

арк. 203 і 
зв., акт 57

13.02 [Владислав-
Домінік
Заславський], дідич 

Стефан
Крилашевський,
державець

Грицько 
Квисинський, 
двірний паробок

с. Урвенна 
(частина)

1 “за єкзакьции єго 
мл. пана Князкого 
бьіль димь юдинь, а 
тепер прєзь татаровь 
такьрочьньїх и то т 
спустошал”

вА  792 А в



1654 р. серпня 11

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 209 зв. -  
210, акт 62

15.02 Адам Сарнавський, 
державець частини 
села

Рафал
Будзишевський, 
[державець] другої 
частини села

Іван Мартиник 
з частини 
Сарнавського

с. Золочівка: 
частина 
Сарнавського 
частина 
Будзишев- 
ського

4 1

10

“на части ero мл. пана 
Будзишєвьского вь сєлє 
Злочовьцє ДЬІМОВЬ 

балшєм нє мапгь 
только дєсят, а убьіло 
дєвятнадцат; на части 
зас ero мл. пана 
Сарнавьского бьіло 
дьімовь чотьіри, тєпєрь 
только по знєсєнью 
нєпрьіятєлскимь и по 
єкзакьцьш єго мл. пана 
Князького зосталь єдинь”

арк. 211 і 
зв., акт 65

16.02 Ян Замойський,
ДІДИЧ

[Станіслав]
Журковський,
державець

Лук’ян
Желестеня

с. Богдашів 2 “в сєлє Богдашовє 
нє наличьілємь и нє 
найдуєтсє болшєг/ 
дьімовь, с догори* би 
податки могли бьгги 
давани сє, только два, 
а по квитє єго мл. пана 
Князького для спалєнья 
и забранья прєзь юрду 
убило димов чотири”

арк. 218 і 
зв., акт 72

19.02 Войцех
Радошевський,
державець

Роман
Шакуреня

с. Космачів 2 “кгдьі^с по єкьзакьции 
єго мл. пана Князкого 
димов дванадцяти 
нєприятєль Корони 
Польскоє спалшгь”

арк. 218 зв. -  
219,акт 73

»> Краківський 
єзуїтський 
колегіум, власник

Яким Кіпраченя 
з с. Гориця

м. Берездів Л 
[частина]> 

с. Гориця ;  
м. Хлапотин 

[частина] 
с. Правотин 

[частина] 
с. Берездівці 

[Берездівка]

Разом
10

Разом
3

У м. Берездів і с. Гориці 
“убьіло дамовь 
сємь прєз розниє 
татарскиє инкурсиє, 
под чась которихь 
при взятью єго мл. 
ксєньдза Франьциогька 
Яновьского, законьника 
социєтатис, єзу [до] 
ссрди, при шгоромь и 
квит бьіль згинуль; а в 
мєсьтєчьку Хлапотинє, 
сєлє Правотинє и 
Бєрєздовьцахь яко за 
поборства єго мл. пана 
Князького оостатьнєє 
єкьзакьции жадного 
диму нє било, такь 
тєпєрь нє мапгь”

арк. 220 зв. -  
220а, акт 76

Юрій Ґрот і його 
дружина, державці 
с. Мужиловичі

Ярмош
Демидович,
двірний
челядник

с. Мужиловичі 
с. Хрінів 

(частина)

14
3 -

“в маєтности их мл. 
пановь Кгротовь, 
мальжоньковь, в сєлє 
Мужьіловичах, правом 
их мл. засьтавьньш 
служачої/, такьжє и



“Яитазхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

Маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Ян[-Миколай] 
і Крипггоф 
Модревські, 
шваґри Грота, пани 
частини с. Хрінів 
(статус не вказано)

на часьти йде мл. п. п. 
Модрєвьских, в еєлє 
Хрьшовє будучої, 
жадного диму нє 
маєпгь, а перед тьш 
за поборьства ero мл. 
пана Князкого в селе 
Мужьіловичах бьіло 
дьімовь чотирнадцят, 
а вь селе Хриновє на 
части ш  мл. пановь 
Модрєвьскидг било 
дьімовь три”

арк. 220а і 
зв., акт 77

»» Криштоф і Каспер 
Лепесовицькі, 
дідичі окремих 
частин села

Олександр 
Юковський, 
державець 
частини Каспера 
Лепесовицького

Кирило Баїк 
з частини 
Криштофа 
Лепесовицького

с. Осова: 
частина 
Криштофа 
Лепесовиць
кого 
частина 
Юковського

3

4

3

1

“с которьіх то 
позосталихь дьімовь, 
тоєсть з часьти пана 
моєто трохь, а с 
помєнєноє часьти 
рожоного пана моєго, в 
дерьжаве ero мл. пана 
Юковьского зостаючоє, 
з диму (одного якомь 
справєдьливє пятєро 
подьімьное вьібрал”

арк. 273 і 
зв., акт 90

22. 02 Юрій Сковородка
Юрій
Сковородка

Частини сіл: 
Радогоща 
[Друга] 
Козин

“урожоний ero мл. 
пань Єрий Сковородка 
... заносиль 
манифєстацисонємь 
со тоє, ижь ero мл. 3 
маетьностей своих, 
тоєсть части села 
Радогопгьчи и части села 
Козина, подимьного 
до скарбу ero кор. мл. 
на заплату войску в 
року пропгьломь [1654] 
ухьвалоного, видати 
нє могучи, альбовємь 
прєзь инькурсию 
тєпєрєпгьнюю остат
нюю татарскую фуньди- 
тусь суть зьнесеньїе 
и зьруинованьїе, жє 
жадного в нихь диму нє 
зостаєть, зь которого би 
тоє подимьноє содданое 
бити могьло”

арк. 281 -  
282,акт 99

25.02 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Юрко Крощеня 
з с. Вербівці

с. Вербівці 
Інші села16

7 1 “за поборства єго мл. 
пана Филипа Бокия ... 
юстатокь дьімовь

16 с. Нічогівка -  2 -  1, с. Вовківці -  7 -  1, с. І[ль]щане -  7 -  1, с. Чотирбоки -  6 -  2, с. Мокі[ї]вці -  2 -  0, с. Мокрець Вели
кий -  8 -  1, с. Голики -  1 -  1, с. Митківці - 1 - 1 ,  с.Клембовець -  3 -  0, с. Криволука -  1 -  0

е р в .  7 9 4 ^
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

165
3 

р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Самуелева
Ґлоґовська,
державець

прєз нєпрьіятєля, такь 
козаковь, яко и татаровь, 
в роках прошльїх 
спусьтошало”

арк. 300 зв. - 02. 03 Василь Васько с. Тростянець Разом Разом “за (остатнєє
301, акт 3 Масальський Соломяник 

з с. Тростянець
с. Лички 43 11 єкьзакьции урожоного 

пана Князкого... по 
дєзоляции татарском, 
вь року [1653] 
стало«,... тридцат 
два прєз иньку/гсию 
тую жь за спалєнємь 
соднихь, других вь 
неволю забранємь, 
трєтихь постинанємь 
подданихь, убило 
пожданих”

арк. 302 і »> [Юрій Андрій м. Судилків Разом Разом “за поборства єго ш.
зв., акт 5 Любомирський] Борисович, 

міщанин з 
м. Судилків 
Павло 
Антонович, 
міщанин з 
м. Лабунь

м. Лабунь 
їхні
присілки 
(в акті не 
названо)

140 8 пана Чернєвьского 
вь маєтностяхь 
мєнованихь, вь мєстє 
Судьільковє, Лабуню 
и присєлькахь до 
нихь налєжачихь 
бьіло дьімовь сто 
чотцрдєсять, а тєпєрь 
нимаш болшєм, тьшько 
дьшовь оосмь, а 
состатокь спустошало 
такь прєз татаровь, 
яко и тєпєрь недавно 
прєз рєбєллизаньтовь 
козаковь и москву, 
прєз которьось 
содни подданиє сут 
постинаниє, а другиє 
в неволю побраниє и 
халупи попалєниє”

арк. 321 і 05. 03 Спадкоємці [Анни- Костюк Рудич 3 м. Звягель 1 1 “за (остатнєє
зв., акт 15 Алоїзії Ходкевич] -  

їхні імена не 
вказано

м. Острожок 
Парфен Коваль 
з с. Орепи

м. Острожок 
[Новий] 
Села
Звягельської 
волості17

10 3 єкьзакьции урожоного 
пана Петра Князкого ... 
нєприяю короньньїй 
прєз частьіє инькурсиє 
спустошиль”.
У м. Звягель -  за 
винятком єврейських

17 с. Івашківщина -  1 -  1, с. Кикова -  2 -  2, с. Рогачів -  2 -  2, с. Кожушки -  1 -  1, с. Княже -  1 -  0, с. Вишківщина - 1 - 1 ,  
с. Орепа -  1 -  1, с. Киянка -  2 -  0, с. Филиповичі -  2 -  0; в інших селах волості -  Домбровиця, [Кануни], Стри[єва], Сусли, 
Двірець, Жданів[ка], Заві [ж], Кормань, Горки, Онисимовичі, Вилуски, Юрківщина, Вайки, Закриниччя, Монятин, Домбровка, 
Колодянка: як не було жодного диму, так і тепер немає

795Ят



“Лита зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 321 зв. - »» Олександр Васько с. Лисиче Разом 4 “за єкьзакьции
322,акт 16 Старицький і 

його син Юрій, 
державці

Совинський 
з с. Лисиче

с. Хом’яків 
с. Переволока

24
2

турискоє ero мл. 
пана Князького... за 
спусьтошєнєм прєз 
татар такьрочьномь 
спусьтошало вь тьіхь 
маєтьностяхь дьімовь 
сосмнадцагь”

арк. 322 і 
зв., акт 17

»» Спадкоємці [Анни- 
Алоїзії Ходкевич], 
дідичі (їхні імена 
не вказано)

Олександр 
Старицький і 
його син Юрій, 
державці

Іван Попович м. Смолдирів 
с. Суємці

10
3

3
3

“за єкгьзакьции 
турискоє єго мл. пана 
Петра Князкого вь 
мєстєчьку Смольдьіровє 
... по спустошєню 
такьрочьномь 
татарскомь ... убьіло 
сємь, вь сєлє зас 
Суємьцах, до того 
жь Смольдьірова 
належачая, яко за 
тоє жь пана Князкого 
єкгьзакьции бьіло 
дьімовь три, такь 
и тєпєрь зосьтаєть 
дьімовь три”

арк. 330 зв. -  
331, акт 24

06. 03 [Владислав-
Домінік
Заславський]

Собко [Гура] 

Мисько

м. Заслав 
Старий 

м. Заслав 
Новий

Разом
45

“я, Собько з Старого, 
а я, Миско з Нового 
Заславя, подданиє 
мєнованого кяеж. 
єго мл. пана воєвода 
краковьского, на тот 
час для здзолюваня 
домов вь Дубнє мизєрє 
промєшькиваючиє, 
присєгаємо ... на том, 
ілж у мєнованих мєстах 
Заславю Старою и 
Новомь бьшо ДЬІМОВЬ 

пєрєд тьш за єго 
мл. пана Князкого, 
поборцьі бьівьшого, 
чотьірдєсят пя/w, а 
тєпєрь жадного дому, 
вь которсш бьі мєшкаль 
хто, нє мапгь, котории 
прєз розниє иньку/тсии 
нєприятєлскиє 
спусьтошальї”

арк. 331 і 
зв., акт 25

[Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Єврейська громада

Якал, міщанин, 
єврей

м. Заслав 
Старий

30 “становьши сочєвисто 
нєверньїй Якал, жьід з 
мєста Старого Заславя, 
маєтьности яснє 
сосвєцаного кнє^с. єго 
мл. пана воєводи

«є* 796^т>
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

краковьского, а 
на тот чась за 
здєзолсованємь домовь 
вь том мєстє вь Дубнє 
промєпгькиваючиє,
... присягль ВЬ ТЬІЄ 

слова: я, Якал, жид и 
мєшчанинь з мєста 
Старого Заславя,... 
присєгаю ... на томь, 
м іж  в мєстє Старом 
Заславю бьіло перед 
тьш жидовьских 
дьімовь тридцать, 
а тепер жадного нє 
мапгь, жє за частими 
иньку/тсиами 
неприятєльскими 
спустошальї вси”

арк. 363 і 
зв., акт 51

12. 03 Спадкоємці Федора 
Ощовського (їхні 
імена не названо), 
[дідичі] половини 
с. Тереппсівці

Вацлав
Ощовський, опікун 
спадкоємців 
Федора 
Ощовського, 
володів чвертю 
с. Селець

Луць Люлич 
з с. Тереппсівці

с. Терешківці 
(Терешко- 
вець;
половина) 

с. Селець 
(чверть)

4,5

4

“я справедливе д ь ім и  

и халупьі в помєнєних 
селах Тєрєшковьцу и 
Сєлцу пораховалєлі, 
гдє в Сєлцу на части 
чє/ивєрьтой его мл. пана 
Ваі/лава Осчовьского 
нє найдує/псє балшєм, 
тьілко чотьіри ДЬІМИ, 

а убьіло по юста/яних 
квитах прошльїх п. п. 
поборцовь -  пана 
Князкого и пана 
Чєрнєвьского два дими; 
а вь Тєрєшковьцу убило 
по д є з о л я ц и и  димов 
босмь, а зостало тилко 
полпята, по тих жє 
квитахь”

арк. 372- 
373, акт 61

13.03 Криштоф Сапега 
і його дружина 
Гелена, [дідичі]

Іван Карпович с. Селище 
с. Жалинка 
с. Горби

6

6

“я в маєтности пановь 
моих сєлє Сєлисчахь нє 
наличиль болшєй, юж 
по квитах п. Князкого 
и п. Чєрневьского над 
димовь тилко шєс/п, а в 
сєлє Жалинцє и єдного, 
бо вси нєприятєл Крижа 
Святого року прошлого 
вьшалил, жє и людей нє 
маш, и вибрал в нєволю, 
а убило димов десять, 
вь сєлє зас Гурбахь нє 
наличиль димов тилко 
шест, а убило дєсєт”

оА  797-а®



“ЯитазАш”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 379 і 
зв., акт 69

15. 03 [Луцько-Острозька
єпископія,
власник]

Станіслав-Казимир
Беневський,
державець

Савка
Приходчик, від 
обох сіл

с. Колодяж 
с. Жабче

Разом
30

Разом
14

“за єкгзакьции зошлого 
п. Петра Князкого 
... шєстнадцат през 
дєзоляцию неприятєлєй 
короньньїх татаровь 
и козаковь суть 
знишчєниє и знєсєниє”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 91

арк. 748 -  
749зв., 
акт 98

17. 03 Королівщина

Андрій
Совинський,
державець

Корнило 
Караїмович 
з с. Шайно

Гри[т]ковиць- 
кий фільварок 
[ключу 
Ковельському 
старостві]: 
с. Гри[т]ковичі 
с. Шайно 
с. Красна Воля

13
38
8

15
14
3

“вибране подьшного 
петерга, на сейме 
блюкопропгьлоьи 
на заплатє войску 
ухвалєно[г]о”.
Решта димів стояла 
пустками

арк. 755 зв., 
акт 102

20. 03 Катерина з 
Сестровитовських, 
у першому 
шлюбі Стефанова 
Линевська, 
у другому-  
Станіславова 
Дуніна Вольська, 
[дідич]

Федько Антоник с. Дубники 5 2 Подимне зібрали 
з двох димів на 
“содданє пєторьга 
подимного до скарбу 
Рєчи Поспольггое, 
на близкопрошльш 
сейме Варшавскимь 
ухьваленого”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 278

арк. 488 зв. -  
489, акт 148

31.03 Анна Томашева
Сосницька,
державець

Стецько
Германеня

с. Мстишин 
(частина)

5 3 “за п^шює ero мл. 
пана Петра Князкого 
туриськое екгьзакьцией 
... прєз татарь и 
иньпше дезоляциє 
спусьтошало дьімовь 
два”

арк. 603 і 
зв., акт 81

22 .04 Владислав-Домінік 
Заславський, дідич

Станіслав
Фалибовський,
державець

ІгнатЖук 
та Мойсей, 
Тивонів 
син (обидва 
з с. Звиняча)

с. Звиняча 
с. Ульгівка

Разом
45

16 “вь сєлє нашим 
Звинячой за поборства 
ero мл. пана Самоеля 
Чсрневьского, кгди 
и село Улговька в 
дєржавє того жь 
ero мл. пана нашого 
бьіла, в собохь тих 
сєлахь било дьімовь 
чотирдесять пять, а 
тепер за (ùdiùcrbEM 
того села Улговьки з 
держави пана нашого 
ero мл. п. Станислава 
Фалибовьского до 
держави ero мл. пана

«А  798-Лт,
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
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в 

16
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р.
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ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Суходольского в 
сєлє самьш нашьш 
Звинячой нє маєш 
большєй ДЬІМОВЬ только 
шєстнадцат”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 91

арк. 807 -  
808, акт 137

27.04 Юрій-Ґабріель
Ференсбах

Дмитро 
Селянюк і 
Мисько Бусол

с. Оздютичі, 
при
новоутво
реному 
м. Брусилів 
Новий

9 5 Через спустошення, 
що сталися після 
поборете Князького 
і Чернівського, 
виплату “пятєрьга 
подимьного, на сеймику 
блшкопрошломь 
на заплату войску 
ухваленого”, здійснено 
тільки з 5 димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 281

арк. 23 зв. -  
24 зв., акт 15

05.05 Гнатовські, 
дідичі частини 
с. Княгинин

Валентий Заремба, 
державець частини 
Гнатовських

Гаврило, з 
іншої частини 
села, належної 
Костантому 
Порванецькому

с. Княгинин 
(частина)

“Валєньтьій Зарємба, 
товарипгь корогвє 
вєлмозьного єго мл. 
пана галицького, 
повєрнувьшьі на тот 
час з войскоді з краювь 
Украиньскихь, а 
приєхавьпш до села 
Кнєгиньїна,... прєзь 
нєприятєль Крижа 
Святого татаровь, яко 
и Рєчьі Посполитоє 
козаковь, такь 
фуньдьпусь знєсєноє, 
жє по тиє вси часьі 
замєшаня Рєчьі 
Посполитоє жадньїє з 
держави тоє иньказумь 
до скарьбу єго крр. 
млтьі податки <од 
Рєчьі Посполитоє 
ухвалєниє шдданьїє 
бьпьі нє могли, за чьш 
и тепер за тєпєрєпгьноє 
єкзакьции єго мл. 
пана Зубцєвьского 
ухьвалєноє пятєро
ПОДЬШНОЄ С ТЬІХЬ жє
добрь [ак)]данє бити нє 
можє ... [т]ую свою 
заноеєчи манифєстацию, 
... ставиль працовитого 
Гавьрьша, пожданого єго 
мл. пана Костаньтого



“Яитаальїє

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

мастку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

v©
.а

і і
Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Порванєцького з того 
жь села Кнєгиньша 
сусєдзького, которьш то 
помєнєнин подданьш 
... присягу вьїкональ ... 
на тьш, ижь в том сєлє 
Кнєгиньїнє на частьі и 
державе єго мл. пана 
Валєньтого Зарємби 
заразь по першом 
козапгьчьізьнє жадьного 
хлопа нє стало, и до тап 
нє маєпгь”

арк. 64 зв. -  
65, акт 40

10. 05 Самуель [Мишка] 
Холоневський

Хвесько
Сторченя

с. Холонів 
(частина)

за оостатнєи екьзалции 
урожоного єго мл. пана 
Петра Жмковича 
Князького, поборьцьі 
бьівьшого,... 
прєзь татарьскую 
инькурьсьпо, в року 
[1653] сталую, за 
спалєньємь халупь и 
побьраньємь в нєволю 
подьданьїхь убило дви”

арк. 186 і 
зв., акт 110

20. 05 Юрій Сковородка Юрій
Сковородка

Частини сіл: 
Радогоща 
[Друга] 
Козин іРазом

1

“я, Врий Сковородка, 
прьісєгаю .. .на тол#, 
ижь на части моєи в 
сєлє Радогосьчи и сєлє 
Козьінє за єкзакции єго 
млсти пана Князкого 
и єго млсти пана 
Черневского бьіл дьімь 
содєн с подданьїмь, а 
тепер и того нє маєпгь 
за спустошенеє през 
нєприятєль коронньгхь, 
за чьш и подимного 
того пятєрга с чого дати 
нє маю”

арк. 215 зв. 
216зв., 
акт 133

21.05 Андрій
Линевський,
[державець]

Савка с. Шпанів
Барнатович с. Шупків '
з с. Шпанів [Шубків]
Грицько Яциня с. Річиця
від 1-ї групи сіл с. Риствинець
Федір с. Опанасівка
Опаристеня с. Лавринівка̂
з с. Толмахів с. Толмахів
Степан Руденя с. Яполоть Ч
від останніх 3-х с. Тростя- |
сіл нець |

с. Збуж )

51

Разом
38

Разом
32

за соста/иноє єкьза/сции 
урожоного єго мл. 
пана Петра Князкого, 
поборцьі бившого,... 
по частих инькурсияхь 
нєприятєльскихь, так 
аньтєвроку [1653] 
сод татар, яко пость в 
року прошлимь [1654] 
сод москви и козаковь 
сталих, в тих всих 
мєнованих вьіжем 
добрах жадного
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
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ди
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в 

16
53

 
р.
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ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

такового господара нє 
зостали, которьіє бьі 
собє и єго мл. пану 
своєму мел чимь 
робити и повииност 
содправоватн, албовємь 
содньїхь подданьїх 
татаровє в неволю 
забралі/, попалили, 
постинали, других 
москва и козацьі 
зо всєго до коньца 
собнажили так далєцє, 
жє мьі, позостальїє, 
ни при чимь зостали, 
на чьш справедливе 
присєгаємо”

арк. 517 зв. -  
518, акт 37

12. 07 Вацлав
Загоровський, дідич

Хвесько 
Малошик 
з с. Пулгани

Частини сіл: 
Пулгани 

Перемильї 
Вербень /

2
Разом

1

“за побо/тства єго мл. 
пана Чернєвского 
и зсошлого пана 
Петра Князкого вь 
маєтностяхь пана 
мого, мєновитє вь сєлє 
Пулганєхь на части 
пана мого било димовь 
два, а тепер жадного 
нє машь, а вь селах 
Пєрємилю и Вербню 
такьжє на частєх, з 
которьіх пєрєд тьш, 
пєрєд дилсш, квить 
єнєралнии давано, 
а тепер, южь по 
дєлє межи naWCTBQAf 

моим стальш, нє 
мапгь больпгь, толко 
содень. Албовєм 
внивєчь суть прєз 
прошлую татарсчизну 
спустошєниє, содни 
постинаниє, другиє 
в неволю забраниє, и 
халупи попаление”

арк. 518 зв. -  
519, акт 39

» Ян Марцишевський 
[Явґель]

Іван Онищеня с. Дядьковичі 
(частина)

12 1 “нєприятєль Крижа 
Святого татаровє, 
вь року пропілил/
[1653] инь дєцємбрє 
вьторгнувшис тут до 
Корони, такь тую част 
в Дядкєвичах пана 
моєго спусьтошил и 
фуньдитусь спалиль, 
жє толко содень зосталь”

101-8-929 с*Є*801'Ятй



“Яитазхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

Маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
ди

мі
в 

16
53

 
р.

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 615 зв., 
акт 19

»> Ян Борейко 
Кнерутський

Яцько Єремієня с. Ставища 10 8 “за єкьзакьции єго 
мл. пана Зубцєвьского 
халупь з госьподарами 
бьіло десять, а тепер 
за розостємь прєчь 
для нєзьносньссь 
стацим жо/ш'Ьрьскоє 
и спустошєнємь пре? 
жолігЬровь зостало талко 
до вьіданья подимьного 
оосьмь, а два убьіло”

арк. 615 зв. -  
616, акт 20

05 .08 Ян Борейко 
Кнерутський

Яцько Єремієня с. Ставища 15 10 “за єкгзакьции 
сосьта/инєе єго мл. 
пана Князкого ... по 
инькурсии татарьськоє 
пек) чась Жванєі/ко£ ... 
пять убило”



Чотирикратний подимний податок, 
затверджений у кінці грудня 1654 року 
елекційним сеймиком Волинського воєводства

Ухвали сеймику в актових книгах виявити не вдалося.
3 непрямих згадок про нього, зокрема, в маніфестаціях 
поборці від 22 січня і 9 лютого 1655 р., відомо, що цей 
сеймик “обиранья депутатові»” Волинського воєводства 
відбувся в м. Кременець, ймовірно в самому кінці 
грудня 1654 р. (поборця приступив до своїх обов’язків
4 січня). Йшлося про сплату ухваленого сеймовою 
конституцією від 9 червня 1654 р. подимного податку: 
чотирикратного, для виплати боргу діючому війську, і 
п’ятикратного -  для оплати новонабраного війська, зі 
сплатою цього останнього упродовж п’яти четвертей 
1654 -  1655 рр. Реляційний сеймик Волинського воє
водства, що відбувся 11 серпня 1654 р. у м. Луцьк,

дав згоду на збір з воєводства ухваленого сеймовою 
конституцією чотирикратного подимного, а також 
однократного -  за жовтневу чверть 1654 р. в рахунок 
п’ятикратного податку -  див. попередню довідку про 
чотирикратне (п’ятикратне) подимне.

Отже, залишився до сплати з ухваленого сеймовою 
конституцією дев’ятикратного подимного податку 
(поділявся на дві частини -  чотири- і п’ятикратний; 
його в документах за 1655 р. більше називають 
восьмикратним, ймовірно, виключивши з кратності 
вже в основному сплачене однократне подимне з 
визначеного на затяг нового війська п’ятикратного 
податку) -  чотирикратний податок.

Поборця Костантий Сенюта
“ю с  по спустошєню року близко прошлого через москву и козаки, вь сосєни ... стальїмь”

ф. 21, on. 1, спр. 157, арк. 98 і зв.

Саме про сплату цього чотирикратного подимного 
податку, затвердженого в кінці грудня 1654 р., йшлося 
на елекційному сеймику в м. Кременець. Як вказано у 
вже згаданих маніфестаціях, поборцею цього податку 
обрано Костантого Сенюту. Він приступив до виконання 
обов’язків 4 січня 1655 р. і збирав податок у м. Луцьк, 
а також у містах Володимир і Кременець -  сам і через 
своїх суколекторів, за квитами попереднього поборці 
Костантого Зубцевського. В маніфестації від 9 лютого 
Сенюта заявив про відмову волинської шляхти 
сплачувати податок.

“убило дьімовь прєз знисчєнє и прєз поутєканє хлоповь на слободи”
ф. 25, on. 1, спр. 278, арк. 644 і зв.

Крім цих двох маніфестацій поборці, в актових 
книгах вдалося виявити ще чотири юраменти про 
сплату чотирикратного подимного податку (ф. 21, on. 1, 
спр. 157 і ф. 25 on. 1, спр. 278). З усього виходить, 
що діяльність Костантого Сенюти як поборці не мала 
позитивних наслідків. Це, зокрема, підтверджено і в 
сеймовій конституції від 19 травня 1655 p., в якій йдеться 
про те, що з ухваленого на попередньому сеймі 1654 р. 
дев’ятикратного подимного податку у Волинському 
воєводстві зібрано лише п’ятикратне подимне, а для 
збору решти не вдалося обрати поборці.
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“Литазльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 21, on. 1, 
спр.157

1655
рік

арк. 17-18 1.02 Олександр і 
Катерина Кушлі, 
подружжя

Грицько 
Сидореня 
з с. Новосілки

Частини сіл: 
Новосілки 
Куликів

1
“жє сод помєнєного 
панства своєго, Laudo 
на єлєкьции дєпутаг/кой 
тут вь Крємєнцу року 
прошлого [1654] зь 
сторони подьшнм[хь] 
[на]мовлєному до[сьггь] 
чинячого, присланий, 
тут будучи явне и 
добров[ольнє] готов 
ест прьісєгу на толі 
виконати, жє ... вь сєлє 
Новосєльках на части 
панства моєго нє машь 
болить дьімов албо 
домов, толко содєнь, вь 
которолі я мєшькаю, 
а вь сєлє Куликовє, 
такьжє на части панов 
моих, нє мапть жадного 
диму, и пустки жадноє 
нє машь, яко теж и вь 
Новосєльках жадноє 
пустки нє машь на 
части панов мого:”

арк. 99 і зв. 18. 03 Миколай-Юрій
Чорторийський

Зень Старченя с. Холопи, 
над р. Случ, 
Клеванського 
ключа

32 10 “жє присланий будучи 
для того сод зв'Ьрхности 
своєє, Laudo на 
єлєкции дєпутатской, 
тут в Крємєнцу року 
прошлого [1654] з 
сторони подимних 
намовленому досьіт 
чинєчоє, явнє И 
доброволнє готов 
єсть присєгу на тол# 
виконати, иж по 
спустошєню року 
близко прошлого чєрєз 
москву и козаки, всосєни 
еєла Холоп стальїмь, 
нє зостало болпть 
халупь в tow сєлє до 
вьіданя подьшного 
повинних, толко дєсєт, 
а убило димовь албо 
домовь ПО КВИТЄ ЄІХ) 
мл. пана Константого 
Зубцєвского, воєводства 
тутошнєго Вольшского 
поборци прошлого, 
двадцат и два”
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1654 р. грудень

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
юо

го

Н
ая

вн
і 

ди
ми

'Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 99 зв. -  
100

19.03 Тимофій
Ярошкович
Андрузький

Павло Ілляшеня- 
Торутеня

с. Дедеркали 
Нижчі ' 
(третина)

1 1 “жє присланий 
будучи для того (OÓ 
пана своєго, Laudo на 
єлєкции дєпутатском, 
тут в Крємєнцу року 
прошлого [1654] з 
сторони подьшньїх 
намовленому досит 
чинячого, явне 
и доброволнє в 
канцєлярии тутошнєм 
готов юрамєнт 
виконать,.. .жє на части 
зошлого урожоного 
нєкгди пана Клима 
Дєдєркала трєгєй, а 
потомь зошлого [ .. .  
бу]дучой, яко [за 
поборства ero] мл. 
пана Коньстантого 
Зубчєвского, поборци 
прошлого, ТОЛКО (ОДИН 

дьїм бьіл, а тот мом, 
а пустки жадноє нє 
маш, так и тєп^? толко 
содинь дьш зостаєт.
А квити их мл. панов 
Филилпа Бокия и Пєтра 
Князкого, поборцовь 
воєводства Вольшского, 
прєз забране татаровь, 
нєприятєлєй на сон час 
коронних, згинули”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 278

арк. 644 і 
зв., акт 109

30.04 Міхал
Вишневецький,
ДІДИЧ

Адам Клюнський, 
державець

Іван Джалюк 
від м. Милятин і 
с. Навколиски

Петрик 
Грицько Ґиль 
Юрко
Іван Клюський
Мисько
Годованик

Мипятинський 
фільварок: 
м. Милятин \  

і його ( 
передмістя | 
Навколиски/ 

Частини сіл: 
Стрільче 
Матів 
Підбереззя 
Печихвости 
Смиків

Разом
15

12
12
24
12
5

Разом
10

8
8
19
6
2

“водлугь квиту єго 
мл. пана Костантого 
Зубчєвьского”; 
“убило димовь прєз 
знисчєнє и прєз 
поутєканє хлоповь на 
слободи”
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Поборця Станіслав Мушатич Охлоповський
“такь прєзь козакувь и москву, такрукь тамь на Полисю и за Горьіню бьілвд, 

яко и сод частого переходу и утяжєня великого жояьнирьского”
ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 660 зв. -  662

“так прєз татаровь, яко и прєз розєстє хлопськоє” 

ф. 25, оп. 1, спр. 281, арк. 562 і зв.

У сеймовій конституції від 19 травня 1655 р. йшлося 
про збір у Волинському воєводстві ретенти з ухвалено
го 1654 р. на сеймі частини дев’ятикратного подимного 
податку, а саме, чотирикратного подимного: її так і не 
вдалося зібрати. Аби це зробити, коронний скарб саме 
для збору цього податку ( цю частину, повторимося, 
вже розглядали як ретенту) призначив поборцею во
линського скарбника Станіслава Мушатича Охлопов- 
ського. У конституції йшлося про те, щоб збір подат
ків, ухвалених 1654 р., здійснювати лише за квитами 
1629 р.; заборонялося звільняти від їх сплати будь-кого 
і на будь-яких підставах.

Повноваження Станіслава Мушатича Охлоповсько- 
го було підтверджено на сеймику Волинського воє
водства 16 липня 1655 р. у м. Луцьк. Сеймик ухвалив 
збирати це подимне за квитами попереднього поборці 
Костантого Зубцевського, а не згідно з квитами 1629 р.

Про необхідність терміново сплатити ухвалений
1654 р. чотирикратний подимний податок і ліквідувати 
заборгованість з інших подимних, аби утримувати на
ймане з іноземців військо, йшлося в універсалах короля 
Яна-Казимира від 15 і 27 лютого 1655 р. (анотації див. 
за датами запису -  13 і 14 березня). В універсалі від 1 
березня 1656 р. волинський скарбник і поборця Станіс
лав Мушатич оголосив про своє прибуття 10 березня у

м. Луцьк для збору, згідно з королівським універсалом, 
ухваленого 1654 р. чотирикратного подимного (універ
сал записано в актові книги 13 і 14 березня). В королів
ському універсалі від [5] квітня 1656 р. знову йшлося 
про сплату податкових ретент за минулі роки (див. за
пис від 10 квітня).

14 грудня 1656 р. Станіслав Мушатич знову видав 
універсал до шляхти Волинського воєводства про го
товність ще раз почати збір чотирикратного подимного 
податку, ухваленого 1654 р. і підтвердженого сеймовою 
конституцією від 19 травня 1655 р. (запис універсалу -  
18 січня 1657 р.). У маніфестації від 10 березня 1657 р. 
суколектор поборці Павло Клячковський, від себе та 
від. імені поборці Станіслава Мушатича, повідомив про 
їхнє перебування у м. Луцьк з 15 грудня 1656 р. до 10 
березня 1657 р. для збору ретенти з чотирикратного по
димного податку та про несплату цієї заборгованості.

Декретом Луцького ґродського суду від 17 жовтня 
1657 р. опубліковано баніцію, накладену на неплатни
ків чотирикратного подимного податку за поданням во
линського скарбника і поборці Станіслава Мушатича.

Таблицю складено на основі юраментів з актових 
книг, що зберігаються у ф. 21, оп. 1, спр. 157 і 158а, ф. 
25, оп. 1, спр. 278, 281 і 283, ф. 28, оп. 1, спр. 91, 93 і 
94.

Однократний подимний податок, затверджений 16 липня 1655 року 
реляційним сеймиком Волинського воєводства

Поборця -  Олександр Мровинський

В ухвалі реляційного сеймику Волинського воєводства 
від 16 липня 1655 р. (див. її за датою запису -  17 лип
ня 1655 р.) йдеться про згоду шляхти, незважаючи на 
розорення маєтків становиськами жовнірів, виправи
ти 250 ланових піхотинців. В акті детально розписа
но джерела надходження на це коштів. Одним з таких 
джерел став запроваджений сеймиком однократний 
подимний податок. Його поборцею на сеймику обрано 
Олександра Мровинського, який мав збирати податок 
за квитами попереднього поборці Костантого Зубцев
ського. 19 липня у маніфестації Олександр Мровин
ський заявив про готовність почати збір однократного 
подимного податку, ухваленого сеймиком на затяг ла
нової піхоти. Полковник новостворюваної ланової пі
хоти Волинського воєводства Криштоф Сапега заявив 
14 серпня 1655 р. про несплату йому поборцею Олек
сандром Мровинським грошей з однократного подим
ного податку, зібраного на формування цієї піхоти.

Окремих юраментів про сплату подимного не ви
явлено. Збереглася невелика кількість судових при
сяг про одночасну сплату чотирикратного (або однієї 
його рати -  двократного) подимного податку поборці 
Станіславу Мушатичу і однократного -  поборці Олек
сандру Мровинському. Через те, що в юраментах наведе
но об’єднані підрахунки за обома подимними, виділити 
однократний податок в окрему таблицю можливості не 
було. Відомості про нього включено у таблицю про чоти
рикратний подимний податок, ухвалений 1654 р. їх легко 
віднайти через іменний покажчик за прізвищем його по
борці -  Олександра Мровинського, а також у власне та
блиці за обов’язково наведеною цитатою з юраментів у 
колонці “Примітки”.

Відомості про сплату цього податку зберігаються у 
ф. 25, оп. 1, спр. 281. Про ще один подимний податок у 
Волинському воєводстві, ухвалений 29 вересня 1656 р., 
див. у розділі: “Довідки про подимні податки, відомос
тей про про сплату яких у документах немає (без таб
лиць)”.
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 281

1655
рік

арк. 560 зв. -  
561, акт 72

24. 07 [Самуель
Лещинський,
дідич]

Павло Козинський, 
[державець]

Петро,
рукодайний
слуга

с. Топча 
с. Клецька 

Велика

Разом
9

“за поборства так 
зошлого єго мл. пана 
Князкого, яко и єго 
мл. пана Чє/шєвского, 
бьіло дьімовь дєвєть, 
а тепер жадного нє 
мапгь, фундитусь 
суть знєсениє через 
рєбелизаитовь 
козаковь и москву, в 
року прошломь там 
за Гориню бьілих скал 
жадного податку до 
Скарбу, так єго мл. 
пану Зубцєвському, яко 
и тєпєрєшнєго свижо 
на сейме и сеймику 
рєляцийном ухваленого, 
нє можєть, и нє маад 
ско\л што дати”

арк. 562 і 
зв., акт 74

»» Володимир
Гулевич

Іван Безушко (з 
якого села -  не 
вказано)

Частини сіл: 
Стрільче 
Магів
Печихвости

Разом
17

“в тьіхь селах вьіжєй 
помєненьїхь нє мапгь 
болшєй ДЬІМОВЬ 
албо халупь, только 
сємнадцєть, а по 
поборствє па[на] 
Князкого и пана 
Зубцєвського, так прєз 
татаровь, яко и прєз 
розєстє хлопськое, 
убьіло ДЬІМОВЬ (нє 
инклюдуючи в тое части 
в мєєтности содной сєле 
Матове, которую пан 
Марковський тримаєть) 
сосимнадцеть”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 91

арк. 897 і 
зв., акт 240

28. 07 Зофія з Вольських 
Криштофова 
Линевська, 
державець

Юрій
Кошевський,
слуга
Лаврін Марчук з 
с. Чесний Хрест

с. Чесний 
Хрест 
(частина)

10 Упродовж кількох років 
маєток зазнав великих 
спустошень

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 281

арк. 585 і 
зв., акт 92

29. 07 [Криштоф 
Конецпольський], 
“на тогь чась”
ДІДИЧ

Іван
Курчинський,
війт

с. Радовичі 25 25 “квить єго мл. па[на] 
Зубцєвського єсть при 
пану [Яну] Мєлєшку, 
в которимь квитє нє
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“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
ко

го

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

•

маш болшєм димовь, 
яко би[ло] в том сєлє 
Радовичахь, толко 
двадцєть и пять, и тепер 
так вєлє єсть, а по квитє 
пана Князкого и пана 
Чєрнєвського убьіло 
димовь шєснадцєть, 
згола под чась 
поборства єго мл. пана 
Зубцевського болшєй 
димовь нє було, (одно 
двадцєть пят, яко сє 
помєнило”

арк. 586, 30. 07 Андрій Гулевич Іван Боднар с. Підцубці 10 6 “подішноє, в
акт 93 [Воютинський] Хведько Білекач с. Довга Воля 8 7 тєпєрешнимь року 

[1655] на сейме и 
сеймику рєлящшнимь 
ухвалєноє, (оддаючи их 
мл. паном поборцомь, 
на убилиє дими 
... присєгпи ... на 
томь, ижь такрокь за 
поборства єго мл. пана 
Зубцевського”; 
“коториє сє 
поросходили прєчь 
прєз вєликоє утєжєнє 
жолнирськоє”

арк. 587 зв. -  
588, акт 95

»» Луцько-Острозька 
єпископія, власник

Абрам
Ґрабовецький,
державець

Лазар Омельчук с. Підбереззя 4 2 “подішноє, в року 
тєпєрєшнємь [1655] 
на сеймє и сєммику 
ухвалєноє, єго 
мл. пану поборци 
оддаючи, на убьілиє 
дими ... присєгль ... 
на тилі, ижь такрокь 
за поборства єго мл. 
пана Зубьцєвського в 
помєнєном маєтьности 
Подбєрєзю бьіло 
д ь ім о в ь  чотири, а 
тєпєр болшєі/ нє маш, 
толко два, а два убьіло 
прєз вєликоє утяжєнє
ЖОЛНІфСЬКОЄ”

арк. 600 і 
зв., акт 1

2. 08 [Августин]- 
Домінік [Єло] 
Малинський, дідич

Бальтазар
Раєцький,
державець

Сергій
Кондратович

с. Угли 

с. Арсеновичі

13

9

13

9

“будучий на 
справєдливьш вьібраню 
подимьного двогїга 
рєспєкту чворга, тепер 
на сейме Варшавьсюш 
(оддати єго мл. пану 
скарбникови
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
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Бу
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и
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

вольшскому, поборци 
сод Скарбу приданому, 
приказаного, и на 
сеймику рєляционис 
лявьдо публико тепер 
свєжо алпробованого,
... присягл ... на тоє, 
ижь в маєтьностях пана 
моєго .. .в сєлє Углах нє 
маєш болшєй дьімовь 
толко тринадцять, а вь 
Арьсєновичах дєвєть, 
такь яко бьіло и за 
состатьнєе єкьзакьции 
ero мл. пана Князкого.
С которих то дьімовь 
яко двоє тєпєрєпгьнєє 
подьшноє, єго мл. пану 
скарбникови волинскому 
юддати налєжачоє, 
справедливе вьібраль”

арк. 603, 
акт 5

3 .08 Луцька протопопія, 
власник; прото
піп -  Єлізеуш 
Котельницький

Прокіп Черетович, 
державець

Ілляш Головня с. Німецьке 
(частина)

2 1 “на мєнованой часьти 
пановь моих, в сєлє 
Нємєг/юш будучой, нє 
маш болшєй дьімовь, 
талко тот шчєкгулньш, 
гдє я в нємь промєпгь- 
киваю, а за поборства 
єго мл. пана Зубьцєвь- 
ского бьшо нас два, и то 
и тожжє в той халупє 
моєй промєпгькиваль, а 
сьвоєй власноє нє мєл, 
а такь прєзь утяжєнє 
жолнерскоє проч гдєс 
пошол”

арк. 609, 
акт 9

»» Францішек- 
[Станіслав] 
Чапський, дідич

Левко Тимошко 
з с. Жджарки 
Малі

с. Жджари 
с. Жджарки 

Малі

Разом
49

Разом
40

“на вибране 
справєдливьімь 
подимьного двойга 
урожоному єго мл. 
пану скарбникови 
волинскому, 
поборци воєводства 
Волинского, на сєймє 
св'Ьжо пропгьлимь 
Варшавьскимь для 
вьібраня чворга 
подушного сод Скарбу 
подданого, тепер 
викгорє лявьди на 
сеймику релляцисонис в 
Луї/ку дня шєстнадца- 
того июля анно презенти 
[1655] содправуючимьсє, 
соддати належачого ...

<sA 809 A b
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

мдєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 
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и

Ко
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ан
то

го
Зу
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ев
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го
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яв
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 д
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и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

присяг ... на том, иж 
в маєтносте пна моєго 
... вьсєлєЖдзарах 
и Жьдзаркахь за 
поборства єго мл. пна 
Кндекого сосьтатнее 
єкьзакции бьшо димов 
чотирдєсят дєвят, а 
тепер толко чотирдєсят”

арк. 609 зв., 
акт 10

»* Ґабріель
Стемпковський,
ДІДИЧ

Анна з Гноїнських 
Наленська і 
Теодор Верещака, 
державці

Лучка Смалько
Частини сіл:
Перепілки
Митищі

Разом
4

3
“в той маєтносте 
сєлє Пєрєпєлкахь, 
маєтносте панов 
помєнєних, и часте сєла 
Мьггишьчь, до ТОеж 
застави налєжачой, нє 
маш балшей димовь 
хлолскихь, толко 
три, тоєсть в сєлє 
Пєрєпєлкахь, а на той 
части сєлє Мьггишчах 
жадного подданого нє 
маш на тот час”.
В ін. акті (див. через 
Покажчик географічних 
назв), вказано, що 
Стемпковському 
належало не все 
с. Перепілки, а тільки 
його частина

арк. 609 зв. -  
610, акт 11

99 Григорій 
Колябинський, 
батько Дмитра 
Колябинського

Дмитро
Колябинський

с. Любитів 
(частина)

1 “подимьного на 
тоть час лявдо 
публико на сеймику 
рєлляциюнис, инь 
анно прєзєньти [1655] 
дня шєстнадцатого 
июля содправуючий сє, 
ухваленого, яко и давьно 
на сєймє Варшавьсюш 
постановєного, жадного 
диму и подимьного 
нє маючи, соддатн нє 
могучи,... самь в тую 
роту присяг,... ижь 
на части родича моєго 
єго мл. пана Грєгорого 
Колябинского вь 
сєлє Любитовє диму 
жадного нє маш, а за 
поборства єго мл. пана 
Зубцєвьского бьшь 
ДЬІМЬ єдєнь толко, 
которий тепер прєз 
жолнєровь спустошаль и 
подимного тєпєрєшнєго 
дати зь чого нє мамь”

« о . 810 Д *
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
ко

го

Н
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вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 610 і 
зв., акт 12

>» Красицькі,
[державці]

Грицько Гацченя с. Зміїнець 9 8 “подимьноє теперешнєє 
в року тєпєрєпгьнимь, 
так на сєймє, яко и 
сеймику рє/шяцийньш 
ухвалєноє, их млтям 

паномь поборцомь 
(оддаючи, на убьілє 
дьіми ... присягьл,
... ижь такьрокь за 
поборства єго мл. 
пана Зубьцєвьского 
в мєнованомь сєлє 
Змиияцу бьіло димовь 
дєвять, а тепер нимапгь
болшєй, ТОЛКО СОСМЬ,
а едєнь убьіл прєз 
вєликоє знипгьчєнє 
жалігЬрьскоє”

арк. 610 зв. -  
611,акт 13

»» Станіслав-Казимир 
Беневський, дідич

Войтех
Станішевський, 
державець сіл 
Чорниж і Красна 
Воля

[Гелена]
Абрамова Гулевич, 
державець 
с. Мотики

Федько Клименя с. Чорниж 
с. Красна Воля 
с. Мотики

Разом
46

24
6
5

“за єкьзакьции єго мл. 
пана Князкого и ero 
мл. пана Чернєвьского 
в мєнованом сєпє 
Чорнижу, Краснои Воли 
и Мотиках бьіло дьімовь 
чотіфдєсят шєсть, а 
на тоm  час нє зостаєть 
балшєй дьімовь, тшко в 
сєлє Чорнижу (опрочь 
попа, которьш до 
жадних податков нє 
налєжал и нє належим) 
двадцать чотири, в 
сєлє Красной Воли 
дьім овь шєст, а в сєлє 
Мотиках, державе на 
тоть чась єи мл c m  панєє 
Абрамовоє Гулєвичовоє, 
нимапгь болшєй димовь, 
тшко пя/я, а состаток 
подданих, тоєсть 
димовь содинадцать, 
прєзь нєприятєля Крижа 
Светог о  татаровь, 
козаковь и жолн'Ьровь 
суm  забраньїє и 
розпужоньїє”

арк. 613 і 
зв., акт 15

Марина з
Четвертенських
Андрієва
Кашовська,
державець

Галон Штинець 
з с. Воєгоща 
В акула Курчич 
з с. Боровне

с. Воєгоща \  
Присілки: 1 
Кримне і 
Бронниця/ 

с. Боровне

Разом
31

72

Разом
20

30

“за поборства єго 
мл cm пана Князького, 
першоє єкьзакьции под 
Турискомь ухвалоноє, 
вь сєлє Войгопгьчи и 
присєлках єи Кримьнє и 
Бройницьі бьіло ДЬІМОв
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
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Причини змін 
у кількості димів

•

тридца/и и ©день, а 
на тоть час нє мапгь 
болшєй дммовь, только 
двадцать, за чимь 
прєзь спустошене 
нєприятєльскоє и 
жолнєрскоє убьіло 
димовь содинадцать; а 
зас в сєлє Боровьнє за 
поборства ero мл. пана 
Зубьцєвьского бьіло. 
димовь сємдесят и два, 
а на тоть час нє мапгь 
болшей, толко димовь 
тридцать, за чимь 
убьиіо прєз таковьіє 
жь спусьтошєня 
нєприятєлскиє и 
жолн'Ьрьскиє димов 
чотирдєсять и два”

арк. 614 і 
зв., акт 17

4 .0 8 Филип Бокій 
Печихвостський,
ДІДИЧ

Тарас Шевчик 
з с. Печихвости

[Частини]: 
м.Милятин V 
с. Навколиски/

с. Печихвости

с. Бодачів 'І 
с. Смиків /

Разом
14

Разом
4

2

Разом
14

“вь тих сєлахь, яко 
то Пєчихвостєх, 
Навьколискахь и вь 
мєстєчьку Милятинє 
по єкьзакьции ero мл. 
пана Зубьцєвьского прєз 
спустошене и спалене 
татарьское убьіло 
димовь дванадьца/и”

арк. 614 зв. -  
615, акт 18

[Луцько-Острозька
єпископія,
власник];
єпископ -  Діонісій 
Балабан

Андрій Банко 
Максим Гичка 
Ігнат Шимченя 
Антон 
Головенька

с. Жолобів 
с. Пожарки 
с. Топольне 
с. Дубища

11
9
16
5

8
7
11
3

“в маєтносьтяхь 
пана нашого ero 
мл. со/ица єпископа 
луї/кого и сострозкого, 
арьхиманьдритьі 
милєг/кого, ижь за 
поборства ero мл. пана 
Зубьцєвьского вь сєлє 
Жолобовє било димовь 
содинадьцаю, а на тот 
час сосмь, а убило три; 
в Пожарках било димов 
дєвє/w, а на тот час 
сємь, а убило два; в 
Тополньш било димов 
шєстнадцат, а на тот 
час содинадца/w, а убило 
пят; в Дубишчах било 
пят9 а на тоть час три, а 
убило два дими”

арк. 615 зв., 
акт 19

5. 08 Ян Борейко 
Кнерутський

Яцько Єремієня с. Ставища 10 8 “з нижєй мєнованих 
добрь подимьноє єдьно 
справедливе

«А  812 л* ,
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

вьібравьши,... присяг 
... на томь, ижь 
в помєнєном сєлє 
Ставишчахь пана моєго 
за єкьзакьции ero 
мл. пана Зубцєвьского 
халупь з госьподарами 
бьіло десять, а тєп^? 
за розойстємь прєчь 
для нєзьноснихь 
стаций жалніірьскоє 
и спустошєнємь прєз 
жоліґЬровь зостало 
толко до вьщанья 
подимьного сосьмь”

арк. 616 і 
зв., акт 21

»» Костантий 
Довгирд, [дідич]

Омелько
Жилчич

с. Кононичі 10 5 “з нижєй мєнованих 
добрь подьшьньїх 
двойга и єдьного 
тєпєрь належачих, 
для спусьтошєня И 
спалєня прєз моськву 
и козаковь 
такьрочньїх єдних, 
а других прєз пойстє 
подданьїх, вєдлугь 
квиту такьрочьного єго 
мл. пана Зубцєвьського 
вибрати нє мопть”;
“я, Омелько Жьілчьічь, 
подданий нєкгьди 
урожоного єго мл. пана 
Петра Довькгєрьда, 
городничого 
крємєнєг/кого, которош 
такьрокь козаки стяли, 
бивьпшй, а тєпєрь єго 
мл. пана Коньстантого 
Довькгєрьда, з села 
Кононич присєгаю ... 
на том, иж такьрокь 
за єкгзакьции єго мл. 
пана Коньстаньтого 
Зубьцєвьского в добрах 
тих Кононичах, нимь 
нєпрьіятєль насьтупиль, 
халупь з господарами 
знайдовалос дєсят, 
коториє могли 
подьшноє юддават, 
а тєпєрь нє зостаєт 
больпгь, толко пят”

<9&+813 л©
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Легенда Дата
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Ф. 21, on. 1, 
спр. 158а

арк. 235 зв. 6. 08 Королівське місто

Міщанська
громада

Іван Блажченя 
з Туніків

Передмістя 
м. Кременець: 

Туніки 
Запоточчя

9
13

5
8

“Ивань Бладочєня, на 
Туниках в Крємянцу 
мешкаючий, учинивши 
первей манифєстацьпо 
туть прєз урядом 
нинєшнимь, а то з 
сторони Laudum на 
сеймику рєляцийнимь 
в Луцку дня 
шостогонадца/п в 
року [1655] июля 
содправуючьш се 
уфалєного, же не 
вєдаючьі, што на нєм 
стануло, соднакь з 
повести людей ршньїх, 
а почуваючи се аби 
на потом в якую [...] 
не попали, под час 
теперешня* трьвогь 
и спустошеня того 
мєста прєз неприятелей 
и частоє пєрєхожєнє 
жолнеровь не маючи 
зкоп подимного вєдлугь 
квитов и юрамєкту 
прошльїх вибрати, 
просидь мєнє уряду 
нинєшнєго co видане 
присєги на том илє 
мопгь вибрати; якодо на 
тьіх мєст, передо мною, 
урядом и книгами в 
канцєялярии присєгу 
виконать”

арк. 236 Королівське місто

Міщанська
громада

Ян
Щепковський,
бурмістр

м. Кременець 32 17 “Янь Щєпковский, 
бурмистрь мєста 
єго королєвскоє WI. 
Крємєнца, учинивши 
пєрвгй манифєстацию 
перед урядомь 
н и н є п ш и м  со нєподанє 
лавдумь на сеймику 
в Луцку рєляцийним 
дня шостогонадца/м 
июля содправуючьш 
сє, нє вєдаючи, пгто на 
нєм стануло, соднакь з 
повести людєй рознихь, 
а почуваючи сє, аби 
на потом в якую пєну 
нє попали, под час 
тєпєрєшнихь трьвог и
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Легенда Дата
запису
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Причини змін 
у кількості димів

спустошєня того мєста 
прєз непрьіятелєй лєть 
прошльїхь, яко и тепер 
свєжо прєз жалнєровь 
розогнаньїх, и не маючи 
зкол подимного вєдлуг 
прошлого юрамєнту 
вибрати, просиль уряду 
нинєшнєго, илє єго 
могль вєлє вибрати, 
аби биль до юрамєнту 
припущоний, якож тут 
прєд книгами и урядом 
в каицєллярии прмсєгу 
виконал ... на том, иж 
в мєстє Крємякцу, до 
jurisdmtuH мєсцкоє 
належачих, по квите єго 
мл. пана Зубчєвского, яко 
и єго мл. пана Сєнюти, 
з которьіх вьібралом 
троє подьшноє, димовь 
нє мапгь балпгь, содно 
сєлшадцат, а перед тьш 
било за поборства єго 
мл. пана Зубчєвского 
тридца/к и два”

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 281
арк. 627 і 
зв., актЗІ

»» [Самуель
Лещинський,
дідич]

Анна М[і]ховська, 
державець

Іван с. Чаплин 
с. Острів 
с. Космаків

Разом
5

Разом
3

“а убило два прєз 
козаковь и моськву, 
такьрокь там билихь”

арк. 627 зв., 
акт 32

»» Самуель
Лещинський

Грицько
Широтеня,
міщанин

м. Межиріч 50 35 “подішноє, в 
тєпєрєшніш року такь 
на сєймє и сеймику 
рєляцийньш ухвалєноє, 
их мл. паном поборцом 
(оддаючи, на убьільїє 
дими ... присєгаю ... 
на томь, иж такьрокь 
за поборства єго мл. 
п. Зубьцєвьского в 
помєнєномь мєстє 
Мєжиричу било 
димовь пятьдєсять, 
а тепер большєй нє 
мапгь, только тридцать 
и пят, и спустошало и 
внивєчь згорєло прєз 
нєприятєлєй козаковь и 
москву, такьрокь тамь 
бьільїх, пя/инадцєть”

<яе-815 -а«



“Яитазлш”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

Маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло
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кв
ит

ам
и
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ст

ан
то

го
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ев
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го

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 628, 
акт 33

спадкоємці Юрія
Братковського,
дідичі

Марко Пениченя с. Надчиці 3 “подимьноє, в року 
тєпєрєпгьнимь [1655] 
на сєймє и сєммику 
ухвалєноє, его мл. п. 
поборци сотдаючи, 
на убьшьіє димьі... 
присєгаю ... на том, иж 
такрок, за поборства 
его мл. п. Зубцєвского, 
в помєнєной має/иности 
бьіло димовь три, а 
тепер нє мапть жадного, 
которей би мопгь видати 
подимьноє, коториє 
димьі през розньїє 
вєликиє утєжєня пнов 
жолнєровь спустошали, 
сокромь мєнє, которий 
ничого нє маючи, при 
дворє ся бавлю”

арк. 628 і 
зв., акт 34

»» Луцько-Острозька 
єпископія, власник

[Збігнев]
Любенецький,
державець

Гаврило Щурик с. Теремне 15 10 “подимноє, в року 
тєпєрєшним [1655] 
на сєймє и сєймику 
ухвалєноє, его мл. п. 
поборци (оддаючи,
... присєгаю ... на 
томь, иж такьрокь, 
за поборства его мл. 
п. Зубцєвского, в 
помєнєной має/иности 
Тєрємньїмь бьшо 
димов пєтнадцат, а 
тєпєр больпть нє мапгь 
димовь, коториє могут 
видати подимноє, толко 
десять, а пят димовь 
убьіло прєз вєликиє 
и розньїє утяжєня
ЖОЛНІфСКИЄ”

арк. 628 зв. -  
629, акт 35

»* Саму ель
Мошенський,
державець

Матіяш с. Полонне 6 3 “подимноє, в 
тєпєрєпшємь року 
на сєймє и сєймику 
рєляцийньїмь 
ухвалєноє, их мл. 
паномь поборцомь 
оотдаючи,... 
присєгаю ... на томь, 
ижь такьрокь, за 
поборства єго мл. 
пана Зубцєвьского, у 
мєнованой маєтности 
Полоной бьіло димовь 
шест, а тепер нє маш

« є . 816 Ат,



(Року 1655липня 16

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець Піддані, які 

складали присягу Населені пункти
l i i3 І 8
111

Примітки. 
Причини змін

маєтку

1
Д

у кількості димів

болілей, толко три, а
другая три убило прєз
козаковь и москву,
таїфокь тамь бьільїхь,
прєз которих суть
попалєньїє и внивєчь
спусьтошоньїє халупи
и квить его мл. пана
Зубцєвьского згорєль”

арк. 629 зв. - »» [Самуель Даніель Належні до “в маєтностяхь пана
630, акт 37 Лещинський,

дідич]
Шастинський,
корецький

м. Корець 
села:

єго дєржавьнихь 
... жадного диму

міщанин, слуга і Кам’янка - - нє мапть, албовємь
Стефан підданий Дераженка - - прєз нєприятєля
Мельновський, Мала Крижа Свєтого суть
державець Суха Воля спусьтошальїє, а за 

поборства єго мл. 
пана Дамбровьского 
[подвійне подимне 
1648 р.], скарбника 
волинского, било в 
тих сєлахь димовь 
сосьмьдєся/w, по 
юоторого квитахь ажь 
до того часу жадному 
поборци нє сотдавано, 
толко на сьпусьтошалиє 
тиє села сотримивано 
а/ятєстации, и тиє жь 
атєсьтации, ровьно з 
и/шшми добрами пана 
моєго, сут взятиє прєзь 
татаровь в року [1654]”

арк. 630 і »» Самуель Кирило Належні до “сут внивєчь
зв., акт 38 Лещинський, дідич Пулторак 

з с. Биричівка
м. Чорторийськ 
села:

спустошониє и халупи 
попалєниє прєз козаковь

Лук’ян Биричівка 7 3 и москву, такрокь тамь
з с. Козлиничі Колодії

Моюничі
7
12

3
5

бьілих”

Козлиничі 12 5

арк. 630 зв. - »» Самуель Кіпріян Належні до “а в и н ш и х  селах, тоєст
631, акт 39 Лещинський, дідич Приймак м. Колки села: в Колках, Разници, в

з с. Городок Городок 20 15 Сьтгници, яко било
Федько Лущеня Маневичі 20 12 такрокь и тепер толко
з с. Рудники К[а]расин

Рудники
Колки
[Старі]
Разни[чі]
[Розничі]
Ситниця

20
18

17
12

жь зостає/и; коториє 
убили прєз нєприятєля 
козаковь и москву, 
та/срок там бьільїх, прєз 
которьіх суm внивєч 
спустошєниє и халупи 
попалєниє”

103-8-929 *тЄ.817<Я~>



“Лита зльїе”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти ІІІ ; і ш На

яв
ні

 д
им

и Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 631 зв, » Катерина з Грицько Пасеня с. Пулгани 16 5 “на справедливим
акт 40 Хрінників Якубова з с. Домашів [Пулганів] поличєню димовь в

Орховська, в Мацько с. Миків 27 8 маєтностях ниже«
першому шлюбі Лукашеня с. Домашів 24 13 мєнованих панєє своєє
Янова Ушак з с. Яромель с. Яромель 18 7 и вибраяя з нихь
Куликовська с. Лички 10 2 двойга подимного єго 

мл. п. скарбникові/, 
вольшскому поборци, 
сод Скарбу Речи 
Посполитоє до вибераня 
четверга подимного з 
сейму свєжо в Варшавє 
содправуючого се 
поданому, стосуючис 
ad местєм лявди на 
сеймику рєляцисонис 
року теперешнего [1655] 
дня шєстнадцатого 
июля содправуючим 
се, конститути в тую 
роту за виданєм єє собє 
присєгли”

арк. 638 зв., 7. 08 Станіслав Стефан Возняк с. Хорупань 13 7 “подимьнєє
акт 46 Уханський, дідич тєпєрєшьнєє, таїсь 

на сейми и сеймику 
ухьвалєноє, их мл. 
паномь поборьцомь 
соддаючьі, на убьільїє 
дьімьі... прьісєгаю”

арк. 640 зв., - »» [Самуель Мойсей с. Полиці, 70 13 Кількість димів
641, акт 48 Лещинський,

дідич]
Карпович належне до 

м. Чорторий- 
ськ 

с. Жолудськ 6 3

зменшилася “презь 
вєльїкоє спустошєньє 
и халупь попалєньє 
сод козакувь и москвьі, 
таїфокь тамь бьільїх, 
презь которих и квитьі 
вси су m попалєньїє”

арк. 641 і »» Ян Замойський, Веремій м. Козлин Разом Разом “а убьіло дєсєт презь
зв., акт 49 [дідич] Шапраненя Присілки: 

с. Реме[л]ь 
с. Хотенка

20 10 вєльїкоє спустошєньє, 
халупь попалєньє сод 
козакувь и москви, 
такьрок тамь бильїхь, 
презь которьіх и квити 
єго мл. пана 
Зубцєвьского, И 
давьниє -  суть 
попаление”

арк. 641 зв. - »» Луцький Іван с. Полонне 7 3 “же єдьного и двойга
642, акт 50 кафедральний 

собор св. Іоанна 
Богослова, власник

Мале подимьньїх нє мопгь 
вєдлугь квиту єго 
мл. пна Зубчєвьского 
вибрати”;

<*с. 818-»*,
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло
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кв
ит
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и
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ст

ан
то

го
Зу
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ев

сь
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го
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ая
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Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

“а чотьірьі спусьтошало 
часто прєзь жольнира, 
часто прєзь прєчь 
помете подданьїх”

арк. 642 і 
зв., акт 51

»> Королівське місто

Міщанська
громада

Бенедикт
Борисович,
цехмістер
кравців

Миколай
Камінський,
міщанин

м. Луцьк 50 30 “жє єдьного и двомга 
подьімьньїх, тєпєрь 
належачих з мєста 
ero королєвьскоє 
мпсти Луцька, для 
вєльїкого зньшгьчєня 
и сьпусьтошєня 
прєз жольнирувь 
сталого водьлугь 
квьггу такьрочьного 
новиссими єксакьторьіс 
урожоного єго мл. 
пна Коньстаньтого 
Зубчєвьского вьібрати 
нє могли”

арк. 643 і 
зв., акт 52

9. 08 [Данил овичівна],
ДІДИЧ

Микита Черевко 
з с. Лозяне

м. Андріїв 
Інші населені 
пункти1

6 4 “коториє суть внивєчь 
спустошєньїє и халупи 
попалєниє прєзь 
козакув и москву, 
такьрокь тамь бьілих, и 
квьгги прєз них жє суть 
забраниє”

арк. 643 зв. -  
644, акт 53

»» Андрій і Шимон 
Гораїни, дідичі

Іван Крохник (з 
якого села -  не 
вказано)

с. Рогачів 
с. Корпилівка

6
2

3
1

Щодо кількості димів 
у колонці №  6: йдеться 
про поборство 
Князького. Дими 
спустіли “прєзь 
козакувь и татарувь”

арк. 644 і 
зв., акт 54

»» Жидичинський 
Миколаївський 
монастир, власник; 
архімандрит 
Бенедикт Мокосій 
Баковецький

Станіслав
Яцькович

с. Жидичин

с. Клепачів 
с. Буремець ̂  
с. Підгайці ) 

с. Рокині 
с. Боголюбе 
с. Омеляник 

Малий 
с. [Нужель]

8

10
Разом

3
12
28
1

10

8

8

6
28
1

7

“зь села столичьноє 
Жьідьічина”;
“коториє то 
спусьтошониє дими 
суть прєз частьіє 
переходи жольнирьскиє 
и утяжєньє сод них 
вєликиє. А зас вь 
сели Новьзєллю било 
такьрокь димовь 
дєсєт, тєпєрь толко 
симь зостаеть, а тиє 
три спалєниє суть 
прєзь пана вомта 
ковєлского, на которого 
и протєстация сод єго 
мл. пана ест занесеная”

1 с. Бережна [Березне] -  3 -  2, с. Городище -  5 -  4, с. Лізяне -  3 -  2, с. Поляни, 3 -  3, с. Бронне -  2- 2, с. Тишиця -  2 -  2, 
с. Хотинь -  З- 3, с. Моквин -  3 -  3, с. Князь-Село -  2 -  0, с. Орлів[ка] -  2 -  0, с. Вітковичі -  3 -  0, с. Борове (Борова) - 4 - 0 ,  
с. Добра Вода -  1 -  0, с. Голиші -  3 -  0, м. Губків [Хупків] -  5 -  4, с. Седлище -  1 -  1, с. Утинка -  1 -  0, с. Медведівка - 3 - 0 ,  
с. Озерця -  3 -  0

103* ЄР0. 819^



“Яитаахьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
юо

го

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 645, 
акт 55

»» [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Улас Петрович с. Городець 8 6 “на справєдьльївьш 
польїченю ДЬІМОВЬ и 
вьібраню з них двоига
ПОДЬШНОГО єго мл.
пану скарьбникови 
вольїньскому, а 
трєтєго єго мл. пану 
Мровиньскому, 
єкьзакторсш воєводства 
Вольїньского соддатьі 
належачого”

арк. 645 і 
зв., акт 56

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Миколай
Вилежинський,
[державець]

Омелько
Держинець

с. Конюшки 13 5 “на справєдльївьімь
ПОЛИЧЄНЮ ДЬІМОВЬ и

вьібраню з них двоига 
подьімьного єго мл. 
пану скарьбникови 
вольїньскому, а трєтєго 
єго мл. пану 
Мровиньскому, 
єкьзакторомь 
воєводства
Вольїньского, ооддатьі 
належачого”

арк. 645 зв. -  
646, акт 57

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Роман Кручик с. Ставок 
с. Узлазия 
с. Ушища

5
20
5

1
3
1

“на справєдьливьімь 
польїченю дьімов и 
вьібраню з них двоига 
подьімьного єго мл. 
пану скарбникови 
вольїньскому, а 
трєтєго єго мл. пану 
Мровиньскому, 
єкьзакторомь 
воєводства
Вольїньского, соддатн 
налєжачєго”

арк. 646 зв., 
акт 58

»* [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Мисловський,
[державець]

Ігнат
[Дз]индзарик

с. Зульня 10 1 “на сьправєдьливьімь 
ПОЛИЧЄНЮ нижєи 
дьімовь и вьібраня 
двомга подьімьного єго 
мл. пану скарьбникови 
вольїньскому, а 
трєтєго єго мл. пану 
Мровиньскому, 
єкьзакторомь 
воєводзьтва 
Вольїньского, соддатьі 
належачого”

арк. 646 зв. - »» [Владислав- с. Країв 15 5 “на сьправєдьльївьімь
647, акт 59 Домінік

Заславський],
дідич

Ярмак Савченя с. Новосілки 12 4 польїченю ДЬІМОВЬ 

и вьібраню з нихь 
подьімьного двоига єго 
мл. пану

eA  820 л®)
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
ко

го

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Марцин скарьбникови
Кобилецький, вольїньскому, а трєтєго
[державець] єго мп. пану 

Мровиньскому, 
єкьзакторомь воєводства 
Вольїньского”

арк. 647 і »» [Владислав- Карпо Немирич с. Ремчиці 20 6 “на сьправєдьльївьшь
зв., акт 60 Домінік

Заславський],
ДІДИЧ

Петро Опоцький, 
[державець]

с. Трискині 15 2 ПОЛЬІЧЄНЮ ДЬІМОВЬ и

повьібєраню з ньіхь 
двомга подьімьного єго 
мл. пану скарьбникови 
вольїньскому, а трєтєго 
єго мл. пану 
Мровиньскому, 
єкьзакторомь воєводьства 
Вольїньского, одьдатьі 
належачого”

арк. 647 зв. - »» Станіслав Іван Скотченя с. Затурці Разом 25 “на сьправєдьльївьімь
648, акт 61 Корчминський, і Стецько [частина] 161 ПОЛЬІЧЄНЮ ДЬІМОВЬ и

ДІДИЧ Павленя 
з с. Затурці

с. Шельвів 
с. Шельвівська 

Волька
4

вьібраню вь ньіх двойга 
подьімьного єго МЛ. 

пану скарьбникови 
вольїньскому, а сь 
трєтєго єго мл. пану 
Мровиньскому, 
єкьзакторомь воєводьства 
Вольїньского, содьдатьі 
належачого”; “а убьіло 
сто трьідьцєть и два 
прєзь нєпрьіятелєм, 
такь татаровь, яко 
и козакувь, туть до 
Короньї Полскоє 
вьторьгнєньссь”

арк. 648 зв., »» Стефан Нестор Женчук с. Надчиці Разом Разом “зь ньіжєм мєнованьїхь
акт 62 Коритинський с. Свищів 16 11 добрь жє содьного и 

двомга подьімьнькь 
тєпєрь налєжачьіхь 
нє маючи водьлугь 
такьрочьньїхь квьітовь 
вьібратьі”

арк. 648 зв. - »» Марцин зі Збаража Андрій м. Раймісто 15 8 “на сьправєдьливьімь
649 зв., Воронецький Коритинець 3 (частина) поличєню димовь
акт 63 (частини Райміста 

і Ясенівки)
м. Раймісто 
Мисько

с. Ясенівка 
(частина)

3 1 и вьібраня з нихь 
подьімьного двомга єго

Бортничок с. Тристень 13 8 мл. пану скарьбникови
Валеріан з с. Тристень вольїньскому, а
зі Збаража трєтєго єго мл. пану
Воронецький Мровиньскому,
(Тристень) єкьзакторомь 

воєводьства 
Вольїньского, содьдатьі 
належачого”
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“Литазлш"

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
ко

го

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 649 зв. -  
650, акт 64

»» [Владислав-
Домінік
Заславський],
ДІДИЧ

Велес
Мартинович

м. Степань 104 45 “з ньіжєй мєнованьїхь 
добрь нє могучьі 
юдьного и дьвойга 
подьімьньїхь, тєпєрь 
налєжачькь, водьлугь 
такьрочьного квиту 
вьібратьі”;
“а пятьдєсять и дєвєть 
прєзь такьрочьною 
козацькую и 
моськовьскую 
инькурьсьію убьіло”

арк. 651 і 
зв., акт 66

»» Андрій
Вітонізький

Андрій Царик с. Іванчиці 8 5 “подьімьноє вь року 
тєпєрєпгьньїмь на 
сейми и сеймику 
рєлляцийньїмь 
ухьвалєноє, ихь мл. 
паномь поборьцємь 
содьдаючи ...а 
убьіло три прєзь 
вєликоє утяжєньє 
жольнирьскоє”

арк. 652 і 
зв., акт 68

11 .08 [Владислав-
Домінік
Заславський,
дідич]

Соболь, єврей, 
державець

Ілля Кульша с. Медськ 6 3 “подимьноє 
тєпєрєпгьнєє, такь 
на сєйми и сеймику 
ухьвалєноє”;
“а убьіло три прєзь 
козаковь и моськву 
такьрокь тамь бьільїхь”

арк. 652 зв. -  
653, акт 69

12. 08 Красицькі, дідичі

Ян Валда, 
державець

Харитон
Оншценя

с. Суха Воля 10 7 “а три дими прєзь 
часьтого прєйстє 
жольнира фуньдьггусь 
спусьтошало, а 
подьданиє прєчь 
попгьли”

арк. 657 зв. -  
658, акт 73

1 3 .0 8 [Самуель
Лещинський,
дідич]

Станіслав 
Порванецький 
(с. Деражня 
Середня)

Яковова 
Куцкевич 
(с. Горбашка)

Павло, челядник 
Порванецького

с. Деражня 
Середня 

с. Горбаша 
Мала

“яко такьрокь жадьного 
подьданого и жадьноє 
халупи вь добрах пана 
МОЄП), МЄНОВЬІТЄ вь
Дєражьной Сєрєдьной, 
и Горьбасьцє 
Малой єє мл. панєє 
Куцькєвьічовоє, с 
которьіх би сє могьло 
подимьноє соддавати, 
нє било, албовємь 
нєпрьіятєл короньний 
вьсє фуньдитусь 
ЗНЄСЬЛЬ, (0 што и 
манифєстация сод его 
мл. такьрокь учиненая, 
такь и тєпєрь нє маєпгь”

« в . 822



(Року 1655 липня 16

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
ко

го

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 658 зв. -  
659, акт 75

14.08 Юрій Гулевич 
Дрезденський

Мисько
Федореня

с. Порськ 
(частина).

4 3 “а чєтьвєрьтьш 
подьданьш умєрь, а 
потимь жона єго, нє 
могучьі пєрєходомь 
жольнирьскимь 
вьідолатьі, прєчь попгьла, 
пгго жє такь, а нє иначєй, 
справєдьливє прьісєгаю”

арк. 659 зв., 
акт 76

»» Адам Сарнавський, 
[державець]

Лук’ян с. Золочівка 
(частина)

5 1 “на части пана моєго вь 
сєли Зьлочувьцє подь 
час єкьзакции єго 
мл. пана Зубцєвьского 
бьшо дьімовь албо 
халупь з господарами 
пять, а тєпєрь, жє 
татаровє року [1654] 
спусьтошьіли, нє мапгь 
болшєм ТОЛКО ДЬІМЬ 
содєнь”

арк. 660 зв. -  
662, аіег 78

>» Станіслав- 
Альбрихт 
Радзивілл, дідич

Гаврило 
Сусловський і 
Лаврін Морозик 
(з яких сіл -  не 
вказано)

Олицька
волость2
Крупська
волость3
Яблонська
волость4

“нєкоторьіє суть 
спусьтошєньїє, 
южь по квитьі 
вьіпгьмєнованого єго 
мл. пана Зубцєвьского 
новиссими єкьзакторьіс, 
такь прєзь козакувь 
и москву, такрукь 
тамь на Полисю и за 
Горьіню бьільїх, яко и 
сод частого пєрєходу 
и утяжєня великого 
жольнирьского”

арк. 663 і 
зв., акт 80

17. 08 Гойський 
[Гощанський] 
монастир, власник

Овсій
Лотошкевич

с. Курозвани 6 4 “подимьноє пятєро их 
мл. паномь поборьцомь 
соддаючи, на убилиє 
дими ... прьісєгаю 
... на тьімь, ижь за 
поборьства єго мл. 
пана Зубцєвьского, 
поборьци прєпгьлого, 
вь сєли Курозьвонахь, 
має/пности пановь моих, 
бьшо дьімов шєс/и, а 
тєпєрь нє зостає болшей 
толко чотири, а убило 
два прєзь розємстє 
подьданидс”

2 с. Посників -  8 -4, с. Носовичі -  20 -15, с. Жорнищі -  30 -  26, с. Бакорин -  9 -  6, с. Новосілки -10 -  8, с. Покащів -18 -15, 
с. Водиради -  24 -  18, с. Селибери -  8 -  6, с. Турчин -  14 -  8, с. Грем’яче -  4 -  2, с. Корпилів[ка] -  10 -  8, с. Клобучин -  10 -  6, 
с. Городище -  7 -  5, с. Сильне -  12 -  8, с. Берестяни -  20 -  15, с. Дідичі -  60 -  45, села Чемерин і Х[р]омяків (разом) -  21 -  16

3 м. Крупа -  22 -  15, с. Микулин -  4 -  2, с. Котів -  4 -  1, села Любаша, Борщів і Руда (разом)- 0 -0
4 с. Яблонь -  14 -  10, с. Печалів[ка] -  11 -  8, с. Райнів[ка] -  9 -  6, с. Данчий Міст - 3 - 1 ,  села Голубна, Кам’янка, Яблонка 

і Казимирка (разом) -  0 -  0
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“Лита змиє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
ко

го

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 663 зв. -  
664, акт 81

»» Раїна з Рехова
Млодзяновська,
дідич

Федько Кузьма с. Підбереззя 
(частина)

37 30 “а убило симь прєчь 
пойстємь подданьїх 
прєзь жольнирувь”

арк. 664, 
акт 82

»» Ян
Ольшамовський,
[державець]

Левко Мойсеєня с. Передмостя 7 6 “за єкьзакции 
урожоного єго мл. 
пана Коньстаньтого 
Зубцєвьского, поборцн 
бьівьшого, вь добрах 
мєнованьїх пана моєго 
знайдовалосє халупь с 
подьданьїми, которьіє 
подьімьноє содьдавали 
симь, а тєпєрь ши ст, 
за чьімь содьна 
прєзь прєчь пойстє 
подьданого убила”

арк. 664 зв. -  
665, акт 83

[Владислав
Домінік
Заславський,
дідич]

Войцех
Пражмовський,
[державець]

Гаврило Сущеня с. Угринів 14 7 “подьімьноє 
тєпєрєшьноє, такь єго 
мл. пну СОхлоповьскому, 
скарьбникови 
вольїнскому, яко и єго 
мл. пану Мровиньскому, 
на сейми и сеймику 
рєлляцийньїмь 
ухвалєноє, (оддаючи 
на убьишє дими ... 
присєгаю... на тьімь, 
ижь пєрєдь ТЬІМЬ 

за поборьства пана 
Чєрьнєвьского било 
димовь вь помєнєнимь 
сели Угрьінови 
чотьірьнадьцєть, а 
тєпєрь нє най дується 
балшєй, толко симь, a 
убьіло, єшьшє пєрєдь 
кви[т]олі содь єго мл. 
пана Зубцєвьского адь 
рацисонємь до показаня 
юрамєньту данимь, 
прєзь козаковь и москву, 
такьрукь тамь бьільїдг, 
симь, прєзь великеє 
спусьтошєньє и халупь 
[сь]палєньє содь ньіх”

Ф. 21, оп. 1, 
спр. 158а

арк. 239 19. 08 Андрієва
Єловицька, [дідич]

Васько Сорока с. Кам’яниця 
с. Туриковичі 
с. Заболотгя 
с. Підлужжя

Разом
6

1
1
1

« в . 824 Лк,



(Року 1655липня 16

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
ко

го

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 281

арк. 668, 
акт 85

Гелена з Романова 
Людвікова Пузина, 
[дідич]

Федір Войтович с. Бруховичі 20 “на справедливое 
пораховане димовь в 
той же вси Брухсович, 
которьіх не маєпгь 
бсолшєй, тсалко двадцяти, 
а по квите ero мл. 
пана Ксонстаят[ого] 
Зубьцєвьского, 
псоборьци волиньского, 
убьіло дьімовь два”

арк. 680 і 
зв., акт 95

23.08 [Адам, Казимир 
і Марцин] 
Красицькі, 
спадкоємці Адама 
Санґушка, дідичі

Євстахій Шемет, 
державець

Юхим Назареня с. Видерта 15 10 “а пяm дьімовь пре? 
часте становиска 
жолнировь и прейстє 
спустошало”

арк. 680 зв. -  
681, акт 96

>» [Владислав-
Домінік
Заславський], дідич

Дика[ч]кевич,
державець

Юхим
Степановченя

с. Жалин 6 5 “а сод єн дьш убьіл 
през частого прейстє 
жалнира, фуньдитус 
спустошало и поддание 
проч пошли”

Ф. 21, оп. 1, 
спр. 158а

арк. 242 і зв. 25. 08 Костантий- 
Криштоф Корибут 
Вишневецький, 
дідич

Станіслав
Камінський,
державець

Павло Ночовний с. Кушлин 2 1 “же для неподаия до 
ктроду тутошнего 
Laudi co п о д ь ім н ь їх , 

на сеймику Луцкам 
реляцийномь в року 
тєпєрєшнємь 
ухваленого, и для 
трьвогь сод нєпрьіятєля 
заходячьіх, за поворотам 
з ухожє«я доперо, aж co 
подьімньїх и личбе 
ихь взявши в дорозє 3 
сторони, не з ктроду, 
ведомост ero мл. пал 
дєржавца помєнєньш 
соного тут до ктроду 
наперсного для вьїконаня 
юрамєяту прьіслал”;
“же в селе мєнованол/ 
Кушлине не мапгь 
болить димовь талко 
co де«, а другая пустка; 
а за поборства ero мл. 
пана Зубчєвского року 
близко прошлого два 
толко бьіли дими”

«•*• 825 <ае



“Лита зльи"

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
ко

го

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 281

арк. 684 зв. -  
685, акт 101

» Міхал
Калусовський

Шимко с. Уховецьк 
[частина]

32 24 “в которам сєлє перед 
тьш бьіло подимя 
тридцяті и два, потом 
по квите ero ш. 
пана Кшнстаньтого 
Зубчєвьского 
дсопупгьченелі Бозюш 
в день стго Петра, 
ста руского, в року 
тєпєрєшьнам убило 
сосмь димовь, и теперь 
тшл[к]о зостає/w димовь 
двадцяти и чотири и не 
бошпєй”

арк. 689 зв. -  
690 зв., акт 

107

31.08 Адам, Казимир і 
Марцин Красицькі

Сильвестр
Коритинчик,
міщанин

м. Камінь 36 30 “а шєсьть димовь прєз 
частиє становиська 
жсольнирьскиє И 
вьітятьнєнє стаций 
вєликихь спусьтошало”

арк. 690 зв. -  
691 зв., акт 

108

»* Адам, Казимир і 
Марцин Красицькі,
ДІДИЧІ

Іван Ляховчич с. Ворокомле 20 25 “а ият димовь през 
частиє становиська 
жшлнирьскиє И 
витягьнєнє незносьньїх 
стаций спусьтошало”

арк. 695 зв. -  
696, акт 5

3 .0 9 Ґабріель
Ґротовський, дідич

Грицько
Курилович

с. Милоші 
(частина)

4 2 “на части
випгьмєнованого ero 
ш. пана Ктротовьского 
в сєлє Милошах за 
єкгзакьциєй ero мп. 
пана Коньстаньтого 
Зубцєвьского, поборци 
проптьлого пятерга 
подьімьного, било 
димовь цалихь чотири, 
а тепер нє мапгь болшєй, 
толко два дими, а два 
прєз одняте прєз пановь 
Чаплинскихь убило”

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 93

1656
рік

арк. 369 і 
зв., акт 49

17. 03 Володимирський 
домініканський 
монастир, власник

Улас Колодчич 
(з якого села -  
не вказано)

с. Шистів 
[частина] 

с. Федорівська 
Волька 
Грунт 
поблизу 
монастиря

9

3

5

Подимне, зібране з 
димів, уцілілих після 
руйнувань від козаків, 
татар і жовнірів, було 
передане волинському 
поборці Станіславу 
Охлоповському, 
а подимні квити 
попередніх поборців 
залишилися у

• е . 826Ат,
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
ко

го Iі
Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

м. Люблін, куди 
монастир перебрався, 
рятуючись від 
останнього козацького 
наступу, і звідки їх не 
можна було доставити 
через шведську небезпеку

Ф. 28, оп. 1, 
спр. 94

1657
рік

арк. 262 -  
263, акт 15

9.01 Марцин 
Богушевський, 
дідич однієї 
частини села, 
державець другої

Реміяш
Богушевський, 
дідич частини 
села, наданої у 
держання Марцину 
Богушевському

Петро
Балинський,
слуга

с. Годовичі: 
дідична 
частина 
заставна 
частина

[3]

2

1

2

Квити попередніх 
поборців, які були перед 
Зубцевським, загинули 
під час розгрому 1655 р. 
коронного війська 
поблизу м. Городок

арк. 264 зв., 
акт 18

13.01 Станіслав Відзга 
і його дружина 
Олександра з 
Мишковських, 
дідичі після 
смерті Миколая 
Мишковського

Васько
Садівничий

с. Бутятичі 
(частина)

13 9 На час складання 
присяги, за поборства 
волинського скарбника, 
залишилося тільки 9 
димів, а 4 спустошили, 
переважно жовніри

Ф. 25, оп. 1, 
спр. 283

арк. 17 і зв., 
акт 10

20.01 Ян Марковський, 
державець

Тиміш Гаврилик с. Матів 
(частина)

7 4 “на части пана 
мого в сєлє Матове 
под час вибераня 
пятерга подьшьньїх 
през єго мл. пана 
Зубьчєвьского бьіло 
дьшовь албо хлоповь 
соседльїхь сєдмь, а 
по вьібєраню єго мл. 
пана Зубчєвьского 
убьіЛО ПрЄЗ спустошене 
нєприятєлскоє и 
жа/шерское дьшовь трьі, 
нє машь теди тепер 
димовь, едно чотири”

арк. 18 і зв., 
акт 12

22.01і спадкоємці
[Владислава-
Домініка
Заславського],
дідичі

Раїна Вільґа, 
державець

Савка
Городничий (з 
якого села -  не 
вказано)

м. Литовеж 
Його 
присілки: 

с. Грибовиця 
с. Лішня 
с. Осмиловичі

Разом
114

Разом
76

“под час вибераня 
пятерга подимьного 
през єго мл. пана 
Зубьчєвьского бьіло 
дьшовь албо хлоповь 
юседлихь сто и 
чотцрнадьцєт, а по єго 
вьібєраню,

<aBU827Am,
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
ко

го

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

за спустошєяємь 
московьскимь и козаць- 
кимь, убьіло ДЬІМОВЬ 

тридцат и сосмь, 
тепер зостаєт дьімовь 
сєдмьдєсят и ш єст”

арк. 23, акт 
17

23.01 Андрій
[Святополк]
Четвертенський

Гаврило
Приймак

с. Кухарі 
(частина)

“ 6 4 “подимьноє четверо 
справедливе вьібравьшьі, 
... присєгаю ... на томь, 
иж што било в року 
прошломь [1654] за 
екьзакьции ero мл. 
пана Зубьцєвьского 
на части кнежати ero 
мл. пана Аньдрєя 
Чєтвєртєиского, пана 
нашєго, в селе Кухарах 
димовь шест, теди 
тепер пре? инкурсиє 
частие сод Украйни 
убило два, а зостало 
чотири”

арк. 25 зв. -  
26, акт 21

27.01 Стефан
Коритинський,
ДІДИЧ

Хвесько Дараган с. Смордва 
(дві частини)

5 4 “на частєх пана 
моєго ero мл. пана 
Коритьшского, сод ихь 
мл. пановь Станислава 
и Sporo Кглембоцьких 
набитих, в селе 
Смордве будучих, 
за поборства ero мл. 
пана Констаньтого 
Зубьчевгьского, поборце 
воєводства Вольїнского, 
в року [1654] било 
п о д ь ім ь я  албо халупь 
пят, а потомь за 
спусьтошєнємь прє? 
нєприятєле коронньїх 
убила халупа содна, и 
не зостало халупь албо 
димовь цалих толко 
чотири, с которих 
справедливе четверо 
подимьноє вьібравьшьі, 
до ero мл. пана поборци 
принєслємь”

арк. 26 і зв., 
акт 22

»» спадкоємці
Миколая
Ощовського,
[дідичі]

Мисько Клішик с. Терешковець 
(половина)

12,5 8,5 “на половици села 
Тєрєшковьца пановь 
моих, сукьцєссоровь 
пана Миколая 
Осчовьского, за 
єкьзакьциєй ero мл. 
пана Коньстаятого

» Л  828J**>
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло 

за 
кв

ит
ам

и
Ко

ст
ан

то
го

Зу
бц

ев
сь

ко
го

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

Зубьцєвьского в року 
[1654] бьіло дьімовь 
пултринадцата, а 
потомь зараз в томь 
жє року, такь прєз 
спустошене прєз 
жолнєровь и пре? 
нєприятєлєй коронних, 
спустошало димовь 
чотири и не зостало, 
толко димовь цєлих на 
той части пулдєвєта, зь 
которих справедливе 
четверо подьшное 
вибравьши до ero 
мл. пана поборци 
принєслємь”

арк. 36 зв. -  
37, акт 31

30.01 Крипггоф Сапега Дмитро 
Филипович, 
бурмістр 
м. Несухоїжі 
Іван Гацкович 
з с. Доротиші

м. Несухоїжі 
с. Доротиші 
с. Заріччя 
с. Лапневичі

103
16

“в месте Несухоежахь 
козаки и москва року 
ВЬІЖЄЙ помененого
[1655] домовь 
юсєльїх спалили по 
єкьзакьциєй ero мл. 
пана Зубьчєвьского 
тридцат, а зостало 
димовь сто три; в 
селе зас Доротьппу 
по єкьзакьциєй того 
жь и под тоть жє 
чась, яко в месте 
спалили димовь албо 
халупь дванадьцать, а 
зостало шєстнадцат, 
с которих подимьное; 
такь яко и вь селе 
Заричу и Лалнєвичах, 
справедьливе 
вибравьши, другую 
рату декабровую 
ero м и л о с т и  пану 
Охлоповьскому, 
поборцн воеводьства 
Вольїнского, 
привєзьлисмо”

арк. 37 зв. -  
38, акт 32

31.01 Станіслав
Ґурський,
державець

Федір Пасученя с. Кухарі 
(частина)

7 5 “на части пана моєго 
ero мл. пана Станислава 
Кгурьского за 
єкзакьцией ero милости 
пана Коньстаньтого 
Зубьцєвьского бьїло 
димовь сєдмь, а потомь 
убило димовь два. И не 
зостало цєлихь халупь 
альбо димовь на той



“Лита зльїє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
ко

го

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

части, толко пять, з 
которьіх справєдьливє 
четверо ПОДЬІМЬНОЄ 
вьібравьщьі, для содданя 
до ero милости пана 
поборьци принєслємь

арк. 38 і зв., 
акт 33

»» Марціян Чаплич
Шпановський,
[дідич]

Федір
Кулішевич,
міщанин

м. Береськ 
(половина) 

с. Студинь

28

6

12

5

“зь мае/яности пана 
єго мєста Бєрєска, 
Старого Села, Студеня 
и Межьілися (которая 
тепер на двє части 
дєлятсє). Вь тьіхь 
маетьностяхь иле на 
част пана єго налєжьш 
сталую юрамєнть 
виконань”;
“в мае/иностяхь єго 
мл. пана Марциана 
Чаплича по першою 
квите єго мл. пана 
скарбника вольпгьского 
подьімьньїмь, а ултима 
юлии в року [1655], 
в мєстєчку Бєрєску 
нє зостае/w халупь 
мешкальньїх большем 
на половици єго мл., 
только дьімов двадцат 
и сосмь, в сєлє зас 
Студєни целом только 
дьімовь шєст; а презь 
нєприятєля коронного, 
и през жолнєра, в тьш 
жє часє фуньдитус 
вьіпаленьгхь и знесеньис, 
на половицє Бєрєска 
халупь в личбє 
дванадца/и, а вь сєлє 
цєлой Студєню пят.
С которьіх позосталих 
подошное теперешьноє 
справедливе 
вибравьши, до єго мл. 
пана поборци сотдалем”

арк. 39 і зв., 
акт 1

1.02 Катерина з
Станішевських
Станіславова
Козицька, у
першому шлюбі
Стефанова
Богдашевська

Филип Ювкович с. Корито 
с. Дядьковичі 
с. Омеляна 

(частина) 
с. Ходоси

4
12
12

11

3
2

“котороє спусьтошєнє 
сталосє прєз нєприятєль 
Крижа Святого 
татаровь, моськву 
и козаковь, и на том 
присягаю жє квити 
подьшниє под чась 
козачсчьоньї року 
[1655] погинули”

«А  830 Ач»
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Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
ко

го

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 40 зв. -  
41, акт 3

5 .02 Андрій Фірлей, 
[дідич]

Лаврін Панченя 
з с. Голоби

м. Мосор 
с. Путині 
с. Вовчицьк 
с. Димитія- 

нівка 
с. Мосор 

Старий 
с. Угни 
с. Вигнанка

Разом
120

Разом
100

“вь маетьности єго 
млсти пана мого, 
мєновитє вь мєсьтєчьку 
Мосорє, сєлє Путинах, 
сєлє Волчицьку, сєлє 
Дьімитияновьцє, 
Старомь Мосорє, 
Углахь, вь сєлє 
Вмгьна/щє перед 
тьшь бьіло ДЬІМОВЬ 
сто двадцєть, а на 
тоть чась болить нє 
мапгь, толко зупална 
дьшовь сто, а убило 
по єкзакции єго млсти 
пана Охлоповского, 
скарбника вольшского, 
пєршоє ратьі двадцєть, 
на чомь справедливе 
присягаю”

арк. 45, 
акт 8

8.02 Казимир
Станіславський

Юсько Лащеня с. Порськ -  
його частина 
Ставич, 
а також 
Порська 
Волиця

Разом
10

Разом
4

“под чась вьібєр[а]ня
п я т ^ г а  ПОДЬШНОГО
прєз єго млти пана 
Зубцєвского бьіло 
дьшовь албо хьлопов 
сосєльїх дєсє/и, а 
по єго вьібєраню 
за спустошенеє 
московсюш и козацюш 
убьіло дьімовь шєст, 
тепер зостає дьшовь
ЧТЬфЬі”

арк. 45 зв., 
акт 9

»> Ян Замойський,
ДІДИЧ

Куберські,
державці

Левко Горбачик с. Житинок 
Малий

9 5 “прєд тьш за єкзакции 
єго млсти пана 
Константого 
Зубцєвьского бьшо 
дьшовь дєвєть, а тепер 
нє мапгь дьімовь больпгь, 
тьілко пять, а убьіло, 
такь по квите єкзакции 
пана Зубцєвьского, яко 
и по оодданю рати 
пєршоє маювоє єго млсти 
пану Охлоповсюому, 
дьшовь чотьірьі прєз 
розєйстє сє подданьїх”

арк. 45 зв. -  
46, акт 10

Адам Красицький Остап Маслюк с. Велицьк 70 26 “под чась єкзакции єго 
млсти пана Константого 
Зубцєвского бьшо 
дьшовь в том сєлє 
Вєлицьку сємьдєсять, а 
тєпєрь зостає двадцєть 
шєсть”



*'Лита зхьіє”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
ко

го

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

арк. 46, 
акт 11

*» Адам Красицький, 
дідич

Казимир
Станіславський,
державець

Іван Кобреня с. Селець 
(половина)

17 6

арк. 55, акт 
21

16. 02 Стефан, Андрій 
і Олександр 
Балабани, [дідичі]

Федько Дудка с. Битень 13 “я, справедливе
ПОЛИЧЬІВШЬІ и
пораховавшн дьіми албо 
халупьі в сєлє Бьггьню, 
маєтьности их млстєм. 
пановь Баллабановь, 
пановь моих, не моглем 
болить вибрати двойга 
подимного толко 3 
тринасту халупь, в 
которьис єсчє подданиє 
мешкають, гдє убило 
димовь сємьнадцять, 
т и м и  часи южь по квите 
и єкзакьции пєршоє 
рати таюкє двомга 
подьшного пре? ero 
млсти пана скарбника 
волинского вибераного, 
такь сод инкурсии 
нєприятелскоє, яко 
тежь для утяжєня 
жольнєрского”

арк. 77 зв. -  
78, акт 41

22. 02 Юзеф
Ігнатовський,
[державець]

Самійло
Приходченя

с. Передмостя 
(частина)

7 3 “подимьноє чворо 
справедливе вибравши,
. .. присягль,... пгго 
било за екзакции 
урожоного ero млсти 
пана Коньстаитого 
Зубцєвского подданьїх 
на части пана нашєго 
вь сєлє Пєрєдмостю 
д ь ім о в ь  семь, теди 
тепер не зостало димовь 
толко три, а убило прєз 
инькурсии розниє сод 
неприятель чотири”

арк. 82 зв., 
акт 48

26 .02 Вацлав Гулевич 
Воютинський

[Кристина]
Хруслинська

Олександр Гулевич 
[Воютинський], 
син Вацлава 
Гулевича

Яцько, двірний 
челядник 
Вацлава 
Гулевича

с. Юшківці 
(три
частини)

Разом
6

“на части сєлє 
Юшьковєць пана мого, 
и на другом части 
того жь села панєє 
Хрусьлинскоє, такьжє 
на третє« части того жь 
села Юшьковєць ero 
мл. пана Алєксаньдра 
Гулевича, рожоного 
панского, яко за

«в* 832 **W»



Фоку 1655липня 16

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
но

го

Н
ая

вн
і 

ди
ми

Примітки. 
Причини змін 

у кількості димів

поборства єго млсти 
пана Хрьшницького, 
єго млсти пана Бокия, 
єго млсти пана 
Чєрнєвьского и иньшьіх, 
ажь до того часу и 
єкзакции єго млсти пана 
Охлоп[ов]ского, 
скарбника вольшского, 
жадного подданого 
в том цєломь сєлє нє 
било, такь и тєпєрь 
жадного нє мапгь.
На пгго атєстацьіє 
сод прєпгьльїх пановь 
поборцєвь у пана мого 
бьіли, ажє козацьі прьі 
иньшьіх рєчах паяских 
вь замьку Бєлостоцьком 
взяли, а прєд тьімь бьшо 
там подданьїх шєсть”

арк. 85, 
акт 3

2. 03 Андрій
Вітонізький

Іван Грабар с. Окорськ 
[частина]

6 “по зьгинєню квиту єго 
мл. пана Коньстаньтого 
Зубчєвского, поборци 
под час иякурсиєй 
козацькоє, убьіло 
дьімовь три, а зостає/и 
дьімовь тест, гдє 
приходити за чєтвєро 
подьшьноє золотих 
дванадцєт”

арк. 262 зв. -  
263, акт 11

20. 08 Анна Маркова
Звяртовська,
державець

Васько Прадка с. Кня[же] 
(частина)

17 9 “з порахованя 
справедливого сод мєнє 
и сод всєє громади 
дьшов албо халупь и 
подданихь на части 
помєнєной в сєлє Князю 
панєє моєє нє 
найду єтьсє вєнцєй, 
тьілко дєвє/и, з которихь 
єсчє может бути 
(оддаваний податокь 
якож колвєкь, а иньшьіє 
халупи и подданьїє, 
яко пєрєд тим плачєно 
з дьім овь сєдмнадцєти, 
прєз инькурсиє нєпрьія- 
тєлскиє и прє? розньїє 
дизоляции жалнєрскиє 
сут спуштошалиє и 
внивєчь соброцониє, гдє 
убило вєдлугь прєшльїх 
квитов подимних 
розними часи дьімовь 
сосмь з подданьїмьі”
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“Лита зхьіе”

Легенда Дата
запису

Дідич (власник) і 
(або) державець 

маєтку

Піддані, які 
складали присягу Населені пункти

Бу
ло

 
за 

кв
ит

ам
и

Ко
ст

ан
то

го
Зу

бц
ев

сь
ко

го

На
яв

ні
 д

им
и Примітки. 

Причини змін 
у кількості димів

арк. 403 зв. -  
404, акт 107

27. 10 Петро Річицький, 
[дідич]

Мисько Бужак 
і Мацько 
Барбушик, 
міщани

м. Стовбихва 48 30 “ижь зараз по содданью 
прєзь нас єго мл. 
пану Коньстаньтому 
Зубцєвскому, 
поборцьі воєводьства 
Волмньского, пятерга 
подимного в року 
[1654], в том жє року, 
таїсь прєзь согонь, 
яко прєзь жольнєра 
частого и знисчєньє 
прєзь них, в мєстєчьку 
тьш Стобьіхвє убило 
дьімовь сосмнадцат, а 
на тот час, кгдьісмьі єго 
мл. пану Зубцєвьскому 
(оддавали, то било 
димов чотирдєся/я 
сосмь, и нє зостало 
тепер ПО TOW 
спустошєнью, толко 
всєго в Стобьіхвє 
димовь тридцат, з 
которих ПОДЬІМНОЄ 
справедливе 
вьібралисмо”

арк. 412 і 
зв., акт 3

10. 11 Луцько-Брестське 
біскупство, 
власник; біскуп] -  
Стефан [Відзґа]

Конах
з с. Верхнів
Бартош
з с. Хотачів
Савка
з с. Зелинів

с. Хотачів 
с. Русів 
с. Верхнів 
с. Зелинів 
с. Рогожани

Разом
27

“ми в має/яностях 
пана нашого єго мл. 
ксєньдза бискупа 
луцького в селах 
Хо[т]ачовє, Русовє, 
Вєрхновє, Зєлиновє и 
Рогажанах дими албо 
халупи, зь которих 
подьімноє вибиратисє 
могло, справедливе 
поличьши и вираховати 
нє моглисмьі болшєй, 
толко димов двадца/я 
и сємь, а по квите 
нєдавнопрошлого 
поборци єго мл. пана 
Зубцєвьского єщє в року 
[1655] прєз утяжєньє 
жолнира и спустошень 
нєпрьіятєлскоє, 
такьжє през роззосьтє 
подданьїхь, убило 
димовь сємьнадцат, 
а зь димовь двадцати 
семи до рукь ЄГО мл. 
пана Охлоповьского, 
скарбника и поборцьі 
вольшского, подьшноє 
четверо прьшєслисмьі”



Подвійний подимний податок, 
затверджений 25 червня 1648 року 
сеймиком Волинського воєводства

Ухвали сеймику про збір цього подвійного подимно
го податку, так само як юраментів (судових присяг) 
підданих про наявність димів і сплату подимного, в 
актових книгах не виявлено. Про податок є тільки 
опосередковані відомості в документах за подальші 
роки, коли йшлося про збір ретенти (недоїмки) з ньо
го. Через відсутність прямих відомостей (насамперед 
з юраментів) щодо сплати податку таблицю про це по
димне не складено.

Уривчасті дані, виявлені в документах за різні роки, 
засвідчують таке. Зібрані з цього подимного кошти 
призначалися на утримання повітового жовніра; про 
це, зокрема, йшлося в універсалах примаса Польщі 
Мацея Лубенського від 26 травня і 9 червня 1648 р. 
(див. їх у першій частині збірника за датами записів 
в актову книгу -  відповідно 10 і 20 червня 1648 р.). 
Поборцею подвійного подимного податку на сеймику 
Волинського воєводства 25 червня 1648 р. обрано во
линського скарбника Марцина Домбровського. Про це, 
зокрема, йшлося в реляції возного про вручення позовів 
до Головного люблінського трибуналу за несплату цьо
го подимного багатьом особам, зокрема кн. Григорію 
Святополку Четвертенському й Марку Гулевичу, а та
кож євреям міст Кременець і Луцьк -  анотацію див. 
у першій частині збірника за датою запису: 7 квітня
1650 р. Виходячи з загальної схеми збирання поди
мних податків (міркування з цього приводу вміщено у 
передмові “Від упорядників”), можна припустити, що 
це подимне, так само як решта таких податків за 1648- 
1649 рр., збиралося за “старими квитами і реєстрами”, 
тобто, згідно з кількістю димів, встановленою 1629 р., 
коли в Речі Посполитій було вперше запроваджено по
димний податок.

Поборця Марцин Домбровський двічі вносив до ак
тових книг маніфестації про втрату ним 1648 р. служ
бових фінансових документів. Перший раз -  16 квітня 
1649 р., про “розшарпання” козаками при взятті влітку

1648 р. м. Луцьк полками Курила і Вовка документів 
у двох скринях, переданих Домбровським перед 
від’їздом до війська на зберігання в Луцький кафе
дральний костел. Другий раз -  4 вересня 1649 р., про 
втрату поблизу м. Зборів через татар, козаків, челядь 
і німецьких драгунів великої кількості свого майна, а 
також фінансових документів, зокрема, щодо витрат 
зібраного з Волинського воєводства подвійного поди
много податку. Відомості про спустошення і знищення 
дворів в окремих населених пунктах під час бурхливих 
подій 1648 р. можна віднайти в обох частинах збірника, 
напр., у першій частині -  в анотаціях на документи від 
30 квітня і 26 травня 1649 р. та ін., у другій -  в табли
цях, в яких зведено дані про збір подимних податків за
1649 і навіть 1650 рр., у колонці “Було димів...”.

Як випливає з документів, подвійний подимний по
даток за 1648 р. у визначений термін зібрано не було 
(запис від 11 березня 1653 р.). Так, 13 червня 1653 р. 
в луцькі ґродські книги було записано екстракт з кре
менецьких ґродських книг від 18 червня 1650 р. про 
накладення баніції на неплатників цього податку -  
шляхтичів Володимирського повіту. Своїм листом від 
9 березня 1653 р. (запис від 11 березня 1653 р.) волинсь
кий воєвода і маршалок Луцького трибуналу у скар
бових справах Адам-Олександр Санґушко повідомив 
шляхту воєводства про збір ретенти з подвійного поди
много податку за 1648 р., що залишилася після смерті 
поборці податку -  Марцина Домбровського, і призна
чення поборцею вказаної ретенти Міхала Завадського, 
якому, своєю чергою, Марцин Домбровський, «яко 
дєдови внучки, а помєнєного зошлого пна скарбника 
вольшского позосталоє цо/жи и юпєкунови» (див. цей 
документ у записі від 14 березня 1653 р.) теж доручив у 
своєму тестаменті збір цієї ретенти.

Збереглося кілька документів про діяльність Міхала 
Завадського як поборці ретенти з подвійного подим
ного податку за 1648 р. Зокрема, у маніфестації від
14 березня 1653 р. Міхал Завадський відзначив неба
жання волинської шляхти ліквідувати заборгованість 
з подвійного подимного податку 1648 р. У перший 
частині збірника анотовано два документи від 8 січня
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“Лита зльієп

1655 р.: це реляція возного про вручення Міхалу 
Завадському позову до Головного люблінського трибу
налу у справі про зняття з Марка Гулевича баніції, 
накладеної на нього за несплату подвійного подимного 
податку 1648 р. з 84 димів сіл Симонів і Дуліби, а та
кож квит Завадського від 19 грудня 1654 р. про сплату 
Гулевичем з вказаної кількості димів 84 польських зо
лотих подвійного податку.

Окрім наведених фактів, у збірнику вміщено й ін. 
відомості про це подимне, які разом становлять основу 
для цінного й достатньо документованого дослідження 
про нього.

Чотирикратний подимний податок, 
накладений на євреїв Волинського воєводства, 
який було затверджено сеймиком воєводства 1648 року 
під час безкоролів’я

Не збереглося жодної ухвали сеймиків, а також юра- 
ментів про сплату подимних податків за 1648 р. Через те 
не вдалося встановити, про рішення якого саме сеймику 
у даному разі йдеться: про той, що відбувся 25 червня 
(а це найвірогідніше) і про який складено попередню 
довідку, чи про якийсь інший. В усіх інших актах, які 
стосуються чотирикратного подимного з євреїв, вка
зано, що податок затверджено на сеймику 1648 р., 
який відбувся під час безкоролів’я (тобто, в період між 
20.05 і 17.ХІ 1648 р.) у м. Луцьк, але конкретної дати не 
наведено жодного разу.

Питання про хід сплати (точніше -  несплати) цьо
го податку піднято в документах, датованих 1650 р.; 
більш ранніх згадок не виявлено. Основний масив до
кументів про цей податок становлять 36 декретів Луць
кого ґродського суду про передання на апеляцію до 
Головного люблінського трибуналу справ щодо неспла
ти євреями окремих міст і містечок Волині накладеного 
на них чотирикратного подимного податку, ухвалено
го скликаним 1648 р. під час безкоролів’я сеймиком 
Волинського воєводства. Всіх їх записано в актову 
книгу 17 березня 1650 р. В цих декретах, однотипних 
за змістом, вміщено певну інформацію про згаданий 
податок. Насамперед повідомлено прізвище поборці -  
Андрій Єловицький. Відмічалося, що євреї повинні 
були сплачувати подимне згідно з квитами Міхала 
Линевського (це був поборця вперше запровадженого 
1629 р. подимного податку), за якими визначалася квота 
єврейських димів, а не з реально існуючої кількості цих 
димів у тому чи іншому населеному пункті. З декретів 
постає, що до суду притягнено такі групи євреїв: тих, 
хто не сплатив податок згідно з квитами Линевського; 
хто платив за квитами Линевського, але без врахуван
ня квоти; хто взагалі не сплатив це подимне. У згада
них декретах також відмічено, що маніфестацію про 
стан збору цього податку записано 1648 р. до книг 
каптурового суду. Тут доречно відмітити, що у ф. 17, 
Головний каптуровий суд Волинського воєводства, 
який зберігається в ЦДІАК України, документів за час 
безкоролів’я 1648 р. не збереглося -  див. про це також 
у додатку -  Списку актових книг, використаних для

підготовки видання. 17 березня 1650 р. до актової кни
ги записано ще й декрет Луцького ґродського суду про 
публікацію баніції, накладеної Головним люблінським 
трибуналом на євреїв усіх трьох повітів Волинського 
воєводства з 43 міст і містечок (в анотації їх названо) та 
про проведення екзекуції для стягнення з банітованих 
несплаченого податку.

Принагідно слід відмітити, що ці та всі інші акти 
стосовно євреїв, найперше щодо сплати ними податків, 
є цінним джерелом до історії Національно-визвольної 
війни, бо дозволяють реально розглянути тезу щодо 
тотального винищення євреїв у цей період, як про це 
стверджується в єврейських наративних джерелах (де
тальніше про це -  у передмові “Від упорядників”).

Реляційним сеймиком Волинського воєводства від 
12 січня 1651 р. (запис його лявдуму -  13 січня) ухва
лено припинити збір з євреїв воєводства чотирикрат
ного подимного податку, ухваленого 1648 р. і зобов’я
зати поборцю Андрія Єловицького передати воєводству 
зібрані 2,5 тис. польських золотих. Припускаємо, що 
така ухвала сеймику базується на сеймовій конституції 
від 5 грудня 1650 р. (див. її за датою записів -  23 і
24 січня 1651 р.) про накладення на євреїв Корони 
70 тис. польських золотих поголовного податку (на 
євреїв Великого князівства Литовського -  24 тис.), 
після сплати якого, а також ретент за минулі роки, євреї 
звільнялися від усіх податків, окрім державного мита.

Ухвала про встановлення подимного податку
15 березня 1649 року реляційним сеймиком 
Київського воєводства

Цей реляційний сеймик Київського воєводства своєю 
ухвалою (запис її в актову книгу теж датується 15 бе
резня 1649 р.) оголосив набір упродовж двох років
З тис. кінного війська й 1 тис. драгунів, встановивши 
їм певну плату. Кошти на оплату війська планувалися 
за рахунок збору 13-кратного подимного податку пер
шого року і 12-кратного -  другого. Збір податку ухва
лено проводити за чвертями року, причому у першій 
чверті першого року -  зібрати чотирикратне подимне, а 
в наступні -  по трикратному. Поборців на сеймику було 
обрано тільки на перший рік, але для кожної його чверті 
іншого: для першої (чотирикратне подимне) -  Миколая 
Прушинського, для другої -  Остафіяна Тушевського, 
третьої -  Адама Корчевського, четвертої -  Олександра 
Корчевського. Поборцям надавалося право, у разі 
загибелі попередніх квитів і реєстрів, приймати поди
мний податок за присягами підданих. Однак судових 
присяг (юраментів) чи інших актів на підтвердження 
збору цього податку в актових книгах ЦДІАК України 
не виявлено. Можемо з великою вірогідністю припу
стити, що його й не було зібрано -  див. про загальні 
причини цього у Передмові до другої частини видан
ня. На конкретну ситуацію в Київському, а також 
Брацлавському й Чернігівському воєводствах деяке 
світло проливають окремі документи, анотовані в збір
нику. Так, король Ян-Казимир своїм універсалом від
25 серпня 1649 р. до шляхти Київського воєводства
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Юовід^и про подимні податку

(запис 4 вересня), розпорядившись зібратися на сей
мик, вказав місцем збору не Житомир, але Володимир, 
оскільки традиційне місце збору ще було небезпеч
ним через “збунтоване поспільство”. До речі, король у 
своїх інших універсалах, теж записаних в актові книги
4 вересня 1649 р., пропонував шляхті Брацлавського 
і Чернігівського воєводств з тієї самої причини також 
зібратися на сеймик у м. Володимир. В інший доку
мент- сеймову конституцію від 22 листопада 1649 р. (за
пис в актовій книзі 12 лютого 1650 р.), включено заяви 
шляхти цих трьох воєводств про можливість сплатити 
податки тільки після повернення у свої маєтки (а шлях
та Волинського воєводства заявила про згоду сплатити 
подимне, незважаючи на спустошення маєтків). Тільки
5 грудня 1649 р. (запис в актову книгу того самого чис
ла) було відновлено роботу Житомирського ґродського 
суду, який не діяв з липня 1648 р. Невдовзі було зібрано 
подимний податок, ухвалений 7 березня 1650 р. на 
об’єднаному сеймикові Київського і Чернігівського 
воєводств (запис в актову книгу того самого числа). 
Збереглися юраменти про сплату цього податку -  скла
дену на їхній основі таблицю див. за хронологією у 
другій частині видання. Це єдина таблиця у збірнику, 
в якій йдеться про збір подимного податку в інших 
українських воєводствах, крім Волинського. З подаль
шою дестабілізацією обстановки податки у Київському, 
Брацлавському і Чернігівському воєводствах не збира
лися, в кожному разі відомостей про них у документах 
не виявлено.

Надзвичайний подвійний подимний податок, 
ухвалений 14 липня 1651 року екстраординарним 
сеймиком Волинського воєводства, скликаним воєводським 
посполитим рушенням у генеральному обозі королівського 
війська поблизу м. Берестечко

Цей сеймик, скликаний у надзвичайних умовах, ухва
лив подвійний подимний податок на утримання війська 
і для остаточного придушення козацького повстання. 
Було вирішено, що після перемоги польського війська 
поблизу м. Берестечко воєводське посполите рушення 
варто розпустити, а замість нього вирядити в похід на 
козацьку Україну дві наймані корогви на 200 коней. З 
метою фінансового забезпечення цих найманців кожен 
учасник посполитого рушення мав сплатити надзви
чайний подвійний подимний податок за квитами Фи- 
липа Бокія Печихвостського, поборці попереднього 
подвійного податку, встановленого 12 січня 1651 р. 
(див. довідку про нього і зведені в таблицю відомості 
з юраментів). Ці гроші призначалося здавати в таборі 
ротмістрам своїх повітових корогов, а ті, своєю чергою, 
мали передавати їх ротмістрам двох найманих корогов -  
Домініку Єлу Малинському і Ярославу Потію. Для тих
з посполитого рушення, хто не зміг сплатити подимне 
в таборі, на сеймику було обрано поборцю -  луцького 
граничного коморника Яна Борейка Кнерутського. Він 
мав збирати податок до 1 серпня 1651 р. у м. Луцьк.

Отже, організація збору ухваленого поблизу Берес
течка надзвичайного податку значно відрізнялася від 
усталеної схеми і мала два варіанти сплати: повітовим 
ротмістрам і поборці. Тому, хоч і збереглося чимало

документів про цю сплату, однак через різнорідність 
звести їх у розроблену упорядниками таблицю не було 
змоги.

Анотації на всі ці акти включено у першу части
ну збірника. Це, зокрема, маніфестації, починаючи з
18 липня 1651 р., про відсутність у м. Луцьк депутованої 
сеймиком особи, якій можна було б сплатити податок; 
реєстри сплати його шляхтою з повітових корогов (за
писи від 16,17 серпня та ін.); квити ротмістрів про пере- 
дання зібраних грошей на утримання найманих корогов 
(див., напр., запис від 24 липня).

Збереглися й деякі судові присяги (юраменти) про 
наявність димів в окремих населених пунктах для спла
ти цього подвійного подимного податку Яну Борейку. 
Це, зокрема, юрамент підданого Богдана Братковського
3 с. Свищів (запис від 9 серпня 1651 р.) і підданих 
Криштофа Сапеги з м. Несухоїжі (запис від 10 люто
го 1652 р.). Анотації на обидва документи вміщено у 
першій частині видання.

У своїй маніфестації від 30 квітня 1655 р. поборця 
Ян Борейко заявив про готовність подати, згідно з де
кретом суду скарбових справ Волинського воєводства 
від 12 лютого 1653 р., до цього суду список неплатників 
подвійного подимного податку та про неможливість 
своєчасно вчинити так через вимушену перерву у ро
боті суду.

Ухвала сеймику поблизу Берестечка про цей пода
ток викликала численні протестації. 12 серпня 1651 р. 
кн. Альбрихт-Станіслав Радзивілл заявив про незгоду з 
ухвалою як такою, що суперечить посполитому праву. 
Таку саму заяву зробили 20 серпня кн. Вишневецькі.
4 вересня 1651 р. до луцької ґродської книги записа
но протестацію від імені Анни-Алоїзії Ходкевич про 
неможливість сплатити поборці Яну Борейку подвійне 
подимне за квитами попереднього поборці Филипа 
Бокія, оскільки за період між сплатою цих двох подим
них сталися нові спустошення в її маєтках.

В інструкції елекційного сеймику Волинського 
воєводства від 16 грудня 1651 р. послам від воєводства 
на черговий сейм, зокрема, доручалося запропонувати 
на сеймі визнати надзвичайний подвійний подимний 
податок, ухвалений 14 липня 1651 р. воєводським сей
миком в обозі поблизу Берестечка, не окремим воєвод
ським, а державним податком.

У конституції сейму від 23 липня 1652 р. йшлося про 
стягнення ухваленого 1651 р. сеймиками воєводських 
посполитих рушень в обозі поблизу Берестечка подим
ного податку для оплати найманих корогов. Звільнялися 
від його сплати Київське, Брацлавське і Чернігівське 
воєводства і Галицька земля.

З документів стосовно цього податку постає ще один 
цікавий аспект: про сплату його євреями Волинського 
воєводства. Збереглося 28 декретів Луцького ґродського 
суду від 17 жовтня 1657 р. про передання на апеляцію 
до Головного люблінського трибуналу справ щодо не
сплати єврейськими громадами окремих міст і містечок 
воєводства “подьімного двомга под Бєрєстєчькомь ля[в]- 
до публико ухваленого и коньституциєю сеймовою 
апьробованого” поборці цього податку Яну Борейку. У
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“Яитазхьіє”

цитованому уривку, ймовірно, йдеться про пункт кон
ституції сейму від 23 липня 1652 р. про накладення на 
єврейські громади Корони 70 тис. польських золотих 
поголовного податку та зобов’язання євреїв сплатити 
за квитами всі попередні податки. Цей пункт у своїй 
другій частині заперечував відповідне положення попе
редньої сеймової конституції від 5 грудня 1650 р. про 
сплату податків євреями.

У згаданих 28 декретах йшлося про сплату євреями 
подвійного подимного, ухваленого поблизу Берестечка, 
за квитами попереднього поборці Филипа Бокія, хоч 
тоді євреїв, через запровадження для них поголовного 
податку, було звільнено від подимного, а також усіх ін. 
податків, окрім мит. Це означало, що у Филипа Бокія 
квитів на сплату євреями подимного бути не могло.

Питання про цей, так само як про інші подимні по
датки, потребують поглибленого вивчення.

Однократний подимний податок, 
запропонований 15 грудня 1651 року 
елекційним сеймиком Київського воєводства

Пропозицію про ухвалення додаткового однократного 
подимного податку записано в інструкції елекційного 
сеймику Київського воєводства, що відбувся 15 грудня
1651 р. в м. Житомир, послам від воєводства на черговий 
сейм, який планувався на 26 січня 1652 р. в м. Варшава. 
Призначення податку -  сплата боргів воєводства перед 
корогвами Адама Киселя, Юрія Немирича і Войцеха 
Кашинського. Поборцею податку визначено Андрія 
Бонковського з правом позивати неплатників до Голов
ного люблінського трибуналу. Місцем збору податку 
призначено м. Житомир. Інших документів про цей по
даток, його запровадження і сплату не виявлено.

Подвійний подимний податок, 
затверджений 11 серпня 1653 року 
екстраординарним сеймиком Волинського воєводства

Екстраординарний сеймик Волинського воєводства 
скликано 11 серпня 1653 р. в м. Луцьк згідно з королів
ським універсалом (ухвалу сеймику записано в актові 
книги 12 і 15 серпня) для вжиття термінових заходів 
проти небезпеки від козаків. Цей універсал виявити не 
вдалося, однак зберігся універсал волинського воєводи 
кн. Адама-Олександра Санґушка від 2 серпня 1653 р. 
до шляхти Волинського воєводства про скликання
11 серпня воєводського сеймику для вирішення пи
тання щодо способу організації війська у воєводстві у 
зв’язку з тим, що в інших воєводствах Речі Посполитої 
замість посполитих рушень виставляли ланових або 
найманих жовнірів.

На сеймику було ухвалено збір подвійного поди
много податку для формування і утримання воєводської 
корогви. Поборцею податку обрано Самуеля Чернів- 
ського, який повинен був збирати його згідно з квитами 
Петра Жиковича Князького, виданих за сплату одно
кратного подимного, ухваленого 23 жовтня 1652 р. в 
м. Турійськ.

Уже наступного після сеймику дня, 12 серпня, Ян 
Мелешко, призначений на сеймику ротмістром воє
водської корогви, надав Даніелеві Іваницькому плені- 
потенцію (доручення) на право одержання від поборці 
Самуеля Чернівського грошей, належних на утриман
ня його корогви в 200 коней. У своїй маніфестації від 
28 серпня 1653 р. Ян Мелешко заявив про неможливість 
представити сформовану ним корогву в 200 коней, ос
кільки вона саморозпустилася через невиплату утри
мання поборцею Чернівським.

11 вересня 1653 р. в актову книгу було записа
но протестацію від імені кн. Альбрихта-Станіслава 
Радзивілла про незаконність і неслушність ухвали 
сеймику Волинського воєводства від 11 серпня 1653 р. 
щодо збору ще одного подвійного подимного податку, 
оскільки Волинь спустошено -  козаками, а також через 
постої й переходи королівського війська і пошесть:

12 травня 1654 р. в актову книгу було записано
5 декретів Володимирського ґродського суду про хід 
розгляду судових справ поборці Самуеля Чернівського
3 Яном Замойським, Альбрихтом-Станіславом Радзи- 
віллом, Юрієм Любомирським, Андрієм Суходольським 
і Миколаєм Вилежинським щодо несплати подвійного 
подимного податку, затвердженого 11 серпня 1653 р.

Юраментів щодо сплати цього подвійного поди
много податку в актових книгах, що збереглися доте
пер, не виявлено, тому й таблицю про нього не скла
дено. Посилання на квити Самуеля Чернівського часто 
зустрічаються в юраментах про сплату чотирикратного 
подимного податку від 11 серпня 1654 р. -  див. табли
цю про сплату цього подимного, колонку “Примітки”.

Шестикратний подимний податок, 
ухвалений 29 вересня 1656 року 
екстраординарним сеймиком 
Володимирського повіту Волинського воєводства

Сеймиком оголосила себе та частина шляхти Володи
мирського повіту, яка зібралася на посполите ру
шення (див. його ухвалу, записану в актову книгу
4 жовтня 1656 р.). Через те, що шляхта Луцького і 
Кременецького повітів не змогла зібратися для походу 
(див. про це в окремих анотаціях за 1656 р., а іншим 
було неможливо виступити до королівського війська 
через небезпеку від козаків і татар, а також хворобу, 
що поширилася на села наче пошесть, було вирішено 
сформувати замість повітового посполитого рушення 
найману корогву в 100 коней. На її утримання ухва
лено зібрати з Володимирського повіту шестикрат
ний подимний податок, поборцею якого обрано Яна 
з Високого Кашовського. Він повинен був зібрати по
даток за “старими квитами і юраментами” і завершити 
цей збір за два тижні. Тих, хто не зміг би платити цей 
податок, зобов’язували служити в корогві без утриман
ня. Юраментів або інших документів про сплату цього 
подимного не виявлено.
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Центральний державний історичний архів України, м. Київ. 
Фото 2002 року



Словник термінів
і застарілих слів

У словнику наведено тільки ті значення термінів, які вони мають у включених до збірника документах. Терміни 
(напр., ті, що означають стани населення, церковні сани, одиниці адміністративно-територіального поділу і т. п.), 
які вживаються дотепер і є достатньо відомими, у переважній більшості в словнику не пояснено.

Автентик -  оригінальний документ, засвідчений підписом і 
печаткою службової особи

Акти -  різноманітні угоди між приватними особами, поста
нови судових установ тощо, записані в особливі, актові 
книги, після чого вони набували законності

Актор -  позивач, повод
Алиась -  або
Апеляція -  перенесення розгляду судової справи з нижчої 

судової інстанції у вищу. Апеляційною інстанцією для 
українських воєводств у складі Речі Посполитої був 
Головний люблінський трибунал

Арешт, припоручення, приручення -  акт передання секве
строваного майна, грошей чи затриманої людини під 
відповідальність певної особи

Аріанство, социніанство, антитринітаризм -  виникло в 16 ст. 
з загального реформаційного руху в Західній Європі. 
Засновники в Польщі (Речі Посполитій) -  італійці Лелій і 
(найбільше) Фавст Социни. Значного поширення (1-а чв. 
17 ст.) набуло у Волинському і Київському (Житомирський 
повіт) воєводствах. Напередодні Національно-визвольної 
війни найвідомішими прихильниками аріанства на Волині 
були Чапличі Шпановські [м. Кисилин, де було вище 
социніанське училище (академія), Береськ, Галичани], 
Гойські (м. Гоща), Сенюти (м. Ляхівці, села Тихомль 
і Хорошів), а також Гулевичі Воютинські, Линевські, 
Беневські, Іваницькі та ін.; на Київщині -  Немиричі 
(м. Черняхів та ін.). До аріанства належала й значна 
кількість міщан (м. Рафалівка та ін.). Під час визвольних 
змагань аріанству було завдано відчутного удару. Юрій 
Немирич, Олександр Чаплич та ін. аріани, прийнявши 
православ’я, перейшли на бік козаків. Занепало у 2-й пол.
17 ст.

Асекурація -  гарантія; забезпечення грошового боргу неру
хомим або рухомим майном

Асигнація -  доручення (уповноваження), напр., на отримання 
грошей, виділених для утримання війська. Королівський 
лист-асигнація надавав право вербувати жовнірів

Атестація -  засвідчення, підтвердження
Балвір, барбер -  цирульник; надавав також певну хірургічну 

допомогу
Бандолет -  легка вогнепальна зброя, що була на озброєнні 

кінноти, переважно важкої; носили на спеціальному 
поясі -  бандолеті

Баніція, виволання -  вид покарання: вигнання шляхтича 
за межі вітчизни з позбавленням захисту законів. Була 
тимчасовою або довічною. Покарані так особи назива
лися банітами, банітованими, виволанцями. Див. також 
Інфамія

Біла голова -  наречена, жінка. Назва -  від народного звичаю 
пов’язування жінками голови білою наміткою. У “Статуті 
Великого князівства Литовського. 1588” (розд. 5, арт. 11)- 
особа жіночої статі

Біскуп -  католицький єпископ
Бурґрабій -  доглядач замку; представник гродського уряду

Вєзєнє -  тюрма, полон, позбавлення волі
Вадлє -  згідно з
Вєска, вєсь -  село
Вибиття [з держання] -  позбавлення користування маєтком, 

підданими або будь-яким майном (“Статут”, розд. 4, арт. 
92). Див. Держава

Вибранецька піхота -  див. Ланова піхота
Видеркаф -  1) відкуп; викупний запис; 2) виплата процентів 

з боргу
Викочення -  організація втечі чужих підданих; викотець -  

організатор цієї втечі
Вина правні -  судові штрафи
Війт -  службова особа; голова місцевого управління або 

самоуправління
Віці -  оповіщення, які надсилав король шляхті з метою ви

клику її до загального ополчення (посполитого рушення) 
для захисту вітчизни. Були трикратними: перші два -  аби
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шляхта приготувалася, а після третього призначався день 
скликання сеймиків у повітах, на яких вирішувалося, коли 
й куди слід було з’явитися. У надзвичайних ситуаціях, як 
це не раз бувало упродовж 1648 -  1657 рр., вказівку про 
час і місце збору вміщувало безпосередньо третє віці

Водьза -  віжки
Водлугь, вєдлуг, вєдлє -  згідно з
Воєвода -  перший урядник у воєводстві -  основній 

адміністративно-територіальній одиниці Речі Посполитої. 
Його заступник -  підвоєвода

Возний -  виконавча судова особа; офіційний свідок. Його оби
рав земський суд і шляхта відповідного повіту, від розмірів 
якого залежала кількість возних. 2 - 3  їх мали постійно 
перебувати при ґродськаму суді; на допомогу кожному з 
них виділяли по 2 шляхтича (свідка). Передавав позови до 
суду, оглядав на місці дій побої, рани, насильства і збитки, 
вводив (ув’язував) у маєтки нових власників тощо. Див. 
“Статут”, розд. IV, арт. 8-11

Волока -  земельна і фіскальна одиниця у Великому князівстві 
Литовському, запроваджена згідно з Уставою на волоки 
1557 р.; частково поширювалася й на Волинь. Розмір її 
коливався залежно від якості землі. Див. також Лан

Волость -  домініальна адміністративно-територіальна оди
ниця; включала кілька розміщених неподалік населених 
пунктів, що належали одному власникові. Див. також 
Ключ

Воля -  дозвіл або право, надане землевласником вільній 
людині на користування певною частиною орної землі 
упродовж визначеного терміну -  див. “Статут”, розд. IX, 
арт. 29. Волею називали й надану земельну ділянку, а 
ще -  стовп, на якому вивішувалися умови угоди. Зрештою 
так називали й поселення, що виникали на такій землі. 
Дотепер про “волю” нагадують назви українських насе
лених пунктів: Воля, Волька, Волиця

Гетьман -  начальник над військом, головнокомандувач. 
Гетьмани (великий, також польний -  заступник, коман
дувач на театрі воєнних дій) існували в Короні, ВКЛ, а 
також у Козацькій Україні

Гіберна -  1) зимові квартири для війська, що їх були 
зобов’язані надавати в королівських і духовних маєтках;
2) на час Війни -  переважно податок з цих маєтків на 
утримання війська взимку

Госпбда -  заїжджий дім, постоялий двір. У включених до 
збірника документах часто -  квартира в чужому будинку

Гостинець -  упорядкований шлях (широка проїжджа части
на, водовідвідні канави, обсаджений деревами), на якому 
розміщувалися митниці, заїжджі й постоялі двори тощо. 
Такі шляхи упорядковувалися на кошт скарбниці й земсь
ких урядів. Ухиляння купців від користування гостинця
ми вважалося злочином

Грабі (польс. hrabi) -  граф
Гультяйство -  1) наймані сільські робітники -  броварники, 

винники, будники, пастухи, наймити тощо; 2) презирли
во -  незайнятість справами, неробство

Гуменник -  доглядач току (гумна)
Ґлейт -  королівський охоронний (залізний) лист; зокрема, 

надавався особам, позбавленим громадянських прав -  
банітам, виволанцям й інфамісам. Див. також Баніція, 
Інфамія

Ґродський суд -  повітовий королівський суд, де розглядали
ся кримінальні справи. Складався з старости й призначе
них ним судці й писаря. Засвідчував також угоди, копії 
документів, забезпечував докази за умови перенесення 
таких записів в акти земського суду. Виконував вироки й 
рішення ін. судів. Сесії ґродського суду називалися роч
ками. Між сесіями поточну роботу виконував ґродський 
уряд

Двір, двірець, дворок -  панський або державний маєток. Міг 
означати й окрему господарську одиницю в маєтку, а та
кож комплекс господарських і житлових споруд у ньому

Дезуніти -  без унії, тобто, православні
Декан -  ксьондз, очолював деканат -  адміністративну одини

цю в католицький церкві
Декрет -  вирок, рішення, визначення суду у кримінальних і 

цивільних справах [вживався також термін сказнь (сказане) 
судова]. Згідно зі “Статутом” (розд. IV, арт. 3), декрети 
обов’язково записувалися в декретові актові книги

Держава, держання -  тимчасове землеволодіння, набуте 
різними видами оренд або надань. У держанні могли 
перебувати приватні маєтки, а також королівщини (старо
ства). Тимчасовий володілець таких маєтностей називав
ся державцею

Дим, подим’я -  податкова одиниця. Ототожнювався з госпо
дарством, двором, вогнищем (димом)

Диспозиція -  розпорядження
Дідівство, дідизна -  спадкова або куплена (набута), на відміну 

від держави, земельна власність. Мала особливий право
вий режим у “Статуті” (розд. III, арт. 17 та ін.). Її власник 
називався дідичем

Діоцезія -  адміністративна одиниця в католицькій церкві, 
якою управляє біскуп (єпископ)

Добош, довбиш -  литаврист; той, хто грає на литаврах -  удар
ному музичному інструменті

Добро -  термін, яким у “Статуті” визначалося рухоме і не
рухоме майно; маєтність

Дозорця -  слуга при панському дворі. Виконував обов’язки з 
нагляду, використання і зберігання майна

Донатива -  податок на потреби війська (на амуніцію, випла
ти людям, які обслуговували зброю тощо). Стягувалася з 
духівництва, купців; була й від міст

Екзакція -  збір, стягнення, насамперед податків. У включе
них до збірника документах -  строк повноважень екзак- 
тора (збирача податків, колектора, поборці). Жовнірські 
екзакції -  стягнення під час військових переходів і 
постоїв

Екзекуція -  виконання судового рішення, зокрема страта 
злочинця; примусове стягнення податків

Експедиція -  загальне ополчення або загальний похід. Так 
називали війни й окремі кампанії, які Річ Посполита вела
з сусідніми державами, а також з Військом Запорозьким

Екстракт -  витяг, випис з ґродських або земських актових 
книг. У ґродських судах їх засвідчували ретенти, в земсь
ких -  писарі

Ексьценто -  окрім

Єдваб -  сорт коштовної шовкової тканини
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Жовнір -  найманий солдат
Жолд -  платня жовнірові. Див. також трактамент

Затяг -  вербування війська; власне завербований загін
Збір -  єврейська громада
Звлашча, звласча -  зокрема
Згола -  цілком, повністю
Зьдрайца, зьдрадца -  зрадник
Земський суд -  повітовий становий суд, який розглядав тільки 

цивільні справи. Складався з судді, підсудка, писаря, яких 
обирав король з-поміж 12 кандидатів (по 4 на кожну по
саду), представлених від кожного повіту відповідним сей
миком. Сесії (роки) відбувалися тричі на рік по 6 тижнів

Зиск -  судовий вирок, який виносився при нез’явленні 
(нестанні) в суд однієї з сторін на користь присутньої

Зльїй -  нещасливий, жорстокий, кровопролитний, сильний за 
ступенем виявлення (див. Гістармчньї слоунік беларускай 
мовьі. -  Т. 13. -  Мінск, 1993. -  С. 15-18). Вираз “Лита 
зльїе”, який зустрічається в судових присягах (юрамен- 
тах) підданих про сплату подимних податків, використа
но для назви другої частини пропонованого збірника

Індіґенат -  урівняння в правах іноземців з шляхетством Речі 
Посполитої

Інквізиція -  слідство, розшук
Інстиґатор -  службова особа, яка стежила за правосуддям; 

оскаржувач. Були різних рангів; виступали у державних і 
приватних справах

Інтерциза -  угода, контракт
Інтромісія -  те саме, що й ув \язання, а також запис в актову 

книгу про введення у володіння нерухомим майном
Інфамія -  судове покарання: позбавлення шляхетської честі. 

Зазвичай застосовувалася разом з баніцією. Покарані так 
особи називалися інфамісами

Кадук -  виморочна маєтність
Казнь -  арешт, тюрма
Канонік -  католицький соборний священик
Канцлер -  керівник коронної канцелярії, наглядач за держав

ною печаткою, дотриманням законів і судочинством. Був 
також у ВКЛ

Каптуровий суд -  тимчасова надзвичайна установа, що 
здійснювала правосуд ця під час безкоролів’я, до коронації 
нового монарха. Діяльність звичайних судів, які діяли від 
імені короля, припинялася. Склад: воєвода або повітовий 
староста (чи їх намісники), судця і писар ґродського суду, 
підкоморій, судця, підсудок і писар земського суду. У 
засіданні мали брати участь не менше 5 чол.

Карваш -  вид тканини, сукна
Каштелян -  начальник замку; друга посадова особа після 

воєводи
Кварта -  четвертий гріш; податок на утримання війська, що 

становив четверту частину чистого річного прибутку з 
орендованих державних маєтків (королівщин, старосте), 
а також мит і соляних жуп у Короні

Кварцяне військо -  постійне наймане військо, створене для 
охорони державних кордонів; утримувалося з кварти 
(звідси й назва)

Квит -  розписка, квитанція про остаточний розрахунок при 
позиці грошей, сплаті боргу, податку

Кградаль друкований -  можливо, йдеться про ґрадуал: ка
толицьку богослужбову книгу, що включала піснеспіви 
для меси (лат. мовою). У 17 ст. зазвичай були рукописни
ми, з них найціннішим є Луцький ґрадуал 1642 р., ймовір
но, видатного польського переписувача книжок і мініатю
риста Блажея Дерея

Ключ -  велике приватне володіння, що складалося з роз
міщених' поблизу населених пунктів з центром у велико
му селі, містечку або місті. Див. також Волость.
На ключі поділялися й королівські столові маєтки

Кляштор -  католицький монастир
Колектор -  збирач податків, поборця, екзактор
Комісар -  представник адміністрації; член комісії, призначе

ний королем або сеймом для розгляду певного питання, 
судової справи або для виконання якогось доручення

Комора -  митниця, державна установа, що збирала встанов
лене державою мито з купців, ремісників та ін. за провіз 
товарів. Комори розміщувалися на головних торговель
них шляхах (див. Гостинець), переважно в містах; їхні 
філії називалися прикоморками

Комплянація -  мирова угода між сторонами, що позива
ються

Конвент -  зібрання, зокрема католицьких ченців у монастирі; 
власне сам монастир

Конвокація -  скликання, зібрання, з’їзд
Консистенція -  стоянка; постій війська, квартирування
Конституція -  ухвала, постанова сейму Речі Посполитої. 

Дія конституції (або її окремих пунктів) поширювалася 
(довічно або на певний час) на все населення або на його 
окремі стани. Оголошувалася на повітових сеймиках і вно
силася в актові книги (зазвичай у друкованому вишяді)

Конфедерація -  тимчасовий військово-політичний союз 
шляхти, міщан і духівництва у Речі Посполитій 2-ї пол. 
16-18 ст. Відомі генеральні, локальні, каптурові (під 
час безкоролів’я) і рокошові (виступи шляхти проти 
королівської влади)

Копець -  межовий знак у вигляді насипаного горба
Корогва, хорогва, хоругва -  1) бойовий прапор військових 

підрозділів; 2) основний підрозділ польської частини 
війська Речі Посполитої (крім іноземних формувань). 
Були кінні й піхотні у кварцяному війську, посполитому 
рушенні чи у надвірних приватних формуваннях. Очо
лював ротмістр

Корогва козацька -  надвірна корогва, озброєна й споряд
жена по-козацьки. У 17 ст. такі корогви формувалися з 
шляхтичів

Корогва рукодайна -  складалася з шляхтичів, які добровільно 
поступали на службу до багатої і знатної особи, при цьому, 
за звичаєм, подавали їй руку (означало початок служби)

Корогва суплементова -  нового набору, новостворена, до
даткова

Королівщина -  королівські (державні) маєтки
Корона, Корона Польська -  польська частина Речі Посполитої. 

Другою частиною було Велике князівство Литовське
Криж (польс. Krzyż) -  хрест
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Лан -  одна з найдавніших поземельних мір. Зазвичай вважа
лося, що в лані 3 волоки

Ланова піхота, ланові жовніри, вибранецька піхота, вибран- 
ці -  створена в Короні 1578 р. з військово-служилої гру
пи селян. Вибирали їх у королівських маєтках, спочатку 
згідно з кількістю наявних ланів, згодом -  по одному 
від кожного двадцятого двору королівских маєтків, а 
господарі решти 19 дворів зобов’язані були забезпечити 
вибранця необхідною зброєю і спорядженням. Були ви
падки повернення до вибрання за ланами, а також заміни 
вибрання внесенням у скарбницю певної грошової суми

Лєґ[у]міна (legumina)- солодощі, ласощі
Лежа -  квартирування війська, постій. Лежа зимова -  зимові 

квартири війська
Лист -  загальна назва нормативних актів. Видавалися 

королями, великими князями, воєводами тощо. Були 
кількох видів: заповідні (заборонні), отвороні (відкриті), 
охоронні (заручні, залізні -  ґлейти), приповідні (роз- 
нарядчі, напр., на проведення військового набору), 
ув’яжчі (вводні у володіння) та ін. Видавалися також 
землевласниками (дарчі, уставні, судні), церковними уста
новами (духовні), ін. приватними особами (купчі, мінові). 
Про листи див. у “Статуті” розд. І

Лібертація -  звільнення від податків і повинностей
Лімітація -  відстрочка, наприклад, сейму, судового засідання 

тощо
Люстрація -  ревізія державних маєтків (королівщин), що 

включала детальний опис їхнього стану, прибутків і 
повинностей підданих. Здійснювалася з метою під
вищення доходів держави, а також при переданні маєтків 
іншому державці. Проводилися ще й люстрації деяких 
великих церковних і приватновласницьких маєтків, а 
також різних станів (напр., шляхти); у використаних в 
збірникові документах згадується люстрація ланової 
піхоти

Лявдум -  ухвала сеймику
Лямусь -  сховище; приміщення, де зберігалося найцінніше 

майно, а також документи (архів)

Маєтність, добро -  сукупність матеріальних цінностей, що 
були об’єктом права власності. Правочинність залежала 
від станової належності власника маєтності, способу 
її набуття, від поділу на рухому (“речі”) та нерухому 
(“лежачу”, земельну власність, маєток)

Малжонка -  дружина, жінка; малжонок -  чоловік (у шлюбі)
Мандат -  позов до суду з королівської канцелярії. Видавався 

у разі ображення честі, зради Речі Посполитої, вбивства 
у війську, дезертирства, ображення суддів і незаконного 
стягнення митних зборів. Див. “Статут”, розд. І, арт. 14

Маніфестація -  публічна заява особи перед судом
Маршалок -  1) великий коронний -  урядник: наглядач за 

порядком і етикетом при дворі; 2) старший у громадському 
зібранні, обраний цим зібранням (напр., маршалок 
сеймику)

Маца -  міра об’єму збіжжя; відрізнялася розмірами в різних 
регіонах Речі Посполитої. Зокрема, в актах згадується 
маца міри острозької

Мєновите -  зокрема, тобто, саме
Мито -  встановлена державою плата за ввіз і вивіз товарів; з 

іноземців -  за торгівлю на місцевих ринках чи провіз товарів

територією країни. Його збирали митники в коморах і при- 
коморках. Шляхта звільнялася від мита за вивіз продуктів зі 
своїх маєтків і ввіз товарів для власних потреб

Місюрка -  неглибокий шолом з прикріпленою кольчужною 
сіткою, що закривала чоло, вуха, потилицю й плечі

Монетна і лічильно-грошова системи. Основними одини
цями монетної системи у Речі Посполитій були: гріш, 
пенязь, динарій, таляр, червоний золотий. Одиниці лі- 
чильно-грошової системи (для визначення реальних сум 
у менших наміналах): копа, польський золотий, гривня

Морьдьі -  катування, мордування
Москва -  росіяни
Мунімент -  юридичний доказ (зазвичай з інших актів) для 

підтвердження справи в суді. Надавалися сторонами ще 
до вирішення справи

Мухояр -  тканина з Азії, бавовняна з шовковою або вовня
ною ниткою

Намісник -  помічник, заступник посадової особи
Непохожі, люди непохожі -  селяни, які не мали права пере

ходу від одного власника до іншого, основна категорія 
сільського населення. Поділялися на тяглих, чиншових 
тощо. Менший ступінь залежності був у людей похожих, 
які мали право переходу і вважалися особисто вільними. 
Поступово злилися в одну групу -  підданих

“неприятсл Крьіжа [Хреста] Святого” -  так у документах 
означено татар

Обволання -  публічне оголошення офіційної інформації, зо
крема, про вбивство, виконання судової присяги, накла
дання баніції тощо

Обивателі -  1) шляхтичі; 2) все населення країни (див. 
“Статут”, розд. І, арт. 1). Див. також Піддані

Обліґ -  вексель, позиковий документ
Облята -  дослівний запис в актову книгу наданого юридич

ною стороною документа
Обозний -  посадова особа, що відповідала за облаштування 

війська на визначеному для цього місці. Головних (вели
ких) обозних було два -  коронний і литовський

Олово -  свинець
Опублікування -  розміщення на церковних дверях, міських 

брамах і загалом у людних місцях офіційних документів 
для загального відома, а також усне їх оголошення у церк
вах або на базарах

Ординанс -  упорядкування; постанова, розпорядження
Ординація -  1) регламентація, упорядкування; 2) правові 

норми, якими регулювалося передання у спадщину неру
хомої власності певного магнатського роду; 3) неподільна 
і невідчужувана власність певного магнатського роду 
(напр., Острозька ординація); 4) спеціальний статут, що 
визначав право на таку спадщину

Ординат -  1) власник ординації; 2) слуга-ординат -  розпо
рядник маєтностями на ординатському праві

Осадження -  заснування (заселення) населеного пункту
Осілість -  у “Статуті” означає земельне володіння, маєток, 

садибу. Звідси -  осілий шляхтич: той, хто мав маєток (зем
лю), і неосілий, той хто його не мав. Осілість була голов
ною умовою здобуття державних, адміністративних, судо
вих або політичних посад. Згідно з “Статутом” (розд. III,
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арт. 12), заборонялося надавати землю, а, відповідно, й 
місцеві уряди, вихідцям з інших країн, у т. ч. з Польщі. 
Це правило тривалий час поширювалося на українські 
воєводства у складі Речі Посполитої. Чи не єдиним шля
хом отримання тут осілості був шлюб

сотьчизна -  маєток, успадкований по батькові
сохємдозьство -  вбрання, коштовності

Охотники -  добровольці; військові найманці в піхотних і 
кінних формуваннях

Очєвисто -  особисто

Панва -  сковорода, зокрема, солеварна
Патент -  документ про надання чину, звання або повнова

жень
Пацєрь -  хребець
Пєсьтис -  пошесть
Піддані -  1) все населення країни, підпорядковане монарху 

як керівникові держави; 2) селяни або міщани, особисто 
залежні від землевласників. Підданство означало виконан
ня певних повинностей. Див. у “Статуті” розд. І, арт. 25, 
розд. IV, арт. 67 та ін.

Підкоморський суд -  повітовий становий суд, що займався 
розмежуванням земель. Складався з підкоморія і комор- 
ника граничного (межового)

Підскарбій -  один з головних сановників держави: відав 
державною скарбницею, наглядав за королівською коро
ною і державною монетою. Опікувався королівщиною. 
Підскарбії були в Короні і в Литві

Плебан -  парафіяльний католицький священик; див. також 
Пробоство

Пленіпотенція -  уповноваження у судових справах. 
Пленіпотент, умоцований -  уповноважений, повірений у 
справі

Пляґа (плякга; польс. -  plaga) -  лихо, біда, нещастя, біду
вання, біч

Побережник -  лісник
Поборця -  службова особа, збирач податків (поборів) з насе

лення; екзактор, колектор. Обирався на сеймиках з числа 
осілих шляхтичів. Брав податок на основі тарифу з ура- 
хованням судових присяг (юраментів) посадових осіб -  
війтів та отаманів; під час Національно-визвольної війни -  
й просто підданих. Зібравши податкові гроші, видавав 
квит. У 1648 -  1657 рр. основний податок -  подимний, 
збирали на основі вперше ухваленого подимного 1629 р., 
судових присяг підданих або за квитами попередніх 
поборців. Після завершення терміну збирання податку по
борця укладав перелік заборгованостей і передавав його 
на уряд для екзекуції. Зібрані гроші передавав шафарям 
або ж виплачував згідно з сеймиковою постановою

Повіт -  судова й адміністративно-територіальна одиниця в 
Речі Посполитій на чолі зі старостою; входила до складу 
воєводств. Межі повітів на території України, визначені 
згідно з реформами 1564 -  1566 рр. у Великому князівстві 
Литовському, було закріплено в “Статуті”; такий поділ 
існував практично до кінця 18 ст.

“Повітовий жовнір" -  кінні і піші військові підрозділи, що 
формувалися у воєводствах за рахунок поборових грошей 
як альтернатива вербуванню суплементових військових

підрозділів та іноземних найманців. Ротмістри цих 
підрозділів повинні бути осілими і затверджувалися коро
лем за поданням коронного великого гетьмана. Загальна 
кількість “повітового жовніра” визначалася сеймиком

Повод -  позивач; див. також Актор
Поволовщина -  натуральна повинність: стягнення десятого 

вола з підданих
Поголовщина, поголовний податок -  податок з особи; за

проваджено 1520 р., згодом шляхту і духівництво було 
звільнено від нього. З 1624 р. його платило доросле 
єврейське населення чоловічої статі, з кожної голови -  по 
1 польському золотому

Подимне, подимний податок -  податок від одиниці опода
ткування -  диму (подим’я). Один з найдавніших прямих 
податків на українських землях, відомий з часів Київської 
держави. Основний розмір -  півзолотого (15 грошів) з 
диму (детальніше про це див. у додатку: «Витяг з сеймової 
конституції від 20 лютого 1629 року про запровадження 
подимного податку). Упродовж 1648 -  1657 рр., зокре
ма, кратність цього податку значно зросла -  були дво- -  
дев’ятикратні і більші подимні. Див. також Поборця

Подим’я -  податкова одиниця; двір, подвір’я. Див. Дим
Позов -  письмовий виклик до суду (від імені короля або 

старости), судова повістка; з нього починався судовий 
процес. У позові зазвичай проставлялася дата складання, 
вказувалися прізвища сторін, викладалася суть справи. 
Позов вручав возний особисто (подання) або заочно (по
кладення). Після вручення возний подавав у суд реляцію

Поїзник замковий -  службовець господарського замку, який 
виконував доручення на виїзді

по -  після
Попис -  іменний список (реєстр) шляхтичів, зобов’язаних 

відбувати службу в посполитому рушенні, з позначенням 
роду їхньої зброї, кількості й масті коней. Складався під 
час спеціального огляду кількості, озброєння і споряд
ження шляхти

Поручник -  другий за посадою після ротмістра офіцер у 
корогві; його заступник

Посполите рушення -  загальне ополчення шляхти повіту, 
воєводства, кількох воєводств, Корони, Великого 
князівства Литовського або всієї Речі Посполитої; оголо
шувалося у час найбільшої небезпеки для країни

Працовитий -  див. роботьньт
Презентація -  офіційне представлення на уряд або в суд 

доказів, напр., тіла загиблого
Привілей -  офіційний документ, що засвідчував певні права 

його власника
Прикоморок -  філія комори (головної митниці). Розміщу

валися на відгалуженнях головних торговельних шляхів
Примас -  перший єпископ. У Речі Посполитій цією найвищою 

духовною особою в католицькій церкві був за традицією 
(з 14 ст.) архієпископ гнєзненський. У політичному житті 
відігравав другу після короля роль. Виконував обов’язки 
керівника держави під час міжкоролів’я, проводив 
коронацію; діяв також у разі порушення королем законів 
держави

Припозов -  повторний позов у суд
Припоручення, приручення -  див. Арешт
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Приятель -  свідок
Пріор -  настоятель монастиря у домініканському, франци

сканському та деяких інших католицьких чернечих орде
нах (у бернардинів -  гвардіан)

Пробоство -  парафія, що включала кілька сіл, належних 
до однієї церкви або костелу; зазвичай більш значима, 
ніж плебанія. Поступово цими двома термінами поча
ли позначати тільки католицькі парафії, а уніатські на
зивали парохіями. Відповідно парафіяльних католиць
ких священиків називали пробощами або плебанами, а 
уніатських -  парохами

Провент -  прибуток, зиск
Провізія -  1) виплата процентів з боргу, те, що й видеркаф; 2) 

диплом на певну посаду
Провізор -  особа, призначена сеймом для збирання певних 

цільових сум (напр., на війну)
Продукт -  1) судовий процес; 2) виклад справи в суді
Прокламація -  офіційне оголошення, зокрема, про вбивць
Протестація -  скарга або заява, з якою скривджена сторона 

зверталася в суд. Всі протестації записувалися в актові кни
ги. Не обов’язково була підставою для судового розгляду, але 
викликала певні правові дії -  огляд місця події, засвідчення 
побоїв або збитків, інколи й затримання підозрюваного. 
Справа могла закінчуватися мировою угодою

Протокол -  актовий документ, в який вносили всі явки й 
особисті свідчення перед записом їх в актові книги (див. 
“Статут”, розд. IV, арт. 103)

Публікація -  внесення до гродських книг на території окре
мих воєводств, а також публічне оголошення, наприклад, 
баніції, універсалу тощо. Якщо це була конституція сей
му, її спочатку переписували або друкували і розсилали 
на місця, де її підшивали в актові книги

П’я т і -  пункт, в якому сходилися межі трьох або й більше 
земельних володінь

Радомський скарбовий трибунал -  найвища судова устано
ва для розгляду справ, стосовних великих заборговано
стей у податках. На цей трибунал притягалися поборці (в 
справах, пов’язаних зі збором податків) і старости (за не
виконання екзекуцій згідно з судовими вироками стосовно 
боржників). Права притягати шляхту трибунал не мав

Райця, радця, ратман -  член ради магістрату, органу міського 
самоуправління

Рата -  1) сплата частинами; 2) строки такої сплати
Рєбе/ілия -  бунт, повстання
Регент, реєнт -  управитель канцелярії ґродського суду (у 

земському суді цій посаді відповідав писар)
Реґімент -  1) військова частина; 2) полк (найчастіше чужо

земний найманий). Відповідно реґіментар -  це команду
вач певної частини війська, зокрема, той, хто заступав 
вакантне місце гетьмана, а також полковник

Рейтар -  найманий іноземний солдат важкої кінноти
Реквірувати -  домагатися чогось у суді
Рекоґніція -  підтвердження, зокрема, автентичності документа
Релаксація -  звільнення від покарання, визначеного вироком 

суду, наприклад, інфамії

Реляція -  офіційна заява возного (про надання позову до 
суду) або приватної особи

Респект -  повага
Ретента -  заборгованість при сплаті податку, недоїмка. 

Ретентор -  особа, за якою числиться заборгованість з 
податку

Роборація -  підтверджувальний запис; складався в разі, якщо 
приватні особи, уклавши якусь угоду, підтверджували 
свою домовленість у суді

Роботьньїй, робочий, працьовитий -  терміни, вжиті в ак
тових книгах для означення підданих -  селян

Рота -  1) текст присяги; 2) підрозділ в іноземному найманому 
війську Речі Посполитої; очолював його капітан

Ротмістр -  організатор і командир корогви. Посада виникла у 
15 ст., спочатку в найманих частинах (ротах) війська Речі 
Посполитої

Рукодайний -  за домовленістю, на підставі зобов’язання
Румація -  виконання судового або іншого офіційного 

рішення

Сейм -  станово-представницький орган Речі Посполитої, 
що мав законодавчі повноваження (крім шляхти, у ньому 
було представлено й духівництво; міщани й селяни права 
участі не мали). Всі справи вирішувалися одноголосно, 
кожен депутат мав право вето. Постанови сейму назива
лися конституціями. Сейми поділялися на конвокаційні 
(підготовчі) -  скликалися примасом після смерті короля; 
елекційні (для виборів короля, виборні); коронаційні; 
ординарні (звичайні, чергові, що відбувалися кожні два 
роки по 6 тижнів); екстраординарні (надзвичайні, з приводу 
якоїсь важливої події; продовжувалися 2 -4  тижні); вальні 
(загальні); конфедераційні (скликані конфедераціями)

Сеймик, рицарське коло -  зібрання шляхти воєводства або 
повіту. Основними були сеймики елекційні (передсеймо- 
ві) -  для виборів послів на сейм, депутатські -  для виборів 
депутатів у трибунал, реляційні, на яких заслуховувалися 
і затверджувалися сеймові постанови; були й сеймики 
екстраординарні. Збори шляхти кількох воєводств нази
валися генеральним сеймиком

Секвестр -  1) заборона або обмеження права користуватися 
майном, зокрема, маєтком; 2) обмеження прав людини, 
у т. ч. позбавлення волі; 3) передання спільного майна 
на зберігання до остаточного вирішення спору за нього, 
місце зберігання цього майна -  зазвичай при судах, у зам
ку; 4) приміщення для ув’язнення, тюрма

Секстерна -  фрагмент, зошит, з якого формувалася актова 
книга; зазвичай, за рік -  12 зошитів

Синдик -  представник і захисник у суді інтересів певної 
установи (магістрату, монастиря тощо) або приватної осо
би; зазвичай перебував у них на службі

Скарб -  державна казна; у Речі Посполитій вона поділялася на 
скарб Коронний і скарб Великого князівства Литовського. 
Існували й воєводські скарби

Скрипт -  запис
Славетний -  належний до верхівки міщанства, найвпли- 

вовішої й найзаможнішої його частини
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Словниі̂ термінів і застарілш^слів

Слобода -  вид поселення, жителі якого після заснування тим
часово звільнялися від податків та ін. повинностей

Совитість -  1) подвійна оплата; 2) штрафне подвоєння суми 
боргу за несвоєчасну сплату, йшло на користь кредитора

Сознанє, свідчення, зізнання -  особисте повідомлення в суді; 
у такій формі (а також у формі реляцій) до актових книг 
записували заяви возних або приватних осіб

Староство -  державний маєток, що надавався королем у кори
стування. Були двох видів: іродові староства приписувалися 
до судово-адміністративних центрів (замків, гродів) і були 
в користуванні державних службових осіб (королівських 
намісників) -  старост, як винагорода за службу. Негродові 
надавалися у держання як винагорода за окремі заслуги 
або здавалися в аренду чи в заставу за грошову позику. їхні 
державці теж називалися старостами. З 1562 р. державці 
старосте вносили в скарбницю кварту

“Статьии” -  з контексту документа випливає, що йдеться 
про стапелі для будівництва шкутів

Становисько -  військова стоянка, нічліг
Стація -  повинність (натуральна або грошова) для утриман

ня війська, послів, гінців тощо
Стражник -  службова особа, яка відповідала за оборону дер

жави від ворогів, найперше татар. Були в Короні й Литві, 
поділялися на великих і польних

Субстанція -  статки, майно, засоби існування
Судова присяга, юрамент -  офіційне засвідчення правдивості 

слів або дій. Була двох видів: для підданих -  присяга з 
колінопреклоненням, для шляхти -  з прикладенням руки 
до грудей

Суколектор -  помічник колектора
Сукцесія -  спадщина
Сукцесор -  спадкоємець
Суплементовий -  додатковий, резервний, поповнений. 

Зазвичай термін вживався щодо навербованого додатко
вого (суплементового) війська

Супліка -  прохання, скарга
Суфраган -  єпископ, який очолює кілька діоцезій

Такьрокь -  минулого року; такьрочньїй -  минулорічний
Тєраз -  тепер
Терміна -  документ, у якому записано судовий вирок
Тестамент -  духівниця, заповіт
Товариш корогви -  жовнір польської кінноти, шляхтич, який 

служив за жалування. Був зобов’язаний мати власний по
чет (челядь), який утримував на власний кошт. Почет, 
який на час Війни визначався в три коня, теж брав участь 
у бойових діях

Тракт -  у використаних для видання документах: адміні
стративна одиниця у магнатських латифундіях, зазвичай 
екстериторіального характеру: не входила до волостей, на 
території яких була. Найбільш характерний для Литви й 
Білорусі, наприклад, декілька трактів було в маєтностях 
Радзивіллів; відомі також у Чернігово-Сіверщині

Трактамент -  платня ротмістрові. Див. також жолд

Трибунальський суд -  апеляційний суд. Для українських 
воєводств у складі Корони Польської таким судом був 
Головний люблінський трибунал

Ув’язання -  офіційний вступ (введення) певної особи у 
володіння чи власність маєтком, землею, будинком, під
даними. Зазвичай здійснювалося возним після рішення 
суду (“Статут”, розд. IV, арт. 98)

Україна -  традиційний козацький регіон -  південь Київсько
го воєводства. Поступово назва закріплювалася за тере
нами створеної в ході Національно-визвольної війни дер
жави, а відтак набувала політичного змісту

Ультнма -  в кінці
Універсал -  акт державно-адміністративної влади, призна

чений для широкого повідомлення про якусь справу, або 
розпорядчого характеру. Мав вищу юридичну силу щодо 
ін. правових документів

Урожоньїй -  шляхетний, шляхтич
Уряд -  служба, виконавчий апарат. Складався з певного 

штату службовців (урядників), які безпосередньо вико
нували функції державного і господарського керування 
у воєводствах, повітах, магнатських маєтках. У виданні 
найбільше йдеться про уряд ґродського суду (ґродський 
уряд), який провадив поточну адміністративно-нотарі
альну роботу між судовими сесіями (рочками)

Усьтавичьнє -  постійно, весь час
Уцьтивьш, утьсцнвьій -  термін, вжитий в актових книгах 

для означення частини міщанства, за спостереженнями -  
переважно верхівки з приватновласницьких міст

Фактор -  уповноважений або посередник у господарських 
справах

Ферезія -  чоловічий, а також жіночий довгий неперепояса- 
ний легко підшитий верхній одяг без коміра

Фільварок -1) панський двір з комплексом споруд; 2) маєток, 
господарювання в якому велося на основі волочної поміри 
і панщини підданих; орієнтований на ринок

Фуидитус -  цілком, повністю
Фундуш -  земельні угіддя (у т.ч. з селянами), гроші, кош

товності тощо, пожертвувані на конфесійні або благодійні 
потреби

Хорогва, хоругва -  див. Корогва
Хоружий, хоруговий пан -  1) охоронець прапора, прапороно

сець -  були коронні, дворні, земські й повітові; 2) третій за 
посадою (після ротмістра і поручника) офіцер корогви

Цероґраф -  розписка, письмове позикове зобов’язання. Див. 
також Квит

Цина -  олово

Цло -  див. Мито
Чата -  сторожовий загін, військовий дозор; частина військо

вого підрозділу
Чинш -  податок, плата (грошова або натуральна), насампе

ред за користування землею
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Чопове -  податок на пиво, горілку, мед тощо

Шафар -  1) розпорядник податкових грошей; 2) митник;
3) службовець у фільварку, економ

Шкута -  вид річкового судна; зазвичай на ньому сплавляли 
збіжжя до м. Гданськ (Польща)

Шпихлір, шпіхлер -  господарське приміщення для зберігання 
зерна; комора

Штука -  одиниця виміру тканин 

Юрамент -  див. Судова присяга
Юридика -  адміністративно відокремлена частина королів

ського міста або передмістя, що була під владою окре
мого землевласника, церкви або монастиря і на яку не 
поширювалося міське самоуправління. З 1611 р. всі при
ватновласницькі міщани з юридик платили в скарб подат
ки й побори, встановлені міською радою



Сейми в Речі Посполитій, 
що відбулися упродовж 1648-1657 років

Конституції та інші ухвалені на сеймах документи є над
звичайно інформативними щодо загальної обстановки у 
Речі Посполитій періоду Національно-визвольної війни і, 
зокрема, щодо Волинського, Київського, Брацлавського і 
Чернігівського воєводств. Саме тому упорядники поставили 
за мету детальне анотування сеймових актів (так само як і 
документів сеймиків). Однак з’ясувалося, що з 11 сеймів, 
які відбулися упродовж 1648 -  1657 рр. (фактично -  1648 -  
1655 рр.), у ЦЦІАК України збереглися конституції лише трьох 
з них. Через те довелося дещо порушити принцип формуван
ня збірника (його основа -  документи з актових книг ЦЦІАК 
України) й конституції або інші акти решти сеймів (за винят
ком двох зірваних, документи яких не публікувалися -  див. 
про це у таблиці) анотувати за виданням “Volumina Legum”, 
т. 4 (повний бібліографічний опис видань, використаних при 
складанні цього додатку, додається). Ці анотації включено в 
першу частину збірника за датами ухвали документів.

Першу і другу колонки таблиці сформовано за “Volumina 
Legum”, т. 4 з посиланням на сторінки цього видання у 
колонці № 2; дати проведення сеймів наведено за розвідкою 
Jaroslava Stolicki “Prolongowanie sejmów w drugiej połowie
XVII wieku”.

Вольність -  зривати сейми в злій годині, 
Більшу неволю собі, Польщо, чиниш!

Війни -  змагальні, і ворог -  суворий, 
Згоди ж немає, -  впаде клейнот скоро

Данило Братковський.
З польської мови переклав 

Валерій Шевчук

Для деяких коментарів у колонці № 4 використано працю 
М. І. Павлищева “Польская анархия при Яне-Казимире и во- 
йна за Украйну”, т. 2.

У колонці № 3, крім архівних посилань на анотовані 
документи сеймів, зроблено посилання на деякі справи з 
ф. 1230, Документи з історії Національно-визвольної війни 
українського народу середини 17 ст. Колекція фотокопій з 
польських архівів; більшість з них в основну частину збірника 
не включено.

У колонці № 4, зокрема, вказано, за якою саме датою слід 
шукати у першій частині видання анотації на конституції 
сеймів, що збереглися у фондах ЦЦІАК України.

Нагадаємо, що дати наведено згідно з прийнятим у Речі 
Посполитій новим стилем літочислення. Слід відмітити, що 
звичайні сейми тривали 6 тижнів, а надзвичайні -  два тижні, 
однак у період, якому присвячено збірник, таке установлення, 
як видно з таблиці, порушувалося.

Звертаємо увагу дослідників на те, що останній вклю
чений у таблицю сейм датовано 1655 р. Упродовж 1656 -  
1657 рр. сейми у Речі Посполитій не відбувалися.

Назва сейму, дата і місце 
його проведення

Основні документи 
сеймів, дати їх ухвалення 
і посилання на сторінки 
“Volumina Legum”, т. 4.

Документи стосовно роботи сеймів, 
що зберігаються в 
ЦЦІАК України

Примітки

Сконфедерований 
конвокаційний 
сейм Корони і 
Великого князівства 
Литовського, 
16.07-1.08 1648 р., 
м. Варшава

Ухвала від 16 липня, 
с. 74-87

Діаріуш цього сейму див. ф. 1230, 
оп.1, спр.90. Фотокопія з АвАХ)

Діаріуш в основній частині 
збірника не анотовано, 
бо збірник, за невеликим 
винятком, базується тільки 
на документах з актових 
книг, що зберігаються в 
ЦЦІАК України

107 - 8-929 ^  849



Наукрво-довідкрвий апарат

Назва сейму, дата і місце 
його проведення

Основні документи 
сеймів, дати їх ухвалення 
і посилання на сторінки 
“Уоїшпіпа І ^ и т ”, т. 4.

Документи стосовно роботи сеймів, 
що зберігаються в 
ЦЦІАК України

Примітки

Елекційний, 6.10— 
16.11(23). 11 1648 р., 
між Варшавою і 
Волею [передмістям 
Варшави]

А кти:
1) Порядок на 

сеймі вальному 
елекційному..., від 
6 жовтня, с. 87-98

2) Голосування 
воєводств і земель 
коронних та Вели
кого князівства 
Литовського... від 
17 листопада

Діаріуш цього сейму див. ф.1230, 
оп.1, спр.92. Фотокопія з АвАО

Див. попередню примітку.
У Volumina Legum. -  Т.4. -  
С.166, після акта про вибори 
короля 17 листопада 1648 р. 
вказано: Finis Interregni 
(Кінець міжцарів’я). 
Церемоніальні акти 
відбувалися до 23.11

Коронаційний, 
19.01-14.02 1649 р., 
м. Краків

Конституція [дату не 
вказано], с. 120-127

Датою коронації Яна- 
Казимира М. І. Павлищев 
у згаданій праці назвав 
17 січня 1649 р. (с. 28)

Звичайний, 22.11
1649 р . - 12.01.
1650 р., м. Варшава

Конституція від 
22 листопада, с. 127-145

В архіві збереглося два примірники 
конституції цього сейму: запис в 
актовій книзі від 12 лютого 1650 р. -  
ф. 25, оп.1, спр. 264, арк. 129—
156 зв., акт 18 і запис після 30 квітня 
1650 р.-ф . 11, оп. 1,спр. 13, 
арк. 170-195 зв., акт 149.
Див. також у ф. 1230, оп. 1 фотокопії 
документів з польських архівів:
1) Інструкція послам Війська 

Запорозького на сейм 1649 р. 
за підписом гетьмана Богдана 
Хмельницького. Листопад 1649 р. 
(спр. 299);

2) Документи про ратифікацію на 
сеймі Зборівського договору 
(спр.101)

На сеймі йшлося про 
Зборівський договір 1649 р. 
Анотацію на цю конституцію 
див. у першій частині 
видання за датою запису в 
актові книги -  12 лютого і 
після 30 квітня 1650 р. 
Документи з ф.1230 у 
збірнику не анотовано: див. 
примітку до першої позиції 
цього додатку

Надзвичайний, 
5.12.-24.12 1650 р., 
м. Варшава

Конституція і ухвала від 
5 грудня, с. 152-158

В архіві є два примірники 
конституції цього сейму: запис в 
актовій книзі від 23 січня 1651 р. -  
ф.25, оп.1, спр.269, арк.72-90 зв., 
акт 56 і запис від 24 січня 1651 р. -  
ф.28, оп.1, спр.87, арк.460 зв- 
477 зв., акт 342

Анотацію на цю конституцію 
див. у першій частині 
видання за датами запису в 
актові книги -  23 і 24 січня 
1651 р.

Звичайний, 26.01— 
11.03 1652 р., 
м. Варшава

Документи не 
опубліковано, бо роботу 
сейму було зірвано

У ф.1230, оп.1 є дві асигнації -  
короля і сенаторів, про затвердження 
умов Білоцерківського договору 
1651 р. -  спр.39, арк. 1-2, фотокопії 
з документів, що зберігаються у 
воєводському архіві м. Гданськ.
Див. також у ф.1230, оп.1 фотокопії 
документів:
1) Пункти Білоцерківської угоди 

1651р. (спр.36,42,224 і 331);
2) Універсал Яна Казимира 

від 10 березня 1652 р. про 
затвердження цієї угоди (спр. 188)

На сеймі йшлося про 
Білоцерківський договір 
1651р.
Як виняток, у збірнику 
анотовано обидві асигнації 
(безпосередньо стосуються 
сейму) -  див. їх у першій 
частині видання; записи від 
13 і 14 березня 1652 р.

Надзвичайний, 
23.07-17.08 1652 р., 
м. Варшава

Конституція від 
23 липня, с. 165-183

Роботу сейму було скорочено 
з шести до двох тижнів, 
про це записано в його 
конституції



Сейми в (Речі ОТоспоштій

Назва сейму, дата і місце 
його проведення

Основні документи 
сеймів, дати їх ухвалення 
і посилання на сторінки 
“Volumina Legum”, т. 4.

Документи стосовно роботи сеймів, 
що зберігаються в 
ЦДІАК України

Примітки

Надзвичайний, 
24.03-18.04 1653 р., 
м. Брест-Литовський

Конституція і ухвала від 
24 березня, с. 183-204

Див. ф.1230, оп.1, спр. 116: Меморіал 
К. Тшебиського про скликання 
екстраординарного двотижневого 
сейму в Бресті. 1653 р. Уривок. 
Фотокопія документа з польського 
архіву

У збірнику документ 3 
ф. 1230 не анотовано

Звичайний, 
11.02-28.03 1654 р., 
м. Варшава

Документи не 
опубліковано, бо роботу 
сейму було зірвано

М.І.Павлищев у згаданій 
праці (с.116) вказує, що сейм 
зірвано в квітні 1654 р.

Надзвичайний, 
9.06-21.07 1654 р., 
м. Варшава

Конституція і ухвала від 
9 червня, с. 204-206

Роботу сейму було скорочено 
з шести до трьох тижнів, 
про це записано в його 
конституції

Надзвичайний, 
19.05-20.06 1655 р., 
м. Варшава

Конституція і ухвала від 
19 травня, с. 221-238

В архіві є примірник конституції 
цього сейму -  див. ф.25, оп.1, 
спр.280, арк.632-653 зв., акт 480

Анотацію на цю конституцію 
див. у першій частині 
видання за датою запису 
в актову книгу -  10 липня 
1655 р.

Список видань, використаних при складанні додатка

1. Volumina Legum: Prawa, Konstytucye у Przywileie 
Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego у 
wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech 
koronnych od seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do 
ostatniego seymu. -  Volumen Qvartum ad anno 1641 ag annum 
1668. Petersbürg, 1859.

2. Павлищев H. И. Польская анархия при Яне-Казимире и 
война за Украйну. -  Т. 2. -  СПб., 1887.

3. Chronologia polska. Warszawa, 1957.
4. Stolicki Jarosław. Prolongowanie sejmów w drugiej połowie

XVII wieku // Czasopismo Prawno-Historyczne. -  T. XLIX -  
zeszyty 1-2 za rok 1997. -  Poznań, 1998. -  C. 247-264.





Сеймики Волинського, 
Київського, Брацлавського 
і Чернігівського воєводств Речі Посполитої, 
що відбулися упродовж 1648 -1657 років

Ухвали (лявдуми), інструкції та інші документи сейми
ків є одним з найбільших інформативних джерел до історії 
Національно-визвольної війни, включених у збірник. Саме 
тому упорядники детально анотували їх у першій частині ви
дання, а основні відомості про сеймики звели ще й у цей окре
мий додаток-таблицю. Він включає 61 позицію. Наведений пе
релік не є повним через втрату частини актових книг; це стає 
очевидним з аналізу поданих у таблиці відомостей. Найкраще 
збереглися документи сеймиків Волинського воєводства (їх 
переважно записано в актові книги ф. 25, Луцький ґродський

Тим-то по тижню ми сеймики тягнем,
Бо якнайдовше в ораціях бавим.

Крик: “Не дозволю!” -  одне має слово.
Що не дозволиш, о дурноголово?

Данило Братковський.
З польської переклав Валерій Шевчук

суд). Набагато меншою за обсягом є інформація про сеймики 
інших трьох воєводств, шляхта з яких у переважній більшості 
змушена була перебратися на Волинь і групувалася навколо 
м. Володимир, яке стало для них своєрідним центром (ці 
відомості переважно зафіксовано у ф. 28, Володимирський 
ґродський суд).

Нагадаємо, що пошук потрібної анотації слід здійсню
вати в першій частині видання за датами записів документів в 
актові книги: ці дати наведено в останній колонці таблиці під 
назвою “Примітки”.

Дата
проведення

сеймику

Місце
проведення

сеймику

Назва 
воєводства, 

шляхта якого 
збиралася на 

сеймик

Назва
сеймику Вид акта Легенда Опубліковано Маршалок сеймику. 

Примітки

1648 рік

Червня 25 м. Луцьк Волинське маніфестація
поборці
несплаченого
подвійного
подимного
податку,
ухваленого
25 червня
1648 р.
сеймиком
Волинського
воєводства

ф. 25, оп. 1, 
спр. 186, 
арк. 529 зв. -  
530,акт 74

Документів, що 
безпосередньо 
стосуються цього 
сеймику, в актових 
книгах не виявлено. 
3 кількох згадок 
про нього найбільш 
інформативною 
є згадана 
маніфестація 
поборці, записана 
в актову книгу 
14 березня 1653 р.

1649 рік

Березня
15

м. Луцьк Київське реляційний ухвала
(лявдум)
сеймику

ф. 25, оп. 1, 
спр. 262, 
арк. 83-89, 
акт 44

АЮЗР. -  
Ч. II.-Т. 1.- 
С. 349-361; 
Ч. III. -  
Т.4.- 
С. 74-82

Владислав
Хребтович.

Обидва документи 
записано в актову 
книгу 17 березня



Тґаукрво-Ьовгдк^еий апарат

Дата
проведення

сеймику

Місце
проведення

сеймику

Назва 
воєводства, 

шляхта якого 
збиралася на 

сеймик

Назва
сеймику Вид акта Легенда Опубліковано Маршалок сеймику. 

Примітки

запис про
обрання
депутатів від
воєводства
до Головного
люблінського
трибуналу

ф. 25, оп. 1, 
спр. 262, 
арк. 89 і зв., 
акт 46

Березня
15-17

м. Луцьк Волинське реляційний ухвала

інструкція 
послам від 
сеймику до 
короля

ф. 25, оп. 1, 
спр. 262, 
арк. 89зв-
91 зв., 
акт 47

ф. 25, оп. 1, 
спр. 262, 
арк. 91 зв. -
92 зв., 
акт 48

АЮЗР. -  
Ч. II.-Т. 1.- 
С. 362-366; 
Ч. III. -  
Т.4.- 
С. 83-86

АЮЗР. -  
Ч. II.-Т. 1.- 
С. 367-369; 
Ч. III. -  
Т.4. -  
С. 86-87

Криштоф
Линевський.

Обидва документи 
записано в актову 
книгу 17 березня

Травня 14 м. Луцьк Волинське реляційний ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 262, 
арк. 275- 
277, акт 145

АЮЗР. -  
Ч.ІІІ. -  
Т.4.- 
С. 198-208

Ян Кашовський.

Початок акта не 
зберігся, тому дату 
проведення сеймику 
встановлено за ін. 
документами.
В актову книгу його 
записано 15 травня

Вересня
13

м. Луцьк Волинське депутат
ський

запис про 
обрання 
депутатів від 
воєводства до 
трибуналь
ських судів

ф. 25, оп. 1, 
спр. 262, 
арк. 538 зв. -  
539 зв., 
акт 7

Владислав Немирич.

Сеймики 
Київського, 
Брацлавського і 
Чернігівського 
воєводств, згідно 
з королівськими 
універсалами від 
25 серпня 1649 р. 
(записані в актову 
книгу 4 вересня), 
мали відбутися 
13 вересня у 
м. Володимир (див. 
відповідні анотації). 
Однак документів 
цих сеймиків не 
виявлено

Жовтня 11 м. Луцьк Волинське елекційний інструкція 
послам від 
воєводства на 
сейм

ф. 25, оп. 1, 
спр. 262, 
арк. 603- 
604 зв., 
акт 18

АЮЗР. -  
Ч. III. -  
Т.4.- 
С.347-348

Богуслав Гораїн.

Інструкцію в актову 
книгу записано 
15 жовтня



Сеймищі

Дата
проведення

сеймику

Місце
проведення

сеймику

Назва 
воєводства, 

шляхта якого 
збиралася на 

сеймик

Назва
сеймику Вид акта Легенда Опубліковано Маршалок сеймику. 

Примітки

Жовтня 11 м. Володи
мир

Брацлавське елекційний інструкція 
послам від 
воєводства на 
сейм

ф. 28, оп. 1, 
спр. 85, 
арк. 476- 
480 зв., 
акт 343

АЮЗР. -  
Ч. III. -  
Т.4.- 
С. 334-342

Стефан Святополк 
Четвертенський.

Інструкцію в актову 
книгу записано 
12 жовтня

1650 рік

Лютого 7 м. Луцьк Волинське реляційний ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 264, 
арк. 99 і зв., 
акт 59

АЮЗР. -  
Ч. III. -  
Т.4.- 
С.398-399

Андрій Заленський.

В актову книгу 
ухвалу записано 
8 лютого

Березня 7 м. Жито
мир

Київське і 
Чернігів
ське

реляційний,
об’єднаний

ухвала ф. 11, оп. 1, 
спр. 3, 
арк. 28 і зв., 
29 зв., 
акт 57

АЮЗР. -  
Ч. III. -  
Т .4.- 
С. 410-416

Криштоф Тишкевич.
(Київське
воєводство),
Прокіп Верещака 
(Чернігівське).

В актову книгу 
ухвалу записано 
7 березня. 
Проведення цього 
сеймику спочатку 
було намічено на 
7 лютого (так само 
як Волинського 
воєводства), 
упродовж лютого 
його ще двічі 
переносили, аж 
поки він не відбувся 
7 березня -  див. 
відповідні анотації у 
1-й частині збірника

Квітня 4 м. Жито
мир

Київське елекційний універсал
київського
воєводи

універсал
київського
воєводи

ф. 11, оп. 1, 
спр. 13, 
арк. 114 зв. -  
115, акт 492

ф. 11, оп. 1, 
спр. 13, 
арк. 133-134, 
акт 108

Першим 
універсалом від 
19 березня 1650 р. 
Адам Кисіль (запис 
в актовій книзі 
від 22 березня) 
призначив сеймик 
для елекції 
земських урядовців 
замість двох 
померлих, другим, 
від 4 квітня (запис 
того самого числа), 
сеймик було 
скасовано

Вересня
12

м. Жито
мир

Київське депутат
ський

ухвала ф. 11, оп. 1, 
спр. 13, 
арк. 499 і зв., 
акт 492

АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 503-504; 
Памятни- 
ки...-Т.2.- 
Отд. III. -  
С. 40-48

Криштоф Тишкевич.

Обидва документи 
записано в актову 
книгу 12 вересня

108* -*•855***



Яаукрво-довгдкрвий апарат

Дата
проведення

сеймику

Місце
проведення

сеймику

Назва 
воєводства, 

шляхта якого 
збиралася на 

сеймик

Назва
сеймику Вид акта Легенда Опубліковано Маршалок сеймику. 

Примітки

запис про 
обрання 
сеймиком 
депутатів до 
трибуналь
ських судів

ф. 11, оп. 1, 
спр. 13, 
арк. 498 і зв., 
акт 490

Вересня
12

м. Жито
мир

Чернігів
ське

депутат
ський

ухвала

запис про 
обрання 
сеймиком 
депутатів до 
трибуналь
ських судів

ф. 11, оп. 1, 
спр. 13, 
арк. 499 зв. -  
500 зв., 
акт 493

ф. 11, оп. 1, 
спр. 13, 
арк. 498 зв., 
акт 491

АЮЗР. -  
Ч. III. -  Т. 4. -  
С. 505-506; 
Памятни- 
КИ...-Т.2.- 
Отд. III. -  
С. 49-56

Миколай Кисіль.

Обидва документи 
записано в актову 
книгу 12 вересня

Жовтня 1 м. Жито
мир

Київське, 
Житомир
ський повіт

універсал
житомир
ського
старости

ф. 11, оп. 1, 
спр. 13, 
арк. 544 зв., 
акт 538

Крім цього 
універсалу 
Криштофа 
Тишкевича (запис 
в актову книгу 
від 27 вересня) 
про призначення 
сеймику, ін. згадок 
про нього не 
виявлено

Жовтня 7 Київське і 
Волинське

партику
лярні

універсал
короля

ф. 11, оп. 1, 
спр. 13, 
арк. 589 зв., 
акт 585 
ф. 25, оп. 1, 
спр. 264, 
арк. 1400- 
1401 зв., 
акт 73

-

В актові книги 
універсал записано 
29 жовтня (ф. 11) і 
31 жовтня (ф. 25). 
Ін. згадок не 
виявлено.
Див. наступну 
позицію

Листопа
да 7

м. Жито
мир

Київське елекційний інструкція 
послам від 
воєводства на 
сейм

ф. 11, оп. 1, 
спр. 3, 
арк. 142 і зв., 
акті 11 (без 
закінчення); 
спр. 13, 
арк. 596 зв. -  
599 зв., 
акт 593

АЮЗР. -  
Ч. III. -  
Т.4.- 
С. 523-530

Владислав Немирич.

Інструкцію в актові 
книги записано 
7 листопада

1651 рік

Січня 12 м. Луцьк Волинське реляційний ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 269, 
арк. 28-30 зв., 
акт 26

АЮЗР. -  
Ч. III. -  
Т.4.- 
С. 543-546

Юрій-Олександр
Остророг.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 13 січня

856



Сеймику

Дата
проведення

сеймику

Місце
проведення

сеймику

Назва 
воєводства, 

шляхта якого 
збиралася на 

сеймик

Назва
сеймику Вид акта Легенда Опубліковано Маршалок сеймику. 

Примітки

Січня 24 м. Жито
мир

Київське реляційний скрипт ф. 11, оп. 1, 
спр. 14, 
арк. 35 зв. -  
36

Ян Проскура 
Сущанський.

В актову книгу 
скрипт записано 
25 січня

Травня 9 м. Луцьк Волинське ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 269, 
арк. 570 -  
571 зв., 
акт 18

Вацлав Гулевич.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 9 травня

Липня 14 поблизу 
м. Берес
течко, 
в обозі 
коронного 
війська

Волинське екстраор
динарний

ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 269, 
арк. 682 зв. -  
685,акт 3

АЮЗР. -  
Ч. III. -  
Т .4.- 
С. 595. 
Анотація II

Станіслав-Казимир
Беневський.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 21 липня

Вересня
11

м. Жито
мир

Чернігів
ське

депутат
ський

запис про 
обрання 
сеймиком 
депутатів до 
трибуналь
ських судів

ф. 11, оп. 1, 
спр. 14, 
арк. 76 зв. -  
77

Петро Харевський.

Запис в актову 
книгу зроблено 
11 вересня

Вересня
11

м. Жито
мир

Київське депутат
ський

запис про 
обрання 
сеймиком 
депутатів до 
трибуналь
ських судів

ф. 11, оп. 1, 
спр. 14, 
арк. 77 зв. -  
78

Олександр
Цеклінський.

Запис в актову 
книгу зроблено 
11 вересня

Грудня 15 Житомир
ський і 
Овруць
кий повіти 
Київського 
воєводства

Йдеться 
про два 
окремі 
повітові 
сеймики

універсал
житомир
ського
старости
Криштофа
Тишкевича

ф. 11, оп. 1, 
спр. 14, 
арк. 172 зв. -  
173

Ухвал або ін. 
документів цих 
двох повітових 
сеймиків в актових 
книгах не виявлено. 
Запис універсалу 
в актову книгу 
зроблено 12 грудня

Грудня 15 м. Жито
мир

Київське елекційний інструкція 
послам від 
воєводства на 
сейм

запис про 
гарантію 
виплат 
послам на 
сейм

ф. 11, оп. 1, 
спр. 14, 
арк. 173-177

ф. 11, оп. 1, 
спр. 14, 
арк. 181 і зв.

АЮЗР. -  
Ч. II.-Т. 1.- 
С. 414—425

Криштоф Тишкевич.

В актову книгу 
інструкцію 
записано 15 грудня.

Запис в актову 
книгу зроблено 
15 грудня

Грудня 15 м. Жито
мир

Чернігів
ське

елекційний інструкція 
послам від 
воєводства на 
сейм

ф. 11, оп. 1, 
спр. 14, 
арк. 179 — 
180 зв.

АЮЗР. -  
Ч. II.-Т. 1.- 
С. 426-433

Прокіп Татомир.

В актову книгу 
інструкцію 
записано 15 грудня



Яаукрво-довідкрвий апарат

Дата
проведення

сеймику

Місце
проведення

сеймику

Назва 
воєводства, 

шляхта якого 
збиралася на 

сеймик

Назва
сеймику Вид акта Легенда Опубліковано Маршалок сеймику. 

Примітки

Грудня 16 м. Луцьк Волинське елекційний інструкція 
послам від 
воєводства на 
сейм

ф. 25, оп. 1, 
спр. 269, 
арк. 1088 -  
1097 зв., 
акт 25

АЮЗР. -  
Ч. II.-Т. 1.- 
С. 391-414

Роман Загоровський.

В актову книгу 
інструкцію 
записано 16 грудня

1652 рік
Червня 11 м. Володи

мир
Волинське елекційний інструкція 

послам від 
воєводства на 
сейм

ф. 28, оп. 1, 
спр. 88, 
арк. 643 зв. -  
646, акт 471

АЮЗР. -  
Ч,ІІ.-Т. 1.- 
С. 434-439

Станіслав-Казимир
Беневський.

В актову книгу 
інструкцію 
записано 11 червня

Липня 8 Волинське універсал
короля

АЮЗР. -  
Ч. III. -  
Т.4.- 
С. 743-747

Універсал 
від 23 червня 
1653 р. подано 
за публікацією в 
АЮЗР: її зроблено 
з актових книг 
Кременецького 
ґродського суду, 
однак цей акт, 
так само як ін. 
згадки про сеймик, 
виявити не вдалося

Жовтня 22 м. Турійськ Волинське реляційний Документів, що 
безпосередньо 
стосуються цього 
сеймику, в актових 
книгах не виявлено. 
Однак опосередко
ваних згадок про 
його рішення, 
насамперед про збір 
подимного податку, 
збереглася велика 
кількість (див. 
в обох частинах 
видання за 1653 р.)

1653 рік
Березня 8 м. Луцьк Волинське елекційний інструкція 

послам від 
воєводства на 
сейм

ф. 25, оп. 1, 
спр. 273, 
арк. 216 — 
223 зв., 
акт 14

АЮЗР. -  
Ч. II.-Т. 1.- 
С. 440-455

Ян Кашовський.

Інструкцію в актову 
книгу записано 
8 березня

Березня 8 м. Володи
мир

Київське, 
Брацлавське 
і Чернігів
ське

елекційний,
об’єднаний

інструкція 
послам від 
воєводств на 
сейм

ф. 28, оп. 1, 
спр. 89, 
арк. 582- 
585 зв., 
акт 430

АЮЗР. -  
Ч. II.-Т. 1.- 
С. 456-463

Ян Крентовський
(Київське
воєводство),
Петро Домбровський 
(Брацлавське), 
Стефан Іваницький 
(Чернігівське).

Інструкцію в актову 
книгу записано 
8 березня

858



Сеймики

Дата
проведення

сеймику

Місце
проведення

сеймику

Назва 
воєводства, 

шляхта якого 
збиралася на 

сеймик

Назва
сеймику Вид акта Легенда Опубліковано Маршалок сеймику. 

Примітки

Травня 5 м. Луцьк Волинське реляційний ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 273, 
арк. 416- 
417зв., 
акт 6

Ян Шимкович 
Шклинський.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 5 травня

Червня 20 м. Луцьк Волинське екстраор
динарний

ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 273, 
арк. 699 і зв., 
акт 74

Міхал Загоровський.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 20 червня

Серпня 11 м. Луцьк Волинське екстраор
динарний

ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 273, 
арк. 849- 
850 зв., 
акт 14; 
ф. 28, оп. 1, 
спр. 89, 
арк. 907- 
909 зв., 
акт 630

Томаш Линевський.

В актові книги 
ухвалу сеймику 
записано 12 серпня 
(ф. 25) і 15 серпня
(Ф- 28)

Серпня 29 м. Луцьк Волинське екстраор
динарний

ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 273, 
арк. 892 і зв., 
акт 54

Адам Гулевич.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 30 серпня

Грудня 31 м. Володи
мир

Київське, 
Брацлавське 
і Чернігів
ське

елекційний,
об’єднаний

інструкція 
послам від 
воєводств на 
сейм

ф. 28, оп. 1, 
спр. 90, 
арк. 641- 
645, акт 525

АЮЗР. -  
Ч. II.-Т. 1.- 
С. 789-797

Теодор
Гуменецький
(Київське
воєводство),
Ян Пісочинський 
(Брацлавське), 
Стефан Іваницький 
(Чернігівське).

Інструкцію в актову 
книгу записано 
2 січня 1654 р.

1654 рік
Травня 19 м. Володи

мир
Київське, 
Брацлавське 
і Чернігів
ське

елекційний,
об’єднаний

інструкція 
послам від 
воєводства на 
сейм

ф. 28, оп. 1, 
спр. 90, 
арк. 871 — 
875 зв., 
акт 663

Томаш
Казимирський
(Київське
воєводство),
Ян Кудевич
Купчинський
(Брацлавське),
Адам Буркацький 
(Чернігівське).

Інструкцію в актову 
книгу записано 
20 травня

Серпня 11 м. Луцьк Волинське реляційний ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 275, 
арк. 391— 
392, акт 433;

Дмитро Урсул 
Рудецький.



Наукрво-довгдіфвий апарат

Дата
проведення

сеймику

Місце
проведення

сеймику

Назва 
воєводства, 

шляхта якого 
збиралася на 

сеймик

Назва
сеймику Вид акта Легенда Опубліковано Маршалок сеймику. 

Примітки

ф. 28, оп. 1, 
спр. 90, 
арк. 1004 -  
1006 зв., 
акт 763

В актові книги 
ухвалу сеймику 
записано 11 серпня 
(ф. 25) і 21 серпня
(Ф- 28)

Вересня
14

м. Володи
мир

Чернігів
ське

реляційний ухвала ф. 28, оп. 1, 
спр. 90, 
арк. 1061 зв. -  
1062 зв., 
акт 805

АЮЗР. -  
Ч. II.-Т. 1.- 
С. 475-478

Якуб Война 
Оранський.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 16 вересня

[Кінець
грудня]

м. Креме
нець

Волинське елекційний маніфестація
поборці

маніфестація
поборці

ф. 25, оп. 1, 
спр. 278, 
арк. 624 зв. -  
625 зв., 
акт 21
ф. 25, оп. 1, 
спр. 278, 
арк. 194 і зв. 
акт 49

-

Поборця Костантий 
Сенюта записав 
свою маніфестацію 
в актову книгу 
22 січня 1655 р.
Цю маніфестацію 
внесено в актові 
книги 9 лютого 
1655 р.
Ухвали або ін. 
документи власне 
сеймику не 
збереглися. Непрямі 
згадки про нього -  
у названих 
маніфестаціях, а 
також юраментах -  
див. відповідну 
таблицю у 2-й 
частині збірника

1655 рік
Квітня 28 м. Луцьк Волинське елекційний інструкція ф. 25, оп. 1, 

спр. 280, 
арк. 375- 
382, акт 292

- Юрій Вільгорський.
Інструкцію послам 
від воєводства на 
сейм в актову книгу 
записано 28 квітня

Квітня 28 м. Володи
мир

Брацлавське 
і Чернігів
ське

елекційний,
об’єднаний

інструкція 
послам від 
воєводства на 
сейм

ф. 28, оп. 1, 
спр. 91, 
арк. вП- 
вІЗ, акт 141

АЮЗР. -  
Ч. II.-Т. 2 .- 
С. 4-7

Криштоф Кордиш
(Брацлавське
воєводство),
Криштоф
Кольчицький
(Чернігівське).
Інструкцію в актову 
книгу записано 
28 квітня

Квітня 28 м. Володи
мир

Київське елекційний ухвала

інструкція 
послам від 
воєводства на 
сейм

ф. 28, оп. 1, 
спр. 91, 
арк. 817 зв. -  
819, акт 143
ф. 28, оп. 1, 
спр. 91, 
арк. 813 — 
817зв., 
акт 142

АЮЗР. -  
Ч. II.-Т. 2.- 
С. 1-3

АЮЗР. -  
Ч. II. -  
Т.2.- 
С. 7-13

Андрій
Мощеницький.

Обидва документи 
записано в актову 
книгу 28 квітня



Сеймикц

Дата
проведення

сеймику

Місце
проведення

сеймику

Назва 
воєводства, 

шляхта якого 
збиралася на 

сеймик

Назва
сеймику Вид акта Легенда Опубліковано Маршалок сеймику. 

Примітки

Липня 16 м. Луцьк Волинське реляційний ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 280, 
арк. 669- 
673 зв., 
акт 491

Адам Харлинський.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 17 липня

Серпня 9 м. Володи
мир

Київське екстраор
динарний

ухвала ф. 28, оп. 1, 
спр. 91, 
арк. 901 зв. -  
903, акт 245

АЮЗР. -  
Ч. II. -  
Т.2.- 
С. 13-16

Томаш
Казимирський.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 9 серпня

Серпня 19 м. Луцьк Волинське екстраор
динарний

ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 280, 
арк. 745 зв. -  
746 зв., 
акт 545

Богуслав Гораїн.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 21 серпня

Вересня
13

м. Володи
мир

Київське депутат
ський

ухвала

запис про 
обрання 
сеймиком 
депутатів до 
трибуналь
ських судів

ф. 28, оп. 1, 
спр. 91, 
арк. 951 — 
952, акт 282
ф. 28, оп. 1, 
спр. 91, 
арк. 952 і зв., 
акт 283

АЮЗР. -  
Ч.ІІ. -  
Т.2.- 
С. 16-18

Теодор
Гуменецький.

Обидва документи 
записано в актову 
книгу 13 вересня

Вересня
13

м. Володи
мир

Брацлавське депутат
ський

запис про 
обрання 
сеймиком 
депутатів до 
трибуналь
ських судів

ф. 28, оп. 1, 
спр. 91, 
арк. 953 і зв., 
акт 284

Миколай Дзик.

Запис в актову 
книгу зроблено 
13 вересня

Вересня
13

м. Володи
мир

Чернігів
ське

депутат
ський

запис про 
обрання 
сеймиком 
депутатів до 
трибуналь
ських судів

ф. 28, оп. 1, 
спр. 91, 
арк. 953 зв., 
акт 285

Адам Буркацький.

Запис в актову 
книгу зроблено 
13 вересня

Грудня 28 м. Володи
мир

Волинське, 
Володимир- - 
ський повіт

екстраор
динарний

ухвала ф. 28, оп. 1, 
спр. 91, 
арк. 977- 
978 зв., 
акт 302

АЮЗР. -  
Ч. II. -  
Т .2.- 
С. 18-20

Стефан Іваницький.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 28 грудня

Грудня 28 м. Луцьк Волинське екстраор
динарний

ухвала ф. 21, оп. 1, 
спр. 158а, 
арк. 823а 
і зв.; ф. 25, 
оп. 1, 
спр. 280, 
арк. 776 і зв., 
акт 566; 
ф. 28, оп. 1, 
спр. 93, 
арк. 312 і зв., 
акт 1

Марцин
Ледуховський.

В актові книги 
ухвалу сеймику 
записано: ф. 21 -  
31 грудня; ф. 25 -  
29 грудня; ф. 28 -  
1 січня 1656 р.



Яаукдво-Ьовгдкдвий апарат

Дата
проведення

сеймику

Місце
проведення

сеймику

Назва 
воєводства, 

шляхта якого 
збиралася на 

сеймик

Назва
сеймику Вид акта Легенда Опубліковано Маршалок сеймику. 

Примітки

1656 рік

Січня 8 м. Володи
мир

Волинське, 
Володимир- 
ський повіт

екстраор
динарний

ухвала ф. 28, оп. 1, 
спр. 93, 
арк. 316 і зв., 
акт 3

- Стефан Іваницький.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 8 січня

Березня 7 м. Володи
мир

Волинське екстраор
динарний

ухвала ф. 28, оп. 1, 
спр. 93, 
арк. 361 зв. -  
362 зв., 
акт 41

Олександр Чаплич 
Шпановський.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 7 березня

Березня
28

м. Луцьк Волинське екстраор
динарний

ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 280, 
арк. 946 -  
947, акт 30

Самуель Долмат 
Ісайковський.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 28 березня

Вересня
11

м. Володи
мир

Волинське [екстраор
динарний]

маніфестація
маршалка
сеймику

ф. 28, оп. 1, 
спр. 93, 
арк. 501 зв. -  
504, акт 168

Францішек- 
Станіслав Чапський.

Частина волинської 
шляхти, що 
зібралася у вересні 
на посполите 
рушення, 
оголосивши своє 
зібрання сеймиком, 
закликала решту 
шляхти приєднатися 
до рушення.
В актову книгу 
маніфестацію 
записано 12 вересня

Вересня
29

м. Володи
мир

Волинське, 
Володимир- 
ський повіт

екстраор
динарний

ухвала ф. 28, оп. 1, 
спр. 93, 
арк. 559 -  
560 зв., 
акг214

Якуб Война 
Оранський.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 4 жовтня

1657 рік

Лютого 6 м. Луцьк Волинське екстраор
динарний

ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 282, 
арк. 72-73, 
акт 3

- Стефан
Ледуховський.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 6 лютого

Березня
16

м. Горохів Волинське екстраор
динарний

ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 282, 
арк. 170 і зв., 
акт 26

Юрій Вільгорський.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 17 березня



Сеймщи

Дата
проведення

сеймику

Місце
проведення

сеймику

Назва 
воєводства, 

шляхта якого 
збиралася на 

сеймик

Назва
сеймику Вид акта Легенда Опубліковано Маршалок сеймику. 

Примітки

Квітня 17 м. Луцьк Волинське екстраор
динарний

ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 282, 
арк. 194 зв. -  
.195 зв., 
акт 8

Володимир Гулевич.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 17 квітня

Липня 15 поблизу 
с. Горбків, 
в обозі 
війська

Волинське екстраор
динарний

ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 282, 
арк. 337 зв. -  
339, акт 23

Олександр Чаплич 
Шпановський.

В актову книгу 
ухвалу сеймику 
записано 17 липня

Серпня 1 поблизу 
м. Бере
стечко, 
в обозі 
війська

Волинське екстраор
динарний

ухвала ф. 25, оп. 1, 
спр. 282, 
арк. 370 -  
371 зв., 
акт 1

ф. 28, оп.1, 
спр. 94, 
арк. 447 -  
448 зв., 
акт 144

АЮЗР. -  
Ч. II. -  
Т .2.- 
С. 20-22

Ярослав Потій.

В актові книги 
ухвалу сеймику 
записано 1 серпня 
(ф. 25)і
6 серпня (ф. 28)

Вересня
10

м. Володи
мир

Київське, 
Брацлавське 
і Чернігів
ське

елекцій-
ний,
об’єднаний

запис про 
обрання 
сеймиком 
депутатів до 
трибуналь
ських судів

ф. 28, оп. 1, 
спр. 94, 
арк. 462 і зв., 
акт 156

Якуб Война 
Оранський.

Запис в актову 
книгу зроблено 
10 вересня





Покажчик імен

Згадував якось, де Марса робота,
Де мудра думка, де вимова злота? 
Мудроголовий гетьман з Любомиру,
З канцлера примас Пражмовський допіру? 
Де Геркулес той (змагалець той) другий, 
Стефан Чарнецький, його всі заслуги?
Де посол знаний Радзивил литовський,
Де красномовний Казимир Беньовський?

Де квіт рожовий той князь із Острогу? 
Квітнучи зв’янув. Подай його Богу!
Де Ледуховські, промовці шляхетні,
З розсудом добрим Гулевичі де ті?
Літ так за сорок були усі в ділі, 
Бачились часто, мов не жили цілі.
О світе, світе, значну бачу зраду,
Все цілковито іде до упаду.

Данило Братковський.
1697 р.

З польської мови переклав Валерій Шевчук

Покажчик включає 6210 позицій, і тільки ті іменування, що 
згадуються в анотаціях і таблицях обох частин видання. Кожна 
позиція, своєю чергою, складається з трьох частин: основного 
терміна (іменування), короткого пояснення (дефініції; її 
наведено у разі, якщо відповідна інформація є в документах) 
і посилання на сторінки видання. Під час підготовки збірника 
упорядники мали на меті якомога більше “залюднити” цей 
важливий період української історії -  Національно-визвольної 
війни, дійовими особами -  представниками різних верств 
населення. Саме тому в збірник (що найбільше відображено 
в Покажчику імен) окрім магнатів і шляхти, представників 
духівництва, включено значну кількість прізвищ підданих -  
селян, а також міщан. Умовно їх можна поділити на дві 
основні групи: це ті, хто покозачився й активно включився 
у визвольні змагання (найбільше про них йдеться у першій 
частині видання), а також представники сільських і міських 
громад, які складали судові присяги про зміну в кількості 
димів в окремих маєтках для відповідної сплати подимних 
податків (про них йдеться у другій частині видання). Крім 
того, у збірнику (що знайшло відображення в Покажчикові 
імен) значну увагу приділено єврейській частині населення 
українських воєводств у складі Речі Посполитої -  детальніше 
про це див. у передмові до видання “Від упорядників”.

Перейдемо до характеристики окремих складових частин 
позицій Покажчика імен і почнемо її з особливостей подання 
у ньому іменувань представників окремих станів і груп.

Князі. Роль і місце князівської верстви на Волині і в 
Центральній Україні яскраво й достатньо повно дослідила 
український історик Н. М. Яковенко1. Вона, так само як 
деякі польські автори, підкреслювала багаточисельність

1 Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV -  до сере
дини XVIII ст. (Волинь і Центральна Україна). -  К., 1993. -  
С. 74-120

волинських князів (“cala mleczna droga kniaziów”)2. Упо
рядники пропонованого видання здійснили певну роботу 
в плані вивчення титулування представників князівських 
родів у період 1648-1657 рр. у документах. Це знайшло 
відображення у відповідних позиціях Покажчика імен: якщо 
певна особа в актах титулувалася як князь, у відповідну 
позицію покажчика включено цитату з документа про це. 
Ось кілька прикладів: Заславський Владислав-Домінік (“ясне 
юсвєцоньш кн&ис. ero мл. на ©строгу и Жаславю, граби на 
Тарновє”); Корибут Вишневецький Єремія-Михайло (“ясне 
юсвєцоньш кн. ero мл. Єрємим-Михал Корьібут на Вишьнєвьцу 
и Лубняхь кнєжа Вьшгьнєвєцьким”); Друцький Любецький Ян 
(“урожоньш кнєз ero мл.); Острозькі (“ясьнє сосьвєцоньїє 
кнєжата wc мл.”); Святополк Четвертенська Стефанова 
Катерина з Лешнева (“ясьнє сосвєцоная кнєж*на єє мл.”); 
Масальський Ян (“урожоньш ero мл. пань кнєз”). У разі, якщо 
у позиції про представника князівського роду (що може бути 
відомим з інших джерел) такої цитати немає, це означає, 
що й у відповідних актах інформації про його князівство 
не наведено. Так, кожен з трьох Воронецьких зі Збаража -  
Андрій, Валеріян і Марцин, титулувався в юраментах як 
“урожоньш ero мл. пань”, але Міхала і Юрія Воронецьких 
названо князями, і це відображено в Покажчику імен. В 
актах досліджуваного періоду немає згадок про князівські 
титули представників родів Ґедройців, Козик, Курцевичів, 
Острожецьких та ін.

Щодо Радзивіллів і Любомирських, родів некнязівського 
походження, які єдині в історії Великого князівства 
Литовського і Речі Посполитої отримали князівські титули 
від імператорів Священної Римської імперії (1515 р. -

2 Цитату взято зі статті Юліана Бартошевича “Волинь” 
у вид.: Encyklopedia powszechna. -  Т. 27 -  Warszawa, 1867. -
S. 801.
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Наукрво-довідкрвий апарат

Радзивілли і 1647 р. -  Любомирські)3. Якщо для Радзивіллів 
станом на досліджуваний період князівський титул уже 
усталився -  напр., Радзивілл Богу слав (“ясне юсвєцоньш кнєж. 
єго мл. пан ... на Слуї/ку и Копьілю”); Радзивілл Ольбрихт- 
Станіслав (“ясьнє сосьвєцоньш кнєжа єго мл. ... на СОльїцє 
и Нєсьвижу”), то Любомирських титулували лише графами: 
Любомирський Костантий-Гіацинт (“вєлможьньш єго мл. 
пань ... граби з [на] Вишьница”); Любомирський Юрій (“вел- 
можьньш єго мл. пань ... граби з [на] Випгьница”) тощо. За 
західноєвропейським зразком графами титулувалися також 
Ян Замойський (“вєлмолсньїй єго мл. пан... граби на Тарновє 
и Ярославю»), Лещинські -  грабі з (на) Лешна, а також кн. 
Владислав-Домінік Заславський (цитату вже наведено раніше). 
В усьому іншому принципи подання в покажчику князівських 
іменувань такі самі, як решти шляхетського стану.

Шляхта. Статус представників цього стану світських 
землевласників у документах переважно визначено як “уро- 
жоньш єго мл. пань”, “єго мл. пань”. Розглянено принципи 
подання шляхетських іменувань в основній частині видання 
і в Покажчику імен. Подані в документах антропоніми 
різняться між собою кількістю складових елементів, умовно 
поділяючись на три категорії: а) одночленні -  представлені 
у джерелах тільки родовим або власницьким іменуванням 
(топоантропонімом); б) двочленні -  складаються з імені 
й прізвища (це останнє зустрічається у трьох формах: по 
батькові, родове або власницьке); в) тричленні -  у складі 
імені, по батькові та родового чи власницького прізвища). 
Для вміщення в Покажчик імен обирався найповніший 
варіант іменування однієї й тієї самої особи, що зустрічався 
у документах.

При переданні жіночих іменувань застосовано усталений 
в українській археографічній практиці багаточленний тип 
описання (наскільки його подано в актах), згідно з яким 
повне жіноче іменування починається з прізвища й імені 
чоловіка, далі подається ім’я жінки й вказівка на родину, з 
якої вона походила. За наявності, як частина йменування 
жінки, наводиться вказівка на перший (інколи й на другий) 
шлюб. Усі ці відомості мають особливу цінність для нашого 
видання, бо допомагають розібратися в питанні розподілу 
й перерозподілу землеволодіння. Ось приклади повного 
описання іменувань жінок: Абрамович Миколаєва Гельжбе- 
та з Горностаїв (у документах використано форму “Абра- 
мовичова”, однак ми відмовилися від неї у покажчику з 
метою чіткішого подання прізвищ за принципом “родових 
гнізд”); Клодницька Миколаєва Барбара з Сестровитовських, 
у першому шлюбі Хижевська Янова-Владиславова.

Слід відмітити, що особливості відтворення топоантро- 
понімів у Покажчикові імен узгоджено з топонімами, вне
сеними в Покажчик географічних назв, але водночас бралося 
до уваги й їхнє тогочасне написання.

Особливості подання іменувань представників інших 
станів. Для всіх представників духівництва за основу реє
стрової позиції взято родове прізвище. Не зроблено винятку 
для ієрархів Православної Церкви, для яких у інших виданнях 
основним при формуванні позиції вважається чернече ім’я: 
аби вичленити всю цю групу й подати її уніфіковано, у нас 
не вистачило інформації. Однак чернече ім’я, -  там, де воно 
було відоме, в Покажчику імен подано; напр.: Баранович 
Лука, у чернецтві Лазар; Косів Степан-Адам, у чернецтві 
Сильвестр; Пузина Олександр, у чернецтві Атаназій.

3 Див. про це: Яковенко Н. М. Українська шляхта... -  
С. 74.

В іменуваннях міщан і підданих-селян патроніми фік
суються як прізвища з відповідним оформленням у реєстровій 
статті покажчика; напр., Гаврилович Іван, підданий з с. Жа- 
бокрики/ Гаврилович Матіяш, торчинський міщанин. Але: 
Василь, Климів син, підданий. Назви ремісничих професій 
або певних посад трактувалися як прізвища і відповідно 
розміщувалися в покажчику; напр., Боднар Іван, міщанин 
з м. Червона; Війт Радко, підданий з с. Іванівна. Звертаємо 
увагу на значне поширення на Волині у досліджуваний 
період форми прізвищ підданих патронімічного походження 
на -ня: Войтеня, Дмитреня, Левченя, Лук’яненя, Пилипеня, 
Степаненя, Яценя тощо (родовий відмінок -  Войтеняти, 
Дмитреняти, Левченяти і т. д.). Для євреїв реєстрова позиція 
в Покажчику імен починається з імені (Аґрон Шоломович, 
володимирський єврей; Юда Мошкович, черняхівський єврей).

Дефініція. У цьому поясненні, що додається до реєстрового 
терміна, соціальний стан зафіксовано для духівництва, міщан, 
купців, козаків, селян-підданих -  за наявності в документах 
відомостей про нього. Для шляхти, на яку доводиться біль
шість іменувань у покажчику, цей статус не вказано. У 
дефініціях якнайповніше подано інформацію про титули й 
уряди представників шляхетського стану (нагадаємо, що 
всі вони стосуються тільки періоду 1648-1657 рр.), узагаль
нену зі всіх згадок щодо них у документах (інколи її взято 
й з довідкової літератури). Тут доречно відмітити, що в 
анотаціях на документи, вміщених у першій частині збірника, 
наведено тільки ті титули й посади, що мають безпосереднє 
відношення до описаної в документах події, а в другій його 
частині (таблицях) їх взагалі не згадано, -  аби полегшити 
сприйняття поданої там й без того насиченої інформації й 
уникнути зайвих повторів. У відповідній колонці таблиць 
відмічено тільки форму землеволодіння (дідич -  власник), 
за винятком окремих випадків, коли такої інформації немає 
в актах. Водночас у Покажчикові імен саме цю інформацію -  
про форму землеволодіння, подано частково, у разі якщо 
шляхтич згадується у включених до видання документах 
лише 1-2 рази і тільки як землеволоділець.

Іменування в покажчику подано сучасною українською 
мовою, однак модернізацію здійснено достатньо обережно, 
з частковим збереженням автентичної орфографії. Так, ім’я 
Катарина передано у його сучасному написанні -  Катерина, 
Єрий (Єжи) -  як Юрій. Однак популярне на той час ім’я 
Костантий (Константий) передано саме в такій, автентичній 
формі, бо її, без всяких різночитань, застосовано в усіх актах, 
написаних староукраїнською, а також польською мовами. За 
документами подано імена Ювхим, Овдотя (Овдотія) та ін. 
Першу літеру в іменах Фесько, Федір (і в похідних від них 
іменуваннях) подано, слідом за актами, двояко: і через Ф, і 
через буквосполуку Хв. Буквосполуку сч передано літерою 
щ. Ще одну буквосполуку -  кг, в іменах і прізвищах скрізь 
замінено на літеру ґ: більше про це див. у передмові “Від 
упорядників”; так само у цій передмові див. про прочитання 
літери є (епсілон), зокрема, в іменуваннях.

Посилання в позиціях зроблено на сторінки видання.
Епіграфом до цієї частини видання взято уривок з вірша 

Д. Братковського «Світ», вперше опублікований 1697р. у його 
єдиній віршованій збірці «Світ, по частинах розглянутий». 
Детальніше див. у загальній передмові «Від упорядників».

У зв’язку з великим обсягом покажчиків -  імен і геогра
фічних назв, для них додатково запроваджено певну кількість 
скорочень. Див. їх окремою групою у загальному Списку 
скорочень, доданому до видання.



Список довідкової літератури, 
використаної при складанні Покажчика імен

Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі 
Посполитої (1618-1648). -  К., 2006.

Лисенко С., Чернецький Є. Легітимована правобережна 
шляхта (кін. XVIII -  перша половина XIX століття):

Том II. -  Список легітимованої шляхти Київської губер
нії. -  Біла Церква, 2006;

Том III. -  Список легітимованої шляхти Волинської гу
бернії. -  Біла Церква, 2006;

Том IV. -  Те саме;

Том V. -  Те саме.

Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта (кінець
XVIII -  перша половина XIX ст.). Список шляхти Волинської, 
Київської та Подільської губерній, дворянські права якої пере
вірила Центральна ревізійна комісія. -  1-е вид. -  Біла Церква, 
2002; 2-е вид. -  Біла Церква, 2007.

Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної 
канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брац- 
лавське, Чернігівське воєводства). 1569-1673. -  К., 2002.

Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей. 
Словник-довідник. -  К., 1996.

Трійняк 1.1. Словник українських імен. -  К., 2005.

Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини
XVII ст. (Волинь і Центральна Україна).- К., 1993.

Яковенко Н. Н., Боряк Г. В. Родовая антропонимия Право- 
бережной Украиньї как отражение социальной структури 
общества (по актам конца XIV -  XVI в.) // Вспомогательние 
исторические дисциплиньї. -  Вип. 19. -  Ленинград, 1987. -  
С.22-38.

Polski Słownik Biograficzny. -  Т. І. -  XLIV/2, zeszyt 181. -  
Warszawa-Kraków-Wrocław, 1935-2006.

Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. 
Spisy:

Tom I. -  Wielkopolska (Województwa Poznańskie i 
Kaliskie):

Zeszyt 2. -  Urzędnicy Wielkopolscy XVI-XVIII wieku. -  
Wrocław- Warszawa- Kraków-Gdańsk-Łódź, 1987;

Tom II. -  Ziemie Łęczycka, Sieradzka i Wieluńska:
Zeszyt 2. -  Urzędnicy województw Łęczyckitgo i Sieradzkiego 

XVI-XVIII wieku. -  Kórnik, 1993;
Tom III. -  Ziemie Ruskie:
Zeszyt 1. -  Urzędnicy województwa Ruskiego XIV-XVIU 

wieku (Ziemie Halicka, Lwowska, Przemyska, Sanocka). -  
Wrocław- Warszawa- Kraków-Gdańsk-Łódź, 1987;

Zeszyt 2. -  Urzędnicy województwa Bełskiego i Ziemi 
Chełmskiej XIV-XVIII wieku. -  Kórnik, 1992;

Zeszyt 3. -  Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. -  Kórnik, 
1998;

Zeszyt 4. -  Urzędnicy województw Kijowskiego i 
Czemihowskiego XV-XVIII wieku. -  Kórnik, 2002;

Zeszyt 5. -  Urzędnicy Wołyńscy XIV-XVIII wieku. -  Kórnik, 
2007;

Tom IV. -  Małopolska (Województwa Krakowskie, 
Sandomierskie i Lubelskie):

Zeszyt 2. -  Urzędnicy województwa Krakowskiego XVI-
XVIII wieku. -  Kórnik, 1990;

Zeszyt 3. -  Urzędnicy województwa Sandomierskiego XVI-
XVIII wieku. -  Kórnik, 1993;

Zeszyt 4. -  Urzędnicy województwa Lubelskiego XVI-XVIII 
wieku. -  Kórnik, 1991 ;

Tom V. -  Pomorze-Prusy Królewskie:
Zeszyt 2. -  Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. -  

Wrocław- Warszawa- Kraków, 1990;

Tom VI. -  Kujawy i Ziemia Dobrzyńska:
Zeszyt 2. Urzędnicy Kujawscy i Dobrzyńscy XVI-XVIII 

wieku. -  Kórnik, 1990;

Tom VIII. -  Urzędnicy Podlascy XIV-XVIII wieku. -  Kórnik, 
1994;

Tom IX. -  Inflanty. Urzędnicy Inflaccy XVI-XVIII wieku. -  
Kórnik, 1994;

Tom X. -  Urędnicy centralni i nadworni polski XIV-XVIII 
wieku. -  Kórnik, 1992.
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ІЇаукрво-довідкдвий апарат

Абрам, белзький єврей, різник 192
Абрам (Аврась), єврей, орендар міст Корець і Маринин 203, 

230,253 
Абрам див. Ранко
Абрам Ковтунець, дубнівський міщанин, єврей 73, 82 
Абрам Лейбович (Левкович), луц. міщанин, єврей, старший 

рабинської громади, орендар (фактор) чопового податку
151,361,376

Абрам Лейзерович Длуґочевич, волод. міщанин, єврей, різник 
242,460

Абрам Маєрович, тетіївський єврей 92 
Абрам Сапсаєвич, вільський орендар, єврей, школьник 228 
Абрам Череватий, єврей з м. Острожок 47 
Абрам Шмойлович, луц. міщанин, караїм 378 
Абрам Якубович, міщанин з м. Мельниця 671 
Абрамко, острозький єврей 47 
Абрамович Кирило, міщанин з м. Острог Старий 783 
Абрамович Миколаєва Гельжбета з Горностаїв 168, 866 
Абрамович Миколай, на Ворнянах, троцький воєвода, мед- 

зельський староста, генерал артилерії ВКЛ, оберштер 
королівського пішого реґіменту 168 

Абрамович Радко, підданий з с. Боровне 472 
Абрамович-Бурчак Андрій 638 
Абрашко Юдич, деражнянський міщанин, єврей 444 
Авдій, підданий з с. Немирів 550 
Авошевич Филип, підданий з с. Смідин 546 
Аврам, острозький єврей 43
Аврамович Васько, підданий, від сіл, належних до Степан- 

ського замку 722 
Аврамович Стефан, підданий з с. Свищів 423 
Аврашко, єврей, зимненський орендар 306 
Авусь Шмойлович, єврей з м. Камінь 155 
Аґзберк Ерик, королівський секретар 64 
Аґрон Шоломович, волод. єврей 42, 866 
Адаменя Мисько, підданий з с. Волосковичі 456 
Адамович Вавринець, двірний паробок 790 
Адверт, державець 511, 573, 669 
Айзик Аронович, паволоцький єврей 205 
Аксак Андрій, брат Аксака Яна 38 
Аксак Вавринець, брат Аксака Яна 38 
Аксак Ґабріель 201
Аксак Міхал, київ, підстолій, депутат Головного люблінського 

трибуналу 1649 р. 45 
Аксак Стефан, київ, земський суддя, батько Яна і Ґабріеля 

Аксаків 201
Аксак Стефанова Катерина, київ, земська суд цева 189, 201 
Аксак Ян, королівський ротмістр, остерський староста, київ, 

стольник, посол на сейм 1654 р. 38, 192, 200, 201, 289, 
301,311,318, 347,714 

Аксаки 189
Андреасович Карпо, підданий з с. Ремчиці 775 
Андришевич Климко, підданий з с. Бобли 773 *
Андрієвич Іван, підданий з с. Бутейки 526 
Андрієвич Хома, підданий 529 
Андрієвський Єремій, дідич 578 
Андрієвський Іван, слуга 787
Андрієвський Реміґіян, люблінський ловчий, державець 751
Андрієня Васько, підданий з с. Корнин 487
Андрієня Денис, підданий з с. Сінне 564
Андрій, війт с. Багриновичі 534
Андрій, міщанин з м. Острів Новий 640

Андрій, підданий з с. Залюбич 483 
Андрій, підданий з с. Караєвичі 631 
Андрій, підданий з с. Линів 491 
Андрій, підданий з с. Оконська Воля 485 
Андрій, підданий з с. Річки 642 
Андрій, підданий з с. Сморшки 522 
Андрій, Кіндратів син, підданий з с. Городниця 471 
Андрійків Іван, підданий з с. Княже 631 
Андрійчик Шимон, підданий з с. Колона 777 
Андросеня Михно, підданий з с. Коршів 412 
Андросик Дем’ян, підданий з с. Мислині 474 
Андрузький Кіндрат 431 
Андрузький Тимофій Ярошкович 805 
Андрусенко Семен, отаман с. Старосільці 537 
Андрушевич Захаріяш 117,246, 331 
Андрушевич Захаріяшева Марина з Суринів 117,246, 331 
Андрушевич Матіяш, луц. міщанин, купець 318 
Андрушевич Роман, брат Саму еля і Філона Андруше- 

вичів 331 
Андрушевич Самуель 331 
Андрушевич Семен, возний 121 
Андрушевич Філон 331 
Ансел, єврей з м. Четвертня Нова 670 
Антон, підданий з с. Бронники 776 
Антон, підданий з с. Лаврів 508 
Антон, підданий з с. Рудники 488 
Антон, Попиків зять, підданий з с. Клітенка Мала 522 
Антоник Іван, підданий з с. Гуляники 786 
Антоник Хведько, підданий з с. Дубники 697, 726, 798 
Антонович Веремій, підданий з с. Пулгани 417 
Антонович Захаріяш 485, 506, 579 
Антонович Павло, міщанин з м. Лабунь 795 
Апостолова Вациха, дубнівська протопопова 38 
Арон див. Ахроцько 
Арон, єврей, орендар с. Фалемичі 69
Арон Зелькович (Желик), ковельський міщанин, єврей 442,672
Арон Якубович, єврей з м. Озеряни 700
Арон Якубович, кисилинський єврей 686
Артемович (Артеменя) Петро, підданий з с. Тороканів 62, 63
Артушеня Демид, підданий з с. Коловерть 487
Архим, підданий з с. Вербичне 721
Архипеня Каленик, підданий з с. Зносичі 526
Асланович Андрій, житом, підстароста 158
Ахроцько (Арон), глинський орендар, єврей 62, 121

Бабин Гриць, підданий з с. Старики 503 
Бабинська Миколаєва Анна з Словицьких, у першому шлюбі 

Хребтович Гієронімова 351, 646, 785 
Бабинська Петрова, вдова 420. Див. також Линевська Андрієва 

Ядвіга
Бабинська Янова Христина з Харлежа, мозирська маршалкова 

223,505
Бабинський Геліяш 143,429,465, 537, 646 
Бабинський Миколай 351,488, 785 
Бабинський Ян 143
Бабич Омелян, підданий з с. Вербичне 441 
Бабич Ярош, підданий з с. Суха Воля 430 
Бабичівна Яся, з м. Дубно 40 
Бабій Марцин, отаман с. Пором’янка 532 
Бабкіна Вікторія Леонідівна, провідний спеціаліст ЦЦІАК 

України 20 
Багайчук Роман, підданий з с. Божів 763
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Багриновський Адам, слуга 534 
Багриновський Антон, возний 167 
Баґинський Марцин 255, 519
Базилицький Каспер, товариш корогви, державець на орди- 

натському праві 178, 528, 534 
Базуреня Іван, підданий з с. Бистрині 477 
Баїк Кирило, підданий з с. Осова 794
Байда (Вишневецький) Дмитро, кн., брат Вишневецького 

Костянтина 5 
Бакай Яцько, підданий з с. Лище 483
Баковецький Антоній 565. Див. також Мокосій Баковецький 

Антоній
Баковецький Бенедикт 172, 236. Див. також Мокосій Бако

вецький Бенедикт 
Баковецький Дем’ян 565, 787 
Баковецький Лукаш 787 
Баковецький Миколай 1-й 565, 787 
Баковецький Миколай 2-й 565, 787
Баковецький Ян 565, 787. Див. також Мокосій Баковецький 

Ян
Баковецькі 331. Див. також Мокосії Баковецькі
Бакула Якуб, підданий з с. Білки Холмського п., гайовий 52
Бакунович Мартин, війт с. Поридуби 464
Бакура, отаман с. Збитин 626
Балабан Анастазія 664
Балабан Андрій, дідич 233, 752, 832
Балабан Діонізій, холмський і белзький єпископ, луц. і 

острозький єпископ, архімандрит Милецького монастиря 
153, 210, 211, 241, 307, 340, 341, 371, 394, 399, 480, 664, 
734, 742, 791,812 

Балабан Даніель, на Хорохорині 52,418 
Балабан Дмитро, дідич, на час складання присяги покійний 710 
Балабан Олександр, дідич 233, 752, 832 
Балабан Стефан, дідич 233, 752, 832 
Балаєня Лаврін, підданий з с. Ясениничі 754 
Баландюк Яцько, підданий з м. Литовеж 719 
Балаченко Данило, підданий з с. Рубче 725 
Балинський Петро, слуга 827 
Балицька Катерина з Коріатів Курцевичів 65 
Баль Гаврило, підданий, від с. Обеніж та ін. 577 
Балюк Іван, підданий з с. Старий Став 471 
Банник Гриць, підданий з с. Суходоли 741 
Баран Лучка, під даний з м. Ляшки 413 
Бараненко Ларіон, підданий з с. Филиповичі Нові 533 
Баранецький Ян 75,237, 257 
Баранович Богдан 136
Баранович Лука, у чернецтві Лазар, ігумен Київ. Богоявлен- 

ського братського монастиря, ректор Київ, братського 
колегіуму 204, 866 

Баранович Мойсей 136
Баранович Олександр Іванович, укр. історик 11, 12, 20, 406, 

928, 973 
Барановичі136
Барановський Ян, ротмістр кварцяної корогви 255 
Баранчук Васько, підданий з с. Вітоніж 719 
Баранчук Роман, підданий з с. Краснодуб’я 619 
Барбушик Мацько, міщанин з с. Стобихва 834 
Баргулевич, посол на сейм 1655 р. від Черніг. в. 345 
Барнатович Савка, підданий з с. Шпанів 800 
Барський Стефан, студент Луц. єзуїтського колегіуму 146 
Бартковський Габріель 276
Бартлінський Тібурцій (Тіборець) 370, 519, 598, 777 
Бартник Матвій, підданий з с. Лище 449 
Бартникович Грицько, підданий з с. Дорогостаї 560

Бартош, підданий з с. Лудин 710 
Бартош, підданий з с. Хотачів 833 
Бартошевич Юліан, автор 865 
Бартошко Степан, підданий з с. Русивль 647 
Бартощик Мартин, володимирецький міщанин 427 
Басараб Мацей, мунтенський воєвода (господар) 271 
Басарабик Мойсей, підданий з с. Золочівка 415 
Батиєня див. Ботиєня Савка
Батковський (Батьковський) Олександр, дідич 420,488,652,755
Батковський (Батьковський) Стефан, дідич 420,488, 652, 755
Батковський (Батьковський) Юрій, дідич 420,488
Батурич Мартин, під даний з с. Злотолин 594
Батющик Тиміш, підданий з с. Овлочин 736
Бачевський Олександр, луц. міщанин 623
Бачинський Базилій, жовнір корогви Яна Островського 229
Бачко Андрій, підданий з с. Жолобів 812
Бачуневич Юхим, підданий з с. Березовичі 455
Башараб Іван, підданий з с. Скриголови 669
Бедрицький Станіслав 156
Беззубий Грицько, луц. міщанин 149
Безручко Васько, підданий з с. Двірець 412
Безручко Павло, підданий з с. Городище 473
Безручко Яким, бурмістр м. Корець 733
Безушко Іван, під даний 807
Безушко Лаврін, підданий, від сіл Олицької вол. 765 
Безхлібна Олександра Іванівна, архівіст першої категорії 21 
Беіомін Левкович, волод. єврей 33 
Белдовський Андрій 316 
Белдовський Ян, державець 488 
Белжецький, ротмістр 270 
Беліна Томаш, з м. Дубно 82 
Бельський див. Більський Августин 
Беневська Веспасіянова Катерина Русянівна 109 
Беневська Базилева див. Звяртовська Маркова Анна 
Беневський Базилій, луківський войський 425 
Беневський Веспасіян 109, 138, 233, 344 
Беневський Станіслав-Казимир, луц. ґродський писар, волин. 

великорадця, волин. каштелян (з 1657 р.), королівський 
секретар і дворянин, маршалок сеймиків Волин. в. 1651 
і 1652 рр., посол на сейми 1653 і 1655 рр., депутат від 
Волин. в. до Радомського трибуналу 15, 77, 120, 134, 162, 
163,190,198,219,220,258,272,317,344,386,387,400,428, 
429,448,481, 703, 749, 754, 756, 798, 811, 857, 858, 865 

Беневські 841
Беніамін, немирівський орендар 41 
Бень, кальницький міщанин і краснянський орендар 41 
Бенько Маєрович, єврей з м. Олександрія 695 
Беняк Адам, під даний з с. Севрюки 523 
Беняш Шломович, торчинський міщанин, єврей 415 
Бердниченя Філон, підданий з м. Муравиця 560 
Бережецький Василь, з татарської корогви Ґабріеля Яхимовича 

237, 257 
Бережецький Криштоф 459 
Бережецький Самуель 430, 459
Бережецький Семен, слуга, осадця м. Осницьк і слободи 28 
Бережникович Прокіп, підданий з с. Оса 509 
Бережницький (Березницький) Доміціян 271 
Бережницький (Березницький) Юрій, на Олізарові 50, 111, 

261,270,271,413,472 
Березецький Василь, оголосив себе козацьким сотником 234 
Березний Карпо, міщанин з м. Кузьмин 575 
Бересневич Роман 152, 178 
Берко, дубнівський єврей 78, 83 
Берко, острозький єврей 43
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Берлінський Кузьма, підданий з с. Радогоща Друга 593 
Бернард, капітан 341
Бернатов Савка, підданий з с. Шпанів 652 
Бернатович Теодор, державець 634, 757 
Бернацький Войтко, підданий з с. Смиків 603 
Бесмян Андрій 200
Бесмян Андрієва Меланія, у першому шлюбі Новоселицька 

Олександрова 200 
Бех 287
Бех Ілляш, війт 469
Беховський Людвік, гвардіян Межиріцького францисканського 

монастиря, ксьондз 344 
Беш (Бес) Петро, капітан німецької корогви Яна Замойського 

184, 190 
Биковська Єва з Гулевичів 65
Биковський, королівський ротмістр татарської корогви 393
Биковський Войцех, капітан драгунів 83
Бикун Процько, підданий з с. Хоцинь 416
Билина Мислишевський Петро 44
Билина Ян, возний 135
Биличеня Савка, підданий з с. Божів 543
Бирковський 561
Биркозик Хведько, підданий з с. Вічині 488 
Бистриєвський Криштоф, державець 503, 528, 567 
Бистриєвський Самоель 285 
Биченя Дем’ян, підданий з с. Півче 768 
Биченя Макар, підданий, від сіл Торговицької вол. 743 
Бичиченя Карпо, підданий з с. Цепорів 634 
Бичкевич Семен, підданий Самуеля Корецького 566 
Бичок Остап, дубнівський міщанин 54 
Бичок Семен, підданий з с. Погорільці 43 
Бібліченя Іван, підданий з с. Воютин 703 
Біда Іван, осавул 115 
Біда Сава, підданий з с. Шпичинці 538 
Білекач Хведько, під даний з с. Довга Воля 808 
Біленький Андрій, міщанин з м. Козлин 482 
Біленький Федір, підданий з с. Корито 719 
Білець Семен, бурмістр Владиславівської міської слободи 534 
Білецька Кирикова Катерина з Ржищевських 192, 792 
Білецька Олександрова Гельжбета з Лосятина, крем, підста- 

ростина, вдова на 1651 р. 42,214,424,456 
Білецький Даніель, товариш корогви ротмістра Романа Заго- 

ровського 147 
Білецький Лукаш, підданий з с. Кобче 606 
Білецький Олександр, крем, підстароста 42, 214 
Білецький Ян, намісник (староста) м. Вільськ 101, 146,214 
Білецькі 81
Білик Ілляш, підданий з с. Залужжя 507 
Білина Ян, возний 142 
Білиненя Грицько, під даний з с. Бродів 508 
Білинський Станіслав 112 
Біличеня Семен, підданий з с. Постойна 519 
Білоніжка Миколай, підданий з м. Тайкури 489 
Білостоцький Адам, 369, 664, 671, 725 
Білостоцький Олександр 318,369,671 
Білостоцький Федір, державець 417,455 
Білоусеня Мойсей, підданий з с. Космачів 614 
Білоусович Кіндрат, підданий з с. Трискині 586 
Білошицькі 103
Більський (Бельський) Августин, пріор Затурцівського монас

тиря, ксьондз 135, 145 
Більський Марцин 220, 725, 783 
Більський Ярош, державець 467, 700 
Біляк Йовхим, підданий з с. Янушівка 512

Білячок Стецько, підданий з с. Хорохорин 725 
Блажченя Іван, підданий з передмістя м. Кременець 814 
Бледзейовський Адам 372 
Блезноцький Ян, підданий 734
Блендовський Олександр, холмський підвоєвода, державець 

59, 116, 168, 169, 175, 187, 708 
Ближинський Костантий 51 
Близенко Карпо, міщанин з м. Заслав Новий 505 
Близькун Іван, підданий з с. Марків Став 720 
Блиновський Ян 96,483 
Блонський Григорій, возний 165, 172, 333, 344 
Бобик Стефан, підданий з с. Жабокрики 565 
Бобицький Олександр 255 
Бобовський Миколай, ротмістр 276 
Бобровичова, державець частини с. Андрусіїв 685, 713 
Бобровник Улас, сотник Сущанської сотні 103, 115 
Бобровницька Павлова Анна з Ободенських, равська підча- 

шина, у першому шлюбі Келчовська Юрієва Якубова 792 
Богаткович Яцько, підданий з с. Ставок 487 
Богдан, черняхівський священик 190 
Богдан Демко, підданий з с. Дроздні 737 
Богданець Василь, підданий з м. Радивилів 550 
Богданович Дзефер (Дзиферій), товариш татарської корогви 

Мурзи Богдановича 340, 375 
Богданович Мурза, королівський ротмістр, ротмістр надвірної 

королівської татарської корогви 287, 318, 320, 321, 325, 
340, 342, 344, 375, 386, 770 

Богданович Федір, боярин з с. Городок 711 
Богданович Хвесько, підданий з с. П’ятидні 483 
Богданович Хома, під даний з с. Кикова 618 
Богдашевич Федір, з с. Курозвани 752 
Богдашевська Стефанова Катерина з Станішевських, у 

другому шлюбі Козицька Станіславова 719, 762, 830 
Богдашевська Янова див. Трушковська Марцинова Катерина 
Богдашевський Миколай 200, 201, 208, 283, 285, 288, 627, 

720
Богдашевський Стефан, управитель маєтками Яна Замой- 

ського 471,474, 559, 645, 719, 762 
Боговитини, подружжя, дідичі 778 
Богович 257 
Богович Ян 222
Богович Янова Настазія з Раєцьких 222 
Богомаз Геліяш, острозький міщанин 567 
Богуш Іван, підданий з с. Острівок 433 
Богушеня Васько, дубнівський міщанин 74 
Боґуцька (Боґуська) Андрієва Маріанна з Гусятина, сяноцька 

капггелянова 425,450,461,469, 685 
Боґуцька Касперова Катерина, державець 535, 675, 786 
Боґуцький Каспер, на час запису покійний 205 
Боґушевський Єреміяш 497 
Боґушевський Марцин 827 
Боґушевський Реміяш 827 
Боденька Семен, підданий з с. Чекнь 774 
Боднар Іван, міщанин з м. Червона 538, 866 
Боднар Іван, під даний з с. Піддубці 808 
Боднар Курило, міщанин з м. Красилівка 487 
Божевський Лукаш 71
Божкевич Юрій, державець 40, 55,498,499, 598 
Божко Каспер, підданий, від сіл Гноїнської вол. 778 
Бойко Грицько, підданий з с. Городок 632 
Бойко Іван, підданий з с. Завалля 523 
Бойко Павло Іванович, з м. Острог 89 
Бокач Тиміш з с. Дідичі 717
Бокій Печихвостський Филип, поборця подимного податку

1651 р. у Волин. в. 79, 171, 198, 203, 205, 206, 207, 211,

870^**



Hbiąvię4uięjMeH

213, 219, 226, 269, 275, 286, 412, 418, 509, 539, 601-662, 
664-666, 668-671, 673-681, 683-696, 698-704, 709, 713, 
716, 723, 725, 727, 728, 737, 740, 794, 805, 812, 833,
837, 838 

Бокій Ян 784
Бокой Марко, підданий з с. Липа 455 
Болбас Ростоцька Вацлавова, вдова 540 
Болбас Ростоцький Андрій 180,419,451, 540 
Болбас Ростоцький Вацлав, дідич 419,451,457, 540 
Болбас Ростоцький Ґабріель, дідич 419,451, 540 
Болбас Ростоцький Станіслав, дідич 200, 546, 721, 785 
Болбас Ростоцький Юрій, дідич 451, 540 
Болбас Ростоцький Ян, крем, земський писар, батько Андрія, 

Вацлава, Ґабріеля і Юрія 419,451 
Болбас Ростоцький Ярош, дідич 200,431, 540, 546, 785 
Болгар Іван, возний 180
Болестрашицька Олександрова Зофія з Русецьких, у другому 

шлюбі Чернівська Самуелева 292 
Болестрашицький Олександр 292 
Бомбар Петро, гданський купець 140 
Бондар Андрій, підданий з с. Пісочне 495 
Бондар Васько, підданий 541 
Бондар Олешко, підданий з с. Тишкевичі 508 
Бондарчик Васько, підданий з с. Княгинин 415 
Бонецький Самуель 748 
Боніш Федір, міщанин з м. Янів 727 
Бонковська Андрієва Барбара з Вонґровських, вдова 311 
Бонковський Андрій, поборця подимного податку 1651 р. у 

Київ, в., посол на сейм 1652 р. 179, 193, 236, 239, 240, 
247,250, 838

Бонченя Матвій, підданий, від сіл Базалійської вол. 589 
Бонякович Іван, возний 79, 148 
Бонячок Іван, підданий з с. Гать 769 
Боранчук Мисько, волод. передміщанин 373 
Борейко Іван, підданий з с. Горбаків 482 
Борейко Кнерутський Ян, граничний коморник Луц. п., 

поборця надзвичайного подимного податку 1651 р. у 
Волин. в. 134, 219, 220, 226, 347, 395-398, 684, 710, 788, 
802,812, 837, 838 

Борецький Лесько, підданий з с. Перковичі 488 
Борецький Семен, підданий з с. Печихвости 412 
Борецький Ян-Роман, державець 55 
Борикович Ярома, підданий з м. Чорторийськ 553 
Борисеня Онисько, підданий з с. Тростянець 722 
Борисик Филип, волод. передміщанин 373 
Борисович Андрій, міщанин з м. Судилків 795 
Борисович Бенедикт, луц. міщанин, цехмістер кравців 423, 

819
Борисовський Якуб, возний 341 
Боркловський Марцин, острозький міщанин 91 
Борковський Вавринець 211,231 
Борковський Кузьма, боярин з с. М’якотин 498 
Боровик Марко, війт с. Пелча 495 
Боровик Федір, підданий з с. Будераж 549 
Боровинець Пронь, підданий з м. Троянівка 429 
Боровицький, жовнір з надвірної корогви Владислава- 

Домініка Заславського 161 
Боровицький Максим, з м. Володимир 306 
Боровицький Миколай, державець 509, 609 
Бородавка Юсько, підданий з с. Щурівці 587 
Бородаєнко Василь, житель м. Лохвиця 377, 378 
Бородій Стефан, підданий з с. Свищів 429 
Бородій Ярмол, підданий з с. Буяни 448 
Бородчинський Федір, підданий з с. Крупець 431

Борсук Марко, підданий з с. Мощаниця Мала 565 
Бортник Василь, кисилинський райця 540 
Бортник Лукаш, підданий з с. Головин 786 
Бортник Максим, підданий з с. Суськ 457 
Бортник Тиміш, підданий з с. Духче 474 
Бортничок Васько, підданий з с. Гайки 696, 726 
Бортничок Мисько, підданий з с. Тристинь 821 
Борух, люблінський синдик 29, 30 
Борух Іршович, єврей 663 
Боршковський Мацей, державець 369
Боряк Геннадій Володимирович, голова Державного комітету 

архівів України у 2002-2006 рр., доктор історичних наук 
21,867

Босеня Тишко, міщанин з м. Острог Новий 712 
Босталовський Себастян 73 
Бот Іван, підданий з с. Садки 651
Ботиєня (Батиєня) Савка, підданий з с. Мокрець Великий 499, 

580
Бохенський Януш, десятник корогви ротмістра Руцького 224 
Бохновський Миколай, возний 29, 32, 33, 67, 68, 72, 74, 101,

135, 148, 155, 159, 191,215,216, 242 
Бохоненя Олешко, підданий з с. Манган 499 
Бохонець Федір, підданий з с. Кути 442 
Бочковська Олександрова Анна, у першому шлюбі Комар 

Олександрова 252 
Бочковський Олександр 252 
Бощик Стецько, підданий з с. Лисиче 612 
Боярин Грицько, підданий з с. Охлопів 416 
Бразицький Юсько, підданий 434 
Брайкович Петро, підданий з с. Навіз 689 
Брам Януш 122
Брам Янушова Анна з Копистинських, вдова, дідич 122, 135, 

470, 602, 737 
Браницький, ротмістр 225, 342 
Браницький Казимир, державець 493, 558, 681 
Бранська Миколаєва Марина з Корчевських, вдова 123 
Бранський Юрій 438 
Бранський Ян 438
Бранчук Роман, підданий з с. Краснодуб’я 717 
Братковська Андрієва Зофія з Рогалевських 267 
Братковська Юрієва Зофія з Греків, вдова 80, 89 
Братковський Андрій 413, 658 
Братковський Богдан 55, 222, 354,441,471, 837 
Братковський Данило, поет 5, 20,403, 849, 853, 865, 866 
Братковський Юрій, на 1649 р. покійний 80, 89, 658, 816 
Братковські 20
Брезицький Ян, урядник с. Ставок Степанського ключа 330 
Брик Тарас, підданий з с. Печибоди 780 
Брилевич Сенько, підданий з с. Воютин 671 
Бриський Андрій, вікарій луц. кафедри, писар Луц. консисто

рії, ксьондз 47,48, 87, 95, 96 
Бриський Шимон, рівненський плебан, ксьондз 225, 643, 756 
Британ Іван, підданий з с. Христівка 511 
Бродовська Янова Настазія з Ґонсинських 235 
Брожчина Янова, управителька фільварків Стемпковських 

133, 160
Брозовська Зофія, державець 641
Брозовський Максимиліан, київ, каштелян 188, 189, 197,248 
Броневська Марцинова Настазія з Тишкевичів 190 
Броневський Марцин 190
Бронницька Криштофова Гельжбета з Ґлинницьких 112, 485, 

606
Бронницький Вацлав, жовнір 177
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Бронницький Костантий, поборця подимного податку 1649 р. 
у Волин. в. 39, 63, 72, 121, 198, 262, 282, 411, 416, 444, 
449,489,619, 734 

Броховський Щасний, державець 537 
Брудзевська Олександра 256 
Брудзевський Павло 569 
Брудзевський Юрій 569 
Бруша Яцько, міщанин з м. Миропіль 536 
Бруяка Іван (Ян), козацький полковник, овр. підстароста, ко

ролівський ротмістр 103,107,115,215,217,221,246,251, 
330, 342

Бубка Роман, слуга-ординат Владислава-Домініка Заслав- 
ського 491 

Бугай Федір, підданий з с. Грем’яче 573 
Бугатик Микита, милятинський міщанин 543 
Будеразький Олександр 105 
Будеразький Теодор 89 
Будеразький Ян 62, 89, 93, 121 
Будеразькі 105
Будзишевська Адамова Маріанна з Зброжків 232 
Будзишевський Адам 232, 698, 726 
Будзишевський Рафал, державець 415,461, 545, 625, 793 
Будко Хвесько, підданий з м. Дорошстаї 435 
Будник Матвій, підданий з с. Колесники 654 
Будникович Манко, підданий з с. Березовичі 455 
Будниченя Фесько, підданий з с. Волиця (Оличівка) 689, 716 
Будченя Сидір, підданий з с. Тудорів 606 
Бужак Мисько, міщанин з м. Стобихва 834 
Буйновський Марко 314
Букоємський Стефан 543. Див. також Єло Букоємський
Булгак Прокіп, дубнівський міщанин 39
Булгаковські 95
Булгаченя Сидір, підданий 550
Булига Ігнат, луц. лавник 623
Бунякевич Семен, слуга 530
Бураченя Іван, підданий з с. Лопавші 521
Бураченя Лучка, підданий з с. Залісці 651
Бурда Петро, підданий з с. Кольчин 89
Бурдзиловська Миколаєва Гелена з Непокойчицьких, у 

першому шлюбі Укольська Янова 338 
Бур дуг (Бурдунчик) Мисько, підданий з с. Княгинин 734 
Буркацька Янова Галшка з Пируських 75 
Буркацький Адам, черніг. чашник, посол на сейми 1653 і

1654 рр. від Черніг. в., маршалок сеймиків 1654 і 1655 рр. 
182,273, 301, 313, 314, 361, 859, 861 

Буркацький Ян, державець 75,433,458, 543 
Бурмістр Васько, з м. Четвертая Стара 580 
Бурнак Томаш, возний 237 
Бурносович Конон, підданий з с. Козлиничі 479 
Буртеня Лаврін, міщанин з м. Хупків 477 
Бурчак Андрій, волод. бурґрабій 50, 71, 185 
Бусол Мисько, підданий з с. Оздютичі 799 
Буський Григорій, війт з с. Ярославичі 471 
Бутко Степан, дубнівський міщанин 34 
Бутко Федір, хмільницький міщанин 256 
Бутлер, полковник іноземного полку 350 
Бутлер O t t o , рейтарський ротмістр з полку Богуслава Рад- 

зивілла 318
Бутлер Ян, королівський ротмістр 305, 324, 342, 373 
Бутович Павло 115, 242
Бутурлін Василій Васильович, московський боярин і дво

рецький 339 
Бучний Васько, підданий з с. Тернки 610 
Буяновська Катерина, дідич 564 
Budzyński Zdzisław, автор 928

Вавринець, підданий з с. Біла Криниця 431 
Вадовський Станіслав, королівський ротмістр 167 
Ваєр Людвік, поморський воєвода 119 
Ваєр Якуб, мальборський воєвода 173, 176, 722 
Важинський Григір 246 
Вакула, підданий з с. Бродів 743 
Вакула Андрій, підданий з с. Лебеді 501 
Вакуленя Гарасим, підданий з с. Ужинець 438 
Вакуленя Терешко, підданий з с. Перевісся 442,467 
Вакулич Мишко, підданий з с. Зносичі 595 
Вакулич Хвесь, отаман с. Сереховичі 735 
Валда Ян, державець 822 .
Валевич Грицько, підданий з с. Новосілки 553
Валентова, дубнівська склярка 83
Валерад Генрих, полковник 315, 316
Валигора Іван, підданий з с. Півче 568
Валицька Томашева Катерина з Коріатовичів Курцевичів 315
Валько, підданий з с. Серетець 502
Вальченя Андрій і його дружина Оришка 83
Ваневич Яким, міщанин з м. Стобихва 426
Ваневський Іван, возний 192,205, 235, 249,257
Ванюкович Лесько, підданий з с. Лопавші 430
Вардинський Марцин 538
Варшицький Станіслав, мазовецький воєвода 470, 582 
Варшкович Ярош, підданий з с. Грив’ятки 465 
Васенченя Іван, підданий з с. Сушне 499 
Васеня Іван, підданий з с. Суємці 618 
Василевич Стефан, підданий 439, 569 
Василевський Петро 349 
Василевський Якуб 349 
Василеня Лаврін, підданий з с. Букойма 658 
Василеня Сенько, підданий з с. Богушівка 481 
Василій, підданий з с. Воскодави 743 
Василій, підданий з с. Кучманівка 513 
Василь, з с. Ратчин, служив у козацькій корогві Владислава- 

Домініка Заславського 48 
Василь, підданий з м. Кузьмин 501 
Василь, підданий з с. Милятин 568 
Василь, підданий з с. Сураж Старий 491 
Василь, Климів син, підданий, від сіл Милостів і Плоска 721, 

866
Василькович Андрій, з м. Горохів 490
Васильчич Кузьма, генеральний війт сіл Вараш, Бабка і 

Колодії 486 
Васько, війт с. Жмудче 569 
Васько, підданий з с. Білобережжя 456 
Васько, підданий з с. Верба Велика 559 
Васько, підданий з с. Гнідава 765 
Васько, підданий з с. Губельці 712 
Васько, підданий з с. Іванне 505 
Васько, підданий з с. Малів 734 
Васько, підданий з с. Мізоч Великий 572 
Васько, підданий з с. Переділи 753 
Васько, підданий з с. Радомишль 735 
Васько, підданий з с. Рудня 513 
Васько, підданий з с. Сіянці 465 
Васько, підданий з с. Терешів 613 
Васько, підданий з с. Тернки 724 
Васько, підданий з с. Туличів 778 
Васько, підданий з с. Хоташів 553 
Васько, рокитнянський війт 191
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Васько, тесля з м. Дубно 146 
Васько, Бураків зять, підданий з с. Криве 538 
Васькова, дубнівська міщанка, слюсарка 105 
Васьковець Матфій, підданий з с. Кличковець 748 
Васькович Грицько, підданий з с. Тернки 752 
Васькович Іван, підданий з с. Плоска 504 
Васьковський Геліяш, намісник Овр. замку 317, 318 
Васьковський Онофрій, підданий з с. Дуплинки 490 
Васьковський Тарас 136 
Васьковський Федір 136 
Васьковські 136
Васьченя Іван, підданий з м. Дубно 773 
Васюкович Іван, підданий з с. Хорохорин 725 
Васютеня Авдій, підданий, від сіл Милостів і Плоска 755 
Васющеня Хома, підданий з с. Лички 622 
Вацькович Вашко, підданий з с. Голоби 549 
Ващеня Семен, підданий з с. Невільне 636 
Веґера Прокіп, війт с. Тумин 438 
Величко Васько, дубнівський міщанин 139 
Величко Ілляш, підданий з с. Рачки 535 
Величко Павло, підданий з с. Красне 442,454, 548 
Венґлинська Шимонова Єва з Слончевських, у першому 

шлюбі Роґалевська Андрієва (див.) 473 
Венцковська Прокопова-Міхалова Барбара з Вітонізьких 95, 

209
Венцковський Прокіп-Міхал 95, 175,209,441,472 
Вербицький Андрій, слуга 168 
Вербицький Ян, слуга 545
Вербовський Міхал, товариш корогви ротмістра Станіслава 

Ґурського 146, 147 
Вербська Геліяшева Настазія з Літинських, вдова 464 
Вербський Геліяш, дідич 65, 71, 94,464 
Вергун Петро, підданий з с. Шостаків 662 
Вергунович Фесько, підданий з с. Лаврів 652 
Веремій, отаман 115 
Веремко, підданий з с. Козин 454 
Веремко Демид, підданий з с. Кошар Старий 687 
Верехович Яцько, підданий з с. Калинівка 479 
Верешко, підданий з с. Голузії 503 
Верешкович Максим, під даний з с. Смідин 773 
Верещака Прокіп, з Каменя, черніг. граничний коморник, 

маршалок сеймику 1650 р., королівський секретар, 
учасник посольства до Богдана Хмельницького 54,56,85, 
114, 119, 185, 189, 234, 235, 317, 346, 347, 855 

Верещака Прокопова Гликерія з Балик 235 
Верещака Федір (Теодор) 304, 810
Верещака Федорова див. Лещинська Криштофова Настазія 
Верещака Ян, брат Федора Верещаки 304 
Верещинський, державець 636 
Верповські 95
Верхняцький Юрій, слуга-ординат Владислава-Домініка 

Заславського 492 
Верховська Олександрова Анна з Гурків, дідич, на 1650 р.

покійна 418,468 
Верховський Міхал 114
Верховський Олександр, дідич, на 1651 р. покійний 548 
Верховський Стефан, дідич 114,448 
Верховський Ян 156, 790
Верховські, брати, сини Стефана Верховського, дідичі 448 
Верцинська Петрова Зузанна з Рокшичів 180 
Веселовський Павло, писар Луц. кафедральної консисторії, 

чорторийський плебан, ксьондз 42 
Веселуха Васько, під даний з с. Порванче 413 
Вечорка Яцько, війт с. Амбуків 477

Вещицький Адам, державець 38
Вещицький Адріян, державець 219,265, 514, 612, 745, 747 
Вещицький Хризостом 331, 332, 336 
Вещицький Ян 331, 332, 336
Вигнанський Криштоф, ротмістр корогви Яна Яснобор- 

ського 208 
Виговський, козацький полковник 368 
Виговський Адам, батько Габріеля, Криштофа, Якуба і Яна 

Виговських 158 
Виговський Габріель 158
Виговський Данило, наказний козацький гетьман 384 
Виговський Даніель, козацький сотник 102 
Виговський Дем’ян Ларіонович 158 
Виговський Дмитро 232
Виговський Євстафій, намісник Київ, замку 157 
Виговський Іван 122, 183 
Виговський Криштоф 158, 232,234 
Виговський Лукаш 183 
Виговський Олександр 232
Виговський, у чернецтві Петроній, чернець Вигівського 

монастиря, козацький сотник 102 
Виговський Самуель Лазарович 229,232 
Виговський Самуель Ларіонович 158 
Виговський Федір Ларіонович 158 
Виговський Юрій, козацький сотник 102 
Виговський Яків, козацький сотник 102 
Виговський Якуб 158
Виговський Ян, неповнолітній син Адама Виговського 58 
Виговський Ян 230, 331
Виговський Ян, загинув під час Берестецької битви 1651 р. 

230
Виговський Ярош 232 
Виговські 103,229
Вигура Васько, підданий з с. Жолудськ 566 
Вигура Семен, київ, городничий 102 
Виґуранка Теодора, вдова 154 
Видеревич Олікар, підданий з с. Смідин 516 
Вижицький Станіслав, ротмістр полку Олександра Конец- 

польського 278 
Визґерд Заблоцький Лукаш, державець 104, 617 
Визґерд Заблоцький Ян, державець 617. Див. також 

Заблоцькі 
Визґерд Олишвянський Андрій 165 
Визґерд Посник Павло 181
Визґерд Посник Павлова див. Мірош Зиґмундова Маруша 
Вилежинська Жиґмунтова (Зиґмундова) Гелена (Гельжбета)

з Четвертенських, волин. підчашина, у першому шлюбі 
Семашкова 87, 170, 270, 374,429,445,447, 530, 694 

Вилежинський Бернат 150, 319, 514, 518 
Вилежинський Владислав 319, 320
Вилежинський Жиґмунт (Зиґмунд), волин. підчаший 86,422 
Вилежинський Миколай, волин. підчаший (згадка за вересень

1654 р.) 225, 312, 319, 324, 329, 375, 420, 458, 603, 684, 
736, 764, 820, 838 

Вилежинський Ян 210, 226,418,476, 693 
Винник Яцько, під даний з с. Пузів 547 
Винницький Олександр, у чернецтві Антоній, перемишльсько- 

самбірський єпископ 160 
Винська Полонія з Клюських, дідич 541 
Вирозуб (Вирозубович) Ґабріель, луц. бурмістр 134,183 
Вискок Кіндрат, підданий з с. Пиляї 582 
Високинська Станіславова Барбара з Вільчопольських 212 
Високинський Станіслав 212
Витвинська Войцехова Зофія з Підгородинських 125

873



Тґаукдво-довгдкдвий апарат

Витвинський Абрам, державець 450 
Витвинський Войцех 125
Витвинський Миколай, дідич 31,71, 159, 187,276 
Вишинський Матеуш, луц. піддекан, волод. плебан 29,104 
Вишковський Павло, батько Самуеля 56 
Вишковський Самуель 56
Вишневецька Євгенія-Катерина, кн., на березень 1650 р. 

покійна 133
Вишневецький Дмитро див. Байда (Вишневецький) 
Вишневецький Костянтин, кн. 5, 19
Вишневецькі, кн. 5, 189, 602, 741, 749, 837. Див. також 

Корибути Вишневецькі 
Вишневський Габріель, слуга 536 
Вишомирський Ян, возний 245-247,250 
Вишотравка Вацлавова Єва з Хом'яків 500, 589 
Вишотравка Самуель, державець 640, 748 
Вишпольська Миколаєва Марціяна з Баґинських 158 
Вишпольський Василь 182 
Вишпольський Криштоф 172 
Вишпольський Стефан Міхалович 123 
Вівдя, дружина дубнівського шевця Івана Годунова 146 
Відзґа Андрій 172 
Відзґа Богдана з Зміївських 246 
Відзґа Станіслав, дідич 827
Відзґа Станіславова Олександра з Мишковських, дідич 827
Відзґа Стефан, луцько-брестський біскуп 834
Відон Ярош, війт м. Клинець 537
Війт Радко, підданий з с. Іванівна 449, 866
Віктор Васько, підданий, від сіл Богданівка і Родки 578
Вікторій, державець 527
Вільгорський 783
Вільгорський Киліян, на Горохові, волин. підчаший, повітовий 

(королівський) ротмістр Волин. в., посол на сейм 1652 р. 
48, 59, 83, 91, 93, 116, 121, 124, 130, 133, 139, 144, 153, 
161, 164, 168, 169, 175, 187, 211, 232, 233, 241, 269, 273, 
282,438,471,490, 552, 612, 679 

Вільгорський Олександр 89, 564, 692
Вільгорський Юрій, на Горохові, королівський ротмістр, 

маршалок сеймиків Волин. в. 1655 і 1657 pp. 282, 345, 
387, 389, 860, 862 

Вільґа Адам, державець 218,511, 579 
Вільґа Раїна, державець 827 
Вільковський Андрій 187 
Вільчек Францішек, державець 508, 673, 759 
Вільчек Тушевський Якуб 251. Див. також Тушевські 
Вільчинський Людвік 180 
Вільчопольський Даніель, державець 771 
Вільчопольський Петро, ротмістр корогви Яна Замойського 

279, 281
Вільчопольські див. Пчолки Вільчопольські 
Вілямовська Миколаєва Єва, вдова 117 
Вілямовський Миколай, товариш корогви 117, 183 
Вінґриновський Миколай 375 
Вінниченя Савка, підданий з с. Кіндратка 507 
Вінщеня Грицько, підданий з с. Головин 629 
Віталішевський Криштоф, поручник корогви Олександра 

Замойського 251 
Вітер Кіндрат, підданий з с. Калусів 778 
Вітковський Ян, дідич 610, 613
Вітовська Лукашева Анна з Микулинських, київ, підсудкова

167, 251
Вітовський Лукаш, житом, земський підсудок 131 
Вітовський Станіслав, сандомирський каштелян, ротмістр

150, 342, 376

Вітонізька Семенова див. Збаразька Гелена 
Вітонізький Андрій 111, 175,486, 719, 791, 822, 833 
Вітонізький Семен, на 1649 р. покійний 68 
Вітрик Нестор, підданий з м. Кошар 443 
Вітуський, сандомирський каштелян, ротмістр 150 
Вкринський Самуель, державець 692, 753 
Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович, історик 

права, архівознавець, гол. редактор Київ, археографічної 
комісії 10, 11, 12, 531, 1003 

Владислав IV (Владислав IV Ваза), польський король 28, 30, 
66, 207

Влостовський Теодор, дорочний провізор Луц. православного 
братства 352

Внучко (Онучко) Іван, підданий з с. Хоболтова 450, 541 
Внучко Передільський Андрій, черніг. мечник 220, 688 
Вовк, козацький полковник 55, 835 
Вовк Зінько, підданий з с. Бортнів 760 
Вовк Микита, підданий з с. Черчичі 526 
Вовк Симон, підданий з с. Твердині 435 
Вовк Яким, підданий з с. Конюшки 684 
Вовковичич Федір, підданий з с. Будераж 508 
Вовкодавик Дмитро, кисилинський міщанин 422 
Вовчар Грицько, підданий з с. Жилинці 506 
Вовчок (Волчек) Павло, під даний з с. Брани 420,458 
Водяник Іван, реєстровий козак 146 
Воєводеня Степан, підданий з с. Тесів 556 
Возницький Станіслав, слуга 290 
Возняк Стефан, підданий з с. Хорупань 818 
Возючинський, ротмістр 95 
Война Іван, підданий з с. Бачманівка 513 
Война Миколаєва Кристина Яничівна 39 
Война Себастіян, королівський ротмістр татарської корогви 

400
Война Оранський Пахомій, пінський і турівський єпископ 

654
Война Оранський Якуб, черніг. земський підсудок, волод. 

ґродський суддя, поборця подимного податку у Черніг. 
в. 1650 р., посол на сейми 1653 і 1654 рр. від Черніг. в., 
маршалок сеймику Черніг. в. 1655-1657 рр. 119, 227,273,
313, 322, 345, 361, 379, 386, 393, 531, 580, 860, 862, 863 

Войнилович, полковник 275 
Войнилович Ґабріелева Марина з Рачковських 338 
Войнилович Габріель, військовий суддя і поручник козацької 

корогви коронного великого гетьмана 338 
Войновські 103
Войтеня Дмитро, підданий з с. Хотачів 462
Войтеня Павло, підданий з с. Ревушки 654
Войтко, підданий з с. Княже 425
Войтко, підданий з с. Пирятин 578
Войтко, Мартинів син, підданий з с. Малятин 177
Войткович Грегор, радивилівський міщанин, лавник 432
Войтович Мисько, двірник 506
Войтович Михайло, підданий з с. Колмів 467
Войтович Пашко, підданий з с. Деречин або Завидів 59
Войтович Федір, підданий з с. Бруховичі 825
Войтович Хома, підданий з с. Верхостав’я 466
Войтчиха, вдова з с. Сурмичі 93
Войцех, підданий з с. Залужжя 598
Войцех, підданий з с. Холонів 468
Войцехова, дубнівська міщанка, ткачова 74
Войцехович Атаназій 341
Войцехович Опанас, підданий з с. Ботин 608
Войчук Юсько, підданий з с. Стрільче 542
Волик Денис, підданий з с. Лотавка 570
Волик Яхим, підданий з с. Городище 415

срв, 874**>
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Волинець Васько, міщанин з м. Смолдирів 493 
Волинець Іван, підданий з с. Васьковичі 588 
Волинський Стефан 255 
Воличин Прокіп, слуга 763 
Володкевич, державець 440 
Володько, отаман с. Погорільці 43 
Волос Павло, підданий з с. Жидичин 413 
Волосик Юсько, підданий, від належних до м. Несухоїжі 

сіл 648
Волочиленя Хвесько, підданий з с. Юшківці 623 
Волошин Васько, підданий з с. Горзвин 423 
Волошин Гордій, сотник Олевської сотні, рукодайний слуга 

Владислава Немирича 103,115 
Волошин Мартин, підданий з с. Печихвости 509 
Волошин Яцько, підданий з с. Білогородка 584 
Волчек див. Вовчок
Вольська Войцехова Анна з Козик, у першому шлюбі Андрієва 

Тарановська 203 
Вольська Самуелева Галшка з Підгородинських 41 
Вольський, ротмістр 116, 348
Вольський Войцех, поборця подимного податку 1647 р. у 

Волин. в. 292, 305 
Вольський Олександр, державець 507 
Вольський Самуель, поборця подимного податку у Волин. в.

1647 р. 41, 58,292,295, 304, 305, 319, 355 
Вольський Францішек, поборця поголовного податку з євреїв

1652 р. 258 
Вольські 42, 605
Вольф Йонович, волод. міщанин, єврей 663 
Вольф Маєрович, луц. міщанин, єврей 674 
Воляновська Якубова Ядвіга з Древецьких 186 
Воляновський Якуб, державець 161, 186,296 
Вонвальд Генріх, полковник німецького полку 309 
Вонсовський Щасний, намісник Звягельської вол. 101, 607 
Воробей Андрій, підданий з с. Нараївка 558 
Воробей Васько, під даний з с. Топольне 478 
Воробейко Стефан, під даний з с. Милятин 94 
Ворона Федір, з с. Іванне 112
Воронецький Андрій, зі Збаража, “урожоньш ero мл. пань” 

64, 666, 865
Воронецький Валеріан, зі Збаража, “урожоньш ero мл. пань” 

821,865
Воронецький Марцин, зі Збаража, “урожоньш ero мл. пань” 

27, 821, 865
Воронецький Міхал, зі Збаража, “урожоньш кнєжа ero мл. пан 

Михал зє Збаража Корьібут”, “урожоньш ero мл. кнєжа 
Михал зє Збаража Воронєг/кьш”, волод. підстароста 95, 
434, 505, 549, 865 

Воронецький Юрій, зі Збаража, “урожоньш ero мл. пань 8рьш 
зє Збаража княз Воронецький”, ротмістр 63, 75, 865 

Воронич Даніель-Юрій, київ, скарбник, поборця подимного 
податку 1650 р. у Київ, в., управитель кількома волостями 
118, 119, 160, 168, 182, 183,202, 531 

Воронич Олександр, київ, чашник, королівський ротмістр, 
посол на сейм 1653 р. 161,272, 352 

Воронич Самуель, київ, підчаший 161 
Воронович Каленик, підданий з с. Судобичі 509 
Воронченя Карпо, підданий з с. Харалут 640 
Воронченя Юсько, під даний з с. Білогородка 503 
Воропай Дем’ян, підданий з м. Острог Старий 495 
Воротилко Степан, дубнівський міщанин 187 
Ворошило Людвік, київ, підчаший, королівський дворянин, 

посол на сейми 1652 і 1654 рр. від Черніг. в. 119,236,239, 
240, 301,313

Ворощеня Никін, підданий з с. Корито 645 
Вотчич Павло, підданий з с. Тростянець 622 
Вренґа (Уренка) Босий Міхал 251 
Врищ, дідич 578
Врищ Миколаєва Регіна див. Косинська Янова Реґіна 
Врищ Миколай, королівський ротмістр 144, 324 
Врищ Петро, державець 773 
Вробель Тимофій, возний 200, 201,283 
Вроблевський Олександр 378
Вроновська Стефанова Зузанна з Машовських, державець 535 
Вроновська Янова Галшка з Брозовських, державець 489 
Вросек Ян 265
Вудловський Ян, житом, ґродський писар 346 
Вуцич Васько, підданий з с. Тростянець 436

Г
Гавратинський Миколай, з Качанова, державець 50,436 
Гавриленко Іван, отаман с. Скородне 535 
Гавриленя Іван, підданий з с. Заболоття 479 
Гавриленя Роман, підданий з с. Клембівка 499 
Гаврилик Тиміш, підданий з с. Матів 827 
Гаврило, підданий з с. Княгинин 799 
Гаврило, підданий з с. Колмів 417 
Гаврило, підданий з с. Колодежне 666 
Гаврило, підданий з с. Панасівка 502 
Гаврило, підданий з с. Пашуків 784 
Гаврило, підданий з с. Погорільці 635 
Гаврило, підданий, від сіл Суходоли й Дьогтів 630 
Гаврилович Іван, підданий з с. Жабокрики 542, 866 
Гаврилович Матіяш, торчинський міщанин 280, 866 
Гаврилчич Юсько, підданий з с. Звиняча 625 
Гаврильчук Омелян, підданий з с. Полоничне 472 
Гавсович Шостаковська Миколаєва Анна з Порванецьких 

437,471,716, 755 
Гавсович Шостаковський Даніель (Данило) 112, 460, 662, 

769
Гавсович Шостаковський Олександр 112,460, 662, 769
Гайда Данило, луц. міщанин 418
Гайдук Андріяш, козацький полковий осавул 14, 62, 77
Гайдук Васько, підданий з с. Войниця 473
Гайдук Іван 96
Гайдук Іван, під даний, від сіл Овлочин і Ставки 658 
Гайдук Павло, підданий з с. Чесний Хрест 761 
Гайдученя Авдій, підданий з с. Бродів 609 
Гайдученя Лесько, підданий з с. Шельвів 678 
Гайдученя Роман, під даний з с. Хоняків 560 
Гайдучок Гаврило, війт с. Фалемичі 545 
Гайдучок Іван, підданий з с. Літин 457 
Гайкович Ігнат, підданий з с. Стобихва 554 
Гаймос, підданий з с. Коптовичі 680 
Гайченя Радко, підданий з с. Свинарин 718 
Галат, підданий з с. Головчичі 498 
Галата Авдій, дубнівський міщанин 75 
Галатеня Кузьма, підданий з с. Глупонин 494 
Галатик Антон, підданий з с. Хорупань 440 
Галашевський Ян, гайдук 628
Галешович Речип, товариш надвірної татарської корогви Яна 

Замойського 394 
Галійчик Федір, підданий з с. Зузлазна 726 
Галушка Васько, під даний з с. Шибене 608 
Ганжа Іван, нобілітований запорозький козак 84, 110 
Ганна, мати Боркловського Марцина, острозька міщанка 91
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Галон, підданий з с. Галичани 779 
Галон, підданий з с. Омеляна 471 
Гапоненя Хвесько, підданий з с. Коршів 412 
Гапонович Григорій, священик з с. Вельничі 81, 139 
Гапонович Грицько, підданий з с.Обарів 632 
Гапонович Захар, підданий з с. Мокрець 659 
Гапоновський Миколай, возний 160, 176 
Гарасим, дубнівський міщанин, солодовник 109 
Гарасим, під даний Домініка Єла Малинського 753 
Гарасим, підданий з с. Вигнанська Волиця 417 
Гарасим, підданий з с. Довга Воля 734 
Гарасим, підданий з с. Жабокрики 476 
Гарасим, підданий з м. Краснопіль 439 
Гарасименя Іван, підданий з с. Зміїнець 461 
Гарасименя Назар, підданий з с. Битень 710 
Гарасимчик (Гарасимович) Онисько, підданий з с. Дроздні 

465, 543
Гарасюк Хведько, підданий з с. Калусів 441 
Гарачка Васько, підданий з с. Човниця 656 
Гарбуз Юрій, підданий з с. Борисковичі 421 
Гарбузенко Борис, підданий з с. Пузирки 517 
Гарман Фесько, підданий з с. Човниця 599 
Гарниш Криштоф, ротмістр татарської корогви Самуеля- 

Кароля Корецького 92 
Гарсунович Роман, підданий з с. Андруга 431 
Гасюрчик Андрій, міщанин з м. Сураж 491 
Гацевич Фесько, бурмістр м. Вільськ 532 
Гаценя Петро, підданий з с. Лаврів 442 
Гациненя Йовтух, підданий з с. Ставища 439 
Гацкович Іван, підданий з с. Доротичі 829 
Гацченя Грицько, підданий з с. Зміїнець 811 
Гацькович Лук’ян, підданий з с. Биківці 567 
Гачок Ярмак, з м. Ратчин 90 
Гедалій Мошкович, крем, міщанин, єврей 133 
Геєвський Федір 107 
Геєвські 95
Герасименя Васько, підданий, від сіл Олицької вол. 765
Герасименя Івашко, під даний з с. Пелза 664
Герасимчик Василь, підданий з с. Черчичі 633
Гербут Лучка, підданий з с. Загорів 732
Герман, підданий з с. Вовчицька Волька 778
Германеня Стецько, підданий з с. Мстишин 726, 798
Герцик, дубнівський орендар, єврей 73, 82
Герцик Антон, підданий з с. Бужани 738
Гестер, Колядин брат, підданий з с. Івановичі 533
Гирич Стефан, ватажок повстанського загону 78
Гирка Клим, війт 759
Гичка Максим, підданий з с. Пожарки 812
Гірш Давидович, крем, міщанин, єврей, школьник 638
Гірш Овзерович, волод. міщанин, єврей 460
Гірш Шапсаєвич, дубнівський єврей 187
Гірш Якубович, єврей з м. Андріїв 468
Гішовський Міхал, дідич 537
Гладук Іван, війт с. Хрінів 761
Гладун Васько, підданий, від сіл Шпрахи і Городище 765
Гладун Іван, підданий з с. Мирогоща 778
Гладунович Дубиський Ян 68
Гладуновичі Дубиські 753
Глазеня Кирик, міщанин з м. Хупків 477
Глизка Остап, підданий з с. Копилля 687
Глинка Войцех 497
Глинка Матвій, міщанин з м. Сураж 605 
Глинка Станіслав, державець 497 
Глинка Вольський Юзеф 108

Глущеня Радко, міщанин з м. Гоща 466
Гнатовський Людвік, ксьондз 357
Гнатовський Ян 108,427,470
Гнатовські, дідичі 357, 799
Гніздовський Станіслав, слуга 700, 727
Говажевський Андрій, овр. граничний коморник 119, 199
Гоголевич Прокіп, возний 111
Гоголинський Францішек, луц. кустопі і канонік, ксьондз 28 
Гоголівська Янова Анна з Кисловичів-Маловичів 

Новоселицьких 158 
Гоголівський Ян 158 
Гоголь Станіслав, державець 513 
Годованик Мисько, підданий з с. Смиків 805 
Годовський Кіндрат, підданий з с. Омеляна 436 
Годун Іван, дубнівський міщанин 74 
Годун Юрко, глухівський міщанин 185 
Годунець Хома, підданий з с. Седмярки 434 
Годунко Гаврило, підданий з с. Милостів 775 
Годунов Іван, дубнівський швець 146 
Годуновичі Дубиські, державці 461 
Гойда Мисько, під даний з с. Заболоття 439 
Гойські 841
Голдаковська, державець 591 
Голинка Дмитро, підданий з с. Вельбичі 412,473 
Голинський, урядник м. Білопілля 257 
Голиш Петро, підданий з с. Угринів 448 
Головаченя Остап, підданий з с. Ромейки 596 
Головенька Антон, підданий з с. Дубища 812 
Головинська Федорова Анастасія див. Прушинська Петрова 

Анастасія
Головинський Вацлав, державець 517, 591 
Головинський Лукаш, на час складання юраменту покійний 421 
Головинський Федір, державець 517 
Головинський Ян 40,52,163,426,467, 505,514, 523,542,669, 

671,711,748 
Головка Грицько, підданий з м. Берездів 616 
Головка Кирик, підданий з с. Боратин 414 
Головка Хведько, підданий з с. Бобичі 434 
Головня Ілляш, підданий з с. Німецьке 809 
Головня Нестор, катівський міщанин 429,449 
Головчич Малуш, підданий з с. Немовичі 596 
Голуб Даніелева Петронела з Вороничів, вдова 109, 130 
Голуб Даніель 109, 130 
Голуб Самуелева Зофія з Загоровських 373 
Голуб Самуель, королівський ротмістр 203,205,235,337,339, 

340, 341,373, 787 
Голуб Юрієва Маґдалена з Бутовичів, у першому шлюбі 

Стрибилева Павлова 174 
Голубєв C. Т., автор 15
Голюнка Лазько, підданий з с. Милятин 605, 790 
Голянський Миколай 251 
Голянський Ян, жовнір 180, 347 
Голячок Яцько, підданий з с. Млинів 742 
Гомоненя Гапон, під даний з с. Розваж 521 
Гомонча Костюк, підданий з с. Новосілки 671 
Гомонча Яцько, підданий з с. Новосілки 574 
Гончар Семен, підданий з с. Мишківці 456 
Гончар Симон, підданий з с. Рудня 533 
Гончар Трохим 112
Гончаренко Мисько, підданий з с. Вербівці 500 
Гораїн Андрій, товариш повітової корогви Волин. в. 93, 216, 

287, 599, 656,819 
Гораїн Богуслав, ротмістр, маршалок сеймиків Волин. в. 

1649 і 1655 рр., посол на сейми 1653 і 1654 рр., комісар
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Волин. в. 51, 63, 86, 155, 173,229, 272,295, 313, 319, 354, 
358, 388, 391,781,854, 861 

Гораїн Богуслав-Ян, київ, земський суддя, луц. земський 
писар 400

Гораїн Богуславова-Янова Катерина з Соколовських, київ, 
земська суддина, луц. земська писарова, у першому 
шлюбі Хмелевська Лукашова, київ, воєводичова, брац. 
стольникова 400 

Гораїн Геліяш, дідич 658, 787 
Гораїн Миколай, волод. земський писар 58,457 
Гораїн Олександр, посол на сейм 1649 р. від Брац. в. 83 
Гораїн Шимон 819
Гораїн Юрієва Катерина з Бабина 212,268, 277,278,279, 281 
Гораїн Юрій, волод. земський писар, королівський комісар 

107, 113, 143, 204, 211, 212, 258, 268, 277-279, 281, 356, 
701,703, 729 

Гораїн Ян, товариш корогви 374 
Гораїн Полонський Ян 206 
Горбаненко Остап, лохвицький отаман 360 
Горбачевський (Горбачевич) Антоній, намісник Овр. Заручай- 

ського Успенського (Пречистенського) монастиря 113,121 
Горбаченя Гриць, підданий 648 
Горбачик Левко, підданий з с. Житинок Малий 831 
Горбачович Семен, під даний з с. Пожарки 448 
Гордієвич Яцько, підданий з с. Цепорів 412 
Гордієня Петро, підданий з с. Новосілки 483 
Гордієня Семен, під даний з с. Суха Воля 479 
Гордій, під даний з с. Вельбойне 712 
Горзялко Матіяш, міщанин з м. Немиричів 631 
Горкоп’ятич Явтух, війт 464
Горлачик Грицько, підданий, від сіл, належних до с. Шум- 

бар 552
Городиська Стефанова Катерина Крецевичівна, державець 644 
Городиський Вацлав, батько Романа Городиського 50 
Городиський Григорій, дідич, священик з с. Городище, 

ковельський протопіп 473, 710 
Городиський Роман, реєнт канцелярії Волод. земського суду 

50, 362, 391
Городиський Семен (Симеон) 125, 166,442, 508, 673, 773 
Городник Іван, підданий з с. Суйми 592 
Городничий Савка, під даний 826
Городський Василь, кравецький цехмістр з м. Камінь 442 
Горпинич В. О. 928
Горський Войцех, нобілітований запорозький козак 202
Гошій Гуз, дубнівський єврей 37, 109, 115, 119
Грабар Іван, міщанин з м. Стрибіж 533
Грабар Іван, підданий з с. Окорськ 833
Грабарчик Гарасим, підданий з с. Погорільці 506
Грабарчук Матвій, підданий з с. Жабокрики 420
Грамазда Ігнат, під даний з с. Глинськ 603
Гресь, підданий з с. Буремель 785
Гречаниченко Іван, покозачений підданий 162
Гречина Костантий 65
Гриб Васько, підданий з с. Караваєвичі 497
Грибовський, поручник корогви Дмитра Вишневецького 101
Грибовський Григорій, підданий з с. Ворокомле 569
Грибовський Миколай, дідич 71, 739
Грибовський Ян, спеціальний комісар, призначений Адамом 

Киселем і Богданом Хмельницьким 146 
Гривка Хома, підданий з с. Біле Поле 333 
Григір, підданий з с. Мончинці 522 
Григорій, зять сурмицького мельника Миська 37 
Григорій, під даний з с. Ватин 766 
Григорович Федір, возний 153,212, 306, 399

Гриневицький Андрій, підданий 435 
Гриневич Василь, бурмістр м. Рожищі 81 
Гриневич Лесько, підданий з с. Лучиці 644 
Грипанович Нестор, бурмістр м. Четвертая Стара 483 
Грицевич Марко, підданий з с. Кунин 574 
Грицевич Себастіян, олицький кантор, клеванський пробощ, 

ксьондз 768 
Грицевич Стефан, отаман с. Березів 735 
Грицевйч Ювхим, підданий з с. Підбереззя 469 
Грицейко Левко, підданий, від Олицької вол. 494 
Гриценя Дацько, підданий з с. Цевеличі 555 
Гриценя Макар, підданий з с. Борщівка 579 
Гриценя Наум, підданий з с. Кургани 456 
Гриценя Самійло, війт с. Горичів 714 
Гриценя Семен, під даний, від належних до м. Рівного 

населених пунктів 650 
Гриценя Семен, підданий з с. Арчишин 438 
Гриценя Семен, підданий з с. Березне 599 
Гриценя Степан, підданий з с. Долотче 560 
Грициха, під дана з с. Іваниничі 38 
Гриць, кисилинський міщанин, мельник 388 
Гриць, отаман с. Мизів 735 
Гриць, підданий з с. Костюхнівка 778 
Грицько, Демидів зять, підданий з с. Ясениничі 752 
Грицько, мельник з м. Кролевець 323 
Грицько, підданий з м. Домбровка 589 
Грицько, підданий з м-ка Закриниччя 505 
Грицько, під даний з с. Жабокрики 675 
Грицько, підданий з с. Людчин 612 
Грицько, підданий з с. Мощаниця Мала 766 
Грицько, підданий з с. Пашова 622 
Грицько, управитель маєтку Петра Потриковського 63 
Грицькович Андрій, міщанин з м. Чорторийськ 479 
“Грицько Атамань Ляшєня”, підданий з с. Янівка 629 
Гришко (Грицько), підданий з с. Ходаки 571 
Гришкович Хилько, під даний з с. Солонськ 450 
Гришний Андрій, підданий з с. Пашуки 562 
Грімстед Кеннеді Патриція, автор 8 
Гром Остап, підданий з с. Княгинин 474 
Гронкевич Ян, трубач корогви Дмитра Вишневецького 139 
Грудницька Даніелева Теодора з Преґалинських, вдова 102 
Грудницький Даніель, загинув 1649 р. 102 
Грусеня див. Русеня Павло
Грушвицька Матіяшева Овдотія з Корчминських 228 
Грушвицький 468 
Грушвицький Геліяш 421
Грушвицький Матіяш, староста Клеванської вол. 88, 228, 

633,738 
Грушвицький Мацей 421 
Грушвицький Павло 421 
Грушвицький Томаш 421 
Грушвицький Ян 421
Груїиевський Михайло Сергійович, укр. історик 5, 19 
Грушецький Олександр, ротмістр полку Олександра 

Конецпольського 278 
Грушецький Хилько, підданий з с. Княгинин 427 
Грушка Матвій, підданий з с. Збитинська Волиця 580 
Грушовський, у чернецтві Ісайя, ігумен Милецького 

православного монастиря 73 
Грущик Іван, підданий з с. Воєгоща 529 
Груя Самуель 246,247 
Гуд Ничипір, підданий з с. Рудня 533 
Гудка Мисько, підданий з с. Черемошне 543 
Гудченя Харко, підданий з с. Луків 689
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Гужинський Василь, возний 308 
Гуйтин Лаврін, підданий 157 
Гукович, волод. ландвійт 306 
Гул Степан, підданий 656 
Гулевич Вацлав, з Юшківців 369
Гулевич Володимир, ротмістр і стражник полку посполитого 

рушення Волин. в. 1650 p., маршалок сеймику Волин. в. 
1657 р. 63, 354, 377, 389, 391, 562, 620, 621, 695, 807, 863 

Гулевич Костантий 17,47,156,164,258,259,291, 528,621, 767 
Гулевич Костантова Анна з Станішевських, дідич 47, 156, 

164,291,528
Гулевич Петро, королівський комісар 107, 145,258 
Гулевич Роман, державець 172
Гулевич Ян, волод. войський, адміністратор Волин. в., поборця 

чопового податку у Волин. в. 216, 293, 354, 361, 376 
Гулевич Ян, на Гулевичові, луц. підкоморич, повітовий 

ротмістр 46, 63, 69, 70, 88, 198, 233, 269, 368, 391, 443, 
486,492, 550, 636, 665 

Гулевич Янова Анна-Зофія з Кашовських 348 
Гулевичівна Галшка див. Станішевська Петрова Галшка 
Гулевичівна Маріанна 778
Гулевич Воютинська Абрамова Гелена з Кринських, вдова, 

державець 66, 811 
Гулевич Воютинська Адамова Катерина Мотовидлівна 334 
Гулевич Воютинська Данилова (Даніелева) 155,425,430,469, 

487, 740, 741 
Гулевич Воютинська Олександрова 467 
Гулевич Воютинський Абрам, на 1649 р. покійний 66 
Гулевич Воютинський Адам, поборця у Волин. в., директор 

сеймику Волин. в. 1653 р. 46, 191, 198, 241, 334, 703, 859 
Гулевич Воютинський Андрій, племінник і спадкоємець 

Вацлава Гулевича Воютинського 619, 671, 808 
Гулевич Воютинський Вацлав, на Конюхах, луц. земський 

підсудок, луц. підкоморич, маршалок сеймику 1651 p., 
посол на сейми 1652 і 1653 рр. 38, 40, 73, 130, 190, 191, 
213, 223, 241, 272, 284, 286, 323, 333, 336, 355, 420, 442, 
485, 571, 650, 659, 780, 832, 857 

Гулевич Воютинський Габріель, черніг. хоружий, посол на 
сейми 1654 і 1655 рр. від Черніг. в. 85, 313, 344, 353, 
481,515

Гулевич Воютинський Даніель, товариш корогви Лукаша 
Гулевича Воютинського 395 

Гулевич Воютинський Лукаш, Звенигородський староста, 
посол на сейми 1649 і 1652 pp., королівський полковник і 
ротмістр 46,48-50,64, 85,91,103,143,175,239,240,258, 
274,286, 395, 398,473,498 

Гулевич Воютинський Марко Михайлович, луц. земський 
писар, посол на сейм 1649 р. 62, 85, 86,103,123,133,136, 
137, 164, 166, 329, 341, 525, 646, 724, 835, 836 

Гулевич Воютинський Миколай 765
Гулевич Воютинський Олександр, син Вацлава Гулевича 95, 

422,623,832
Гулевич Воютинський Павло, волин. підчаший (з 1653 р.) 70, 

120, 153, 212, 222, 253, 288, 324, 332, 385, 399, 416, 466, 
530, 760

Гулевич Воютинський Ярош 459 
Гулевичі Воютинські 841, 865 
Гулевич Дрезденська Григорова 470
Гулевич Дрозденська Марина, донька Семена Гулевича 

Дрозденського 763 
Гулевич Дрозденська Олександра, черниця 184 
Гулевич Дрозденська Павлова Анна Станівна 204 
Гулевич Дрозденський Андрій 169 
Гулевич Дрозденський Дем’ян (Даміян) 388, 757

Гулевич Дрозденський Олександр 39,465, 543, 680,737 
Гулевич Дрозденський Павло 39, 204,235, 549, 670, 744 
Гулевич Дрозденський Семен 164 
Гулевич Дрозденський Юрій 689, 823 
Гулевич Перекальський Стефан, дідич 416,462 
Гулевич Перекальський Томаш, покійний на 1649 р. 416,462 
Гулецький Якуб, слуга 506 
Гулик Грицько, міщанин з м. Коблин 477 
Гулик Стецько, підданий з с. Линів 780 
Гуль Тиміш, підданий з с. Макотерти 448 
Гуль Троць, підданий з с. Медвеже 744 
Гулькевич Марцин, з м. Радомисль 117 
Гультяєня Андрій, підданий з м. Голятин 428 
Гультяєня Васько, підданий з м. Голятин 779 
Гуляницький Андрій, ротмістр ланової піхоти Волин. в. 269, 

286
Гуляницький Гієронім 626
Гуляницький Іван, під даний з с. Ставрів 454, 609, 706 
Гуляницький Олександр Якимович 387 
Гуляницький Павло, челядник 763 
Гуляницький Роман, підданий з с. Золочівка 625 
Гуляницький Томаш, слуга 318 
Гумбрахт Бриндза, дубнівський єврей 113 
Гуменецький, ротмістр кварцяної корогви 274 
Гуменецький Олександр 251
Гуменецький Теодор (Федір), київ, підстолій, маршалок 

сеймиків Київ. в. 1654 і 1655 рр. 302, 346, 361, 859, 861 
Гуменник Андрій, під даний з с. Любче 656 
Гумницький Самуель 343 
Гунька Мисько, підданий з с. Олізарів 472 
Гунька Пилип, міщанин з м. Любартів 571 
Гупалик Грицько, підданий з с. Любитів 550 
Гупало Грицько, підданий з с. Черчичі 608 
Гура Собко, міщанин з м. Заслав Старий 580, 796 
Гурбач Лахно, підданий з с. Кропивня 533 
Гуреня Прокіп, підданий з с. Перемінка 519 
Гурин Федір, возний і підданий з с. Німецьке 618 
Гуринович Данило, підданий з с. Івановичі 533 
Гурко Омелянський Костантий 418 
Гурко Омелянський Самуель 557 
Гурко Омелянський Федір 557 
Гурма Лаврін, підданий з с. Синиця Велика 492 
Гурський Іван, підданий з с. Тютківці 643 
Гурський Прокіп, підданий з м. Брагин 534 
Гурцевич Герман, підданий з с. Биківці 415 
Гурченя Хвесько, підданий з с. Старики 496 
Гусак Іван, під даний з с. Павловичі 499 
Гусовиник Федір, підданий Адама-Олександра Санґушка 

166
Гуценя Ювхим, під даний з с. Лихачівка 414 
Гуцькович Семен, підданий з с. Вітоніж 472 
Гучкович Гарасим, підданий з с. Ляшки 660 
Гущеня Іван, підданий, від сіл Пулганів і Куликів 435 
Гущик Дацько, підданий з м. Раймісто 505 
Гущик Кузьма, підданий з с. Мовчанів 435

Ґ
Ґавлович Петро 184
Ґавловська Реміянова Настазія з Рублинських, у першому 

шлюбі Щуровська Григорова 130, 133 
Ґавловський Павло 148
Ґавловський Реміян-батько 51, 96, 125, 130, 133, 173 
Ґавловський Реміян-син 125, 130, 133
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Ґаєвський Ян, порицький підстароста 74,92 
Ґаленська Войцехова Зофія з Чернівських 284 
Ґалецький Ян, шляхтич з м. Вільськ 532 
Ґанджа, ротмістр 280
Ґандзель Марцин, дубнівський міщанин 80, 187 
Ґарбовський Якуб 215
Гдешинська Маркова Кристина з Верховських 104. Див. також 

Чаплинська Рафалова Кристина 
Ґдешинська Марціянова Гельжбета (Галшка) з Верховських 

218,290, 349, 394 
Ґдешинський Марко, львівський стольник, висницький ста

роста, королівський ротмістр 104 
Ґдешинський Марціян 218,290, 349, 394,465,467 
Ґеґос Семен, підданий 552 
Ґедзик Іван, підданий з с. Заболотці 617 
Ґедройці, рід 865
Ґедройць Самуелева Анна з Ясениницьких, у першому шлюбі 

Зелінська Миколаєва 352 
Ґедройць Самуель 304, 753, 757 
Ґелета Іван, підданий з с. Русивль 562 
Ґелющеня Макар, підданий з с. Бранів 657 
Ґемба Ян, підданий з с. Устилуг 607
Ґембарт Стефан, добринський скарбник, королівський рот

містр, майор 223,286 
Ґембицький Андрій, луцько-брестський біскуп 29, 96, 135,

151, 221, 279, 281, 414-^16, 448, 453, 462, 481, 560, 607, 
666, 717, 762 

Ґембицький Миколай, державець 655 
Ґембултовський Ян, королівський ротмістр 267,275, 290 
Ґерсон, горохівський міщанин, єврей 139 
Ґершон, костянтинівський міщанин, єврей 319 
Ґершон Лешкович, єврей з м. Степань 507 
Ґець Айзикович, корецький єврей 71 
Ґець Мисько, підданий з с. Новосілки 633, 761 
Ґижовський Станіслав 97 
Ґилик (Ґиль) Левко, підданий 664, 759 
Ґиль Грицько, підданий з с. Матів 805 
Ґізевський Андрій 338
Ґлембоцька Анна з Лисакова, венденська каштелянова 250,

485, 549 
Ґлембоцький Каспер 632 
Ґлембоцький Станіслав 579, 632, 828 
Ґлембоцький Юрій 385, 389, 632, 828 
Ґлембоцький Якуб 46, 130, 188, 632 
Ґлоґовська Самуелева, державець 795 
Ґлоґовський Самуель, державець 512, 581 
Ґлуховський Олександр 372 
Ґніздицька Анна, державець 510 
Ґноїнська Янова Катерина Ліщанка 203 
Ґноїнський Станіслав, дідич 495, 655 
Ґноїнський Ян 203,221,230,253, 303, 608 
Ґодельський Самуель, ротмістр Пінського п. 94 
Ґодзимирський, державець 522
Ґодлевський Вікторин, ґвардіан Дубнівського бернардинського 

конвенту, капелан краківської воєводини 389 
Ґоєня Данило, війт Свойчівської вол. 450 
Ґолковська Олександрова Олександра з Решотарських, у дру

гому шлюбі Тимінська Самуелева 510, 572 
Ґонзаґа Мишковський Владислав, маркграбій, сандомирський 

воєвода, королівський ротмістр 288, 350 
Ґонсецька Янова-Казимирова Зофія з Вінорів, державець 623 
Ґонсецький Андрій 310, 325
Ґонсецький Станіслав-Ян, волод. плебан, ксьондз 242, 325 
Ґонсецький Ян-Казимир, державець 623

Ґоранський Збігнев, київ, каштелян 297 
Ґоріховська Марцинова, державець 516 
Ґорка Андрій, возний 334
Ґорковський Францішек, красноставський підстароста 391
Ґорчинська Реміянова Анна 165
Ґорчинський Реміян 165
Ґослиновська Валентова, державець 771
Ґослиновський Валентий 675
Ґостинська Андрієва Єва з Малиновських, державець 472 
Ґостинський Андрій, державець 472, 752 
Ґосцімінська (Ґостиминська) Войцехова Раїна з Охлоповських 

66,318,412 
Ґосцімінський (Гостиминський) Войцех 318 
Ґотлім Вольфович, міщанин з м. Гулевичів, єврей 443,486 
Ґощинська Станіславова Зофія 170 
Ґощинський Станіслав 170
Ґощицька Войцехова Олександра з Погорільських 291 
Ґощицький Войцех 201,291,639, 640, 744 
Ґрабовецька Марина 664
Ґрабовецький Абрам (Адам) 65, 197,425,469, 725, 740, 808 
Ґрабовська Марцинова Анна з Липинських 161 
Ґрабовський Марцин, слуга й економ Даніеля Єловицького 

161, 167
Ґрабовський Ян, берестецький міщанин, слуга 431, 460, 613, 

747
Ґраєвський Ян, волин. чашник 147, 153, 198, 217, 275, 296, 

356,457, 632,714 
Ґраєвські 166
Ґресько, під даний Яна Гулевича 550 
Ґроґулецький Ян 362 
Ґродецький Петро 773 
Ґродзицький 391
Ґрозовський Станіслав, слуга 352
Ґроновський Павло, богослов і проповідник Волод. кафедри, 

ксьондз 67,215 
Ґронська Пелагія 334 
Ґронський Петро 334 
Ґрот Вядовська Даніелева Зузанна 335 
Ґрот Вядовський Даніель 130, 335
Ґрот Спасовська Лукашева Зофія з Кросницьких, вдова 93 
Ґрот Спасовський Лукаш 93 
Ґрот Юрій, державець 640, 793, 794 
Ґротковський, ротмістр 122
Ґротовська Миколаєва Катерина з Бочаниці Брамівна 107, 

425,462 
Ґротовський 728
Ґротовський Ґабріель, дозорця маєтків Адама-Олександра 

Санґушка 220, 629, 641, 826 
Ґротовський Олександр 138, 139,421, 513, 628 
Ґротовський Томаш, пріор Луц. домініканського монастиря, 

ксьондз 284 
Ґротовський Ян, дідич 421, 513
Ґрохольський Андрій, королівський ротмістр волоської 

корогви 85,258, 337, 338 
Ґрохольські, державці, слуги-ординати Владислава-Домініка 

Заславського 575 
Ґузеня Харко, підданий з с. Селець 633 
Ґумовський Томаш 46 
Ґуровський Олександр 94 
Ґуровський Олександр 251 
Ґурська Войцехова Богомила з Бережецьких 39 
Ґурський Валентий, товариш корогви Яна Пісочинського 56 
Ґурський Валеріан, луц. ґродський суддя 253, 504, 568, 605, 
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Ґурський Петро, підданий з м. Чевертня Нова 452 
Ґурський Станіслав, київ, підчаший, королівський ротмістр, 

полковник 96, 116, 118, 121, 124, 131, 133, 134, 138, 140, 
141, 142, 145-148, 150, 151, 156, 161, 164, 165, 178, 234, 
280,283, 305, 308, 335, 348, 504, 568, 605, 829 

Ґуц Трохим, дубнівський міщанин 49, 61 
Ґуций Павло 512, 572

А
Давид, будеразький орендар, єврей 94
Давид, двірний паробок з с. Головин 671
Давид, підданий з с. Воротнів 421
Давид Лейбович, дубнівський міщанин, єврей 70
Давид Михалевич, старший луц. рабинської громади 151
Давид Мойзешович, єврей з м. Радивилів 683
Давид Мошкович, єврей з м. Радивилів 484
Давид Нахимович, волод. міщанин, єврей 663
Давид Хилькович, старший луц. караїмської громади 295
Давид Шломович, волод. єврей 69
Давиденко Федір, міщанин з м. Чуднів 536
Давиденя Савка, підданий з с. Богурин 488
Давиденя Тиміш, підданий, від сіл Дюксин і Круги 611
Давидик Лукаш, підданий з с. Лисиче 560
Давидова Німчикова, дубнівська міщанка, єврейка 74
Давидович Давид, міщанин з м. Нова Четвертня 426
Давидченя Демид, підданий з с. Правотин 487
Дадарик Кирило, підданий з с. Свищів 413
Данецький Миколай, урядник Катерини Потоцької 175
Даниленя Лахно, підданий з м. Серкізів 503
Даниленя Мисько, підданий з с. Дорогобуж 723
Даниленя Савка, підданий з с. У їздці 664
Данилик Семен, боярин 177
Данило, війт с. Грибовиця 654
Данило, війт с. Свойчів 438
Данило, підданий з с. Городище 424
Данило, підданий з с. Княгинин 456
Данило, підданий з с. Листвин 570
Данило, підданий з с. Соснівка 512
Данило, син Грицькової Жорнівчихи з м. Дубно, полонений 

татарами 119
Данилович, Даниловичівна, червоноґродська старостянка 

786, 819
Данилович Андрій, підданий з с. Туличів 744 
Данилович Мартин, підданий з м. Муравиця 435 
Данилович Петрова Кристина з Вишневецьких, коронна 

крайчина 53, 122,419,433,439,475, 698, 727 
Данилович Станіслав, з Журова, червоноґродський староста 116 
Данилович Станіславова Марина з Семашків на Хупкові і 

Тучині, червоноґродська старостина 51, 55, 56,438,440 
Данилович Ян-Олександр, з Журова, ольштинський староста 

248, 313, 477, 478, 481, 500, 505, 585, 599, 602, 607, 609, 
615, 625, 658, 662, 681, 682, 711 

Данилович Янова-Олександрова Барбара, ольштинська 
старостина 323, 751 

Данченко Степан, підданий з с. Шпичинці 538 
Даньківський, державець 504 
Даньківський Олександр, державець 159 
Даньківський Павло, державець 516 
Даньківський Ян, державець 516 
Дараган Хвесько, підданий з с. Сморда 828 
Даровиченя Хведір, підданий з с. Вачів 512 
Даровський Ян-Казимир, ректор Острозького єзуїтського 

колегіуму, ксьондз 142, 152, 156

Дасько, підданий з с. Омеляна 515 
Даткович (Дудкович) Целестин, вікарій Соколовського 

домініканського монастиря 155, 156 
Дахнович Гатиський Ян 186, 306, 659, 732 
Даценя (Дацькович) Оксентій, підданий, від сіл Ватин 

і Ватинець 659, 732 
Дацик Демко, підданий з с. Пекалів 438 
Дацків Максим, підданий з с. Мислині 426 
Дацькович див. Даценя Оксентій 
Дацюк Петро, підданий з с. Городище 673 
Дашевич Сидір, підданий з с. Городелець 765 
Дашкевич Даніель 227
Дашковська Стефанова Зофія з Лісовських 237 
Дашковський Стефан 237 
Дащеня Кирик, підданий з с. Годовичі 497 
Дащеня Улас, підданий з с. Богурин 655 
Дворецький Грицько, підданий з с. Сахнівці 582 
Дворецький Ян, возний 154, 628 
Дворник Сидір, підданий з с. Сіянці 733 
Дворниченя Зинон, підданий з с. Шкарівка Мала 504 
Девятченя Терешко, підданий, від сіл Рокитна і Рокитнянська 

Волька 776 
Дедачка Макар, підданий з с. Надчиці 658 
Дедеркал Клим, дідич 805 
Дедеркал-Нестякович Теодор 417, 591 
Дедюх Григорій, міщанин з м. Береськ 650 
Дейкаренко Гришко, підданий з с. Зарубинці 533 
Деліпацій, капітан 286
Демешко Федір, підданий з с. Ярославичі 661, 764 
Демиденя Мисько, підданий з с. Пелжа 497 
Демидів Ясько, підданий з с. Водиради 752 
Демидович Ярмош, двірний челядник 793 
Демидчик Іван, війт 464 
Демидчик Яцько, підданий з с. Свищів 441 
Демко, підданий з с. Бородчичі 466 
Демкович Василій, підданий з с. Батків 652 
Демченко Анатолій Андрійович, начальник відділу інформа

ційних технологій ЦЦІАК України 21 
Демченко Людмила Ярославівна, заступник директора ЦЦІАК 

України 21
Демченя Андрій, підданий з с. Вельничі 449 
Демченя Кузьма, підданий з с. Губин 771 
Демченя Тиміш, підданий з с. Смолява 422, 530 
Дем’яненя Хома, підданий з с. Лідава 660 
Дем’янович Грицько, підданий з с. Могиляни 456 
Дем’янчик (Дем’яник) Грицько, підданий з с. Пузів 630, 763 
Денис, підданий з с. Кам’янка 485 
Денис, підданий з с. Конюхи 518 
Денис, підданий з с. Омеляна 790 
Денисеня Гарасим, підданий з с. Більче 446 
Денисик Трохим, бурмістр с. Свинюхи 606 
Дениски див. Мокосії Дениски 
Денисович Мисько, підданий з с. Волька 615 
Деноф Гендрик, велюнський староста, королівський полков

ник 283,284, 286,296,715 
Дердюк Федір, міщанин, війт м. Червона 538 
Деревинський див. Древинський 
Дерей Блажей (бл. 1587-1666 рр.), переписувач книжок 

і мініатюрист 843 
Деречка Андрій, горохівський міщанин 438 
Деречка (Дерешко) Ярмол, війт, з с. Купичів 433,483 
Держинець Омелько, підданий з с. Конюхи 820 
Деркацький Данило, славутинський міщанин 677 
Деркачик Радко, підданий з с. Обзир 678, 706
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Дерначеня Панас, підданий з с. Студянка 506 
Дех Грицько, підданий з м. Береськ 478 
Децько, підданий з с. Княгинин 778 
Дешко Іван, підданий, від сіл Чорторийської вол. 733 
Джалюк Іван, під даний з м. Милятин 805 
Джелалій Филон, козацький полковник 54, 55 
Джулик Мацько, підданий з с. Грабовець 533 
Дзербицький Адам-Олександр, капітан (1656 р.), ротмістр 

(1657 р.) королівського війська, державець с. Смідин 
380, 391

Дзик Миколай, шляхтич Брац. в., маршалок сеймику Брац. в.
1655 р. 273,285, 343, 361,861 

Дзик Петро 391
Дзик Петрова Овдотія з Сосницьких 391 
Дзик Шимон, син Миколая Дзика 273 
Дзикаленя Свирид, підданий з с. Кутки 747 
Дзиндзик (Дзиндзарик) Ігнат, підданий з с. Зульня 517, 820 
Дзюдзик Шимон, міщанин з м. Стобихва 463 
Дзюдзя Яцько, підданий з м. Білогородка 502 
Дзюрдзій Балинт, державець с. Шкарівка Велика 504 
Дзялинські, дідичі 457
Дзюренко Васько, підданий з м. Кам’янка 532 
Дзятківська Н. П., автор 867 
Дикачкевич, державець 725, 825 
Дилевич Тиміш, під даний з с. Ремчиці 586 
Динка Маєрова, базалійська орендарка, єврейка 49 
Дитинецький Станіслав, ротмістр волоської корогви Яреми 

Вишневецького, згодом -  Олександра Конецпольського
236,277

Діброва Федір, хмільницький міщанин 256 
Дібровський Петро, галицький скарбник, посол на сейм

1655 р. від Брац. в. 345 
Дідинська Мацеєва Катерина з Підбузьких 294 
Дідинський Мацей 294
Дідковський Марцин, товариш корогви 39, 192 
Дідковські 103
Дідович Трипольський Іван 385
Длотовська Андрієва Зофія з Полицьких 145
Длотовський, державець 513, 561, 677
Длотовський Андрій 112, 145
Длотовський Міхал, державець 477
Длуґоленцький Ян 156
Дмитреня Зінько, підданий з с. Дуплинки 551
Дмитреня Тиміш, підданий з с. Голишів 465
Дмитрик Никін, підданий з с. Смиків 550
Дмитро, дубнівський міщанин, стріхар 71
Дмитро, підданий, від с. Ісерна, Тетерівка й Андрушівка 491
Дмитро, підданий з с. Кутки 635
Дмитрович Васько, підданий з с. Ситовичі 474
Дмитрович Данило, лавник і міщанин з м. Миляновичі 443
Добринський Ян 191, 253,400
Добрицький Ян, державець 480, 614
Добрівський Валентий, прокуратор Луц. єзуїтського 

колегіуму, ксьондз 48 
Доброшицький, ротмістр 167
Довбиш, покозачений олександрійський міщанин 200 
Довбищенко Михайло Вікторович, історик 21 
Довгаль Іван, підданий з с. Берестечко Русинове 481 
Довгирд Бенедикт Петрович, пінський мечник 437,460 
Довґирд Костантий 330, 813
Довґирд Олександр Петрович, поручник козацької корогви 

кн. Самуеля-Кароля Корецького, житом, войський (з 
1657 р.) 389,437,460, 744 

Довґирд Петро, крем, городничий, батько Бенедикта і 
Олександра Довґирдів 330,437,461, 717, 737, 813

Довжкевич Олександр, підданий з с. Коростова 721 
Довят Даніелева Зофія 199 
Довят Даніель, слуга 199
Доґель-Царина Юрій, королівський ротмістр 349. Див. також 

Царина
Долбіка Андрій, підданий з с. Горохів Старий 438 
Долгий Яцько, підданий з с. Селище 525 
Долгобок Мартин, під даний 620 
Доленґовський Павло 64 
Долецький Адам, возний 343, 350, 380, 388 
Должко Андрій, державець 787
Долмат Ісайковський Самуель, волин. стольник, королівський 

комісар, резидент від Волин. в. при королі, маршалок 
сеймику Волин. в. 1657 р. 79, 107,258, 354, 363, 372, 373,
377, 388,436,467, 649, 862 

Долмат Якуб, підданий з м. Дубно 527 
Долмацький Стефан, слуга. 532, 535 
Долмацький Ян, возний 83, 161, 167, 308, 393, 394, 398 
Домагацька Катерина, державець 533 
Домак Семен, під даний з с. Передмістя 702 
Доманевський Бальцер 234
Домановський Іван (Ян), вепринський урядник Адама Киселя 

116,248 
Домашевський, державець 440
Домашевський Станіслав, луківський земський суддя 352, 390 
Домбровська Адріянова Раїна з Голубів 130, 664 
Домбровська Вацлавова Анна з Жилинських 75,416 
Домбровська Марцинова Кристина з Завадських, волин.

скарбникова 267 
Домбровська Марціянна з Рокшичів, волин. скарбниківна 782 
Домбровський Марцин, з Рокшичів і Домбровки, волин. скарб

ник і поборця 46, 55,66,78,87,131,137,141,144,198,275, 
329, 354,464,511,817, 835 

Домбровський Петро, галицький скарбник, маршалок сейми
ку 1653 р., посол на сейм 1653 р. 273, 858 

Домнич Грицько, підданий, від с. Задиби та ін. 577 
Дорицький Ян 203
Дорош, підданий з с. Красносільці 743 
Дорош, підданий, від с. Личини та ін. 660 
Дорош, підданий Криштофа Конецпольського 738 
Дорош Юсько, підданий з с. Тростянка 496 
Дорошенко, нобілітований запорозький козак 202 
Дорошенко Ілля, отаман с. Сехівщина 534 
Дощик Іван, підданий з с. Осовець 637 
Драбій Лаврин, підданий з с. Ярославичі 434 
Драган Матіяш, дубнівський міщанин 112 
Древинський Стефан 81, 208
Древинський (Деревинський) Стефан-Васкан, депутат до 

Люблінського головного трибуналу від Брац. в. 361 
Древинський Іоанн-Георгій (Ян-Юрій), олицький декан, 

ксьондз 189, 340,474, 622 
Древинські, подружжя 67 
Дримальський Самуель, державець 512 
Дрозд Кузьма, підданий з с. Радосілка 703 
Друбницький Іван, підданий з с. Боремль 741 
Друховець Савка, підданий з с. Друхів 725 
Друцька Любецька Іоаннова Настазія з Киселів, кн. 209, 252 
Друцький Любецький Іоанн (Ян), “урожоньш кнєжа єго мл.” 

80,209,454, 865 
Друцький Любецький Миколай, “кнєжа єго мл.” 331 
Друцькі Любецькі, кн. 651
Дручан Княгининський Ян, брат Марини Юревич 304 
Друшкевич, королівський ротмістр 351 
Дубина Тишко, міщанин з м. Дубрівка 493
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Дубиський Войцех, ватажок загону підданих 40 
Дублиновський (Дублянин) Іван, берестецький міщанин 431, 

460
Дубницька Олександрова Барбара з Стрешковських 109 
Дубницький Олександр 109
Дубницький Флавіян, візитатор Волод. єпископії, управитель 

Крем, уніатської діоцезії 214,222, 616, 751 
Дубович Іоанн (Ян), архімандрит Дерманського монастиря 

205,210, 503,619 
Дубровенко Федір, бориспільський козак 290 
Дубровеня Процик, підданий з с. Арештів 627 
Дубровеня Роман, підданий з с. Тростянець 527, 570 
Дубровеня Сак, підданий, від с. Ревушки і Цевеличі 763 
Дубровський Ян, поручник татарської корогви Єремії 

Вишневецького 192,204 
Дубченя Іван, бурмістр м. Рожищі 81 
Дуденя Семен, підданий з с. Садів 456 
Дудик Васько, підданий з с. Кольчин 428 
Дудич Іван, під даний з с. Бобрівці 419,451 
Дудка Федір, підданий з с. Улашинівці 505 
Дудка Федько, під даний з с. Битень 832 
Дудка Юсько, під даний з с. Лисиче 478 
Дудкович див. Даткович Целестин 
Дудукал Іван, підданий, від сіл Дубнівської вол. 729 
Дудченя Андрій, підданий з с. Сокиричі 781 
Дудченя Кузьма, підданий з с. Вовковиї 586 
Дудченя Трохим, підданий з с. Стриєва 493 
Дудчик Оксентій, підданий з с. Новосілки 700, 728 
Дуженький Андрій, підданий з с. Смолигів 628 
Дужий Грицько, підданий з с. Мокіївці 500 
Дуліс Вільгельм, поручник великопольської корогви, капітан- 

лейтенант полку Станіслава Конецпольського 101,242 
Думанчик Прокіп, під даний з с. Смолигів 449 
Дунець, козацький полковник 368 
Дунець Кузьма, міщанин з м. Вижва 482 
Дуніна Вольська Станіславова Катерина з Сестровитовських, 

у першому шлюбі Стефанова Линевська 96,315,322,367, 
697, 726, 727, 798 

Дунін-Шпот (Шпот) Криштоф, державець 466,482, 561, 626, 
680,719

Дуплястий Микита, підданий з с. Підлісці 581 
Дурановський 232
Дурко Яцько, підданий з с. Лаврів 472
Душа Левко, під даний з с. Колки 528
Душа Подорецький Леон 329, 629, 786
Душа Подорецький Ян, ротмістр охотницької корогви 247,250
Дьогтик Петро, війт сіл Завалля і Іллінщина 602, 749
Дьогтяр Іван, підданий з с. Ташки 512
Дядькович Дем’ян, підданий з с. Вітковичі 500
Дяк Андрій, підданий з с. Новосілки 488
Дяковський Юрій, державець 491
Дятлич Дмитро, підданий з с. Вітковичі 599

Е
Ельком, дубнівський міщанин, єврей 40

Євдокимович Терешко, отаман с. Корогод Старий 534 
Євфімій, рокитнянський священик 253 
Єдровський Іван Олізарів, з моск. війська Бутурліна 339 
Єдункович Антон, міщанин з м. Степань 755 
Єзерський Іоанн, вільський протопіп 192

Єзерський Казимир, державець 634
Єлець Олександр-Ігнатій, фундатор, законник Ксаверівського 

єзуїтського колегіуму, ксьондз 174,179,199,229,230 
Єлець Реміян (Реміґіян), київ, хоружий, ротмістр Київ. в. 106, 

116, 132, 146, 153, 167, 189, 208,227,238,265 
Єло Букоємський Стефан, брат Юрія 377. Див. також 

Букоємський 
Єло Букоємський Юрій 377
Єло Малинська Даніелева Галшка з Вільгорських 371 
Єло Малинський Августин-Домінік, покоєвий королівський 

дворянин, ротмістр Волин. в., ротмістр кварцяного 
війська 136, 175, 219, 223, 497, 563, 599, 644, 664, 743, 
753, 757, 771,772, 808, 837 

Єло Малинський Даніель, волин. хоружий, белзький каштелян 
61, 68, 76, 77, 159, 167, 175, 267, 335, 342-344, 349, 371,
495, 564, 568, 653 

Єло Малинський Казимир, волин. хоружий 507, 568, 652 
Єловик Яким, підданий з с. Воєгоща 543 
Єловицька Андрієва, луц. войська, вдова 823 
Єловицька Бенедиктова Маруша з Мокренських 349 
Єловицька Даніелева Барбара з Чолганських, крем, підкомо- 

рина 336, 613, 711, 719, 775 
Єловицька Філонова Гельжбета з Підгородинських, волод. 

войська 596. Див. також Корчминська Станіславова 
Гельжбета

Єловицький Андрій, на Кам’яниці, луц. войський, поборця 
подимного податку з євреїв Волин. в. у 1648 р. 50,126-130, 
198, 390,413,425,447,449, 508, 548, 644, 660, 681 

Єловицький Геліяш, на Соколі 65, 370,440,474,475, 676 
Єловицький Даніель, крем, підкоморій 53, 54, 56, 68, 85, 109, 

161, 167,231,261,454 
Єловицький Марціян (Маркіян-Міхал), крем, войський і 

гродський підстароста 52, 61, 73, 138, 348, 358, 383, 451, 
578, 597, 655

Єловицький Олександр, крем, войський, батько Марціяна- 
Міхала 73

Єловицький Самуель, луц. войський, загинув 30.ІХ 1648 р. 343 
Єловицький Станіслав, державець 457, 611, 789, 790 
Єловицький Філон, волод. войський 32,33,69,73,76,94,135, 

149, 155,205,446 
Єловицький Якуб, крем, земський писар 361, 628, 769 
Ємець Іван, під даний з с. Коршів 412 
Ємчик Максим, горохівський міщанин 552 
Ємчик Малахвій, підданий з с. Липа 628 
Єнич, ватажок повстанців 154 
Єнич Павло 448, 750 
Єнич Станіслав 448, 750 
Єнич Юрій, крем, гродський суддя 399 
Єремієня Клим, підданий з с. Ставища 497 
Єремієня Яцько, підданий з с. Ставища 802, 812 
Єрлич Міхал 68
Єрмаченко Федір, отаман с. Товстий Ліс 534 
Єфраїм, берестецький єврей, орендар корчем 123

ж
Жабокрицька Олександрова Тереза (Теренція) 49, 60, 225, 

233,269,655,659,661. Див. також Пісочинська Стефанова 
Тереза

Жабокрицький Адам 206, 305,420, 565, 675, 751 
Жабокрицький Іван, на травень 1649 р. покійний 415,476 
Жабокрицький Іван 542
Жабокрицький Олександр 49, 60, 87, 88, 206, 225, 233, 269, 

541,655, 659, 661
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Жабокрицький Стефан 251 
Жардецький Ян, межиріцький міщанин 657 
Жаровська Самуелева Кристина з Зміївських 246 
Жаровський Олександр 181 
Жаровський Самуель 246
Жасковська Олександрова Регіна з Лишковських 106 
Жасковський Олександр 106 
Жаславський див. Заславський Владислав-Домінік 
Жданик Сергій, підданий з с. Млинів 438 
Жданик Хвесько, підданий з с. Кальнятичі 454, 548, 739 
Жданко Сергій, підданий з с. Млинів 625 
Жданович Антон, наказний гетьман 400 
Жданович Даніель, був у татарському полоні 262 
Жджарська Андрієва Анна з Броховських 282 
Жджарська Людвікова Анна з Олізарів 393 
Жджарський Андрій 67, 106,200,201, 268, 565, 716 
Жджарський Людвік-Олександр, спадкоємець Андрія Жджар- 

ського 125,282, 393, 716 
Жджарський Реміґіян (Реміян), спадкоємець Андрія Жджар- 

ського 268,282, 716 
Жджарський Юрій 192, 317 
Жевуський (Ржевуський) Войцех, державець 536 
Жевуський (Ржевуський) Станіслав, брац. підстолій 246 
Жеґота Войцех, з Мойковичів, ротмістр Яна Замойського 108,

136, 342, 369 
Желестеня Лук’ян, підданий з с. Богдашів 793 
Желицький Ян, дозорця маєтків Соколовських 93 
Желізко Василь, сотник Овр. полку 183 
Женчук Нестор, підданий з с. Надчиці 821 
Жеречик Улас, підданий з с. Коршовець 625 
Жерницька Броніславова Катерина з Грушецьких 27 
Жерницький Броніслав 27 
Жеромський Степан, дідич 541
Жестелинський Миколай-Казимир, граничний коморник 

Брац. в. 764 
Жид Юсько, підданий з с. Кремеш 732 
Жидкевич Андрій, королівський ротмістр 350, 351 
Жидкевич Даніель, коронний інстиґатор, посол на сейми 1654 

і 1655 рр. 301,345 
Жидкевич Дмитро 93 
Жидкевич Лаврін 93 
Жидкевич Миколай 93 
Жидко Василь, підданий з м. Литовеж 654 
Жикович (Зикович) Князький Петро, поборця Волин. в. у 1652 

і 1653 рр., луц. городничий, волод. ґродський судця, п. 
30.1.1654 р. 216,219,265,267-270,272,274-276,278-280, 
282-284, 286, 287, 293-296, 333, 601, 636, 687, 689, 691, 
693, 705-717, 719-727, 729, 731, 732, 734-748, 750-761, 
763-802, 805, 807, 808-811, 819, 838 

Жила Іван, з м. Дубно, покозачений Г02 
Жила Семен, з м. Дубно, покозачений 102 
Жила Сергій, з м. Дубно, батько Івана і Семена 102 
Жилицький Ян, дозорця сіл Шепель і Войсич 41 
Жилчич Омелько, підданий з с. Кононичі 813 
Жись Йоськович, дубнівський міщанин, єврей 71 
Житкевич Даніель, коронний інстиґатор, люблінський підста

роста, посол на сейм 1649 і 1654 рр. від Брац. в. 83, 313 
Житкевич Лаврін 62 
Житовецький Андрій 69 
Жлоба див. Злоба
Жогленя Марко, підданий з с. Симонів 646 
Жоглович Грицько, підданий з с. Коритниця 479 
Жоленський Ян 117
Жолкевський Андрій 70, 82, 130,213,276, 528, 621

Жолкевський Олександр, королівський ротмістр 252, 261, 
265,268,290,314,315 

Жолкевські, дідичі 413
Жолондовська Миколаєва див. Русинович Берестецька 

Семенова Катерина 
Жолтанський Войцех, державець 585 
Жольначок, підданий Криштофа Конецпольського 738 
Жоравницька Адамова Кристина, дідич 419,452, 540 
Жоравницький Адам, на травень 1649 р. покійний 64 
Жоравський Роман, підданий, від сіл Милостів і Плоска 755 
Жорнівчиха Грицькова, вдова, та її сини Данило й Павло 119 
Жук Андрій, підданий з с. Цурків 512 
Жук Ігнат, підданий з с. Звиняча 798 
Жук Клим, підданий з с. Бабин 639, 641 
Жук Лео, возний 343 
Жук Федір, підданий з с. Мізоч 510 
Жукій Роман, підданий з с. Олешковичі 424 
Жукович Марко, підданий, від сіл Володимирецької вол. 452 
Жукович Стефан, підданий з с. Мощана 750 
Жукович Яким, під даний з с. Михлин 711 
Жуковський Станіслав, челядник Підгородинських 91 
Журавик Лесько, підданий з м. Мельниця 427 
Журковська Анна 213
Журковський Станіслав, державець 724, 793 
Журовський Андрій, державець 271, 305, 306 
Жуховецька Янова Єва з Злотолинських 399 
Жухович Ян, ректор Вінницького єзуїтського колегіуму, 

ксьондз 207, 249 
Жухорський Андрій, королівський ротмістр 375 
Жученя Грицько, підданий з с. Клепачі 558 
Жученя Парфен, підданий з с. Семидуби 514 
Жученя Яким, підданий, від сіл Михлин і Городище 613 
Жушман Мошкович, ковельський міщанин, єврей 461з
Забарний (Забаринник) Остап, підданий з с. Перемиль 422, 

530
Забілич Іван, підданий з с. Вижва Стара 443
Заблоцька, державець 493. Див. також Визґерди Заблоцькі
Заблоцький Захаріяш 352
Заблоцький Миколай 352
Заблоцькі, державці 474,493, 589, 738
Заборовський Ян 532
Забузький Семен (Симон), нобілітований запорозький козак, 

полковник коронного війська, ротмістр 84, 110, 207, 208,
213,277

Забузький Юсько, підданий з с. Радомишль 428,467 
Завадійко Іван, під даний з с. Будища 470 
Завадська Міхалова Анна Волинчівна 389 
Завадський Міхал, поборця у Волин. в. 53, 87, 267, 275, 283,

329, 356, 389,439, 544, 630, 736, 760, 782, 835, 836 
Завальський 81,280 
Завальський Григорій, державець 590 
Завальський Юрій, брат Григорія Завальського, державець

523, 590
Завистовський Стась, підданий з с. Деречин або с. Завидів 59 
Зависький Филон, міщанин з м. Острожок Новий 493 
Завіша Мацей, поручник козацької корогви Станіслава По- 

тоцького 277,287 
Завіша Петро, під даний з с. Павловичі 636 
Загорецька Олена Михайлівна, провідний науковий співро

бітник Українського науково-дослідного інституту архів
ної справи та документознавства, кандидат історичних 
наук, виконувала комп’ютерне складання збірника 21

н і * 883 <2**



ІЇаукрво-довйкрвий апарат

Загоровська Андрієва Теодора з Гулевичів, луц. війтова 314, 
684, 778

Загоровська Миколаєва Барбара з Удричів, волод. підсудкова 
337, 735

Загоровський Андрій, луц. дідичний війт, королівський дво
рянин 91, 209,498 

Загоровський Вацлав 40,226, 227,230, 801 
Загоровський Миколай, волод. підсудок 337 
Загоровський Михайло (Міхал), маршалок сеймику Волин. в.

1653 p., поручник 60, 163, 167, 269, 275, 286, 287, 289, 
354,425,433,454,459, 687, 689, 783, 859 

Загоровський Олександр 255
Загоровський Петро, волод. земський підсудок 50, 113, 137, 

165,218,253, 259 
Загоровський Роман, черніг. стольник, королівський ротмістр, 

маршалок сеймику 1651 p., посол на сейм 1652 р. від 
Волин. в. 46, 47, 53, 54, 56, 57, 72, 74, 112, 145, 146, 150,
163, 166, 167, 177, 179, 204, 210, 233, 240, 241, 258, 268, 
269, 274, 282, 296, 307, 318, 333, 334, 349, 436, 455, 480, 
665, 666, 732, 734, 735, 858 

Загоровський Стефан 354
Загоровський Ян, черніг. стольник, королівський ротмістр 

353,354 
Загурський Томаш, слуга 102 
Задзиборовський Ізидор, возний, слуга 51 
Заєць Мисько, підданий з с. Радів 669 
Заєць Станіслав 620, 768 
Заєць Ян, державець 218,490,498, 568, 570 
Зайончковський Юрій 370 
Зайченя Іван, підданий з с. Заболоття 599 
Заклика Петро, державець 498, 592
Закревська Миколаєва Полонія з Костюшковичів, вдова 97 
Закревська Олександрова Потенція з Черчицьких 137, 191,448 
Закревський Миколай 97 
Закревський Олександр 61, 74
Закревський Олександр-Андрій, поручник, батько Олександра 

Закревського 43, 61, 72, 74, 137, 191,448 
Закревський Стефан 533 
Закревський Ян, державець 97, 137 
Закусило Ян 310
Заленська Андрієва Анна з Пузинів 180 
Заленський Андрій, новгород-сіверський хоружий, маршалок 

сеймику Волин. в. 1650 р. 69, 109, 180,434,435,438, 510, 
526, 545, 661,855 

Заленський Казимир, син Андрія 180 
Залеська Петрова Зофія з Кенсіновських 120,284 
Залеський, державець 492 
Залеський Марцин 346
Залеський Матеуш, слуга і урядник з с. Ласків 654 
Залеський Олександр, поручник корогви з полку Владислава- 

Домініка Заславського 148, 175 
Залеський Петро, поручник корогви з полку Владислава- 

Домініка Заславського 120, 247,284 
Заліський Іван, підданий, від сіл Товпижин і Хрінники 488 
Залко Лук’ян, підданий з с. Мирогоща 769 
Заложеня Устим, підданий з с. Бронне 500 
Залуський, державець 589
Замойська Здиславова Зофія з Лянцкоронських 246 
Замойська Олександрова Єфрузина з Олізарів 180, 186,248 
Замойська Томашева Катерина, княжна Острозька, волин. 

воєводянка 405
Замойський Здислав, львівський підстолій, черніг. каштелян 

(з 1653 р.) 246, 726 
Замойський Олександр, з Замостя, “вєлмодоньш єго мл. пань”, 

коронний стражник 180, 186, 189,228,240, 248,251, 334

Замойський Томаш, київ, воєвода, чоловік Катерини з 
Острозьких 405 

Замойський Ян, на Замості, “вєлмо;жньій єго мл. пан ... граби 
на Тарновє и Ярославю”, калуський, річицький та ін. 
староста, коронний підчаший, київ, воєвода 68,79,91,92, 
109, 147, 150, 161, 167, 179, 184, 186, 190, 193, 201, 208,
215, 225, 234, 236, 246, 247, 249, 251, 255, 256, 270, 275,
279, 281, 289, 291, 311, 312, 329, 334, 341, 350, 369, 376,
392, 393, 411, 444, 450, 457, 465, 466, 476, 480, 482, 484,
487, 497, 538, 559, 561, 563, 614, 623, 626, 627, 631, 645,
648, 650, 651, 655, 663, 675, 680, 695, 696, 710, 719, 723,
724, 726, 751, 753, 754, 760, 762, 764, 768, 771, 783, 784,
788, 789, 793,818, 831,838, 866 

Замойський Ян-Баптист, з Замостя, перемисльський біскуп, 
заславський плебан 502, 583 

Заневич Нектарій (Гектор), намісник с. Городок, належного 
Києво-Печерському монастиреві 40, 53 

Занкович Андрій, війт сіл Низкиничі, Тишковичі і Полупан- 
щина 451

Занкович Мисько, підданий з м. Миляновичі 708 
Занченя Іван, підданий з с. Біличі 645 
Занькевич Ян, возний 374 
Занькович Іван, бурмістр з м. Колки 481 
Заньковський Ян 334
Запольська Станіславова Анна з Соколовських, дибівська 

старостина 155 
Запорський Петро, жовнір 91 
Заремба Валентий, державець 799, 800 
Заровський Абрам, кисилинський бурмістр 290 
Зарудний Миколай, підданий з с. Яворівці 516 
Зарудний Олександр, ротмістр волоської корогви Дмитра 

Вишневецького 140 
Зарудний Самуель (Григорій), ротмістр волоської корогви 

Дмитра Вишневецького 139, 307 
Зарудський Павло 520 
Зарудський Стефан 520
Заруцький, ротмістр Владислава-Домініка Заславського 47 
Зарченко Васько, отаман с. Осеча і Вірівка 533 
Заславський (Жаславський) Владислав-Домінік, “ясне сосвє- 

цоньїй кн£ж\ єго мл. на СОстрогу и Жаславю, граби на 
Тарновє”, коронний конюший, луц. та ін. староста, сан
домирський воєвода, краківський воєвода, п. у квітні
1656 р. 28, 30, 31, 39-41, 47, 48, 54, 55, 57, 63, 68, 70-72,
76, 78, 96, 101, 102, 114, 117, 118, 120, 122, 123, 125, 130, 
131, 133-135, 139, 140-142, 144, 147-151, 155, 157, 159, 
161, 162, 168, 170, 172, 173, 175, 177, 185, 189, 204, 209,
210, 217, 226, 227, 231, 232, 235, 236, 247, 254, 258, 265,
267, 269, 280, 283, 289, 291, 293, 296, 319, 321, 324, 332,
340, 343-346, 350, 354, 373, 374, 379, 384, 389, 399, 411,
412, 418, 424, 428, 430, 440, 444, 446, 448, 449, 456, 459,
470, 471, 473, 484, 485, 487, 488, 490, 491, 495, 496-530,
532, 533, 535-537, 544, 549, 551, 556, 559, 561, 564, 565, 
567-570, 572-584, 586-598, 602-606, 609, 611, 612, 618, 
619, 621, 624-626, 628, 629, 632, 636, 637, 646, 648, 654,
657-660, 667-669, 671, 673, 675-678, 684, 689, 694, 698,
701, 703, 704, 711, 718-720, 722, 723, 725, 726, 729, 732,
734, 740, 742, 743, 746, 750, 754-756, 762, 763, 769, 770-
777, 779, 786-789, 792, 794, 796, 798, 820-822, 824, 825, 
827, 865, 866, 927 

Заславський Войтех, урядник 278 
Заславські, кн. 405
Затиркевич Плотницька Вацлавова Настазія з Залуських 234 
Затиркевич Плотницький Вацлав 234 
Захаріяшевич Миколай, слуга 540
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Захарчиха Вівдя, піддана з с. Омеляник 214 
Зацвіліховський Миколай, державець, коронний ротмістр 271, 

278, 504
Защинська Войцехова Катерина з Смиковських 332 
Заяць А., автор 928
Збаразька Гелена, вдова Вітонізького Семена 68 
Збаразький Матис, “кнєжа єго мл.”, київ, стольник, батько 

Гелени 68 
Зборовський Ієронім 172
Зборомирський Міхал, ксьондз Клеванського пробоства 256, 

647,648
Званчич Яцько, підданий з с. Нойно 708 
Звір Семен, отаман с. Копачів 534
Звяртовська Маркова Анна, у першому шлюбі Беневська 

Базилева, луківська войська, державець 833 
Зґлобицький Ян, державець 517 
Зґуж Курило, підданий з с. Грем’яче 669 
Зейд Якуб, ротмістр німецької корогви 198 
Зеленський Василь, слуга 534 
Зелік, немирівський єврей 41 
Зелік, чорторийський різник, єврей 67 
Зелік Ізраїлевич, міщанин м. Ляхівці, єврей 680 
Зелінська Зофія, вихованка подружжя Злобів 257 
Зелінський Якуб 376 
Зелінський Ян 376,415,471, 765 
Зельман, дубнівський міщанин, єврей, аптекар 82 
Зельман Лейзарович, міщанин м. Локачі, єврей 159 
Зельман Файнишович, старший волод. єврейської громади 295 
Земблицький Криштоф 175, 192 
Зеневич Никін, підданий з с. Охлопів 434 
Зикович див. Жикович Князький Петро 
Зимницька Янова Катерина з Ростопчів, державець на орди- 

натському праві у Владислава-Домініка Заславського 144, 
442, 527. Див. також Колачинська Войцехова Катерина 

Зимницький Адам, рівненський плебан, ксьондз 376 
Зимницький Миколай 541 
Зимницький Ян 207 
Зиневич Андрій, слуга 563 
Зиневич Улас, урядник 720 
Зинилович Микита, підданий з с. Полиці 553 
Зискель Йоськович, дубнівський міщанин, єврей 114 
Зишман Лахманович, єврей з м. Острог 676 
Зіневич Василь, підданий, від сіл Мокрець і Колона 652 
Зінський Васько, підданий з с. Гнідава 748 
Зінченя Федько, підданий з с. Дубища 632 
Зінькевич Васько, міщанин з м. Озеряни 697 
Зінько, підданий Казимира Нарушевича 734 
Зінькович Іван, підданий з с. Пулгани 459 
Злоба (Жлоба) Вацлав 257 
Злоба (Жлоба) Вацлавова Зофія 257
Злоба Черчицька Юрієва Олександра з Ісайковських, вдова 189 
Злоба Черчицький Юрій 189 
Злотарчик Іван, підданий з с. Жабче 703 
Злотницька Тибурцієва Ядвіга з Лесника Тарновицького 109 
Злотницький (Золотницький) Тибурцій 109, 324, 342 
Злотолинська Юрієва Катерина, державець-ординат у 

Владислава-Домініка Заславського, вдова 484, 517, 627, 
722, 786

Злотолинський Адам, державець-ординат у Владислава- 
Домініка Заславського 292, 517, 594, 604 

Злотолинський Вацлав, державець-ординат у Владислава-До
мініка Заславського, жовнір 108, 292, 399, 517, 594, 604 

Злотолинський Геліяш, державець-ординат у Владислава-До
мініка Заславського 604

Злотолинський Федір, державець-ординат у Владислава-До
мініка Заславського 517, 594 

Злотолинський Юрій, державець 627 
Злотолинські 722 
Злоторович Міхал 386 
Злоторович Францішек 47, 386
Злоторович Шимон, луц. райця, батько Міхала і Францішка 

Злоторовичів, загинув 1648 р. 47, 386 
Злоторович Шимонова Катерина з Камінських, вдова 386 
Злоцький, ксьондз, державець 510 
Змієвський, поручник надвірної волоської корогви 

Владислава Немирича 211 
Зміївський Богдан 246 
Зогленя Дмитро, підданий з с. Симонів 525 
Зозуленя Ярош, підданий з с. Юськівці 480, 554 
Золотницький див. Злотницький Тибурцій 
Зоревський Станіслав 423,491 
Зраїл, паволоцький єврей 43 
Зраїлова, єврейка з м. Острожок 47 
Зродзіцький Валентий, слуга 610 
Зубареня Кирик, підданий з с. Смолигів 428 
Зубинський Бартоломей, острозький міщанин і купець 37, 58 
Зубович Андрій, возний 255 
Зубр Ґабріель 120 
Зубр Катерина 120 
Зубр Марина 120 
Зубр Миколай 120 
Зубр Остап 120 
Зубр Федір 120
Зубреня Андрій, підданий з с. Соловичі 487 
ЗубрицькийЯн 161
Зубцевський (Зубчевський) Вацлав, луц. городничий 422 
Зубцевський (Зубчевський) Костантий, поборця подимного 

податку 1654 р. у Волин. в. 319, 321-323, 330, 331, 333, 
339, 341, 354, 355, 357, 400, 658, 731, 781, 784, 787, 789, 
792, 799, 802-813, 815-819, 823-829, 831,834 

Зубцевські (Зубчевські) 657 
Зубчич Мисько, підданий з м. Стобихва 678, 706 
Зузанська Реміянова Зофія 399 
Зузанський Василь 334 
Зузановський Реміян 399
Зулковська (Зюлковська) Павлова Дорога з Храновських 222 
Зулковський (Зюлковський) Олександр, дідич 736 
Зулковський (Зюлковський) Павло 119, 222 
Зюс Федір, міщанин з м. Заслав Старий 499 
Зяловський Ян, намісник луц. бурграбія 77, 145 
Зяловські 77

Іван, війт, від с. Свойчівська Волька та ін. 630
Іван, дяк з м. Литовеж 133
Іван, коваль з с. Іванне 93
Іван, підданий, від с. Войковичі та ін. 630
Іван, підданий з с. Гуляники 509, 614
Іван, підданий з с. Дитиничі 570
Іван, підданий з с. Дорогиничі 466
Іван, підданий з с. Дубляни 491
Іван, підданий з с. Дюксин 789
Іван, підданий з с. Залужжя 446
Іван, підданий з с. Зобрин 790
Іван, підданий з с. Калиничі 571
Іван, підданий з с. Княгинин 624
Іван, підданий з с. Красів 770
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Іван, підданий з с. Лосятин 457
Іван, підданий з с. Люхче 669, 711, 712
Іван, підданий з с. Михіївка 688
Іван, підданий, від сіл Нове Село і Зелена 505
Іван, підданий з с. Пелжа 772
Іван, підданий з с. Полонне Мале 818
Іван, під даний з с. Садів 742
Іван, підданий з с. Селичів 644
Іван, підданий з с. Ступне 570
Іван, підданий з с. Топча 642
Іван, під даний з с. Цевів 479
Іван, підданий с. Чаплин 815
Іван, Зінчишин зять, підданий з с. Ясениничі 753
Іваненя Федір, під даний з с. Бокшин 606
Іваницький Даніель, товариш корогви Яна Мелепіка 293, 838
Іваницький Матіяш, дідич 693
Іваницький Стефан, черніг. мечник, маршалок сеймиків 

1653-1656 pp., посол на сейм 1654 р. 174, 182, 227, 273, 
301, 302, 361, 363, 368, 557, 617, 756, 864, 865, 867, 868 

Іваницький Тобіяш, аріанин, засуджений до інфамії 29, 50, 
207, 563, 749 

Іваницькі, аріани 841 
Іванків Стецько, підданий з с. Смиків 617 
Іванкович Хведько, підданий з с. Кречевичі 426 
Іванович Максим, під даний з с. Красносілка 536 
Іванович Яків, остерський міщанин, купець 335 
Івановський Станіслав, королівський ротмістр 375 
Іванущеня Кіндрат, під даний з с. Подоляни 482 
Іванчик Васько, підданий з с. Бубнів 469 
Івась Ярмола, підданий з с. Баківці 787 
Івашко Роман, підданий з с. Батків 488 
Івашко, Яцьків син, підданий з с. Левковичі 454 
Івашковський Іван, возний 156 
Івашковські 229
Іващеня Грицько, підданий з с. Зимне 714 
Іващеня Семен, підданий, від сіл Крупської вол. 494 
Івоня Ян 439, 583, 702 
Ігнат, під даний з с. Бодачів 634 
Ігнат, підданий з с. Боремль 741 
Ігнат, Мелешків син, під даний з с. Зульня 602 
Ігнатенко (Ігнатеня, Ігнатів) Яцько, під даний з с. Корсів 425, 

484, 546, 620 
Ігнатовський Юзеф, державець 334, 832 
Ігнатченя Гриць, підданий Степанського замку 598 
Іґелевич Макар, торчинський міський десятник 280 
Ізак Абрамович, старший луц. рабинської громади 151 
Ізак Мошкович, олицький міщанин, єврей 438 
Ізраель Гіршкович, єврей з м. Берестечко 684 
Ізраїль, волод. єврей 101 
Ізраїль Длуґочевич, волод. єврей 242 
Ізраїль Іонович, міщанин з м. Камінь, єврей 437 
Ізраїль Іршкович, берестецький міщанин, єврей 427 
Ізраїль Лейбович (Стефан), бродівський єврей 340 
Ізраїль Маркович, єврей, син волод. орендаря 217,218 
Ізраїль Мошкович, кашівський єврей 431 
Ізраїль Рубинович, єврей 698 
Ізраїль Шмойлович, свинюський єврей, доктор 357 
Іллінський Олександр 122, 179
Іллічич Сидір, підданий, війт с. Цепцевичі 511, 595, 777
Ілля, корницький єврей, орендар 159
Ілля, паволоцький єврей 43
Ілляш, єврей, шафар 217, 218
Ілляш, підданий з с. Витків 454
Ілляш, підданий з с. Колпите 635

Ілляш, підданий з с. Пирятин 451 
Ілляш Маркович, луц. міщанин, єврей 414,475 
Ілляшевич Андрій, підданий з Рівненської вол. 561 
Ілляшевич Яцько, міщанин з м. Птича 577 
Ілляшеня-Торутеня Павло, підданий з с. Дедеркали Нижчі 805 
Ілляшок Денис, підданий 764 
Іловський Ян, буський ґродський писар 104 
Ілько, підданий з с. Писарівка 525 
Ількович Кирик, підданий з с. Овадне 438 
Ільченя Одесько, підданий з с. Озліїв 438 
Ільченя Семен, підданий з с. Цецорів 448 
Ільчич Андрій, під даний з с. Білашів 509 
Іовеня Іван, під даний з с. Козлин 726 
Ірш, єврей з м. Крилів 373 
Ірш, єврей з м. Острожок 47,258,259 
Ірш, міщанин з м. Торговиця, єврей, школьник 269, 667 
Ірш Зелікович, єврей рабинського збору з м. Соколь 440 
Ірш Корсунець, кисилинський міщанин, єврей 540 
Ірш Лейзорович, волод. міщанин, єврей 414 
Ірш Цирлич, волод. єврей 67, 72 
Ірш Юдкович, рафалівський міщанин, єврей 269, 661 
Ісаня Кіндрат, підданий з с. Переділи 692 
Ісерницький Богдан, дідич 481 
Ісерницький Василь 420,454 
Ісерницький Стефан Васильович 420,454 
Ісерницький Ян Васильович 420,454 
Іскоростенський Ян 44,232 
Іскоростенські 103 
Іскрицький Андрій, возний 335, 340 
Іцко, жорницький орендар 41 
Іцко, муравицький міщанин, єврей 663 
Іцко, чуднівський єврей 73 
Іцко Абрамович, єврей з м. Острожок 47 
Іцко Абрамович, кашовґродський міщанин, єврей 118 
Іцко Абрамович, чорторийський міщанин, єврей 672 
Іцко Абрамович, школьник луц. єврейської громади 268 
Іцко Баленко, вільський міщанин і орендар, єврей 50 
Іцко Беняшевич, єврей з м. Камінь 155 
Іцко Єленевич, єврей з м. Стобихва 683 
Іцко Кантор, єврей з м. Острожець 258, 259 
Іцко Краков’янин, волод. міщанин, єврей 71 
Іцко Михелевич, крем, міщанин, єврей 133 
Іцко Рудий, луц. єврей, школьник 66 
Іцко Хаїмович, крем, міщанин, єврей 188 
Іцко Шломич, караїм з м. Луцьк 497 
Іцко Шмойлович, корецький єврей 215 
Іцко Яхилевич, локацький міщанин, єврей, фактор поборці 

чопового податку 376

й
Йов, підданий Ієроніма Сулковського з с. Годовичі 454 
Йовлаш, Левків зять, підданий з с. Люхче 523 
Йолтух, підданий з с. Користь 640 
Йона Шмойлович, торговицький міщанин, єврей 444 
Йосиф Зовелевич, волод. міщанин, єврей 29 
Йосиф Якубович, єврей з м. Вільськ 160 
Йось Мордушевич, дубнівський міщанин, єврей 135 
Йосько Мошкович, орендар с. Погорільці 43

Кавецький Ян, жовнір 314
Казимирський Роман, з Біберштейну, королівський дворянин 

357
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Казимирський Томаш, з Біберпггейну, королівський дворянин, 
королівський секретар, посол до короля 1649 p., депутат 
Головного люблінського трибуналу 1649 p., маршалок сей
миків Київ. в. 1654 р. 45, 144,156, 314, 358, 361, 859, 861 

Казимирський Ульрік, з Біберпггейну, барон 347 
Казимирський Фердінанд, з Біберпггейну, барон 347 
Казновська Миколаєва Олена з Махаринських, у першому 

шлюбі Лишковська Богданова 106 
Казновський Ян, поручник корогви Реміяна Єльця 106, 144 
Кайченя (Кайка) Калюх, покозачений підданий 206 
Калачик Денис, підданий з с. Грушвиця 422 
Калачинська Войцехова Катерина з Ростопчів, у першому 

шлюбі Зимницька Янова 368 
Калащеня Сахно, підданий з с. Немильня 535 
Каленик, підданий з м. Торчин 453 
Каленик, підданий з с. Топори 505 
Каленик Семен, підданий, від сіл Милостів і Плоска 614 
Калениченя Гаврило, підданий з с. Михля 504 
Каленичок Клим, підданий з с. Смордва 549 
Каленські 103
Калиникович Павло, підданий з с. Більська Воля 553 
Калинович Себестіян, лавник з м. Олика 603 
Калиновський Марцин, на Гусятині, коронний польний 

гетьман, черніг. воєвода, перемишльський і літинський 
староста 9, 30,238-240,245,247,258 

Калиновський Самуель-Юрій, на Гусятині, коронний обозний 
157, 690

Калита Гриць, підданий з с. Руснів 633 
Калитеня Тиміш, підданий з с. Лище 740 
Калитка Мартин, підданий з с. Точивки 503 
Калишин Онисько, підданий з с. Холонів 756 
Каліжний Данило, підданий з с. Битень 752 
Калійко Семен, підданий з с. Милостів 429 
Каліш, підданий з с. Решнівка 446 
Калішко Процик, під даний з с. Остріїв 436 
Калусовська Вацлавова Овдотя з Гулевичів 379 
Калусовська Миколаєва Зофія з Окунинських, загинула

1648 р. 94
Калусовська Самуелева Марина з Коритинських 217 
Калусовський Вацлав, батько Миколая, Міхала, Костантого, 

Яна і Самуеля Калусовських 164,441, 550, 608, 721 
Калусовський Даміян (Дем’ян) 388 
Калусовський Захаріяш 206 
Калусовський Костантий 607, 608, 721, 779 
Калусовський Миколай, загинув 1648 р. 94 
Калусовський Міхал 608, 721, 779, 826 
Калусовський Самуель, поручник корогви з полку Владислава- 

Домініка Заславського 122, 135, 142, 165, 217, 227, 536, 
608, 721,779 

Калусовський Ян 388, 608, 721, 779 •
Калусовський Ярош, дідич 94,441, 609 
Калуський Бартоломій, королівський капітан 334 
Калько, підданий з с. Голузії 503 
Кальномис Хвалько, підданий з с. Борисковичі 421 
Каманін Іван Михайлович, завідуючий КЦАДА, історик, 

автор 10, 12, 14, 15, 17, 531, 1006 
Камасик Яким, під даний з с. Губин 695 
Камінський Андрій, слуга 545 
Камінський Марцин, возний 234, 316 
Камінський Миколай, луц. міщанин 819 
Камінський Мисько, підданий з с. Ласків 736 
Камінський Олександр 189 
Камінський Станіслав 178, 383, 825 
Камінський Томаш, возний 39, 155, 320

Каммат, татарський мурза 359, 360 
Канюка Пилип, рилавицький міщанин 750 
Канюс Федько, підданий з с. Губин 791 
Капиця Фесько (Фесь), підданий з с. Мости 415, 474, 612, 

738
Каплуненя Сидір, з с. Зарудця 43 
Каплунець Левко, підданий з с. Холопичі 521 
Капуста Іван, дубнівський міщанин 81 
Капуста Іван, підданий з с. Окорськ 487 
Капуста Ігнат, підданий з с. Грозів 511
Капуста Пилип, дубнівський передміщанин з с. Волиця, поко

зачений 55 
Капуста Федір, під даний з с. Медвеже 437 
Караїмович Корнило, підданий з с. Шайно 798 
Карасевич Самійло, міщанин з м. Соколь 440 
Карвовська Томашева Анна з Заблоцьких 34 
Карвовський Марцин 158
Карказанова Янова Олександра з Биковських, вдова 192 
Карл, королевич, молодший брат польського короля Яна- 

Казимира 84, 315 
Карпеня Васько, війт з с. Теслугів 419 
Карпеня Гриць, міщанин з м. Янів 419 
Карпеня Іван, підданий з с. Уїзд 456 
Карпеня Павло, підданий, від сіл Милостів і Плоска 459 
Карпеня Степан, підданий з с. Волохи 465 
Карпій Казимир-Флоріян 331 
Карпо, міщанин з м. Деражня 771 
Карпо, міщанин з м. Острог Старий 711 
Карпо, міщанин з м. Торчин 560 
Карпо, підданий з с. Загорівщина 441 
Карпо, підданий з с. Звіздж 777 
Карпо, підданий з с. Линів 525 
Карпо, підданий з с. Лище 628 
Карпо, підданий з с. Малин 644 
Карпович Васько, підданий з с. Мощаниця Велика 506 
Карпович Іван, підданий з с. Селище 797 
Карпович Мойсей, підданий з с. Полиці 818 
Карпович Роман, підданий з с. Тороканів 116 
Карсницький Миколай 41 
Касіян, торчинський міщанин 280 
Каспер Петро, підданий з с. Блудів 458, 546 
Касяненя Оліфер, підданий з с. Перемишель 573 
Кацевич Іван, підданий з с. Сокирицька Воля 656 
Кацерович Ісакій, пресвітер церкви у м. Володимир 749 
Качан Олешко, підданий з с. Головин 520 
Качанович Ойсій, підданий з с. Хорохорин 418,480, 664 
Качановський Самуель, державець 640 
Каченя Андрій, під даний з с. Садів 423 
Качинський Войцех, ротмістр татарської і волоської корогви 

103, 144, 167, 239, 256,317 
Качинський Петро 160 
Качинський Самуель 160
Качковський Базилій, під даний з передмістя м. Луцьк 608 
Кашинський Войцех, ротмістр 838
Кашовська Андрієва Маріанна (Марина) з Четвертенських, 

волин. ловчина 286, 679, 811 
Кашовська Барбара, з Кашовгрода, державець 83 
Кашовська Генрикова Енґрація з Соломирецьких 304 
Кашовська Якубова Гелена Лозчанка 186, 274 
Кашовський Андрій, з Високого, волин. ловчий, посол до 

короля 1649 p., ротмістр 46, 63, 119, 136, 151, 159, 161, 
166, 201,480, 529 

Кашовський Генрик-Станіслав, з Високого на Мельниці, 
венденський каштелян, ротмістр 33,40,43,47, 57, 63, 90,
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92, 102, 143, 166, 170, 191, 192, 220, 304, 427, 458, 489,
496, 530, 569, 629, 633, 660, 671, 685, 713, 737 

Кашовський Якуб, з Високого 186,274 
Кашовський Ян, з Високого на Кашовґроді, щерчевський ста

роста, волин. мечник, луц. ключник, великорадця, мар- 
шалок сеймиків Волин. в. 1649, 1651 і 1653 рр., посол 
на сейм 1653 р., поборця подимного податку у Волод. п.
1656 р. 49, 53, 63, 81, 89, 134, 139, 175, 205,272,281, 337, 
342, 351, 379, 428, 429, 431, 435, 449, 476, 607, 618, 686, 
691,718, 838, 854, 858 

Кашпорович Гаврило, підданий з с. Кораблищі 675 
Кашпреня Міхал, підданий з с. Берестовець 595 
Кашуба Ярмол, підданий з с. Ощів 620 
Кашубська Гапка, дружина Кашубського Дениса, луц. 

міщанка 221
Кашубський (Кашубянин) Денис, луц. міщанин 221,469
Квасеня Петро, підданий з с. Головин 514
Квач Гриць, підданий з с. Окорськ 461
Кваша Нестор, дубнівський міщанин 58
Квисинський Грицько, двірний паробок з с. Урвенна 792
Кевлич Бражинський Іван (Ян) 60, 115, 119, 172, 182,242, 346
Кевлич Бражинський Миколай, брат Івана 60
Кевлич Бражинський Юрій 230
Кевличі103
Кевмирський Іван, слуга 533 
Кереш Стефан, підданий з с. Зозулинці 609 
Керлич Гришко, підданий з с. Дриглів 536 
Кернозицький Прокіп 166 
Кибальчик Влас, горохівський міщанин 552 
Кивурченя Хома, міщанин з м. Маринин 487 
Киданка Андрій, підданий з с. Уїздці 563 
Кикиль Андрій, підданий з с. Мольників 764 
Кильченя Свирид, підданий з с. Зубарі 513 
Кипнюк Пилип, підданий з с. Клюськ 541 
Кирдейко Іван, підданий з с. Линів 206 
Кирдиковський Іван, підданий з с. Дядьковичі 527 
Кирик, підданий з с. Новий Став 72 
Кирик Гаврило, підданий з с. Ставрів 739 
Кириленя Прокіп, підданий з с. Шпаків 713 
Кирилик Яцько, підданий з с. Рошвичі 751 
Кирило, мельник 177 
Кирило, підданий з с. Люхче 748 
Кирило, підданий з с. Мокре 48 
Кирилович Яків, підданий з с. Поридуби 708 
Кирко Юсько, підданий з с. П’ятигорщина 786 
Кисіль Адам, з Брусилова на Дорогиничах і Низкиничах, 

брац. воєвода, київ, воєвода і генерал, вишгородський, 
носівський і новотарзький староста, ротмістр, 1648 р. -  
полковник посполитого рушення Волин. в., 1650 р. -  
королівський комісар для виконання Зборівського дого
вору 1649 р., сторож спокою і генеральний комісар Украї
ни; п. у травні 1653 р. 15, 32,48, 56, 57, 62, 72, 76, 77, 82, 
85, 86, 88, 91, 102, 103, 106, 113, 116, 118, 119, 131, 136,
141, 142, 146, 147, 149, 153, 156, 162, 164, 166, 167, 171, 
179, 181, 184, 185, 188, 189, 191-193, 204, 207, 211, 214, 
236, 239, 240, 253, 254, 256, 259, 271, 376, 438, 450, 466, 
572, 630, 631,649, 838, 855 

Кисіль Адамова Анастазія з Богушевичів, київ, воєводина 
307, 309, 312, 317, 376, 743, 778 

Кисіль Володимир, з Брусилова, носівський староста, київ, 
підстолій, депутат від Київ. в. на Петроковський і Люб
лінський головні трибунали 262 

Кисіль (Киселівна) Гелена, черкаська старостянка, донька 
Миколая Киселя 631. Див. також Стемпковська Даніелева 
Гелена-Галярія

Кисіль Миколай, з Брусилова, новгород-сіверський хоружий, 
черкаський староста, маршалок сеймику 1650 р. 124,156, 
157, 181, 182,439, 549, 856 

Кисіль Юрій, з Брусилова, синицький староста 262, 757, 769 
Кислий Іван 158
Кислович-Малович Новоселицький Миколай 158
Кицун Яцько, підданий з с. Батків 420
Кицька Маруша, державець 577
Кищеня Павло, підданий з с. Рудка 746
Кібаленко Матяш, підданий з с. Зороків 532
Ківш Грицько, підданий з с. Космачів 507
Кіндрат, війт с. Селець 425
Кіндрат, підданий з с. Залісці 757
Кіндрат, під даний з с. Мольників 521
Кіндрат, підданий с з. Дорогиничі 466
Кіпраченя Яким, підданий з с. Гориця 793
Кіприк Гаврило, підданий з с. Ставрів 548
Кіптач Мартин, підданий з с. Гориця 492
Кірдієвич-Джуса Миколай, дідич 494
Кіт Кіндрат, підданий, від сіл Залісці і Краснодуб’я 547, 710
Кішечка Стась, під даний з с. Перекали 420
Кладченя Семен, підданий з с. Берестовець 516
Клекотовська Федорова Оксимка 62
Клекотовський Федір (Федір з Клекотова), козацький сотник 

61,62
Кленовська Янова Гелена з Ґутковських 304 
Кленовський Ян 304
Клепацький Ян, слуга війського товариша з гусарської 

корогви Марцина Калиновського 247 
Клепаченя Андрій, під даний з с. Караєвичі 497 
Клечковський Павло 398
Клечковський Ян, товариш корогви Лукаша Гулевича 398 
Клешка Лукаш, підданий з Горохівської вол. 612 
Клещовська Сильвестрова Катерина з Соколовських 393 
Клещовський Северин, посол на сейм 1654 р. від Брац. в. 301 
Клещовський Сильвестр 393 
Клига Іван, підданий з с. Розваж 588 
Клижка Кунаш, міщанин з м. Корець Старий 566 
Клим, під даний з м. Киликіїв 639
Клим, підданий з передмістя м. Володимир -  Залужжя 749 
Клименко Григорій, отаман с. Горбулів 533 
Клименя Андрій, підданий з с. Озліїв 626 
Клименя Іван, підданий з м. Бережниця 593 
Клименя Кіндрат, підданий з с. Богуші 599 
Клименя Федько, підданий з с. Чорниж 811 
Клименя Юсько, міщанин з м. Торчин 279 
Климетиня Андрій, підданий, від с. Омельна та ін. 707 
Климович Артемій, міщанин з м. Соколь 440 
Климович Гарасим, підданий з м. Кошар Новий 765 
Климович Дмитер, підданий з с. Городок 742 
Климович Савка, підданий з с. Немовичі 788 
Климович Яким, під даний з с. Берестечко Русинове 478 
Климович Яцько, підданий з с. Більче 605 
Клипик Олешко, підданий з с. Мирків 466 
Клишеня Гаврило, підданий з с. Холонів 422 
Клишеня Савка, підданий з м. Четвертня Нова 615, 707 
Клищик Мартин, підданий з с. Сатиїв 563 
Клішик Мисько, підданий з с. Терешковець 828 
Клобук Радко, підданий з с. Шельвів 518, 581 
Клодницька Миколаєва Барбара з Сестровитовських, у пер

шому шлюбі Хижевська Янова-Владиславова 339, 866 
Клопотик Ілляш, підданий з с. Житані 685 
Клопотовський Ян, королівський ротмістр 267, 309, 316 
Клосинський Войтех, хоружий і товариш корогви Романа 

Загоровського 53
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Клотченя Микита, підданий з с. Коловерть 640 
Клочко Іван, підданий з с. Крупа 393 
Клюй Василь, підданий з с. Лосятин 419 
Клюнський Адам 171,419,440,455, 542, 543, 652, 734, 805 
Клюська Янова Настазія з Линевських, вдова 41, 72, 235 
Клюський Євтухович, підданий з м. Милятин 734 
Клюський Іван, підданий з с. Печихвости 805 
Клюський Шимон 204 
Клюський Ян, на 1649 р. покійний 72 
Клявдом Кароль, ковельський підстароста 28 
Клячковський Павло, суколектор поборці подимного податку 

1655 р. Станіслава Мушатича Охлоповського 357,387, 806 
Кміта, Голишків зять, підданий з с. Радів 681 
Кміта Костантий 135
Кміта Семенова, державець на ординатському праві у Вла- 

дислава-Домініка Заславського 518, 594 
Кміта Суткевич Миколай 224 
Книш Тимко, підданий з с. Коритне 785 
Княгининський Ян (Януш) 54, 61,474 
Князик Остап, підданий з с. Верба Мала 610 
Князький див. Жикович Князький
Кобецька Адамова Зузанна з Гораїнів, у першому шлюбі 

Шимкович Шклинська Михайлова 289, 356 
Кобецька Олександрова Луція з Кашовських 214,446 
Кобецька Стефанова Марина з Ісайковських 286, 606, 745 
Кобецький Адам 289, 378 
Кобецький Олександр, дідич 412 
Кобзеня Іван, підданий з с. Коростятин 609 
Кобилецький Марцин 515, 535, 574, 671, 821 
Кобилинський Адам 178,479, 573
Кобилинський Адам, управитель П’ятиднівського фільварку 

781
Кобилинський Олександр, ротмістр полку Олександра 

Конецпольського 278 
Кобилинські193
Кобильницький Якуб, жовнір з корогви Романа Загоров- 

ського 166 
Кобильський Ян 87,446
Кобилянський Стефан, поручник корогви Владислава Неми- 

рича 163
Кобреня Іван, підданий з с. Селець 832
Кобринець Остап, міщанин з м. Троянівка 706
Кобузеня Яцько, підданий з с. Русивль 500
Ковалевський Олександр, устилузький намісник 290
Ковалевський Станіслав, київ, ловчий 388
Коваленя Гаврило, міщанин з м. Дорогобуж 648
Коваленя Матвій, підданий з с. Овадне 510
Ковалиха Наталка, шинкарка 141
Коваль Іван, красилівський міщанин 690, 718
Коваль Іван, міщанин з м. Білилівка 538
Коваль Мацько, під даний з с. Залужжя 422
Коваль Парфен, підданий з с. Орепи 795
Коваль Стефан, підданий, від с. Мартинів та ін. сіл 456
Коваль Федір, підданий 597
Коваль Хведько, війт с. Брани 603
Коваль Ювхим, підданий з с. Рокитна 590
Ковальський М. П., автор 7
Ковальчук Веремко, туричанський війт 691, 718
Ковбаса Андрій, підданий з с. Любаша 162
Ковира Стефан, підданий з с. Полонне Велике 456
Ковінчич Мойсей, підданий з с. Полиці 479
Ковтуненя Радко, під даний з с. Радів 527, 603
Ковтухов Ярмол, підданий з с. Бочаниця 602
Ковшик Грицько, підданий з с. Космачів 565

Когут Іван, луц. міщанин 423 
Кожан Іван, підданий з с. Омеляник 765 
Коженевський Ян 234
Козак Андрій, під даний з с. Мощаниця Велика 175 
Козак Оксент, підданий з с. Мощаниця Велика 175 
Козак Тиміш, підданий з с. Мощаниця Велика, батько Оксента 

і Андрія 175 
Козак Ярема, підданий з с. Буща 579 
Козакович Прошицький Петро, ковельський плебан 123 
Козакович Прошицький Станіслав, державець 452 
Козакович Хведір, під даний з с. Радошин 492 
Козачко Андрій, підданий з с. Ташки 564 
Козел, дубнівський міщанин, єврей 113 
Козел Гришко, отаман 533 
Козел Макар, підданий з с. Житин Великий 626 
Козел Федір, під даний з с. М’ятин 690 
Козел Ярмол, підданий 626 
Козерадський Юзеф, державець 524, 622 
Козика Вацлав 152,480, 541 
Козика Іван, підданий з с. Порськ 446 
Козика Криштоф, дідич 435,488, 699 
Козика Петрова Дорота з Романовських 308, 311, 664, 759 
Козика Станіславова Анна з Овлочина, у першому шлюбі -  

Писаровська Стефанова 652, 720 
Козика Томаш, волин. підстолій, посол до короля 1649 p., 

посол на сейми 1649 і 1653 pp., ротмістр Волин. в. 29,
46, 63, 71, 85, 132, 134, 150, 153, 166, 242, 272, 370, 377, 
633, 761

Козика Шимон, поборця Волин. в. 1643 р. 46, 191, 198, 241, 
464, 652

Козика Юрій, поручник корогви Самуеля-Кароля Корецького 
175, 659, 777 

Козики 203, 217, 865 
Козиницький Олександр, возний 175 
Козинська Вацлавова Марина з Ґодачевських 232 
Козинська Ґабріелева Зофія з Брозовських 384 
Козинська Гелена, сестра Бенедикта Козинського 351 
Козинська Матвієва Анна з Гноїнських, у першому шлюбі 

Неналтовська Петрова, державець 123, 465. Див. також 
Наленська Анна з Гноїнських (третій шлюб)

Козинська Олександрова 634, 635, 746 
Козинська Олександрова Анна з Мільковських, матір 

Бенедикта й Гелени Козинських 351 
Козинський Базилій 143 
Козинський Бенедикт 351 
Козинський Вацлав 210,232 
Козинський Веремій, війт з с. Вельничі 607 
Козинський Ґабріель 384 
Козинський Іван Романович 143,474, 635 
Козинський Мацей 233 
Козинський Павло, державець 642, 807 
Козинський Роман, дідич 475 
Козинський Самуель, державець 635, 747 
Козинський Федір 44
Козинський Федько, підданий з с. Войсич 415 
Козирадський Іван, під даний з м. Береськ 433 
Козицька Станіславова Катерина з Станішевських див.

Богдашевська Стефанова Катерина 
Козицький Станіслав 174 
Козка Семен, підданий з с. Грозів 618 
Козлиницький Олександр, возний 175, 342 
Козлович Міхал, возний 139,144, 149, 163,165, 181,203,291, 

314, 329, 341
Козловський Войцех, державець 122,220, 501, 559
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Козловський (Трофимович-Козловський), у чернецтві Ісайя, 
ігумен Київ. Пустинно-Миколаївського монастиря 116 

Козниця Васько, підданий з с. Вольгівка 470 
Козубовський Міхал, колишній жовнір корогви Дмитра 

Корибута Вишневецького 150 
Кокорика Вацлав, товариш корогви Романа Загоровського 146 
Кокоша Мартин, підданий з с. Тростянка 580 
Колачинська Войцехова Катерина з Ростопчів, у першому 

шлюбі Зимницька Янова 242, 368 
Колачинський Войцех, державець на ординатському праві у 

Владислава-Домініка Заславського 242, 368, 527, 602, 775 
Колбаска Грицько, підданий з с. Привередів 434 
Коленда Степан, підданий 157 
Колесницька Олександрова Гелена 306 
Колесницький Томаш, жовнір 320
Колесницький Ян, син Гелени Колесницької, жовнір 306, 320 
Колісниченко Остап, підданий з с. Карпівці 532 
Колодинська Романова Богдана Козулянка, у першому шлюбі 

Пекарська Василева 182 
Колодинський Захаріяш, державець 768 
Колодинський Роман 118, 144, 182
Колодинський Самуель, товариш корогви, державець 167, 719
Колодинський Ян, державець 768
Колодчик Стефан, райця м. Камінь 442
Колодчич Улас, підданий 826
Колодяженський Андрій, бурмістр м. Миропіль 536
Колосович Миколаєва Олександра з Вороницьких 228
Колосович Миколай 228
Колпитовський Іван (Ян), дідич 169,422, 509, 649 
Колтуник Василь, луц. міщанин 296 
Колтуник Грицько, підданий з с. Серединці 562 
Колупаченко Семен, хмільницький міщанин 256 
Кольчинські, державці, слуги-ординати у Владислава- 

Домініка Заславського 575 
Кольчицький Криштоф, черніг. скарбник, посол на сейм 1655 р.

від Черніг. в., маршалок сеймику 1655 р. 345, 346, 860 
Кольчицький Ян, рукодайний юриста (судовий повірений) 40 
Колюцький Стефан, державець 457 
Колябинський Григорій 810
Колябинський Дмитро, син Колябинського Григорія 810 
Коляда Семен, підданий, від сіл Олицької вол. 604 
Колядченя Гаврило, підданий з с. Ясениничі 505 
Колядчук Фесько, підданий з с. Бортнів 480 
Комар Стефан, під даний з с. Коростятин 609 
Комар Ян, з м. Луцьк 134, 146, 147 
Коминовський Матіяш, міщанин з м. Соколь 474 
Комонський, державець 493
Коморовська Войцехова Олександра з Якубовських, 

державець 659 
Коморовська Себастянова Зофія з Боґуцьких 497, 618 
Коморовський Андрій 79 
Коморовський Войцех, державець 659 
Коморовський Міхал, державець 124, 619, 780 
Конах, підданий з с. Верхнів 834 
Конащик Панас, підданий з с. Вельничі 428 
Кондратеня Іван, підданий, від сіл Оженин і Стадники 613,719 
Кондратович Сергій, підданий з с. Угли 808 
Кондрацький Ян, ротмістр 134, 148, 152, 170, 175, 178 
Конельський Федір, посол від Війська Запорозького на сейм

1652 p., писар 249,253 
Конецпольський Криштоф, белзький воєвода 359, 374, 699, 

738, 807
Конецпольський Олександр, на Конецполі, коронний великий 

хоружий, сандомирський воєвода (з 1656 р.) 30, 31, 62,

65,75,159,182,212,262,271,277,278,280,281,309,371,
378, 425, 431, 432, 436, 479, 484, 486, 546, 550, 612, 620, 
683, 684, 717, 743

Конецпольський Станіслав, ротмістр, полковник 65,242 
Коноваленя Тишко, торговицький міщанин 414 
Коновник Василій, міщанин з м. Тучин 478 
Коножченя Тиміш, підданий з с. Бужани 426,458 
Конон, підданий з с. Дерев’янче 490 
Конон Іван, підданий з с. Дедеркали Менші 417 
Кононеня Степан, підданий з с. Яблунь 723 
Конониченя Іван, підданий з с. Кривин 784 
Кононний Кирило, підданий з с. Кораблищі 97 
Кононович Йосиф, ігумен Київ. Михайлівського Золотовер

хого монастиря, архімандрит Овр. Пречистенського 
монастиря 121 

Кононович Петро, міщанин з м. Степань 506 
Конопка Павло-Казимир, державець 173, 640 
Кончевич Масько, підданий з с. Ходорки 532 
Копецький Бальтазар, слуга 78 
Копилець Петро, підданий з с. Двірець 746 
Копиловський Юрій, синдик Луц. домініканського монастиря, 

ксьондз 72, 106, 107,296 
Копистинська Олександра 324 
Копистинський Каспер 349, 512 
Копитченя Стецько, під даний з с. Шибене 434 
Копійка Никифір, підданий з с. Заборов’я 751 
Копійничок Каленик, підданий з с. Передмістя 693 
Коптиленя Семен, підданий з с. Вольбарів 612 
Коптілий Семен, підданий з с. Вольбарів 746 
Копчинський Ян, інфаміс 85
Кордиш Криштоф, брац. чашник, маршалок сеймику Брац. в. 

1655 p., посол на сейми 1653, 1654 і 1655 pp. 273, 313, 
345, 346, 353, 860 

Кордиш Миколай, брац. чашник 313, 353 
Кореновський Ян 145, 274 
Корецький Пархом, підданий з с. Садки 482 
Корецький Самуель-Кароль, “яснє сосвєцоньш кнєжа єго 

мп. Самуєл Каро/z на Корьцу Корєцькьш”, робчицький 
староста, ротмістр, п. 1651 р. 79, 92, 137, 139, 142, 153, 
156, 165, 170, 173, 175, 200, 206, 207, 215, 216, 231, 339,
486, 566, 637, 639 

Корецький Ян-Кароль, “кнєжа єго мл.”, волин. каштелян 317 
Коржак Хвесько, підданий з м. Рівне 751 
Корибут Вишневецька Дмитрова-Юрієва, “яснє сосвєцоноє 

кнсж*на єє мл.”, луц. старостина 375 
Корибут Вишневецький Дмитро-Юрій, “ясьнє сосьвєцоньш 

кнєжа єго мл. Димитьриг/ Єрьій на Збаражу Корьібут 
Вьшгьнєвєцький”, коронний великий стражник, ротмістр, 
луц. староста (з поч. 1657 р.) 96, 101, 113, 134, 135, 137— 
140, 142, 147, 150, 152, 155-157, 162, 165, 167, 176, 200, 
210, 224, 246, 254, 279, 305-307, 310, 336, 346-348, 375,
379, 380, 385, 388,436,450, 630, 686

Корибут Вишневецький Сремія (Ярема, Среміяш)-Михайло, 
“яснє сосвєцоньш кн. єго мл. Єрємий Михал Корьібут на 
Вишьнєвьцу и Лубняхь кнєжа Вьшгьнєвєцьюш”, канів
ський староста, руський воєвода, коронний польний геть
ман, п. 1651 р. 68, 82, 84, 85, 122, 149, 152, 153, 159, 161,
164, 176, 184, 204, 205, 224, 228, 236, 241, 249, 252, 254, 
307, 315, 350,415,419, 504, 542, 543, 567, 674, 865 

Корибут Вишневецький Костантий-Криштоф, на Збаражі, 
“ясньнє сосвєцоньш кнєж. єго мл.”, ротмістр 224,247,252, 
303, 825

Корибут Вишневецький Міхал, на Вишнівці, “яснє сосвєцоньш 
кнєжа єго млсти”, руський воєводич 652, 734, 805
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Корибут Воронецький див. Воронецький Міхал, зі Збаража 
Коритеня Хома, підданий з с. Ільпінь 614 
Коритинець Андрій, підданий з м. Раймісто 821 
Коритинська Стефанова Катерина 80, 89 
Коритинський Григорій, батько Федора і Стефана Коритин- 

ських 44
Коритинський Стефан (Степан) 44, 80, 89, 388,429,431, 620, 

626, 724, 742, 764, 767, 821, 828 
Коритинський Федір 44,431 
Коритинчик Сильвестр, міщанин з м. Камінь 826 
Корито Кіндрат, греко-католицький кобринський священик 29 
Корицький Андрій, державець 52,412, 509 
Корицький Криштоф, полковник Владислава-Домініка За

славського, ротмістр 48, 115-117, 134, 138-140, 150, 
153-155, 157, 160, 162, 163, 168, 176, 522, 536, 537, 596 

Корицький Павло, ротмістр 111, 118
Корицький Петро, ротмістр, державець 115, 138, 148, 152, 

160, 177, 527 
Корінченя Грицько, підданий з с. Осова 532 
Корінчук Грицько, підданий з с. Лаврів 650 
Норманський Криштоф, капітан надвірного війська Єремії 

Вишневецького 249,252 
Корницький Костантий 422
Корницький Олександр, на травень 1649 р. покійний 61 
Корницький Юрій 422
Корницький Ярош, державець на ординатському праві у Вла- 

дислава-Домініка Заславського 527, 681 
Корнієль Семен, підданий з м. Дубно 729 
Корнієня Гарасим, підданий з с. Бронники 485 
Корнієня Федір, підданий з с. Двірець 546 
Корній, підданий з с. Озліїв 742 
Корній, підданий з с. Перекладовичі 573 
Корній, підданий з с. Рогачів 644 
Корній, син Захарчихи Вівді, під даної з с. Омельник 214 
Коробченя Іван, підданий з с. Білобережжя 43 
Короленя Лесько, підданий з с. Добрятин 764 
Корсняковський Григорій, возний 82, 321, 369 
Корф, полковник королівської німецької гвардії 125 
Корчак-Новицький, власник друкарні 10 
Корчевська Гекторова Раїна з Кінчинських 60,108,486 
Корчевська Федорова Агнешка з Ґродиловських, матір 

Вацлава Корчевського 152 
Корчевський Абрам 537
Корчевський Адам, поборця подимного податку 1649 р. у 

Київ. в. 44,45, 172,242,486, 836 
Корчевський Вацлав 152 
Корчевський Гектор, загинув 1648 р. 60 
Корчевський Олександр, поборця подимного податку 1649 р.

у Київ. в. 45,346, 358, 537, 836 
Корчинський Олександр 257
Корчинський Ян, посол на сейм 1653 р. від Брац. в. 273 
Корчминська Станіславова Гельжбета (Гелена) з Підгоро- 

динських 337, 342, 373, 750. Див. також Єловицька 
Філонова

Корчминський Станіслав, волод. земський суддя 28, 135, 154,
168, 173, 210, 266, 267, 269, 271, 290, 337, 342, 373, 412, 
442, 454, 502, 515, 521, 543, 546, 548, 555, 609, 628, 654, 
706, 719, 739, 746, 763, 764, 821 

Кос Федір, під даний з с. Щикичин 662 
Косаковський Петро, поручник корогви Стефана Чарнець- 

кого 380
Косеневич Ждан, королівський ротмістр 318, 323 
Косинська Миколаєва див. Радовицька Янова Анна 
Косинська Янова Реґіна (Раїна) з Чернівських, у першому 

шлюбі Врищ Миколаєва 323, 637

Косинський Андрій 224
Косинський Якуб, ковельський плебан, загинув 1648 р. 123 
Косицький Мацей 162
Косів (Косов) Степан-Адам, у чернецтві Сильвестр, київ., 

галицький та всієї Русі митрополит 54,102,103,124,141,
142, 160,226,234, 399, 866 

Космовський Криштоф, губернатор звягельських маєтків 
Анни-Алоїзії Ходкевич, державець 360, 560, 787 

Косовський Ян 81
Костенецька Теодорова Кристина з Ґедройців 378 
Костенецький Теодор 378 
Костирченко Сахно, підданий з с. Городище 533 
Костка Наперський, керівник повстання 241 
Костомаров М. І. 1006 
Кострицький Фесько, підданий з с. Більче 447 
Костур Станіслав, двірник, підданий з с. Верхівськ 421 
Костюк, підданий з м. Красилів 516 
Костюк, підданий з с. Мислятин 499 
Костюкович Андрій, з с. Ратчин 94 
Костюченя Іван, підданий з с. Перекали 745 
Костюченя Лесько, підданий з с. Судобичі 565 
Костюченя Мисько, підданий з с. Жолудськ 495 
Костюченя Мисько, під даний з с. Любещина 738 
Костюшко Іван, підданий з с. Конюхи 650 
Костюшкович Семен 386 
Костюшкович Юрій, дідич 439,477, 657 
Костюшкович Хоболтовська Бенедиктова див. Напольська 

Костантова Зузанна 
Костюшкович Хоболтовський Бенедикт 115 
Костюшкович Хоболтовський Григорій 317, 617 
Костюшкович Хоболтовський Петро 317 
Костюшкович Хоболтовський Шимон 616, 741 
Костюшкович Хоболтовський Ян 617 
Косцинська Бернатова Анна з Покривницьких 212 
Косцинський Бернат 212 
Косько Іван, підданий з с. Бистричі 786 
Котелко Мартин, підданий з с. Даньківці 516 
Котельницький Єлізеуш, луц. протопіп, покровський пре

світер 809 
Котик Андрій, міщанин з м. Базалія 516 
Котко Марко, син Мартина Котка 338 
Котко Мартин, новоставський війт 338 
Котлович Мартин, міщанин з м. Андріїв 477 
Котович Лесько, міщанин з м. Мельниця 427,496, 530 
Котовський Петро, урядник 125 
Котовський Ян 418 
Коток Сидір, війт с. Смордва 485 
Кохан Івахно, підданий з с. Ростоки 451 
Кохановський Себастян, львівський чашник, ротмістр 276 
Кохнович Василь, житом, священик 246 
Коховська Зофія з Кромовичів, державець, мати Єроніма 

Коховського 28, 205 
Коховський Єронім 205 
Коц Ян, державець 412,472, 542 
Коцевський Олександр 75
Коцевський Ян, батько Олександра Коцевськош 75 
Коцельський Станіслав, студент Луц. єзуїтського колегіуму 

146
Коценя Семен, підданий з с. Підгірці 471 
Коцюбка Федько, підданий з с. Підліски 709 
Коцький Андрій, під даний з с. Поляхова 512 
Кошатовський Роман 520
Кошевик Іван, підданий, від сіл Омельник і Волиця 615 
Кошевський Юрій, слуга 807
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Науково-довідковий апарат

Кошелевич Грицько, підданий, від сіл Городець і Сварині 523, 
597

Кошелик Мисько, підданий з с. Новосілки 689 
Кошик Степан, підданий з с. Сморшки 596 
Кощич Клим, підданий з с. Головин 513 
Кравець Гапон, під даний з с. Верхів 561 
Кравець Марцин, двірник з с. Мощани 680 
Кравець Марцин, підданий з с. Городище 710 
Кравець Юзеф, немирівський міщанин 41 
Кравцова Лукашева Реїна (Катерина), з м. Луцьк 150 
Кравченя Хома, під даний з с. Лаврів 475 
Краєвська Костантова Зофія з Боруховських 266 
Краєвський Костантий 266, 790 
Краков’янка, луц. єврейка 60 
Красинська Зофія, неповнолітня 371,496, 780 
Красинський, плоцький воєводич, ротмістр 224 
Красинський Олександр 49,435 
Красицький Адам, з Сеціна 386, 786, 825, 826, 831, 832 
Красицький Казимир, з Сеціна 786, 825, 826 
Красицький Марцин-Костантий, з Сеціна, перемишльський 

підчаший 374, 386, 786, 825, 826 
Красицький Миколай, арґівенський біскуп, 1649 р. -  луц. 

суфраган, куявський суфраган; олицький пробощ, ксьондз 
28,42,47,48, 87,428,449 

Красицькі 386, 765, 811, 822 
Краскевич Грицько, міщанин з м. Звягель 589 
Краскевич Павло, підданий з с. Толмахів 634 
Красничка Германова, дубнівська міщанка 49, 61 
Красно Станіслав 332 
Красносельський Миколай, з Олбачова 268 
Красовська Себастянова Катерина з Пнійовських 121 
Красовський Себастян 102, 121, 227 
Красовський Ян, державець 524 
Красуцький Клим, підданий з с. Довге 425,462 
Краткевич Матвій, волод. міщанин 700 
Крашко Іван, підданий з с. Старосільці 537 
Кращеня Павлюк, під даний з с. Хотинь 500 
Кремпський Мартин, люблінський міщанин 384 
Крентовська Янова Теодора з Тишів Биковських 305 
Крентовський Ян, з Брезя, київ, ловчий, маршалок сеймику

1653 р. 44, 174, 273,310, 858 
Креса див. Криса 
Крива з Кайчі 115
Кривенчук Семен, підданий з с. Задиби 721
Кривицкевич Федір, підданий з с. Симонів 655
Кривицький Миколай, підданий з с. Шуляйки 536
Кривкович Олександр, возний 307
Кривоніс Максим, козацький полковник 55
Кривопляс Захарко, підданий з с. Годомичі 426
Кривопуст Савка, підданий з с. Рукавичі 532
Кривченя Макар, підданий з с. Радовичі 455
Кривченя Мирон, війт с. Жоравники 413
Крижанівський Костантий, іучинський пробощ 176
Крикальчик Васько, війт с. Тростянка 529
Крикун Микола Григорович, автор 928
Крилашевський Стефан, державець 792
Криловський Павло, острозький священик 89
Кринець Василь, війт с. Народичі Старі 230
Криницька Теодорова Анна, чернігівська підстолина 342
Криницький Макарій, ієромонах Києво-Печерської лаври 309
Кринська 337
Кринський Гіацінінтус, ксьондз, чернець 674 
Криса (Креса) Міхал, полковник і ротмістр надвірної корогви 

Яна Замойського, королівський полковник 260, 291, 311,
330, 331, 333, 335, 336, 338, 341, 345, 351, 370

Криса Міхалова Марина з Русянів 330 
Криса Федір, товариш кварцяної корогви з полку Міхала 

Криси, його брат 341 
Криштопеня-Кориткович Василь, підданий з с. Борова 505 
Криштопик Мацько, підданий 643 
Кробановський Андрій, підданий, від сіл, належних до 

с. Шумбар 552 
Кроіулецький Ян, державець 28, 61, 337, 341,495, 619 
Кролик Іван, підданий з с. Ставки 545 
Кропива Марко, державець 124, 200,208 
Кросницький Ян 93
Кротик Данило, підданий з с. Смолигів 449 
Кротик Стефан, підданий 777
Крохник Іван, підданий, від сіл Рогачів і Корпилівка 819 
Крочовський Вавринець 369 
Крошка Фесько, підданий з с. Поташня Рудня 602 
Крощеня Юрко, підданий з с. Вербівці 794 
Круковський Павло, слуга 533 
Круліковський Якуб, волод. міщанин 756 
Крупецький Даніель, пленіпотент Федора Святополка 

Четвертенського 91 
Крупецький Семен, луц. міщанин 152 
Крутійченя Трохим, підданий з с. Пашутинці 556 
Крутко Іван 112
Крученя Процик, підданий з с. Бережці 430 
Кручик Роман, підданий з с. Ставок 820 
Круш Петро, з Любниці, дідич 82,413,485 
Крушевська 561
Крушельницький, державець 493
Крушельницький Олександр, ротмістр Брац. в., посол на сейм 

1649 р. від Брац. в. 83, 307 
Крушинська Зофія 50 
Ксьондз Васько, підданий з с. Гнідава 585 
Кубай Яким, підданий з м. Степань 598 
Кубельський Шимон, слуга 563 
Куберські, державці 831 
Кублицький Остафій 285 
Кувічка Ярмол, міщанин з м. Олика 753 
Кугутович Івашко, підданий з с. Серетець 418 
Кудевич Купчинський Ян, маршалок сеймику Брац. в. 1654 р.

314, 361,859 
Кудинович Юхим, підданий з с. Обзир 431 
Кудлашевич Мисько, підданий з с. Білі Береги 604 
Куднович Веремко, під даний з с. Березолупи 480 
Кудра Іван, з м. Лохвиця 360 
Кудра Федір, підданий з с. Бронники 460 
Кузачка Хвесько, підданий з м. Кошар Новий 463 
Кузик Грицько, підданий з с. Ледухів 439,472 
Кузик Тетяна Леонідівна, науковий співробітник Інституту 

української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру- 
шевського НАНУ, виконувала комп’ютерне складання 
збірника 21

Кузька Клим, підданий з с. Білий Стік 416, 530 
Кузьма, Крухлеїв зять, підданий з с. Білка 662 
Кузьма Сенько, підданий з с. Холопичі 551 
Кузьма Федько, підданий з с. Підбереззя 824 
Кузьменко Мошковський Іван, з с. Мошки Овр. п. Київ. в. 400 
Кузьменко Мошковський Матфій, з с. Мошки Овр. п. Київ. в. 

400
Кузьменко Сидір, отаман с. Опачичі 534 
Кузьменя Юсько, підданий з с. Кустин 716 
Кузьминський Станіслав, товариш корогви 167 
Кузьминський Ян, слуга 773 
Кузьмич Гриць, підданий з с. Іванівка 429 
Кузьмич Грицько, возний 352
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Кузьмич Федір, волод. міщанин 464 
Кузьмич Яхим, янівський міщанин, війт 743 
Кузьмишин Семен, підданий з с. Дорогиничі 764 
Кукавський Войцех, економ Острозького єзуїтського колегіу

му, ксьондз 76 
Кукавський Логвин, підданий з с. Кольчин 460 
Куклевич Ян, підданий з с. Букойма 439,498 
Куклинський Станіслав, ректор Луц. єзуїтського колегіуму 337 
Куклич Павло, рукодайний слуга Самуеля Гумницького 343 
Куклович Прокіп, двірний паробок 653 
Куковський Іван див. Листопад Іван 
Кукольський Ян, слуга 557 
Кулаєня Іван, з с. Ратчин 49 
Кулай Процько, підданий з с. Новосілки 515 
Кулак Яцько, підданий з с. Здовбиця 583 
Кулаковський Онисько, під даний з с. Дроздні 763 
Кулаковський Петро, автор 409, 867, 928 
Кулачковська Андрієва Марина 181, 184 
Кулешеня Симон, під даний з с. Мстишин 757 
Кулик Андрій, покозачений 53 
Кулик Ґабріель 53
Кулик Захарко, під даний з с. Здовбиця 626 
Кулик Карпо, підданий з с. Рокині 461 
Кулик Олешко, отаман з Степанської вол. 694 
Кулик Петро 262
Кулик Петрова Ядвіга з Качинських 262 
Куликовський Яцько, возний 246 
Куликовські див. Ушаки Куликовські 
Куліш Васько, під даний з с. Вольгівка 430 
Куліш П. О. 1006
Кулішевич Федір, міщанин з м. Береськ 830 
Кульчицький Криштоф, жовнір з корогви Андрія 

Потоцького 324 
Кульша Ілля, підданий з с. Медськ 822 
Кульша Петро, державець 526 
Кульшин Микита 134 
Кунашевський Ян, возний 185, 224 
Кунашко, підданий з с. Серники 580 
Куник Олешко, підданий 774 
Кунинець Фесько, підданий з с. Меречівка 570 
Кунцевич Миколай, пінський підкоморій, полковник поспо

литого рушення Пінського п. Берестейського в. 230 
Куперська Антонієва Малґожата з Бахновських, у першому 

шлюбі Струтинська Олександрова 368 
Куперський Антоній 368 
Купка Стефан, отаман с. Ясениничі 542 
Куприк Наум, під даний з с. Іванківці 494 
Купринович Федір, підданий з с. Коловерть 748 
Купріяненя Іван, підданий з с. Блудів 640 
Курбановський, державець 509 
Курдвановський Ян 587, 629, 762, 791 
Куриленя Грицько, підданий 610 
Куриленя Іван, під даний з с. Ставрів 442 
Куриленя Сень, підданий з с. Шпиколоси 425 
Курилов Павло, підданий з с. Бистричі 602 
Курило, козацький полковник 55, 835 
Курило, підданий з с. Коловерть 635 
Курилович Грицько, підданий з с. Милоші 826 
Курка Хвесько, підданий з с. Древин 757 
Курнацький Іван, войковицький і яковицький війт 451 
Куровський Валеріан 96
Куровський Петро, брат Валеріана Куровського 96 
Курта Олексій, підданий з с. Тушебин 419 
Курцевич Самуель, дідич, на час складання присяги покійний 

633, 761

ЯЬкая&иі̂ імен

Курцевичі, рід 865
Курченя Мисько, підданий з с. Зденіж 644 
Курчинський Іван, війт с. Радовичі 807 
Курчич Вакула, підданий з с. Боровне 811 
Кусик Самійло, підданий з с. Човниця 787 
Кусій Андрій, підданий з с. Марківці 525 
Кутиш Стефан, підданий з с. Житин Великий 751 
Куфловська Маруша, дубнівська міщанка 39 
Кухальський Іван, підданий з с. Заріцьк 627 
Кухар Андрій, під даний з с. Мощаниця Велика 770 
Кухареня Хвиль, під даний, від сіл Тристинь і Ясенівка 505 
Кухарова Греськова, з м. Дубно 67 
Кухарчик Андрій, підданий з с. Мирків 642 
Кухтеня Мисько, підданий з с. Переросле 576 
Куцевич Раско, новоселицький війт 529 
Куцевський Юзефат (Йосафат), ігумен Милецького 

монастиря 138 
Куценя Андрій, під даний з с. Дуліби 646 
Куцкевич Яковова, державець 323, 822 
Куць Грицько, підданий з с. Коптовичі 466 
Куць Кіндрат, під даний з с. Лаврів 748 
Куцяк Мацько, міщанин з м. Острожок 617, 618 
Кучевич Іван, війт м. Паволоч 179 
Кучевська Андрієва Маріанна з Лазнева 67 
Кучевський Андрій 67, 290,417,459 
Кучевський Марко, державець 527 
Кучевський Станіслав, державець 527 
Кученя Грицько, підданий з с. Грушвиця 422 
Кученя Улас, під даний з с. Глоботинська Воля 442 
Кучкевич Іван, двірник 174 
Кучковський Іван, возний 28 
Кушля Олександр 804
Кушля Олександрова Катерина з Мисловських 804 
Кушнір Яким, отаман с. Галіївка 535 
Кушнір Янко, підданий з с. Жалинка 597 
Кушнір-Лутчиня Іван, міщанин з м. Тучин 751

А
Лавренко Ждан, підданий з с. Старосільці 537 
Лавриненя Прокіп, під даний з с. Харучка 792 
Лавринович Антон, підданий з с. Голоби 617 
Лавринович Павло, підданий з с. Затірці 655 
Лавринчик Григорій, дорогостайський міщанин 616 
Лавриченя Самійло, підданий з с. Нове Поле 532 
Лавришевич Клим, отаман фільварку в с. Бобли 694, 722 
Лавришеня Зінько, під даний з с. Сильне 717 
Лавришеня Семен, підданий з с. Колона 652 
Лавришук Яцько, підданий з с. Ставки 544 
Лаврін, з с. Жорнів 96 
Лаврін, підданий з с. Білокриниче 571 
Лаврін, підданий з с. Борщівка 485 
Лаврін, під даний з с. Загорівщина 669 
Лаврін, підданий з с. Русів 416 
Лаврін, підданий з с. Цевеличі 502 
Лагевницька Янова Катерина з Домбровських 537 
Лагевницький Геліяш, дідич 537 
Лагевницький Юрій, дідич 537 
Лагодик Андрій, підданий з с. Брани 736 
Лашдовський Андрій, бобрицький староста, дерптський 

підкоморій 306,434,480, 663 
Лаґановський Михайло (Міхал), турійський економ і староста, 

державець 41, 54, 82, 238, 239, 254, 258, 312, 694, 722,
774 

893



ІЇаукрво-довідгфвий апарат

Лада, державець 524 
Лада Стефан, дідич 674
Лада Юрій, волод. городничий, п. у вересні 1649 р. 79,469 
Лада Ян, товариш повітової корогви 121 
Лажко Тихін, священик 227 
Лажченя Ведемко, підданий з с. Клепачів 643 
Лазаревич Криштоф, ясноіродський підстароста 234 
Лазовецький Адам-Станіслав, слуга 787 
Лазовський Адам-Конон 224, 589 
Лазовський Станіслав, возний 165
Лайк Раймунд, ксьондз Луц. домініканського монастиря 217, 

218,242
Лайщевський Щасний-Збожний, сохачівський підсудок, луц. 

підстароста 76, 209,250,272, 341, 390,412,459, 511, 544, 
595, 777, 779 

Лайщевський Ян 74, 75 
Ланченя Савка, підданий з с. Колодежне 470 
Лапик Ярмола, підданий з с. Клюськ 549 
Лапій Грицько, міщанин з м. Гриців 582 
Лапко Міклош, десятник угорської піхоти 151 
Лапковський Лукаш, капітан 176 
Лапович Улас, підданий з с. Лисин 481 
Лапоченя Левко, міщанин з м. Сураж 606 
Лаптош Хведько, підданий з с. Окорськ 791 
Лапченя Артюх, підданий з с. Кудиновичі 647 
Лапчич Семен, підданий з м. Вижва 681 
Ласинська Миколаєва Олександра з Загоровських, державець 

58, 65,225,481 
Ласинський Миколай 58, 225 
Ласко Адам 83
Ласко Адамова Зофія, дідич 745 
Ласко Андрій 83,420 
Ласко Стефан 234
Ласко Черчицька Костантова Анна з Мончинських 309 
Ласко Черчицький Григорій, реєнт канцелярії Волод.

гродського суду, бурґрабій 54, 361, 391, 392 
Ласко Черчицький Костантий 309 
Ласко Черчицький Марцин 166
Ласко Черчицький Петроній, посол до Війська Запорозького, 

священик 88, 166 
Лахман Мошкович, луц. єврей 151 
Лахненя Максим, підданий з с. Підгірці 437 
Лахненя Семен, підданий з с. Підгірці 716 
Лахнович Миколай, луц. міщанин 149, 181 
Лацинка Остап, підданий з м. Свинюхи 420 
Лацник Іван, підданий з с.Печихвости 419 
Лашко Мисько, підданий з с. Дідківці 535 
Лащ Олександр, з Неведли 188 
Лащ Олександрова Зофія з Бенецьких 188 
Лащеня Дмитро, підданий з с. Лізяне 599 
Лащеня Юсько, підданий з с. Порськ 831 
Лебедик Васько, підданий з с. Охматків 455 
Лев Стефанова Гелена з Микулинських 358 
Левко, війт сіл Любахів й Острівок 458 
Левко, міщанин з м. Тучин 615 
Левко, підданий з с. Борбин 599 
Левко, підданий з с. Коростова 785 
Левко, підданий з с. Крухиничі 504 
Левко, підданий з с. Омеляна 791 
Левко, під даний з с. Расники 523 
Левко, Хведосів син, підданий з с. Мирогоща 459 
Левковський Стефан 95 
Левковські 95
Левонович Гриць, підданий з с. Чернігів 473

Левонович Роман, луц. міщанин 469 
Левончич Андрій, війт і дозорця Купичівської економії 433 
Левухненя Юсько, острозький міщанин 178 
Левченя Андрій, підданий з с. Бродів 572 
Левченя Васько, підданий з с. Виґуричі 471 
Левченя Васько, підданий з с. Забороль 496 
Левченя Васько, підданий з с. Собівка 693 
Левченя Іван, підданий з с. Копилля 425,454 
Левченя Максим, підданий з с. Дуліби 514 
Левченя Опанас, під даний, від сіл Острівок і Любахів 744 
Левченя Яким, підданий з с. Менчичі 700 
Левчик Кирик, навратинський і житанський війт 450 
Легкий Федір, підданий з с. Войковичі 436 
Ледуховська [Самуелева] Гельжбета, крем, земська суддина, 

матір Марцина, Стефана і Яна 75,419,439,457,472 
Ледуховський Гієронім (Ієронім) 330,440 
Ледуховський Марцин, маршалок сеймику Волин. в. 1655 p., 

брат Стефана Ледуховського 363,439,472, 861 
Ледуховський Стефан, крем, земський суддич, посол на сейм

1655 p., ротмістр полку посполитого рушення Волин. в., 
маршалок сеймику Волин. в. 1657 р. 344, 377, 385, 391, 
439,472, 785, 862 

Ледуховський Ян, брат Стефана Ледуховського 439,472, 513 
Ледуховські (Ледоховські) 349,412,472, 542, 865 
Лежацький Яцько, підданий з с. Печихвости 652 
Лейб див. Перехрист Олександр 
Лейб, дубнівський єврей 102 
Лейб, єврей, втікач з України 351 
Лейб, межиріцький єврей, орендар 139 
Лейб Абрамович, школьник крем, єврейської громади 101,447 
Лейб Маєрович, базалійський єврей 49 
Лейб Маєрович, бродівський єврей 340 
Лейб Маєрович, кашовгродський міщанин, єврей 118 
Лейб Менделевич, єврей з м. Камінь 155 
Лейб Міхалчик, єврей з м. Острожок 47 
Лейб Мошкович, луц. міщанин, єврей 222 
Лейб Якубович, луц. міщанин, єврей 292 
Лейба, єврей з м. Острог 530
Лейба, Аронів зять, дубнівський міщанин, єврей 46, 188 
Лейба Абрамович, єврей з м. Троянівка 675 
Лейба Грицько, підданий з с. Новий Став 429, 779 
Лейба Давидович, єврей з м. Андріїв 687, 714 
Лейба Давидович, єврей з м. Кашівка 686 
Лейзор, син Гошія Гуза, дубнівський міщанин, єврей 115, 119 
Лейзор Іршкович, радивилівський міщанин, єврей 431 
Лейзор Іршович (Гіршович), старший єврейської громади 

м. Володимир 295 
Лейзор Мошкович, волод. міщанин, єврей, орендар (фактор 

поборці) чопового податку 376 
Лейзорко Шмаревич, четвертнянський єврей 265 
Лемель Юдич, луц. міщанин, єврей, орендар чопового податку

361,376
Лемель Юзефович, луц. міщанин, єврей, орендар чопового 

податку 361, 376 
Лемещич Хвесько, підданий з с. Смідин 380 
Лемешівський Андріяш, княгининський боярин 53 
Леміш Іван 102
Леміш Іванова Настазія з Хрумлинських 102 
Леміш Роман 89
Леміщук Мисько, під даний з с. Колпитів 649
Лемпінський див. Ленпінський
Ленза Войцех, луц. міщанин костельної юридики 210
Леницький Гриць, волод. міщанин 305
Ленкевич Іпогорський Олександр 141
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Ленкевич Сильвестр, ігумен Люблінської церкви св. Спаса 160
Леновський Юрій, королівський ротмістр 308
Ленпінський (Лемпінський) Войцех 167, 175
Ленська Костантова, державець 660
Ленський Ґабріель 78, 83
Ленський Петро, возний 139, 165,266
Ленський Яцько, державець 524
Ленцький Яцько, державець 215, 513, 526
Ленченя Парфен, підданий з с. Жолобів 734
Ленчицька Криштофова Катерина з Мальчевських 184
Лепесовицька, державець частини с. Більче 446, 669
Лепесовицький Григорій, дідич 692
Лепесовицький Каспер, дідич 696, 794
Лепесовицький Криштоф, дідич 696, 719, 794
Лепесовицький Юрій, дідич 696
Лепешик Мисько, підданий з с. Золочівка 461
Лесевич Олександр 163
Лесевич Хвень, підданий з с. Іваничі 756
Лесеня Лаврін, підданий з с. Навіз 433
Лесеня Семен, підданий, від сіл Милостів і Плоска 459
Лесневські див. Лешневські
Лесов Ман, під даний з с. Милоші 641
Лесько, підданий, від сіл Варковичі й Молодава 570
Лесько, підданий з с. Заболоття 644
Лесько, підданий з с. Лаврів 625
Лесько Гошієвич (Гузович), дубнівський єврей, син Гошія 

Гуза 82, 109, 131, 161 
Леськович Семен, підданий з с. Холонів 551 
Лехненя Остап, підданий з с. Верба 507 
Лешґвант Теодор, королівський рейтарський полковник 271, 

350
Лешневська Стефанова Анна з Гербуртів 254 
Лешневський (Лесневський) Стефан 224, 227, 254, 519, 

592, 606 
Лешневський Ян 769 
Лешницький Василь 421 
Лешницький Григорій 421 
Лешницький Габріель 421 
Лешницький Мацей 420
Лешницький Миколай, на 1649 р. був у татарському полоні 420 
Лешницький Павло 420 
Лещик Остап, підданий з с. Дольськ 488 
Лещик Роман, підданий з с. Вербичне 508 
Лещинська Криштофова Настазія, у першому шлюбі 

Верещака Федорова 121 
Лещинський Андрій, грабі з Лешна, дерптський воєвода, п. 

навесні 1651 р. 27, 28, 57, 64, 81, 134, 138-140, 148, 155, 
414, 429, 430, 432^34, 437, 444, 449, 456, 458, 460, 466, 
468,478-481,485,486,488,490, 542, 553 

Лещинський Богуслав, грабі на Лешні, коронний великий 
підскарбій, великопольський генерал 134, 136, 208, 226, 
258,318

Лещинський Владислав, грабі з Лешна, белзький воєводич, 
брестський підкоморій 240, 416, 427, 431, 460, 461, 551, 
552,613, 747

Лещинський Самуель, грабі з Лешна, дерптський воєводич, 
син Андрія Лещинського, його опікунами були Богуслав 
і Владислав Лещинські 138, 148, 210, 212, 224, 231, 254,
257, 266, 269, 270, 280, 283, 307, 314, 332, 379, 444, 624,
629, 635, 636, 639-642, 644, 645, 647, 661-663, 667, 668,
672, 673, 675, 684, 688, 690, 692, 706, 710, 711, 713, 718,
732, 733, 735, 742-744, 747, 748, 807, 815, 817, 818, 822 

Лещинський Ян-Кароль, “ясновельможний його мл. пан”, 
дерптський воєводич 237

Лещинські 866
Либишевський Адам, чорторийський староста 333 
Линевська Андрієва Ядвіга з Парисів, луц. земська суддина, у 

першому шлюбі Бабинська Петрова 255, 503, 554 
Линевська Криштофова Зофія з Вольських, вдова 235, 761, 807 
Линевська Олександрова Маріанна з Марковських 305 
Линевська Стефанова див. Дуніна Вольська Станіславова 

Катерина з Сестровитовських 
Линевська Федорова Катерина з Гулевичів 563 
Линевська Янова 318
Линевський Адам, син Катерини Дуніної Вольської 367 
Линевський Андрій, луц. земський суддя 28,123,130,131,166,

255.289, 388,471, 503, 521, 551, 554, 648, 652, 660, 800 
Линевський Вацлав, дідич 456
Линевський Владислав 652, 761 
Линевський Євстахій 780
Линевський Криштоф, бидгоський хоружий, поборця по

димного податку 1649 р. у Волин. в., маршалок сеймику 
Волин. в. 1649 р. 46, 63, 72, 121, 198, 262, 282, 411, 444, 
507, 673, 676, 703, 854 

Линевський Лукаш 780
Линевський Марцин, брац. ловчий, кам’янець-подільський 

провіант-магістр 260, 316 
Линевський Марцин, слуга 532
Линевський Міхал, перший поборця подимного податку у 

Волин. в. 1629 р. 270, 333, 355,444, 601, 836 
Линевський Олександр, дідич 525
Линевський Стефан, луц. земський суддич, посол на сейм

1655 р. 344
Линевський Томаш, посол на сейм 1652 p., маршалок сеймику 

Волин. в. 1653 p., ротмістр посполитого рушення Волин. 
в. 258,293, 391,780, 859 

Линевський Федір (Теодор), посол до короля 1656 р. від 
сеймику Волин. в. 319, 379, 563, 761 

Линевський Юрій 761
Линевський Ян Андрійович, луц. земський суддич, повітовий 

ротмістр Волин. в., посол на сейми 1649 р. і 1652 р. 28,46,
47, 51, 63, 76, 77, 85, 91, 130-133, 164, 190, 210-212, 241,
253.271.283.286.289, 308, 309, 316, 318 

Линевські 79, 656, 841
Линченя Тиміш, підданий з с. Лище 449 
Липинський Станіслав, слуга 535 
Липка Іван, під даний з с. Тростянка 740 
Липка Клим, під даний з с. Острів 456 
Липка Федір, луц. міщанин, ландвійт, козацький полковник, 

королівський слуга 9, 14, 41, 42, 89, 106, 111, 135, 149,
152, 173, 177,204,221,224,225 

Липська, державець 514
Липська Адамова Анна з Підгородинських 302, 305 
Липський Мисько, підданий з с. Фусів 425,490 
Лисак Зґлобицький Ян 183 
Лисаковська Анна, неповнолітня 306, 369, 379, 607 
Лисаковська Якубова Зофія з Сухорабів 700 
Лисаковська Янова Гельжбета з Дуніних Вольських, 

державець 29 
Лисаковський Миколай, державець 290, 512 
Лисаковський Олександр, королівський ротмістр 46-48,62,121 
Лисаковський Якуб 700 
Лисаковський Ян 29, 336 
Лисенко C., автор 867 
Лисий Іван, підданий з с. Борухів 738 
Лисик Ясек з с. Будки 438 
Лисинський Міхал 743 
Лисицький Юрій 184
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Лисогорець Стефан, підданий з м. Полонне Велике 458 
Листвинський Стефан 134 
Листовський Наум, підданий з с. Глинськ 787 
Листопад Іван (Куковський Іван), козацький полковник, 

возний 13, 62, 77 
Литвин Андрій, підданий з с. Куликів 450 
Литвинович Ілля, війт Чорнобильської міської слободи 534 
Литвиновський, товариш корогви Рафала Милецького 375 
Литковський Стефан, підданий з с. Ліски 417 
Литорський Якуб, возний 143
Лиховський Станіслав, бурірабій Волод. замку 262, 525, 749 
Лиховський Ян 74
Лиходія Остап, підданий з с. Холпнів 489 
Лич Омелян, підданий, від сіл Ясениничі й Омеляна 453 
Лишковська Янова Анна з Кавловичів 266 
Лишковський Ян 266
Лишун Данило, підданий з с. Вербичне 608 
Лідавський Якуб 120
Ліплянський Григорій 43, 101, 172, 183, 184, 230,250, 533 
Лісник Хацько, підданий з с. Радовичі 457 
Лісничий Васько, підданий з с. Мовчанів 746 
Лісничий Іван, підданий з с. Іваничі 557 
Лісновський Юрко (Юсько), боярин з с. Бодачів 418, 509 
Лісовець Андрій, підданий з с. Кольчин Малий 491 
Лісовець Андрій, посол від Війська Запорозького на сейм 

1652 р. 249,253 
Лісовець Іван, міщанин з м. Чуднів 536 
Лісовець Ігнат, підданий з с. Жабокрики 415 
Лісовець Павло, підданий з с. Чаруків 598 
Лісовий Андрій, міщанин з м. Дорогобуж 559 
Лісович Ґабріель 177 
Лісович Левко, війт с. Скулин 443 
Лісовська Матфієва Раїна з Трипольських 237 
Лісовський Криштоф, королівський ротмістр 324 
Лісовський Матфій 237 
Літинський Міхал 747 
Літинський Стефан, дідич 447, 747 
Літинський Юрій, дідич 747, 748 
Літинський Яків, луц. священик 57 
Літовчик Андрух, підданий з с. Тристинь 549 
Ліщеня Яким, підданий з с. Виґуричі 598 
Ліщик Тиміш, міщанин з м. Колки 742 
Лобеня Самуель, міщанин з м. Межиріч 733 
Лобис Лукаш, підданий з с. Мстишин 473 
Лобос Марцин 441, 669 
Лобченя Олешко, підданий з с. Ільпінь 480 
Ловченя Степан, підданий з с. Княгинин 602 
Логвин, підданий 529 
Логвин, підданий з с. Окорськ 562 
Логвин Овхим, підданий з с. Бужани 616 
Логвиненко Стецько, підданий з с. Татаринівка 535 
Логвиненя Кпим, підданий з с. Півче 620 
Логвинець Іван, підданий з с. Суха Воля 412,468 
Логошний Грицько, підданий з с. Вирова 583 
Лоґош Остап, підданий з с. Андрусіїв 458 
Ложочка Федір, підданий з с. Жолудськ 646 
Лоза Стефан 309
Лозенко Мисько, отаман сіл Бобровичі, Жовнірівка, Роз’їждже, 

Соколовичі й Рудня 534 
Лозинський Олександр, посол на сейм 1652 р. від Черніг. в. 

240
Лозицький Андрій, загинув 1651 р. 246
Лозицький Ян 246
Лозка Лаврін, київ, підчаший 274

Лозковський Олешко, підданий, від с. Ярославичі та ін. сіл 
727

Лозовицький Натанаель, адміністратор Жидичинської
архімандрії, ігумен Жировицького монастиря 108,119,255 

Лойченя, підданий з с. Дермань 71 
Ломака Іван, підданий з с. Янковичі 162 
Ломачка Харко, підданий 55 
Ломійко Сидір, підданий з с. Шклинь 461, 770 
Ломщеня Юсько, підданий з с. Пісків 646 
Лонцька Вацлавова Євдоксія з Маловичів Новоселицьких 200 
Лонцький Вацлав 200 
Лончинський, полковник 285, 288,289 
Лопавський Зінько 112
Лопатецький Фесько, під даний з с. Романів 732 
Лосик Кузьма, підданий з с. Грив’ятки 434 
Лоскуцький Павло 73, 235
Лосовський Миколай-Ницифір, жидичинський архімандрит, 

вітебський єпископ 49, 59, 74,413 
Лосятинський Миколай Семенович, дідич 457 
Лось Богдан, королівський ротмістр татарської корогви 389, 

393
Лотошкевич Овсій, під даний з с. Курозвани 823 
Лоцман Наталія Петрівна, бібліотекар Держ. наукової архівної 

бібліотеки, м. Київ 21 
Лочевич Федір, підданий з с. Поташня 500 
Лошакевич Федір, під даний з с. Бруховичі 680 
Луб Ігнат, підданий з с. Даничів 641 
Лубенський Мацей, гнєзненський архієпископ, примас 

Польщі 30, 31, 88, 835 
Лубченя Юсько, підданий з с. Богурин 646 
Луґовський Андрій, ковельський органіст 123 
Лудзинський Ян, возний 315 
Лукаровський Геліяш, державець 509, 565 
Лукаш, під даний з с. Волька 740 
Лукаш, підзамковий підданий з с. Перемиль 418,476 
Лукашевич Данило, підданий з с. Заболоття 430 
Лукашевич Левко, підданий з с. Серхів 542 
Лукашевич (Ходоровський) Миколай, з м. Луцьк 150 
Лукашеня Мацько, під даний з с. Яромель 818 
Лукіян, підданий з с. Волохи 787 
Лукіянович Семен, возний 254 
Луксеня Гаврило, під даний з с. Кривин 493 
Лук’ян, підданий з с. Білашів 567 
Лук’ян, підданий з с. Золочівка 823 
Лук’ян, підданий з с. Козлиничі 817 
Лук’ян, підданий з с. Курозвани 467 
Лук’ян, підданий з с. Страклів 785 
Лук’яненя Данило, підданий з с. Понебель 466, 668 
Лук’яненя Панас, підданий з с. Вишнів 620 
Лук’яненя Роман, підданий з с. Коритне 594 
Лук’янський Ян 178 
Лустик Роман, підданий з с. Смиків 472 
Луценко Андрій, підданий з с. Троща 537 
Луцик, підданий з м. Шепетівка 576 
Лученя Гриць, підданий з с. Ридомиль 440 
Лучка, підданий з с. Мірин 427 
Луччик Мартин, міщанин з м. Андріїв 585 
Лущевський Олександр, поручник корогви королівського 

ротмістра Андрія Жидкевича 351 
Лущеня Іван, слуга 75 
Лущеня Федько, підданий з с. Рудники 817 
Львова Стефанова Гелена з Микулинець, вдова новгород- 

сіверського ловчого 164 
Любавицький Вацлав 180
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Любашевський Ян, державець 502 
Любенецька Збігнева Анна з Зорева 256 
Любенецький Збігнев, державець 38, 256, 354, 423, 491, 

656, 816
Любенецький Марко, державець 613, 747 
Любенецький Прокіп 112
Любенецький Якуб, аріанин, засуджений до інфамії 29, 319
Любеський Юзеф, слуга 700, 728
Любитовський Іван, підданий 768
Любич Гостинська Андрієва Єва 88
Любич Ґостинський Андрій 88, 303
Любишевський Ян, полковник Дмитра Випшевецького 155,156 
Любовицький Ян-Францішек, цехановський стольник, посол 

до короля 1657 р. від Волин. в. 385, 387 
Любомирська Станіславова Зофія з Острозьких, волин.

воєводянка; п. 1622 р. 405 
Любомирський Костантий-Гіацинт, “вєлмоясьньш єго мл. пан 

Констаньтьій Лубомирскьій, граби зь (на) Вишьница”, 
білоцерківський, сондецький і грибівський староста, кра
ківський воєводич 177, 179, 197,458, 571, 698, 866 

Любомирський Станіслав, грабі на Вишничі, “ясьнє вєль- 
можьньш єго мл. пан”, краківський воєвода, коронний 
підчаший, сандомирський староста, чоловік Зофії з Ост
розьких, п. 1649 р. 197,405 

Любомирський Юрій-Себастіян, “яснє вєльможьньїй єго мл. 
пан Єрьій, граби зь (на) Вишьнича”, спізький, ніжинський, 
Хмельницький та ін. староста, краківський генерал, ко
ронний великий маршалок, коронний польний гетьман 
225, 237, 257, 291, 312, 321, 342, 390, 394, 462, 571, 795,
838, 865, 866

Любомирські, “ихь мл. пани граби на Вишничу ... воєвода и 
воєводьічи краковскиє” 197, 865, 866 

Людвиський Ґрегор, з Ледухова 334 
Людвиський Теодор, з Ледухова 159 
Людвік Іван, підданий з с. Хрінів 494 
Люканович Даніель, ректор Луц. єзуїтського колегіуму 252 
Люлич Луць, підданий з с. Терешківці 797 
Люля Костантий, поручник кварцяної козацької корогви 147 
Люшковський Марцин 369, 379, 735 
Люшковський Ольбрихт, державець 529 
Лямбарда Мировицька Янова Олександра з Коханів 387 
Лямбарда Мировицький Філон-Петро 94, 610, 611 
Лямбарда Мировицький Ян 387
Лянцкоронський Станіслав, кам’янецький каштелян, брац. 

воєвода, руський воєвода і генерал, коронний польний 
гетьман, полковник і ротмістр 42, 210, 237, 248, 286, 346, 
347, 362, 367, 370 

Лясковська Янова Зофія з Уяздовських, мати Нецевича Тео- 
дора 54

Лясоцький Адам, державець 689, 716 
Лясоцький Стефан, олицький економ і староста 80, 88 
Лятальський Станіслав, полковник німецької піхоти 72, 149 
Ляхович Василь 75
Ляхович Лазар, підданий з с. Верба Мала 563 
Ляховчич Іван, підданий з с. Ворокомле 439, 826 
Ляшеня Стась, підданий з с. Заріцьк 485 
Ляшко Корній, підданий з с. Арештів 288 
Лящ Микита, підданий з с. Дроздні 743

Маґнушовський Андрій, державець 234, 235, 517
Маґнушовський Ян 117
Мадичич Аврам, підданий з с. Демидів 473

Маєр, єврей з м. Базалія 49 
Маєр, єврей з м. Локачі 488 
Маєр, волод. єврей, орендар 185 
Маєр Вікторчик, ковельський єврей 28 
Маєр Давидович, колківський єврей 468 
Маєр Ізраїлевич, єврей з м. Козин 693, 720 
Маєр Ізраїлевич, луц. міщанин, єврей 292 
Маєр Шмойлович, рівненський міщанин, єврей 695, 788 
Маєр Юськовйч, син острозького орендаря, єврей 124 
Маєрок, черняхівський міщанин і орендар, єврей 246 
Мазан Кіндрат, підданий з с. Козарі 533 
Мазепа Войцех, луц. міщанин 459 
Мазневич, капітан 283 
Мазур Войцех, підданий з с. Охлопів 419 
Мазур Корній, підданий з с. Ізбуж 471 
Мазуреня Яків, підданий з с. Роговичі 739 
Мазуркович Ян, луц. бурмістр 208 
Мазуров, працівник друкарні Корчака-Новицького 10 
Мазурок Мацько, підданий з с. Затірці 597 
Мазурок Тимко, підданий з с. Миловші 728 
Майбурденко Пархом, підданий з с. Козарка 536 
Макар, підданий з с. Німецьке 760 
Макареня Павло, війт с. Устя 624 
Макареня Павло, отаман с. Седлище 735 
Макарович Павло, підданий з м. Турійськ 487 
Макарська Олександра з Путошинських 234 
Макарська Олександрова Теодора з Підберезьких 362 
Макарська Петрова Марина з Чеконських 389 
Макарський Вацлав 105 
Макарський Олександр 97 
Макарський Петро, державець 766 
Макидонович Кузьма, підданий з с. Митищі 441 
Маковецький Рафал-Казимир, теребовльський староста 289 
Маковецький Ян, возний 320 
Макович Клим, підданий з с. Замличі 480 
Маковська Валентова Кристина Русанівна 537 
Максим, підданий з с. Боратин 449 
Максим, під даний з с. Ледухів 702 
Максим, Ілин син, підданий з с. Тотовичі 673 
Максименя Гаврило, підданий з с. Нове Село 571 
Максименя Грицько, підданий, від сіл Сіянці й Садки 548 
Максименя Мартин, підданий з с. Переділи 483 
Максимович Ян, возний 283, 330, 717 
Максимчич Трохим, підданий з с. Бутятичі 699, 727 
Макутра Іван, підданий з с. Твердині 623 
Малащинська (Малищинська) Геліяшева Зофія з Чернявських, 

матір Андрія і Миколая 193, 547, 699, 727 
Малащинський (Малищинський) Андрій 193,256,699, 727, 750 
Малащинський (Малищинський) Миколай 193, 750 
Маленя Іван, підданий, від с. Дивень та ін. сіл 623 
Малик Андрій, покозачений підданий з с. Мощаниця Велика, 

засуджений до смертної кари 175 
Малиновський Мацей 41 
Малиновський Петро, державець 641 
Малиновський Стефан, возний 122, 161, 167, 177, 281 
Малиновський Ян 790
Малинська Миколаєва Катерина з Сулковських 200, 624 
Малинський Миколай 144, 200, 208, 303, 532, 624 
Малинський Ян, товариш корогви Реміяна Єльця 105 
Маличеня Іван, підданий з с. Яблунька 733 
Малищинські див. Малащинські 
Малійко Федір, підданий, від Крупської вол. 762 
Малка Мошкова, єврейка з м. Муравиця 357 
Малковський Яким, ігумен Зимненського монастиря 177

113-8-929 epß. 897



Наукдво-довгдпдвий апарат

Малович Антон, возний 43 
Малосиченя Федір, швець з с. Кропивня 581 
Малоушко Кіндрат, війт м. Білилівка 538 
Малошеня Грицько, підданий з с. Мужиловичі 640 
Малошеня Павло, підданий з с. Вельбойна 493 
Малошик Хвесько, підданий з с. Пулгани 801 
Малощич Васько, підданий з с. Бабин 506 
Малуш Охрім, під даний з с. Верба Мала 464 
Мальчик Ярмол, міщанин з м. Коблин 477 
Малюта Васько, підданий з с. Ріпки 528 
Малюшицька Геліяшева Марина з Себастіяновичів 255 
Малюшицький Геліяш, луц. бурґрабій 53, 145, 150, 255, 515,

524, 527 
Малярський Сак, возний 71
Мамчин Віра Михайлівна, бібліотекар Держ. наукової архівної 

бібліотеки, м. Київ 21 
Мандрика Іван, під даний з передмістя м. Володимир 743 
Манецька, державець 517, 581 
Манульник Грицько, підданий з с. Коритне 472 
Манцевич Олександр, слуга 165 
Маріанна Шведова, острозька єврейка 47 
Маркевич Адам, капітан 285,288 
Марко, кисилинський міщанин 388 
Марко, крем, міщанин, єврей 662 
Марко, луц. єврей, цирульник 66 
Марко, під даний з с. Борбин 771 
Марко, підданий з с. Грибовиця 515 
Марко, під даний з с. Решнівка 562 
Марко Абрамович, єврей з м. Лешнів 684 
Марко Ізраїлевич, волод. орендар, єврей 218,242 
Марковець Оксен, підданий 768 
Марковська Янова Олександра з Загоровських 373 
Марковський, державець частини с. Матів 807, 827 
Марковський Северин 170 
Марковський Ян, державець 171, 373, 827 
Маркушевський Юрій 71 
Мармиска Мартин, міщанин з м. Горохів 490 
Мароґевич Дмитро, нобілітований запорозький козак 202 
Мартин, овр. шляхтич 115 
Мартин, підданий з с. Глузів 719 
Мартин, підданий з с. Плужне 712 
Мартин, підданий з с. Пруски 565 
Мартин, під даний, від сіл Тарнівка і Васьківці 505 
Мартин, підданий з с. Турова 491 
Мартин, під даний з с. Чемерин 614 
Мартин, підданий Казимира Єла Малинського 568 
Мартиненя Іван, підданий з с. Божів 654 
Мартиненя Ілляш, підданий з с. Остріїв 649 
Мартиник Іван, підданий з с. Золочівка 793 
Мартинович Велес, міщанин з м. Степань 822 
Мартинчик Павло, підданий з с. Городище 533 
Мартирій, диякон Києво-Печерського монастиря 92 
Мартишевич Миколай, ковельський міщанин, лавник 467 
Мартишеня Онисько, підданий з с. Окорськ 486 
Марушка, кухарка з м. Крилів 373
Мархоцький Мартин, радивилівський міщанин, лавник 432 
Марцин, золотар з м. Володимир 337 
Марцин, золотар з м. Дубно 34, 93 
Марцин, підданий з с. Кривичі 467 
Марцин, підданий з с. Полоничне 542 
Марцинова, з с. Кубраківка 38 
Марцинович Свирид, крем, міщанин 334 
Марцинович Катерина Ярошівна, дружина Свирида Марци- 

новича 334

Марцишевська Явґелева Янова Гелена Черниківна 213 
Марцишевський Явґель Ян 214, 323,458, 546,640, 801 
Марченя Кузьма, міщанин з м. Козлин 482 
Марченя Кузьма, підданий з с. Порськ 447 
Марченя Лесько, підданий з с. Острожець Старий 528 
Марченя Панько, під даний з с. Хорів 522 
Марченя Прокіп, туминський, губинський і оздютицький 

війт 451
Марченя Трохим, підданий з с. Колпитів 509 
Марченя Яцько, під даний з м. Олександрія 487 
Марчук Лаврін, під даний з с. Чесний Хрест 807 
Марчук Лесько, під даний, від сіл Батків і Башарівка 755 
Марчук Петро, отаман с. Грабів 735 
Масальська Василева Марина (Маріанна) з Рогозинських, 

у першому шлюбі Ушак Куликовська Павлова 233 
Масальська Янова Гелена з Цебровських 60,231 
Масальський Василь, кн., поборця Волин. в. 1647 р. 47, 64,

77, 191, 208, 223, 241, 268, 272, 295, 296, 347, 353, 622, 
795

Масальський Казимир, [кн.], брестський воєводич, посол на 
сейм 1654 р. від Київ. в. 313 

Масальський Ян, “урожоньш єго мл. пань княз” 60, 167, 206, 
231,375, 562, 637, 865 

Масевич Тарас, степанський протопіп 399 
Масевич Яцько, міщанин з м. Степань 587 
Маскевич, товариш корогви Самуеля-Кароля Корецького 175 
Масловський Павло, провентовий писар 333 
Маслюк Мисько, під даний з с. Жидичин 643 
Маслюк Остап, підданий з с. Велицьк 831 
Матвєєв Артамон (Артемій), моск. воєвода 303 
Матвієвич Лесько, під даний з с. Сапановчик 703 
Матвій, війт с. Цевеличі 654 
Матвійчик Десько, підданий 779 
Матвійчик Яким, підданий з с. Пожарки 627 
Матисовський Марцин 78
Матійчик Іван, підданий, від сіл Володимирецької вол. 738
Матіяш, підданий з с. Полонне 816
Матіяш, підданий з с. Старики 491
Матіяш, торчинський міщанин, ткач 280
Матіяшевич Юсько, під даний з с. Дроздні 549
Матківна Єва, кухарка з м. Межиріч 47
Матусевич Криштоф, слуга 532
Матущик Ярошеня, під даний з с. Башлики 495
Матфій, підданий з м. Дубно 773
Матфій, підданий з с. Ратчин 90
Матчинська Олександрова Реїна з Грушвицьких, у першому 

шлюбі Самчевська Якубова 231 
Матяшеня Дем’ян, підданий з с. Курозвани 610 
Махаринський, поручник волонтерської корогви Криштофа- 

Олександра Снітовського 336 
Маховський Себастіян, королівський полковник 291, 292 
Маховський Себастіян, королівський ротмістр 398 
Махонченя Прокіп, підданий з с. Ярунь 641 
Мацедонський Григорій Олександрович 78 
Мацечко Матфій, підданий з с. Устилуг 512 
Мацієвич Іван, радивилівський бурмістр 612 
Мацкович Кирик, отаман с. Колодіївка 533 
Мацьовка Филип, підданий з с. Радосілка 581 
Мацюкевич Лукаш, підданий 776 
Машовська Янова Настазія з Ліплянських 172 
Машовський Марек 535 
МашовськийЯн 172
Машовчик Самійло, підданий з с. Городелець 477 
Машовчик Самон, підданий з с. Ружин 469
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Мащеня Омелян, підданий з с. Печибоди 619 
Мащеня Хома, підданий з с. Жоравницька Воля 413,485 
Медведеня Оникій, під даний з с. Гольче 621 
Медведеня Яцько, підданий з с. Жалин 725 
Меєр Юськович, вол од. єврей 33 
Меленевська Самуелева Анна з Щеніївських 178 
Меленевський Самуель 178 
Меленевські 103
Мелешко Олександр, загинув 1649 р. під час служби у війську 

ВКЛ 417,441 
Мелешко Петро 417
Мелешко Томаш, батько Олександра і Петра, дідич 417 
Мелешко Ян, повітовий ротмістр, ротмістр полку посполитого 

рушення Волин. в., державець 293-295,370,377,379,391, 
670, 778, 807, 838 

Мелешко Микулицький Ян 151 
Мелещеня Стефан, підданий з с. Забороль 435 
Мелещеня Юсько, під даний з с. Білашівка 500 
Мельник Грицько, підданий з с. Ходаки 491 
Мельник Панас, підданий з с. Угли 475 
Мельник Прод, під даний з с. Грушівка 543 
Мельник Федько, підданий з с. Бубнів 469 
Мельниченя Івашко, підданий з с. Лосятин 481 
Мельниченя Левко, підданий з с. Забороль 578 
Мельничок Кирик, підданий з с. Плесна 584 
Мельничок Яцько, паробок з с. Юшківці 571. Див. також 

Яцько, Мельників син 
Мельновський Стефан, державець 817 
Мендель, єврей з м. Острожок 47 
Мендель, луц. єврей, різник 66
Мендель Іршович, любомльський єврей, митний дозорець 

122
Мендель Іршович, острозький міщанин, єврей 319 
Мендель Шмойленя, торговицький міщанин, єврей 758 
Менцький Аврам, слуга 489 
Мережка Самуель 180,235 
Меркурій, о., з Києво-Печерського монастиря 117 
Мерлеський Стефан 157 
Метельський Криштоф, возний 230 
Метельський Самуель, ротмістр татарської корогви у Яна 

Замойського 392, 752 
Метковський Ян, слуга і економ маєтностей Волод. 

єпископії 433
Мигаль, королівський ротмістр волоської корогви 308 
Мигун Яцько, підданий з с. Сатиїв 482 
Микита, війт з с. Озеро 701, 729
Микита, мельник, отаман сіл Махаринці і Сестринівка 538 
Микита, підданий з с. Бочаниця 737 
Микита, підданий з с. Окорськ 788 
Микита, підданий, від сіл Плоска й Переросля 570 
Микита, Миськів пасинок, підданий з с. Рокитна 519 
Микитеня Андрій, під даний з с. Ступне 40 
Микитеня Гаврило, підданий з с. Немовичі 526 
Микитеня Мартин, підданий з с. Плужне 784 
Микитеня Самоель, підданий з с. Сарни 720 
Микитеня Сенько, підданий з с. Боратин 754 
Микитинець (Микитеня) Іван, підданий з с. Тарнів 581 
Микитич Іван, підданий, від сіл Милостів і Плоска 466 
Миколаєвська Стефанова Зофія-Кунегунда з Янковських 242 
Миколаєвський Стефан 198,242
Миколаєвський Ян, батько Стефана, вбитий козаками 198 
Миколаєня Данило, підданий з с. Кораблищі 732 
Миколаєня Петро, під даний з с. Толмахів 746 
Микол ай, дубнівський міщанин 40

Миколай, підданий з с. Кнерут 710 
Микровський Нестор, возний 148, 307 
Микула Омелян, підданий з с. Біскупичі 455 
Микуленя Кузьма, підданий з с. Любаша 597 
Микулинський Теодор 350 
Милевський Войцех, товариш корогви 167 
Милевський Ґабріель, товариш корогви ротмістра Яна Конд- 

рацького 152, 178 
Милевський* Ян, возний 237
Милецька Рафалова Гелена з Жолкевських, вдова 398 
Милецький Рафал, королівський ротмістр 375, 398 
Милеченя Семен, підданий з с. Постойна 592 
Милюкевич Олександр, товариш татарської корогви Мурзи 

Богдановича 340 
Милянович Самуель, возний 749 
Миневич Дорош, підданий з с. Олізарів 413 
Миневич Матіяш, підданий з с. Кононичі 437 
Миновицька Миколаєва Катерина з Хоєцьких 398 
Миновицький Миколай 398 
Минькевич Ян, міщанин з м. Костянтинів 575 
Минько Петро, підданий з с. Передмістя 509 
Минько Стефан, підданий, від сіл Нараївка і Новородчиці 456 
Минькович Іван, підданий з с. Копитків 507 
Миньковський Міхал 240, 573 
Миньковський Олександр 105
Миньченя Ігнат, під даний, від сіл Малин і Ставище 599 
Миринович Олексій, підданий з с. Вараш 430 
Миринович Опанас, отаман с. Кисоричі і сл. Новоосівська 

Волька 537
Мировицька Теодорова Констанція з Добромирських 71 
Мировський Войцех, ректор Луц. єзуїтського колегіуму, 

ксьондз 89, 104, 111, 152, 176, 178 
Мирон, підданий з с. Пожарки 734 
Мирська Станіславова Євфрозина з Кмитів, вдова 253 
Мирський Станіслав, жовнір 178,253 
Мирученя Микита, підданий з с. Омеляна 557 
Мисан Ізраїлевич, міщанин з м. Соколь, єврей 676 
Мисан Мордушевич, колківський міщанин, єврей 434 
Мисловська Андрієва Єва з Підгородної, крем, війтова, 

державець 305, 529, 700, 728 
Мисловська Олександрова Марина з Непокойчицьких 766 
Мисловська Стефанова Кристина з Гулевичів 155, 156 
Мисловський, державець 777, 820 
Мисловський Жигмунт, державець 173, 501 
Мисловський Ян 375, 742 
Мисько, Грицьків син, підданий з с. Мокре 564 
Мисько, мельник з с. Сурмичі 37 
Мисько, міщанин з м. Заслав Новий 796 
Мисько, міщанин з м. Торчин 762 
Мисько, під даний з с. Бородчичі 416 
Мисько, підданий з с. Кольчин 505 
Мисько, підданий з с. Лішня 515 
Мисько, підданий з с. Мислині 770 
Мисько, підданий з с. Угринів 646 
Миськович Гнат, підданий, від с. Кутище і с. Воропаї 537 
Мисятковський Миколай 72 
Митченя Степан, під даний з с. Хорів 626 
Михайлович Лазар, підданий з с. Комарів 742 
Михалевич Андріян, бурмістр з м. Андріїв 733 
Михалевський Малхер, ректор Острозького єзуїтського 

колегіуму, ксьондз 329 
Михалик Тиміш, підданий з с. Головин 329 
Михалченя Хома, під даний з с. Васьківці 501 
Михненя Грицько, підданий з с. Верхівськ 448

113*
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Михненя Грицько, підданий з с. Урвенна 524 
Михненя Кіндрат, підданий з с. Малин 497 
Михненя Опанас, підданий з с. Малятин 478 
Михненя Степан, підданий з с. Бармаки 696 
Михник Яцько, під даний, від сіл Свищів і Надчиці 764 
Михно, з с. Тараканів 96 
Михнюк Микита, підданий з с. Любитів 779 
Михровський Нестор, возний 283 
Мицевич Михайло, підданий з м. Радивилів 484 
Мицевич Федько, луц. міщанин 296 
Миценя Грицько, підданий з с. Жабче 428,481 
Миценя Кіндрат, підданий з с. Янушівка 574 
Миценя Улас, підданий 553, 640, 703 
Мицик Юрій Андрійович, автор 1001, 1004 
Мицовський Ян 422, 629, 778 
Мичала Мисько, підданий з с. Хоболтова 617 
Мишка Холоневська Міхалова Анастазія (Настазія) з Лозок 

285, 336,466, 642 
Мишка Холоневська Павлова див. Порванецька Олександрова 

Марціяна 
Мишка Холоневський Олександр 394 
Мишка Холоневський Самуель 161, 800 
Мишка Холоневський Стефан 468 
Мишковський Миколай, дідич 173, 193, 827 
Мишковський Томаш, дозорця і слуга 743 
Мищеня Васько, підданий з с. Борисів 558 
Мищеня Зінько, підданий з с. Холневичі 514 
Мищеня Йовхим, підданий з с. Боголюбе 725 
Мищеня Каленик, підданий, від сіл Ворсин і Яловичі 649 
Мищеня Ничипір, підданий з с. Кануни 493 
Мікель Носанович, крем, міщанин, єврей 133 
Мілевська Базилева див. Шатравина Петрова 
Мілевський Андрій 508 
Мілевський Марціян-Базилій 492, 555 
Мілевський Миколай, державець 536 
Мілевський Флоріян 759
Мілевський Щасний, брат Миколая Мілевського, 

державець 536 
Мільковський Даніель, дідич 473 
Мінчук Стефан, підданий з с. Любитів 423,495 
Мірний Іван, підданий з с. Хмелівка 661 
Мірош Зиґмундова Маруша з Колоденських, у першому 

шлюбі Визґерд-Посник Павлова 181 
Міхал, війт с. Шершні 534 
Міхал Фесько, підданий з с. Цепорів 412 
Міхалевський Андрій, славутинський міщанин 561 
Міхель, єврей з м. Острів Новий 679 
Міхель, єврей, орендар 141 
Міховська Анна, державець 480, 732, 815 
Млинар Демид, підданий з с. Омеляник 586 
Млинар Іван, підданий з с. Посягва 690 
Млодзяновська Раїна з Рехова, дідич 824 
Млодзяновський Войцех, дідич 415,477 
Мнішек Ян, львівський староста 387 
Могила Петро, київ, митрополит 114, 182 
Могильницька Янова Августина 108 
Могильницький Олександр, луц. канонік, плебан, ксьондз 

і прелат 95, 168, 175, 187, 734, 760 
Могильницький Ян 108 
Модлишевська Самуелева, державець 641 
Модревський Криштоф, дідич 500, 562,594, 647, 746, 794 
Модревський Ян-Миколай, дідич 500, 562, 594, 647, 746, 794 
Можилик Хвесько, підданий з с. Нужель 449 
Мозик Савка, підданий з с. Свидники 630

Мойсеєвич Андрій, підданий з с. Полонне Мале 579 
Мойсеєвич Грицько, підданий з с. Піддубці 619 
Мойсеєвич Іван, торчинський міщанин 415 
Мойсеєвич Яцько, замковий боярин, поїзник Волод.

староства 484 
Мойсей, дубнівський єврей, швець 188 
Мойсей, підданий з с. Городище 446 
Мойсей, Тивонів син, підданий з с. Звиняча 798 
Мойсеня Левко, підданий з с. Передмостя 824 
Мойсеня Семен, підданий з с. П’ятигорщина 490 
Мойсієвич Ян, возний 262 
Моквич Андрій, підданий з с. Кривлин 427 
Мокосій Баковецька Антонієва Зузанна з Холоневських 331 
Мокосій (Мокоса) Баковецький Антоній 269, 331, 413, 476, 

726. Див. також Баковецький Антоній 
Мокосій (Мокоса) Баковецький Бенедикт, жидичинський 

архімандрит 71, 168, 253, 306, 374, 643, 645, 736, 819. 
Див. також Баковецький Бенедикт 

Мокосій (Мокоса) Баковецький Йосиф (Юзеф), греко-като- 
лицький волод. і брестський єпископ 29, 67, 68, 191, 235, 
283, 331,411,413, 726 

Мокосій (Мокоса) Баковецький Ян 331. Див. також 
Баковецький Ян 

Мокосій-Дениско Мелентій, з Матвіївців, ігумен Луц. брат
ського Хрестовоздвиженського монастиря 74, 144,266 

Мокосій (Мокоса)-Дениско Олександр, з Матвіївців, луц. брат
ський і милецький ігумен, овр., жидичинський архі
мандрит 74, 89, 92, 107, 108, 121, 144, 148, 191, 214, 241, 
255,256,258,266,496, 579 

Мокосій-Дениско Олександрова Богумила з Лясотів 509, 579 
Мокосій-Дениско Ян 623, 627, 770 
Мокосій (Мокоса) Шибинський Олександр 434,489, 608 
Моленда, з м. Дубно 37 
Молчанець Тиміш, підданий з с. Микитичі 425 
Молявка Ґригір, возний 152, 160 
Мончинський Андрій, державець 499, 583 
Мончинський Петро, державець 504, 704 
Мончинський Самуель, державець на ординатському праві 

у Владислава-Домініка Заславського 522 
Мордика Павло, підданий з с. Березовичі 417 
Мордишко (Мордушко) Васько, підданий, від сіл Уймиця 

і Крухиничі 658, 756 
Мордухай, міщанин з м. Свинюхи, єврей, школьникрабинської 

громади 489 
Мордухай Берович, єврей з м. Колки 269, 663 
Мордухай Зельманович, крем, єврей 269 
Моровинець Сидір, підданий з с. Кидри 511 
Мороз Андрій, під даний з с. Тихотин 452 
Мороз Васько, підданий з с. Липні 514 
Мороз Гришко, підданий з с. Велихів 526 
Мороз Іван, підданий з с. Биричівка 479 
Мороз Федько, міщанин з м. Рожищі 478 
Морозик Лаврін, підданий 823 
Морсус Матфій, війт с. Ківерці 412 
Морштин Станіслав, з Ратиборська, державець 70, 79 
Морштин Станіславова Зофія з Зорева 70, 79 
Мосій Абрамович, луц. міщанин, єврей 292 
Москаленко Отвій, підданий з с. Уїздці 497 
Москаленко Стефан, підданий з с. Любовичі 116 
Москалик Ярош, підданий з с. Княгинин 470 
Москаль Андрій, дубнівський міщанин 102 
Москаль Іван, підданий з с. Бистрик 538 
Москвитин Гриць, підданий з передмістя м. Володимир -  

с. Зап’ятнич 434
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Москвич Андрій, під даний, від присілків м. Мельниця 530 
Моснал Матвій, підданий з с. Злотолин 604 
Мось Абрамович, старший луц. рабинської громади 295 
Мосько, немирівський міщанин, орендар с. Криківці 41 
Мотко Мисько, підданий з с. Затурці 621 
Мотруненя Хома, підданий з с. Копилля 619 
Мочарський Томаш, дідич 487 
Мошенський Самуель, державець 816 
Мошинський Олександр, державець 437 
Мошко, муравицький орендар, єврей 357 
Мошко, син глинського орендаря Арона 62, 121 
Мошко, Шурихів зять, дубнівський міщанин, єврей 75 
Мошко Абрамович, вільський орендар, єврей 228 
Мошко Абрамович, міщанин з м. Несухоїжі, єврей 672 
Мошко Абрамович, старший луц. рабинської громади 151,222 
Мошко Воромковський, єврей з м. Камінь 155 
Мошко Маєрович, олицький міщанин, єврей 269, 667 
Мошко Мордухаєвич, старший берестецької єврейської 

громади 342
Мошко Сапсаєвич, вільський орендар, єврей, кантор 228 
Мошко Сапсаєвич, єврей з м. Бережниця 523 
Мошко Хаїмович, єврей з м. Андріїв 687, 714 
Мошко Цирлич, волод. міщанин, єврей, суконник 30 
Мошко Шоломович, волод. єврей 42 
Мошко Якубович, міщанин з м. Птича, єврей 779 
Мошковський Стефан Климович, овр. боярин 535 
Мощеницький Андрій, київ, ловчий, посол на сейм 1655 p., 

маршалок сеймику Київ. в. 1655 р. 95, 346, 347, 860 
Мощинець Андрій, підданий з м. Стобихва 732 
Моюницький Шимон, слуга Юрія Чаплича Шпановського 60 
Мровинський Олександр, поборця подимного податку 1655 р. 

у Волин. в. 304,305,319,354,355, 357, 358,739, 806, 820, 
821,824

Мровинський Станіслав, поручник корогви Фалибовського, 
дідич 136, 145, 149, 224, 308,482, 541 

Музеня Кіндрат, підданий з с. Боголюбе 725 
Музичка Іван, підданий з м. Крупа 494, 604, 723 
Музичук Ольга Володимирівна, директор ЦЦІАК України, 

керівник проекту по підготовці видання 20,21 
Муканська Петрова-Янова Настазія з Жабокрицьких 29, 242 
Муканський Петро-Ян, державець 29,242,443,482, 555, 681 
Мукосієвич Денис, підданий з с. Звиняча 430,470 
Мукувля Степан, підданий з с. Жалин 594 
Мулярський Станіслав, возний 330, 336, 342, 343, 350, 358 
Муравська Петрова Катерина з Керсновських 51 
Муравський Матіяш, міщанин з м. Корець Новий 566 
Муравцева Лариса Миколаївна, археограф 1-ї категорії 

Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАНУ, виконувала комп’ютерне 
складання збірника 21 

Муракіца (Мурзак), ротмістр татарської корогви 291 
Муревич Левонтій, міщанин з м. Вільськ 532 
Муха Мисько, міщанин з м. Четвертня Нова 426 
Муха Семен, підданий з с. Лаврів 485 
Муха Степан, підданий з с. Буремець 643 
Муховицька Павлова Катерина з Войновських, вдова 187 
Муховицький Павло 187
Мушата Охлоповська Янова Анна з Воютинських, вдова 385,

434,480
Мушата Охлоповський Ян 419,480 
Мушатич Охлоповська Самуелева Констанція з Ладів 79 
Мушатич Охлоповський Євстахій-Станіслав, волин. скарбник 

і поборця подимного податку 1655 р. 255, 314, 353-355,
357, 358, 360, 371, 372, 383, 387, 394, 398, 400, 770, 824, 
826, 829, 831,833, 834

Мушатич Охлоповський Самуель, луц. городничий 79, 770 
Мшальська Андрієва див. Чернівська Самуелева Анна 
Мшальська Олександрова Зофія з Павецьких 61,137 
Мшальський Андрій 53, 141 
М’явкало Фесько, підданий з с. Колдирів 647 
М’якота Васько, підданий з с. Козарі 533

Наглуб Каліш, міщанин з м. Колки 713 
Нагорний Мисько, під даний з с. Радохівка 659, 661 
Назареня Васько, підданий з с. Горичів 457 
Назареня Юхим, підданий з с. Видерта 825 
Назаров Марко, моск. солдат 377, 378 
Наїм, єврей, син немирівського орендаря 41 
Наленська Анна з Гноїнських (третій шлюб), у першому 

шлюбі Неналтовська Петрова 810. Див. також Козинська 
Матвієва (другий шлюб)

Наливайко Тарас, покозачений олександрійський міщанин 
200

Наливайко Хома, підданий з с. Береськ Старий 650 
Наперський Костка див. Костка Наперський 
Напольська Костантова Зузанна з Дахновичів, у першому 

шлюбі Костюшкович Хоболтовська Бенедиктова 115,450 
Напольський, державець 412
Нарбурт (Нарбулт) Мацеєва Катерина Хорошківна 317, 430, 

624
Нарушевич Казимир, булгаківський староста 211, 467, 550, 

606, 734
Нарушевич Казимирова Марета з Соломирецьких 211, 606 
Насиловська Лукашева Гелена з Ганських, у першому шлюбі 

Стемпковська Флоріянова 119 
Насиловський Лукаш, державець 313 
Наум, дубнівський міщанин, кушнір 74 
Наум, підданий з с. Доросині 457 
Наум, підданий з с. Рогожани 416 
Науменко Іван, дубнівський міщанин 52 
Науменя Федір, міщанин з м. Козлин 559 
Науменя Федір, підданий з с. Вишнів 767 
Наумик Яцько, підданий з с. Річиця 660 
Наумович Левко, підданий з с. Ташки 512 
Наученя Томаш, підданий з с. Буремець 511 
Нахим Абрамович, вільський орендар, єврей 228 
Нахим Абрамович, єврей з м. Вільськ 160 
Нахим Міхелевич, крем, міщанин, єврей 188 
Наход Йосько з с. Тороканів 62 
Невмирицький Григорій, слуга 535 
Негребецький Костантий, о., з Києво-Печерського 

монастиря 117 
Недашківський Андрій Мишкович 201 
Недашківський Іван 201 
Недашківський Іван Мишкович 201 
Недашківський Яцько Гаврилович 201 
Недзвецький Адам 203 
Недзялковський Марцин 187
Недійчин Петро, підданий, від сіл Сатиївської вол. 762 
Неділка Степан, підданий з с. Деражня Велика 673 
Недобильський Адам 77 
Неїл Юрко, підданий з с. Вороничі 423 
Нейдер, капітан німецької роти 276 
Некрашевич Самуелева Маруша з Іллінських, новгород- 

сіверська писарова, вдова 179 
Нелюб Іван, бурмістр м. Торговиця 743 
Нелюбчик Овсій, міщанин з м. Торговиця 456
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Немиреня Герман, підданий з с. Черняхів 504 
Немирич Богуслав, на Черняхові, посол на сейм 1655 р. 346 
Немирич Владислав, з Черняхова (на Черняхові), овр. ста

роста, ротмістр Київ, в., маршалок сеймиків Київ. в. 1649
і 1650 рр., посол на сейм 1653 р. 38, 79,103,114,115,133, 
144, 152, 163, 182, 186, 189, 190, 199, 200, 201, 204, 207, 
210-212, 216, 221, 224, 226, 229, 230, 238, 248, 249, 265, 
266, 267, 273, 279, 281, 284, 286, 290, 308, 417, 467, 631, 
770, 854, 856 

Немирич Карпо, підданий з с. Ремчиці 821 
Немирич Олександр, на Олевську 114
Немирич Стефан, на Черняхові, ротмістр Київ, в., посол

1649 р. до короля, депутат до Люблінського трибуналу
45, 132, 164, 172, 176, 190,214,225,227

Немирич Юзеф, на Олевську, служив у посполитому рушенні 
Пінського п. 230, 257, 304 

Немирич Юрієва Гельжбета з Конарських 186 
Немирич Юрій (Єрий), з Черняхова (на Черняхові) на Горош- 

ках, київ, підкоморій, генеральний полковник посполи
того рушення Київ, в., посол на сейм 1653 і 1654 pp. 45,
46, 77, 86, 90, 103, 118, 132, 146, 147, 159, 162, 165, 167, 
172, 176, 186, 189, 224, 239, 240, 256, 272, 275, 313, 346, 
347,353,357,358,361,415,466,838,841. В одному з актів 
його названо овр. старостою

Немиричі 534, 841
Неналтовська Петрова Анна з Гноїнських, у другому шлюбі 

Козинська Матвієва 123. Див. також Наленська Анна з 
Гноїнських (третій шлюб)

Неналтовський Мойзеш, возний 109 
Неналтовський Петро, вбитий козаками 81, 123 
Непокойчицька Кристина, у першому шлюбі Рогозинська 

Янова, на 1649 р. покійна 83 
Непокойчицький Кирик, дідич 473 
Непокойчицький Петро 237,257 
Непокойчицький Томаш 437 
Несвіцька Янова Петронела з Колпитовських 119 
Несвястовський Міхал 702
Нестерович Курило, підданий з с. Дермань 619, 709 
Нестерович Стефан, луц. бурмістр 134,208 
Несяртович Семен, посол від Війська Запорозького на сейм

1652 р. 249, 253 
Нехведович Ярош, підданий з с. Верхів 501, 559 
Нецевич Теодор 54, 81 
Нецевич (Ницевич) Ян 271 
Нецевич (Ницевич) Ярош 271, 544, 756 
Нечимирський Павло, підданий з с. Трискині 520 
Нещевський Владислав, жовнір 207 
Низацький Миколай, урядник 311 
Низовський Базиль 394 
Никон, підданий з с. Лаврів 625 
Ницевичі див. Нецевичі 
Ничипір, отаман з с. Кривичі 426 
Ничипореня Семен, підданий з с. Довжок 555 
Ничипореня Сергій, підданий з с. Жаврів 790 
Нищетич Яцько, підданий з с. Смідин 529 
Німець Іван, підданий з с. Рокитна 162 
Німець Шимон 131 
Німчук В. В., автор 18
Нісон Лейзарович, волод. міщанин, єврей, різник 32, 33
Новак Куц, підданий з с. Волосівка 536
Новак Мартин, підданий з с. Пузирки 512
Новак Савка, корецький міщанин 116
Новака Роман, отаман сіл Підлужне і Трубиці 519
Новакович Трохим, підданий з с. Стидень 592

Новаченя Павло, підданий з с. Плоска Друга 577 
Новачок Лесько, міщанин з м. Берездів 492, 555 
Новицький Андрій, державець 219, 576 
Новицький Войцех 344
Новицький Гаврило, кисилинський міщанин 759
Новицький Захарій, возний 144
Новоженя Васько, підданий з с. Лихачівка 485
Новоженя Іван, підданий з с. Білашів 503
Новоселицький Данило, підданий з м. Любартів Старий 458
Новосілко Іван, підданий з с. Крупець 431
Ножка Андрій, війт с. Лісовщина 537
Носалик Гапон, підданий з с. Холонів 416, 530
Носан Ізраїлевич, клеванський міщанин, єврей 666
Носко Іовхим, підданий з с. Солонськ 623
Ночовний Павло, підданий з с. Кушлин 825
Нощеня Грицько, підданий з с. Заболоття 497
Нощеня Левко, підданий з с. Коблин 607
Нощеня Роман, межиріцький міщанин 487
Нужка Савка, підданий з с. Солпа 630

Облапська Марцинова Катерина з Заблоцьких 139 
Облапський Миколай, син.Катерини 139 
Ободинська Даніелева Зофія з Чарнецьких, вдова 91 
Ободинський Даніель 91
Ободинський Костантий, посол на сейм 1654 р. від Київ. в. 

301
Ободинський Никифір, державець 630 
Ободинський Ян, державець 777 
Обоцький Домінік, возний 231 
Обремська Якубова Овдотя з Кашовських 70 
Оверченя Грицько, підданий з с. Цвітоха 527 
Овлочинська Вацлавова 525, 658 
Овлочинська Лукашева Катерина з Пиняжків 374, 759 
Овлочинський Павло, греко-католицький кобринський архі

мандрит 29 
Овсієвський Єронім 182 
Овсієвський Ян 182
Овшеня Пилип, підданий з с. Ільпибоки 423 
Огареня Терешко, підданий з с. Острів 737 
Огій Андрій, слуга-ординат у Владислава-Домініка Заслав- 

ського 492 
Огник Павло, підданий з с. Дюксин 456 
Ограм, кисилинський єврей 253 
Огур Юсько, підданий з с. Кути 448, 607 
Одинець Соколовський Ян 57, 83, 254, 569, 684 
Одривольський Ян, черніг. каштелян; загинув у Батозькій 

битві 1652 р. 726 
Ожеговський Мартин, підданий з с. Пашутинці 529 
Озарчук Яцько, підданий з с. Боремль 655 
Оздик Якуб, підданий з м. Курчиці 450 
Озимок Грицько, підданий з с. Любаша 522 
Ойзринська Станіславова Євфрузина з Репковських 147 
Ойзринський Станіслав 147 
Окаченя Кирик, підданий з с. Комарів 508 
Окол Лукаш 475, 555
Окорська Миколаєва Марина з Охлоповських, у першому 

шлюбі Поплавська Войцехова 190 
Окорська Олександрова Катерина з Гулевичів Воютинських 

461,753
Окорський Миколай 147, 190, 562 
Окорський Олександр 90 
Оксентій, підданий з с. Скорч 624
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Оксес Юсько, підданий з с. Лішня 423 
Окулич Василь, корнинський священик 39 
Окунь, ротмістр 350
Олдаковська Яковова Галшка з Чеконських 766 
Олдаковський Павло 273 
Олексеня Семен, підданий з с. Воютин 469 
Олексич Ґиранойський Павло 248 
Олексій, міщанин з м. Корець Старий 639 
Олексій, підданий з с. Рудники 645 
Олексій, підданий з с. Траволин 463
Олесницький Марцин, ротмістр корогви Яна Замойського 91
Олецькевич Грицько, підданий з с. Богурин 559
Олецькевич Охрім, підданий з с. Богурин 651
Олешв’янський Федір, боярин 511
Олешина (Олеша) Миколаєва 693
Олешко, війт 157
Олешко, підданий з с. Змуч 660
Олешко, підданий з с. Микитичі 508
Олешко Станіслав 488, 553
Олешко Ярош, підданий з с. Глинськ 505
Олещеня Крисько, підданий 550
Олещеня Макар, підданий з с. Углища 598
Олибовець Микита, від міст Полонне Велике і Мале 458
Олізар Волчкович Людвіг 181
Олізар Волчкович Людвігова Францішка 181
Олізар Волчкович Михайло 180, 182
Олізар Волчкович Олександр 182
Олізар Волчкович Станіслав 180
Олізар Волчкович Ян 180
Олізаровська Шимонова Реїна з Могильницьких 205
Олійник Павло, підданий з с. Рокитна 725
Олійник Савка, під даний з с. Квасів 439
Олійник Федір, підданий з с. Ремель 482
Оліхвіреня Лаврін, підданий, війт с. Кутрів 613
Оліхвіреня Стефан, підданий з с. Вишнів 724
Оліхвір, підданий з с. Глушець 475
Олтаревський Ян 170, 215
Олтухович Грицько, підданий з с. Рогачів 493
Ольбенський Лукаш-Олександр, люблінський чашник 394
Ольшамовський 638
Ольшамовський Олександр, суколектор поборці Стефана 

Хрінницького 130, 163, 170, 207,445,455 
Ольшамовський Ян 85, 354,455, 693, 702, 719, 824 
Ольшанський Криштоф 238, 644
Ольшанський Лукаш 104, 192, 303, 324,412,473, 644, 753
Ольшовецький Миколай, слуга 661
Омелько, війт с. Ківерці 446
Омелько, підданий з с. Липляни 489
Омелько, підданий, від сіл Зденіж і Березолупи 756
Омелько, під даний, від сіл Глумча Велика і Глумча Мала 535
Омельченя Ґрех, підданий з с. Миківська Воля 435
Омельчук Лазар, підданий з с. Підбереззя 808
Омелян, війт с. Полоничне 412
Омелян, підданий з с. Городище 562
Омеляненя Якуб, підданий з с. Ридомиль 440
Омеляник Михно, підданий з с. Ситниця 710
Омелянович Веремій, під даний з с. Кличковичі 578
Омелянович Карпо, острозький міщанин 567, 657
Омелянські див. Гурки Омелянські
Омелянчич Іван, з с. Ступне 94
Омецинська Марцинова Настазія з Щеніївських 120
Омецинський, державець 723
Омецинський Криштоф 117
Омецинський Марцин 120

Омецинський Петро, державець 154, 526, 595, 789 
Онисько, отаман с. Тростянка 735 
Онисько (Онушко), підданий з с. Вербень 419,476 
Онисько, підданий з с. Ворокомле 475 
Онисько, підданий з с. Милостів 755 
Ониськович Грицько, підданий з с. Липня 537 
Онишкович Борис, підданий з с. Садів 456 
Онищеня Іван, підданий з с. Дядьковичі 801 
Онищеня Клим, під даний з с. Загорів 666 
Онищеня Харитон, підданий з с. Суха Воля 822 
Онищеня Хилько, підданий з с. Михалківці 504, 568 
Онищеня Яцько, підданий з с. Князь-Село 500 
Онопр, підданий з с. Бахів 553 
Оноприк, підданий з с. Городище 174 
Оношкевич Никифір, ігумен Тригірського монастиря 155, 

157, 233,245
Оношкович Стефан, підданий з м. Четвертня Стара 580 
Онучко див. Внучко Іван 
Онушко див. Онисько 
Онущеня Павло, підданий з с. Буяни 414 
Опалинська Криштофова Тереза, познанська воєводичова 

426,443,474
Опалинський Криштоф, з Жебніна, познанський воєвода, 

стремський, осецький і ковельський (до поч. 1656 р.) 
староста 170, 218, 219, 242, 369, 443, 464, 553, 557, 708, 
750, 758, 762 

Опанас, війт м. Повч 534 
Опанас, під даний з с. Зозулинці 509 
Опанасеня Яхим, підданий з с. Княже 493 
Опанасович Миколай, возний 50, 52, 53, 58, 66, 67, 77, 80, 83, 

87,88,121,135,137,140-147,149-151,156,157,164,166, 
199,200,203,207,208,215,222,225 

Опаристеня Федір, підданий з с. Толмахів 800 
Опаристий Стефан, міщанин з м. Острог Новий 784 
Опаритчик Хвалько, підданий з с. Богушівка 710 
Опоцький Петро, сандомирський підскарбій, краківський під- 

воєвода 503, 520, 586, 595, 664, 775, 821 
Опришко Антон, підданий з с. Пильки 508 
Опришко Олешко, під даний з с. Олексин 692 
Опришко Улас, підданий з с. Пулганів 625 
Оранський 158
Оранський Гриць, підданий з с. Орані 631
Оранський Ярош, возний 308
Оратівський Ян 59,256
Орват Стефан, золочівський міщанин 108
Орда Іван, підданий з с. Грем’яче 511
Ордановський, рукодайний слуга 343
Орейко Данило, боярин з Осьмиговицького ключа 418
Орепа Андрієва Настазія з Посників, вдова 183
Ореховська Касперова Марина з Лохова 199
Ореховський Каспер 116, 199
Оринський Ян, ротмістр з полку Яська Ясноборського 209 
Орловський Андрій, брат Вавринця і Вацлава 38, 311 
Орловський Вавринець 38
Орловський Вацлав, товариш кварцяної корогви 38 
Орловський Лукаш, під даний з с. Аршичин 607 
Орловський Ян 185
Орлоченя Назар, підданий, від сіл Западинці й Голинки 676 
Орховська Якубова Катерина з Хрінницьких 818. Див. також 

Ушак Куликовська Янова 
Осецький, державець 480, 754 
Осецький Ян, возний 252 
Осинський Ян, новгород-сіверський мечник 236 
Осійчик Федір, підданий з с. Хмелів Великий 662
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Ословський, державець 479
Осовський Даніель, державець 676
Осогронич Мисько, підданий з с. Ляхів 494
Оссолінський Юрій, коронний великий канцлер, п. 1650 р.

489,494, 676 
Останко Грицько, підданий з с. Новосілки 688 
Остап, підданий, від сіл Бельмяж і Завидів 579 
Остап, під даний з с. Бісівка 498 
Остапеня Ігнат, підданий з с. Іванчиці 486 
Остапеня Мартин, під даний з с. Остріїв 467 
Остапеня Семен, підданий з с. Мислятин 583 
Остапович Савка, підданий з с. Межирічка 237 
Остапович Тимофій, лавник м. з Володимир 434 
Остапчик Грицько, підданий з с. Коритне 439 
Остинський Станіслав, поручник з корогви королівського 

ротмістра Миколая Сенинського 369 
Острижунка Яцько, підданий з с. Тростянець 435 
Островецький Ян 245, 349 
Острович Матвій, війт м. Народичі Нові 230 
Островський, інфаміс 205 
Островський Бенедикт 53 
Островський Войтех, державець 507, 570 
Островський Кирик, возний 29 
Островський Миколай 230
Островський Ян, ротмістр надвірної корогви Владислава 

Немирича 216, 229, 230,249 
Острожецький Якуб 118 
Острожецькі, рід 865
Острозький Олександр, кн., волин. воєвода, один з останніх 

представників роду Острозьких, п. 1603 р. 405 
Острозький Януш, “ясьнє сосьвєцоньш кнєжа єго мл.”, волин. 

воєвода, краківський каштелян, волод. та ін. староста, п. 
1620 р. -  останній представник роду Острозьких 405,518, 
520, 523

Острозькі, “ясьнє юсьвєцоньїє кнєжата их мл.” 114,405, 865 
Остророг Миколай, коронний підчаший, полковник 31,42 
Остророг Юрій-Олександр, маршалок сеймику Волин. в.

1651р. 198, 607, 770, 856 
Остророг Янова Катерина з Харлежа, познанська воєводина 

115,461,610 
Остророжок Павло, підданий з с. Порванче 726 
Охлоповські див. Мушати Охлоповські 
Охріменя Іван, війт с. Ружин 674 
Охріменя Іван, підданий, від сіл Іванне та ін. 570 
Охрімович Ян 58, 133, 398 
Охрімовський Ян, возний 150 
Оцесальський Костантий 418 
Ошар Айзикович, клеванський міщанин, єврей 444 
Ошурко Яцько, підданий Волод. костелу 741 
Ощовська Миколаєва Марина з Янішева 314 
Ощовський Вацлав 797
Ощовський Миколай, на час складення присяги покіний 828 
Ощовський Федір 797

Павленя Гамос, підданий, від сіл Милостів і Плоска 614 
Павленя Гарасим, підданий з с. Збитин 510 
Павленя Кіндрат, підданий з м. Корчик 511 
Павленя Стецько, під даний з с. Затурці 821 
Павленя Тиміш, війт с. Шельвів 570
Павлиненя Андрій, підданий, від сіл Володимирецької вол. 

738
Павлищев Микола Іванович, автор 849-851

Павлів Процько, підданий з с. Грозів 618 
Павло, війт с. Огороди 781 
Павло, міщанин м. Осів, золотар 105 
Павло, підданий з с. Бегень 684 
Павло, підданий з с. Боратин 607 
Павло, підданий з с. Красів 426 
Павло, підданий з с. Остальці Великі 646 
Павло, підданий з с. Осьмиговичі 483 
Павло, підданий з с. Рогозне 684 
Павло, під даний з с. Рудка 427 
Павло, підданий з с. Свищів 491 
Павло, підданий з с. Шкарівка Велика 504 
Павло, підданий з с. Уїздці 67
Павло, син Грицькової Жорнівчихи з м. Дубно, полонений 

татарами 119 
Павло, торчинський міщанин 560 
Павло, челядник Станіслава Порванецького 822 
Павлович Василій, острозький міщанин 558 
Павлович Даніель 556
Павлович Костантий, коментарій Гощанського братського 

монастиря 556, 649 
Павлович Стефан, підданий з с. Зносичі 789 
Павлович Шимонова, державець 492 
Павловський Андрій, товариш корогви Корицького 153 
Павловський Валентий, возний 82, 111, 132, 146, 150, 168, 

169, 175, 181, 268, 281, 318, 343, 349, 357, 394, 398 
Павловський Матіяш, товариш корогви 81 
Павловський Флоріан, крилівський підстароста 83 
Павловський Ян 93
Павлюк, отаман с. Вовчинчик Малий 537 
Павлюченя Грицько, під даний з с. Кононичі 737 
Павлючок Зінько, підданий з с. Боратин 733 
Павша Шимон, полковник литовського війська 229, 346 
Павші, рід 103, 346
Палій Семен, козацький полководець, білоцерківський 

(фастівський) полковник 20 
Палюнка Юсько, підданий з с. Півче 490 
Палюнка Яцько, підданий з с. Торговище 488 
Палюх Грицько, підданий з с. Цевів 515 
Пананичик Семен, міщанин з м. Андріїв 585 
Панас, підданий з с. Витків 637 
Панас, Минчин зять, підданий з м. Раймісто 666 
Панасенко Лаврін, хмільницький міщанин 256 
Панасеня Васько, підданий з с. Залюбівка 504 
Панасеня Луцик, підданий з с. Криворудка 511 
Панасеня Савка, підданий з с. Городише 599 
Панасеня Хома, підданий з с. Краснодуб’я 472 
Панащич Васько, підданий з с. Залюбівка 570 
Паніковський Парфен, возний 290 
Панченя Адам, міщанин м. Полонне Велике, різник 177 
Панченя Іван, під даний з с. Коршів 544 
Панченя Лаврін, підданий з с. Голоби 831 
Паньків Василій, підданий з с. Улашинівці 583 
Панькович Олексій, бурмістр м. Вижва Стара 555 
Папроцький Шимон 478 
Папуга Іван, підданий з с. Любаша 723 
Парасочка Роман, підданий з с. Борисковичі 513 
Парахомович Силка, бурмістр м. Вижва 443 
Парзницький Ґреґор 67 
Парис Ян 135, 602, 786 
Парскутеня Пилип, підданий з с. Літин 748 
Парубоцький Стефан, михайловецький і рилавицький війт 

446, 654
Парульський Войцех, орендар Ляховецької волості та ін. 73, 

415,421,453



Ло^а^чиї^імен

Парульський Ян, державець 567 
Парфен, отаман с. Хорів 570 
Парфененя Роман, підданий з с. Хотин 457 
Парфенчик, підданий Яна Сапеги 764 
Парфенчич Федір, під даний з с. Іванне, батько Юська 

Парфенчича 58 
Парфенчич Юсько, підданий з с. Іванне 58 
Парфеня Данило, підданий з с. Седмярки 746 
Парфеня Фесько, під даний з м. Малин Новий 495 
Пархоменчик Андрій, під даний з с. Тернки 480 
Пархоменя Лукіян, підданий, від належних до Степанського 

замку сіл 725 
Пархоменя Олекса, підданий з с. Перемінка 590 
Пархоменя Савка, підданий з м. Маринин 608 
Пархоменя Тинко, під даний з с. Тупали 619 
Пархомик Андрушко,челядник 688, 715 
Пархомчик Саливон, підданий з с. Сернички 541 
Пархоненя Петро, під даний з м. Миляновичі 750 
Пархута Кут, під даний з передмістя м. Володимир -  

Зап’ятнич 663 
Пасеня Грицько, підданий з с. Домашів 818 
Пасіченко Миколай, підданий з с. Берег 579 
Пасічник Іван, підданий з с. Копитків 676 
Пасічник Сидір, під даний з с. Звірів 457 
Пастернак Мартин, війт Гноїнської вол. 450 
Пасторка Кіндрат, підданий з с. Облапи 762 
Пастух Максим, підданий з с. Пелза 599 
Пастух Мартин, підданий з с. Кобче 745 
Пастушок Грицько, підданий з с. Тростянець 584 
Пасученя Федір, підданий з с. Кухарі 829 
Пасько, підданий з с. Цвітоха 564 
Патийович Юсько, бурмістр з м. Рафалівка 733 
Патриченя Данило, під даний з с. Мхарів 487 
Пахоцький Василь, війт і дозорця Вол од. ключа і волості 433 
Пац, полковник надвірного полку Казимира Сапеги 225 
Пашинський Владислав 147 
Латинський Олександр 158
Пашинський Петро, державець 112, 134,433,475, 698
Пашинські 103
Пашицький, державець 582
Пашкович Антон, підданий з с. Дроздні 757
Пашкович Дем’ян, підданий з с. Голиші 505
Пашковський Марцин, шляхтич 473
Пащенко Петро, хмільницький міщанин 256
Пащеня Васько, підданий з с. Більче 416, 556
Пащеня Гордій, підданий з с. Орлівка 599
ПащенЯ Іван, підданий з с. Бронники 606
Пащеня Іван, підданий з с. Гуляники 610
Пащеня Самійло, підданий з с. Поляни 500
Пейсак Смаркович, єврей з м. Гулівка ?69, 665
Пейсах, дубнівський міщанин, єврей 83, 188
Пейсах, кисилинський міщанин, єврей 239
Пекареня Лесько, підданий з с. Варковичі 525
Пекарська Василева Богдана див. Колодинська Романова
Пекельник Пилип, підданий з с. Зозулинці Малі 522
Пельчинський Крипггоф 635
Пенґовський Остафій, державець 628
Пениченя Марко, підданий з с. Надчиці 816
Пенський Петро, державець 506, 540
Передільський Андрій, державець 483
Перепелиця Веремій, волод. міщанин 716
Перепонко, війт 262
Перепонко Максим, підданий з с. Залужжя 525 
Перетяткович Антоній, батько Криштофа Перетятковича, 

вбитий козаками 59

Перетяткович Криштоф, посол до Богдана Хмельницького 
1657 р. 59,400

Перетятьків Фесько, підданий, від сіл Хотинь і Решицьк 655, 
764

Перехрист Василь, підданий з с. Верба 71 
Перехрист Олександр (Лейб) 49 
Перехрист Яцько 49
Перец Пейсахович, міщанин з м. Соколь, єврей 475
Перщенко Лесько, отаман с. Дреники 536
Песельський Мальхер 602, 749
Песляк Стефан 55
Петрашевський Шимон 306
Петреня Грицько, підданий з с. Людчин 473
Петреня Іван, підданий з с. Житин Великий 482
Петреня Мойсей, підданий з с. Новоставці 497
Петреня Яцько, підданий з с. Огіївці 492
Петрик, підданий з с. Стрільче 805
Петриковський Адам 180
Петриковський Семен, державець 518
Петриненя, підданий з с. Серники 496
Петринчин Гриць, підданий з с. Вічині 763
Петриченя Матвій, підданий з с. Митищі 465
Петриченя Федір, підданий з с. Уїздці 439
Петро, янівський міщанин, лавник 743
Петро, підданий Даніеля Єла Малинського 568
Петро, підданий з с. Дажва 779
Петро, підданий з с. Ілляшівка 494
Петро, підданий з с. Мочулки 742
Петро, підданий з с. Радосілка 505
Петро, підданий з с. Ростоки 540
Петро, рукодайний слуга Павла Козинського 807
Петрович Улас, підданий з с. Городець 820
Петровський Андрій 203,476, 675
Петровський Войтех, возний 53, 149,203
Петровський Ян, станом на травень 1651 р. покійний 215
Петровський Ян, бурмістр з м. Чорторийськ 675, 733
Петрушка Гриць, під даний з м. Острожець 621
Петушенко Сава, отаман с. Лелів 536
Петьковський Павло, державець 540
Пивовар Роман, підданий з с. Серники 740
Пивоваренко Павло, підданий з с. Татаринівка 535
Пивоварчик Семен, підданий з с. Мовчанів 699
Пилип, міщанин з м. Гоща 572
Пилип, підданий з с. Вигнанка 417
Пилип, підданий з с. Дядьковичі 760
Пилип, підданий з с. Корито 762
Пилипеня Васько, підданий з с. Окорськ 683
Пилипеня Іван, підданий з с. П’ятигорщина 437
Пилипеня Левко, підданий з с. Линів 486
Пилипеня Роман, підданий з м. Володимирець 615, 707
Пилипеня Тиміш, підданий з с. Кам’янка 641
Пилипеня Яцько, підданий з с. Бережці 459
Пилипович Левон, підданий з с. Полиці 555
Пилипович Федір, підданий з с. Милостів 553
Пилиповський Стефан 331
Пипченя Хома, підданий з с. Острожець 621
Пирко Іван, підданий з с. Ольшани 268
Пируський Олександр, державець, економ м. Корець

і Корецької вол. 118,414,466,485, 635, 642, 690, 718, 733 
Пирятинський Даніель, возний 375 
Писаровський Костантий, державець 525 
Пищеня Веремій, підданий з с. Дорогостаї 435 
Пігол Грицько, підданий з с. Лаврів 437 
Підбузький Войцех, бережницький плебан, ксьондз 103



Наукрво-довгдкрвий апарат

Підгаєцький Миколай 248
Підгаєцький Юрій, брат Миколая Підгаєцького 248
Підгірський Олександр, дідич 440
Підгородинська Валеріанова Марина Троянівна, волин.

мечникова 39 
Підгородинський, дідич 413
Підгородинський Адам, брат Станіслава, Матія і Ярослава 

Підгородинських 91 
Підгородинський Валеріан, волин. мечник, дідич, йдеться 

про його спадкоємців 630 
Підгородинський Вацлав, батько Томаша і Ґабріеля Підгоро

динських, на 1651 р. покійний 557 
Підгородинський Ґабріель 66,210, 285,469, 557, 559, 643 
Підгородинський Матій (Мацей) 91, 337, 623 
Підгородинський Петро 745, 746 
Підгородинський Станіслав, дідич 91, 210, 337,435,488 
Підгородинський Томаш 557 
Підгородинський Юрій 420,479,488, 763 
Підгородинський Ярослав 91 
Підґурський Станіслав 80
Підліський Павло, шепелицький урядник ігумена Київ.

Пустинно-Миколаївського монастиря 116 
Пікула Андрусь, підданий з с. Порськ 447 
Пількевич Ян, слуга 735 
Піневський Євстахій, державець 693 
Пінхас Ілляшевич, єврей з м. Андріїв 681 
Пінчук Гриць, підданий з с. Омельне 425 
Пінчуків Калко, підданий з с. Борухів 454 
Пінчукович Мисько, підданий з с. Ворончин 433 
Пінчученя Іван, підданий, від сіл Сушне і Кузьминці 586 
Піонтковський Марцин 152 
Піотровський Каспер 141 
Піратинський Діонісій, возний 82 
Пірус Павло, підданий з с. Коростова 546 
Пісоцький Петро, новгород-сіверський підчаший, посол на 

сейм 1655 р. від Черніг. в. 345 
Пісочинська Олександрова Ельжбета-Констанція з Остроро- 

гів, київ, каштелянка 485,496, 561, 570 
Пісочинська Стефанова Тереза, брац. підстолина, у першому 

шлюбі Жабокрицька Олександрова 789 
Пісочинський, полковник 388
Пісочинський Казимир, королівський ротмістр, посол на сейм

1649 р. від Брац. в. 83,250,426 
Пісочинський Олександр, київ, каштелян, на 1651 р. покійний 

240,241, 302
Пісочинський Стефан, брац. підстолій, королівський ротмістр, 

посол на сейм 1654 р. 301, 313, 399 
Пісочинський Ян, на Жорнищах, новгород-сіверський підко

морій, королівський ротмістр, посол на сейм 1654 р. від 
Брац. в., маршалок сеймику 301, 302, 314, 399, 865 

Пісочинський Ян, на Куневі, син Олександра Пісочинського, 
новгород-сіверський і уланівський староста, королівський 
ротмістр 51, 56, 177, 302,496, 561 

Пісочинські, подружжя 741 
Піцевич Пилип, двірний паробок 626 
Піщаровська Андрієва див. Пузина Людвікова Гелена 
Плетенецький Марко, возний 162 
Плешкачик Марцин Петрович, луц. міщанин 296 
Плис Семен, підданий з с. Княгинин 470 
Плисеня Тиміш, підданий з с. Бабин 420 
Плищич Федько, війт, з Ковельського староства 464 
Пломенськйй Шимко, підданий, від м. Стобихва і волості 554 
Плоновський Адам 350 
Плохій C. M., автор 7

Плювака Хведько, підданий з с. Городелець 439 
Пневський Станіслав 391
Погойський Миколай, королівський ротмістр 176, 177, 280,

306, 320 
Погоновський Ян, слуга 168 
Погорільська Лукашева Анна з Обрембських 64 
Погорільський Лукаш, державець 64,412,468, 785 
Поґрошовський Ян, дідич 446, 562, 770 
Подамацький Іван, возний 251 
Подгурко Гриць, підданий з с. Підбереззя 415 
Подлозький Ян, гощанський міщанин 649 
Подобинська Самуелева Анна з Білецьких 235 
Подобинський Самуель, державець 151, 174, 183, 235 
Подолко Антон, підданий 557 
Подорецька Мацеєва Катерина з Надаринських 183 
Подорецький, був у татарському полоні 236 
Подорецький Ян, ротмістр 236 
Пожежич Терешко, підданий з с. Порськ 429 
Покотильчик Левко, підданий з с. Жабокрики 541 
Покошовський, ксьондз 491 
Покровський Войцех, возний 190 
Покропивний Петро, підданий з с. Лавринівці 527 
Полегайлов Олександр Георгійович, зав. сектора наукового 

опрацювання давніх актів ЦДІАК України 20 
Полиско Матвій, підданий з с. Красів 474 
Полицький Григір, пріор Луц. монастиря добрих братів 151 
Поліковський Бартош, берестецький міщанин 551 
Полішеня Симон, підданий з с. Мстишин 611 
Полішко Іван, підданий з с. Погорільці 43 
Полішко Максим, підданий з с. Погорільці, батько Полішка 

Івана 43
Полішко Трохим, підданий з с. Топольне 780 
Поліщеня Тиміш, підданий з с. Ватинець 748 
Поліщук Андрій, підданий з с. Мирогоща 629 
Поліщук Гриць, під даний з с. Березолупи 644 
Поліщук Мойсей, підданий з с. Богдашів 724 
Поліщук Павло, підданий з с. Вохновичі 638 
Половка Мисько, підданий з с. Мирогоща 422 
Половник Сидір, підданий з с. Сенів 467 
Поломський Бальтазар 209 
Полонка Стефан, підданий з с. Кольчин 449 
Полонський Іван, міщанин з м. Полонне Велике, різник 177 
Полошко Овхим, під даний з с. Пашутинці 511 
Полторак Андрій, підданий з с. Новоставці 618 
Полуйко Павло, підданий з с. Бабин 785 
Полулях Войтко, підданий з с. Туличів 544, 786 
Полуянко Гаврило, підданий з с. Бермешів 480 
Полуянович Савка, підданий з с. Матів 419 
Полянський Лукаш, державець 588 
Поневиський Миколай, возний 115, 133, 175 
Понурчик Остап, з м. Свинюхи 755 
Понятовський, ротмістр козацької корогви Єремії 

Вишневецького 68 
Понятовський Миколай, возний 449
Понятовський Ян-Казимир, королівський ротмістр, на час 

запису покійний 150 
Попель Богдан, батько Єви Попель, на 1649 р. покійний 71 
Попель Єва 71 
Попель Петро 173
Попель Сава, ігумен Луц. православного братства 332,349,352 
Поперечко Іван, підданий з с. Козин 496 
Попийка Василь, війт передмість м. Володимир -  Рилавиця й 

Михайловець 337 
Поплавська Войцехова див. Окорська Миколаєва Марина



Поплавська Лукашева Дорога з Оранських 71 
Поплавський Василь, державець 533 
Поплавський Войцех, загинув 1648 р. 190 
Поплавський Мацей, луц. канонік і плебан, ксьондз луц.

костелу св. Якуба 74, 87, 88, 104, 136, 144, 181,211,618 
Поплавський Тарас, підданий з с. Холпнів 633 
Попович Василь, підданий з с. Коловерть 640 
Попович Іван, підданий з с. Смолдирів 796 
Попович Омелян, з с. Іванне 94 
Попович Семен, міщанин з м. Острог Старий 493 
Попович Федько, підданий з с. Новий Двір 503 
Попон Омелько, підданий з с. Макотерти 448 
Порванецька Олександрова Марціяна з Яковицьких, у 

першому шлюбі Мишка Холоневська Павлова 330 
Порванецька Янова Маруша з Ржищівських 363 
Порванецький Ґабріель 86
Порванецький Костантий 61, 108,415,470, 799, 800 
Порванецький Лукаш 46 
Порванецький Олександр 330 
Порванецький Станіслав 323, 822 
Порванецький Ян Іванович 86, 363
Порембський Мацей, поручник корогви Стемпковського 143 
Порицький Семен, підданий з с. Печихвости 679 
Пороскало Дмитро, підданий з с. Дроздні 670 
Порохнюк Галина Віталіївна, завідувач Держ. наукової 

архівної бібліотеки, м. Київ 21 
Порохонька Процик, підданий з с. Ледухів 439 
Порядко Ілляш, підданий з с. Корито 474 
Посавець Юрій, державець 169 
Послухайко Васько, підданий з с. Ольшаниця 432 
Посник Прокіп, державець 549 
Посоховський Самуель 234 
Потапик Хвесько, підданий з с. Кольчин 89 
Потеня Олексій, підданий з с. Спасів 456 
Потичик Хвесько, підданий з Фалемицького фільварку 752 
Потишеня Мелешко, підданий з с. Користь 744 
Потій Ян-Михайло, волод. і брестський єпископ, ксьондз 374 
Потій (Поцей) Ярослав, новгород-сіверський хоружий, побор

ця надзвичайного подимного податку 1651 р. з Волин. в., 
ротмістр полку посполитого рушення Волин. в., найманої 
корогви 1651 p., маршалок сеймику Волин. в. 1657 р. 219, 
220,295, 309, 376, 392, 399, 662, 863 

Потійченя Данило, підданий з с. Верхівськ 752 
Потоцька Флоріянова Катерина з Янковських 175, 192, 229,

230, 538 
Потоцький 190
Потоцький Андрій, вінницький староста, ротмістр 324 
Потоцький Андрій, галицький староста 279 
Потоцький Андрій, поручник 257
Потоцький Кароль, син Катерини Потоцької, посол на сейм 

1653 р. від Брац. в. 229,230, 273 
Потоцький Костантий, син Катерини Потоцької 229,230 
Потоцький Миколай, коронний великий гетьман, краківський 

каштелян 30,213, 216, 245 
Потоцький Петро, брац. воєвода, кам’янецький староста, 

ротмістр 274,286, 324, 351, 352 
Потоцький Северин 120, 172, 174,249 
Потоцький Станіслав, брац. воєводич, комісар від Речі 

Посполитої до Війська Запорозького 186,245 
Потоцький Ян, син Катерини Потоцької 229,230 
Потоцький Ян-Кароль, королівський ротмістр 323, 336 
Потоцький Ян-Флоріян, брац. воєводич, королівський 

ротмістр 238,258, 309 
Потоцький [Ревера] Станіслав, з Потока на Підгайцях, холм- 

ський і красноставський староста, подільський воєвода,
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київ, воєвода, коронний польний гетьман, коронний вели
кий гетьман 245, 261, 274, 275, 277, 280-282, 286, 287, 
302, 305, 310, 311, 313, 315, 316, 317, 320, 322, 345, 347, 
351, 352, 353, 356, 359-362, 367, 370, 372, 383, 385-388,
390, 399,400 

Потриковський Адам 198 
Потриковський Петро 52, 62, 63
Поховелко Сергій, війт половини м. Ходорків Старий 537 
Похойський Марцин 257 
Поцей див. Потій
Прадка Васько, підданий з с. Княже 833 
Пражмовський Войцех 824
Пражмовський Миколай, коронний канцлер (з 1658 p.), 

луц. біскуп (з 1659 p.), примас Польщі (з 1666 р.) 865 
Предримирський Опанас, козацький сотник 324 
Прежовський Миколай, дідич 101, 172, 533 
Прежовський Міхал, слуга 532 
Приборовська Янова див. Слончевська Янова Анна 
Пригодич Юрко, підданий з с. Ружин 657 
Пригоцький Ян, бурмістр м. Кисилин 325, 326 
Придаткова Данилова, дубнівська міщанка 34 
Придаткович Андрій, дубнівський міщанин 115 
Придрушеня Опанас, підданий з м. Острожець 528 
Приємський Андрій 448
Приємський Криштоф, королівський полковник іноземної 

гвардії, ротмістр 51, 56, 58, 133, 149, 157 
Прийма Андрій, підданий з с. Камінь 536 
Прийма Іван, підданий з с. Будераж 577 
Прийма Клим, підданий з с. Шубків 554 
Прийма Лук’ян, підданий з с. Цвіля 532 
Прийма Павло, підданий з с. Сербинів 536 
Приймак Гаврило, підданий з с. Кухарі 828 
Приймак Кіпріян, під даний з с. Городок 817 
Приймак Хведько, підданий з с. Данники 442 
Прилуський Петро, державець 504 
Прилуцька Янова, державець 677 
Прилуцький Томаш, шляхтич з с. Стрибіж 533 
Прилуцький Ян, державець 507, 512, 564 
Примак Тиміш, підданий з с. Бичаль 519 
Припковська Самуелева Зофія з Люцлавичів 65 
Припковський Самуель, державець 65 
Приснячка 134
Приступа Грицько, підданий з с. Зміїнець 442 
Приступа Кузьма, підданий з с. Хворостів 436 
Приступа Мартин, під даний 652 
Приступа Матфій, під даний 764 
Приступа Семен, під даний з с. Пулганів 434 
Приступа Федір, підданий 734 
Приступа Хвесько, кисилинський міщанин 422 
Приступа Юхим, під даний з с. Зубильне 741 
Приступка Іван, під даний з с. Матів 542 
Приступка Фесько, під даний з с. Свинарин 517 
Присяжний Іван, міщанин з м. Птича 503 
Притицький Ян, слуга Яна Линевського 293 
Притковський, державець 425 
Приходченя Самійло, підданий з с. Передмістя 832 
Приходчик Савка, підданий, від сіл Колодяж і Жабче 798 
Приходьків Юсько, підданий з с. Сестрятин 486 
Приходько Антон, підданий з с. Сестрятин 437 
Приходько Грицько, підданий з с. Немирів 484 
Приходько Козьма, підданий з с. Білка 599 
Прокіп, війт с. Низкиничі 630
Прокопеня Онисько, підданий з передмістя м. Володимир -  

Зап’ятнич 480
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Проненя Фесько, межиріцький міщанин 636 
Проник Трохим, торговицький міщанин 414 
Проскура Сущанський Марко 88 
Проскура Сущанський Петро 88, 155
Проскура Сущанський Федір, земський писар Київ, в., батько 

Марка, Петра і Яна Проскур Сущанських 88,131 
Проскура Сущанський Юрій, овр. войський 199 
Проскура Сущанський Ян, київ, чашник, маршалок сеймику

1651 p., посол на сейм 1654 p., адміністратор маєтку Києво- 
Печерської Лаври с. Городок, королівський ротмістр 79,
88, 155, 161, 202, 277,284, 301, 346, 354, 369, 857 

Проскуреня Семен, сотник Турівської сотні 103, 115 
Простеня Тиміш, підданий з с. Ставки 484 
Протасеня Ярош, підданий з с. Березолуки 481 
Процевич Павло, підданий з с. Сичівка 616 
Процикович Іван, підданий, від сіл Корсів і Коззя 425 
Процько, підданий з с. Макотерти 750 
Процько, підданий з с. Хоняків 478 
Прудкович Андрій, підданий з с. Тотовичі 508 
Прусиновський Казимир, королівський ротмістр 354, 376,633 
Прусиновський Януш, белзький підкоморій 61, 124, 137, 142,

428,467
Прушинська Петрова Анастазія, у першому шлюбі 

Головинська Федорова 591 
Прушинський Миколай, дідич 736
Прушинський Миколай, поборця подимного податку 1649 р.

у Київ. в. 45, 346, 836 
Прушинський Міхал, батько Петра Прушинського 143 
Прушинський Петро 143, 144 
Прядка Грицько, підданий з с. Берег 623, 770 
Пстроконська Крипггофова Гелена з Бродку, сохачівська 

ловчина, друга дружина Пстроконського Крипггофа 250 
Пстроконська Крипггофова Євфрузина з Городища, сохачів

ська ловчина 43 
Пстроконський Криштоф, сохачівський ловчий 74, 92, 250, 

425, 508,512, 681 
Пугаля Ґутковська Зофія з Гурків 256 
Пугаля Ґутковський Павло 256 
Пугач Лук’ян, підданий з с. Зубильне 487 
Пугачик Трохим, підданий з с. Вощатин 549 
Пудивка Максим, під даний з с. Мільче 451 
Пужинський Марцин, возний 136
Пузина Костантий, “урожоньш єго милосьть пань ... с Ко- 

зєльска на Добьратинє и Ярославичахь”, волод. підкомо- 
рич 76,153,181,184,249,253,434,436,439,441,467,471,
498, 649, 661, 664, 727 

Пузина Костантова, волод. підкоморичева 764 
Пузина Людвік 680
Пузина Людвікова Гелена з Романовських, у першому шлюбі 

Піщаровська Андрієва 436,497, 825 
Пузина Міхал, з Козельська, крем, підсудок, батько Олександра 

і Юрія Пузин, п. 1650 р. 665 
Пузина Міхалова Анна з Волянок, крем, підсудкова 785 
Пузина Олександр, з Козельська 665
Пузина Олександр, у чернецтві Атаназій, “в пану Бргу ясьнє 

прєвєлебьньш єго мл. отєі/”, православний луцько-острозь- 
кий єпископ, п. 1649 р. 29,48, 58, 76, 97, 103,231, 866 

Пузина Юрієва Катерина Ліщанка 158 
Пузина Юрій, волод. підкоморій 79, 80 
Пузина Юрій, з Козельська 158, 379, 665, 785 
Пузини 329
Пузиревич Петро, державець 158
Пузовська Даніелева Катерина з Заленжа 389, 547
Пузовська Костантова Зузанна з Ольшамовських, вдова 688, 715

Пузовський Даніель, посол на сейм 1652 р. 258, 510, 547, 630 
Пузовський Костантий 688, 715 
Пузовський Самуель 763 
Пулторак Кирило, підданий з с. Биричівка 817 
Пуп Гаврило, підданий з с. Верхнів 462 
Пупко Семен, під даний з с. Ремчиці 520 
Пурщеня Левон, під даний з с. Городок 549 
Путошинський Стефан, дідич 602, 748 
Пухтай Федір, під даний, від сіл Тумин і Губин 631 
Пуценко Гнат, підданий з с. Гордіївка 536 
Пуцько Фесько, підданий з м. Голятин Новий 448 
Пучковський Грицько, підданий з м. Литовеж 777 
Пушкареня Корній, підданий з с. Глинники 493 
Пчолка Вільчопольська Прендотина Марина з Сасиновських

224, 227,416,447, 556, 605 
Пчолка Вільчопольський Прендота 112,224, 227, 556, 605 
Пчолка Йозеф, возний 163 
Пчолка Федір, управитель маєтку 74 
Пшонка Станіслав, державець 29 
Пшонка Станіславова Зофія з Гноїнських, державець 29 
П’янчик Дмитро, підданий з с. Пашова 474 
Пясецька Данилова Маріанна з Городинських, у першому 

шлюбі Чеконська Миколаєва 479 
Пясецька Олександрова Катерина 56 
Пясецька Рафалова Настазія з Хрінницьких 256 
Пясецький Войцех 134
Пясецький Остафіян 52, 53, 75, 166,225,440,494 
Пясецький Петро, новгород-сіверський підчаший, посол 

на сейм 1654 р. від Черніг. в. 313, 353 
Пясецький Рафал 256
Пясецький Ян, скорчський плебан, ксьондз 454 
Пясецькі, державці 772 
Пясковський Войцех 713
П’ястковський Францішек, товариш корогви ротмістра 

Станіслава Ґурського 146,147

Рабченя Гаврило, підданий з с. Злотолин 722 
Радзеня Мисько, підданий з м. Жорнів 724 
Радзивілл (Радивилова) Ольбрихтова-Станіславова Кристина 

з Любомирських, “ясьнє шсьвєцона кн.” 393 
Радзивілл (Радивіл) Богуслав, “ясне сосвєцоньш кнєжа єго мл. 

пан ... на Слуї/ку и Копьілю”, барський та ін. староста, 
конюший ВКЛ, полковник королівського чужоземного 
війська 153, 302, 318, 340, 345, 350, 866 

Радзивілл (Радивіл) Міхал, ротмістр, кн. 380 
Радзивілл (Радивіл) Ольбрихт (Альбрихт)-Станіслав, “ясьнє 

сосьвєцоньш княжа єго мл. ... на СОльїцє и Нєсьвижу”, 
староста пінський, тухольський, ковенський, велюнський 
і герановський, канцлер ВКЛ 50, 66, 104, 119, 122, 130—
132, 140, 144, 159, 161, 171, 199, 210, 222, 269, 271, 277,
278, 280-282, 295, 312, 322, 337, 340, 352, 355, 384, 392,
393, 411, 438, 494, 495, 539, 603, 604, 667, 710, 717, 723,
753, 765, 782, 823, 837, 838, 865, 866 

Радзивілл (Радивіл) Януш, князь на Біржах і Дубинках, 
віденський воєвода, великий гетьман ВКЛ 345, 347 

Радзивілли, кн. 865, 866, 1004
Радзимінська Андрієва Петронелла Станівна, державець 450 
Радзимінська Олександрова Ядвіга з Сулимовських 209 
Радзимінський Андрій, державець 450, 541 
Радзимінський Войцех, державець 619, 717 
Радзимінський Олександр 209 
Радзимінський Олександр, міщанин м. Деражня 503
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Радзимінський Петро 761 
Радзимінські 157
Радзицький, товариш корогви Лукаша Гулевича 398 
Радзицький Марцин, державець 154, 526, 596, 788 
Радзієвський Ієронім, ломжинський староста 83 
Радзіковський Марцин 251
Радкевич Роман, ревізор Парчевського староства 346 
Радко, війт с. Журавець 540 
Радкович Васько, підданий з с. Данники 786 
Радлінська Адамова Доміцела з Іллінських 179 
Радлінський, ротмістр волонтерської корогви 212 
Радлінський Адам, державець 536
Радлінський Станіслав, ротмістр з надвірного полку Владис- 

лава- Домініка Заславського 324 
Радлінський Стефан, королівський ротмістр 371 
Радовицька Янова Анна з Калусовських, у першому шлюбі 

Косинська Миколаєва 215 
Радогоські див. Сенюти Радогоські 
Радошевський Войцех, державець 97, 793 
Радченя Ждан, гуменник з с. Бабин 279 
Радченя Ігнат, підданий з с. Дяків 632 
Радченя Мисько, під даний з с. Лосятин 440 
Радченя Мисько, підданий з с. Хотин 457 
Радченя Пилип, підданий з с. Богушівка 414 
Радченя Стецик, підданий з с. Переволока 560 
Раєцький, ротмістр 63
Раєцький Бальтазар, волод. підстароста, посол на сейм 1652 р.

85,258, 329, 342,431, 586, 702, 778, 808 
Ракиченя Мисько, підданий з с. Головин 517 
Раковська Янова Зофія з Соколів, вдова 551, 756 
Раковський Адам, державець 505, 514, 689 
Раковський Ян, дідич 211, 543 
Раковські, дідичі 654, 763 
Ралюченя Мисько, під даний з с. Головин 591 
Рамулт Миколай-Олександр, луц. генеральний канонік і пре

лат, офіціал, острозький пробощ, ксьондз 47,48,69,95,118,
141,168, 187,212,280,281,473,480, 554,612, 614,666 

Раневич Міхал, підданий з Радохівка 440,494 
Ранко (Абрам), син глинського орендаря 62, 121 
Раровський Теодор, королівський ротмістр 279,283 
Расаченко Куц, отаман с. Яськівці 536 
Расковський Ян 72 
Раціборовський Ян, возний 51, 150 
Рачинська Войцехова Гельжбета, державець 563 
Рева Грицько, підданий з с. Передмістя 627 
Ревака Лаврін, війт с. Пляшова 416 
Ревик Олешко, під даний з с. Яблунь 782 
Ревука Гаврило, підданий з с. Михнів 514 
Ревун Грицько, під даний з с. Угринів 440 •
Ревуцький Шимон, міщанин з м. Рохманів 504 
Ревченя Андрій, підданий з с. Злотолин 594 
Редченя Прокіп, підданий з с. Тростянець 484 
Редька Хведір, підданий з с. Ростоки 450 
Редька Якуб, підданий з с. Підбереззя 477 
Редьчич Охрім, підданий з с. Горлівка (Орлів) 500 
Реконович Федір, підданий з с. Медвеже 437 
Ремчицька Гришрова Галшка Внуківна 65 
Репецький Ян, возний 38 
Реченя Микита, гуменник і війт с. Ольшани 269 
Речиць Марцин, підданий з м. Олика 494 
Решітка Іван, під даний з с. Осова 692 
Решотник Іван, підданий з сл. Буки 204 
Ржевуські див. Жевуські 
Ржищівський Адам 104

Рибак Тиміш, підданий з с. Більче 668 
Рибакович Васько, підданий з с. Сичівка 751 
Рибачок Васько, підданий з с. Вичовків 619 
Рибинський (Рибицький) Андрій, коблинський пробощ, 

ксьондз 51, 94 
Рибка Кіндрат, під даний з с. Вітоніж 441 
Рибченя Овдій, підданий з с. Витків 782 
Рибчик Федір, міщанин м. Корчик 701 
Рибчинська Міхалова Маріанна з Ростковських 121 
Рибчинський Міхал 121 
Рибчинський Стефан 64 
Ридзеленя Опанас, під даний з с. Богдашів 480 
Рильський, капітан драгунів з полку Пісочинського 388 
Римар Васько, острозький міщанин 348 
Римаровський Миколай 83 
Ринковий Давид, війт с. Жуків 485 
Рисинський Криштоф, державець 173,499, 586 
Рися, єврейка з м. Звягель, дружина Якушка Шломовича 33 
Рихловський Ян-Ярош, з Мисловичів, державець 511, 584 
Різничок Лаврін, підданий з с. Кошар Старий 765 
Ріпка Грицько, підданий з с. Загорів 436 
Річицька Катерина 554 
Річицька Оршула (Урсула) 554 
Річицький Андрій 94, 308, 309, 554, 678, 683, 706 
Річицький Криштоф 94 
Річицький Олександр 94
Річицький Петро, волин. мечник (згадка за жовтень 1657 р.)

94, 308, 309, 554, 678, 683, 706, 732, 834 
Річицький Юрій, урендовський староста, батько Андрія, 

Криштофа, Олександра, Петра і Яна, дочок Катерини 
і Оршули Річицьких, загинув під час Зборівської битви
1649 р. 43, 76, 94,426,463,472, 554, 561, 769 

Річицький Ян 94, 308, 309, 554, 678, 683, 706 
Рогозинська Янова див. Непокойчицька Кристина 
Рогозинський Адріян 56, 95, 247 
Рогозинський Вавринець 56
Рогозинський Василь, на 1650 р. покійний 64,494 
Рогозинський Дмитро 494, 568, 684 
Рогозинський Костантий 56, 95
Рогозинський Мацей, товариш корогви Петра Фалибовського

56, 95, 140,494 
Рогозинський Олександр 56, 95 
Рогозинський Шимон 56, 95 
Рогозинський Ян 64, 140
Рогозицький Петро, греко-католицький брестський прото

піп 29
Роґавський Степан, міщанин з м. Дорогобуж 482 
Роґалевська Андрієва Єва з Слончевських 757. Див. також 

Венґлинська Шимонова Єва 
Роґалевський Андрій 434,473, 611, 757 
Роґульський Людвік 324, 391 
Роґульський Олександр, поручник корогви Юрія 

Леновського 308 
Роґуська [Войцехова] Катерина, летичівська войська, на

1650 р. покійна 27,479, 573 
Роґуська Мацеєва Зофія з Тиравських 281 
Роґуський Андрій 360, 655, 780 
Роґуський Мацей 281
Роґуський Станіслав, дідич 70 
Родаковська Феліціянова Маріанна 257 
Родаковський Феліціян, ротмістр 230,257, 374 
Родкевич Роман 163
Родкевич Романова Олександра з Тишів Биковських 163 
Родкевич Ян, ватажок козацького загону 180
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Наукрво-довідкрвий апарат

Рожанський Гресько, дубнівський міщанин 112 
Рожинська Янова-Казимирова Євфрузина з Вороничів, вдова 

123. Див. також Секлицька Янова Євфрузина 
Рожинський Ян-Казимир, крем, ґродський писар, загинув 

1649 р. 48, 55, 123 
Розвадовський Павло, ксьондз 309 
Розга Томаш, міщанин з м. Тучин 478
Розражевський Яцько, королівський полковник німецької 

гвардії, ротмістр 58, 104, 133,453 
Рокитницький, королівський ротмістр 385 
Рокицький Войцех, товариш корогви ротмістра Романа Заго- 

ровського 146 
Рокицький Габріель 176
Рокицький Олександр, урядник м. Городок Халаїмів 236 
Роман, підданий з м. Муравиця 460 
Романенко Андрій, переяславський полковник 76 
Романеня Корній, підданий 649 
Романович Мартин, підданий з с. Мильськ 452 
Романович Павло, підданий з с. Полиці 475 
Романович Федір, торчинський міщанин, бурмістр 280,453 
Романовський, ротмістр волоської корогви Єремії Вишне- 

вецького (1649 р.) 68, 258, 259 
Романовський Федір, священик з м. Крупа 130 
Романчич Гриць, підданий з с. Бобичі 700, 727 
Романчук Роман, підданий з с. Княже 425 
Ронжевська Марцинова Теодора з Виґурів, вдова 154, 743 
Ронжевський Марцин, загинув побл. м. Зборів 154 
Ропненя Мануйло, підданий з с. Ледухів 429 
Росно Гієронім, державець 595 
Россен Геронім 137 
Ростковський Федір, возний 354 
Ростковський Якуб 121 
Росток Стефан 206, 228 
Росток Стефанова Кристина з Іваничів 206 
Росток Ян, державець 647
Ростопча Андрій, державець на ординатському праві 

у Владислава-Домініка Заславського 527 
Ростопча Каспер, новгород-сіверський підстолій 162, 322,

342, 632, 725 
Ростопча Касперова Зофія з Бартників 162 
Ростопча Ярош, державець на ординатському праві 

у Владислава-Домініка Заславського 527, 603, 775 
Ростоцькі див. Болбаси Ростоцькі 
Ростунович Улас, підданий з с. Черніїв 628 
Рося Желікова, дубнівська міщанка, єврейка 145 
Рощинич Трупі, бурмістр м. Несухоїжі 486 
Рублій Васько, осавул 115 
Рудавська Феліціянова, державець 653 
Руденький Андрій, міщанин з м. Жорнів 482 
Руденький Федір, підданий з с. Майків 500, 589 
Руденя Степан, підданий, від с. Яполоть та ін. сіл 800 
Рудзевський Миколай, возний 77 
Рудзієвич Ризван, ротмістр татарської корогви 373 
Рудий Васько, підданий з с. Сернички 739 
Рудий Іван, підданий з с. Хижинці 537 
Рудий Мартин, підданий з с. Клембовець 581 
Рудий Фесько, підданий з с. Озденіж 708 
Рудич Костюк, підданий з м. Острожок 795 
Рудкевич Федір, підданий з с. Тотовичі 759 
Рудницький Федір, під даний з с. Коблин 55 
Рудович Гаврило, підданий, від Межиріцької вол. 733 
Рудченя Овсій, покозачений підданий з с. Дерев’янче 90 
Рудько Омелько, підданий з с. Овлочин 759 
Рудько Яцько, підданий з с. Конюхи 780

Рупновська Олександрова Зузанна з Мерзвина 229 
Рупновський Олександр 192,229 
Русаненко Лук’ян, підданий з м. Брагин 534 
Русеня (Грусеня) Павло, підданий з с. Голики 499, 581 
Русинович Павло 238, 349 
Русинович Павлова Анна з Ольшанських 238 
Русинович Берестецька Семенова Катерина з Венґерських, 

у першому шлюбі Жолондовська Миколаєва 39 
Русинович (Русин) Берестецький Богдан, батько Марцина 

Русиновича 42 
Русинович (Русин) Берестецький Марцин 42 
Русинович (Русин) Берестецький Самуель 42 
Русинович (Русин) Берестецький Ян 42 
Русиновська Андрієва Ядвіга з Білецьких 339 
Русиновський Андрій, ротмістр 116, 117, 234, 339, 537 
Русовський Роман, возний 157, 164,281 
Руцький, ротмістр 224 
Руцький Юрій, державець 419 
Руцький Якуб, товариш корогви Вітуського 150 
Ручинський Адам 91 
Рущиць Стефан, державець 523

G
Сава, козацький полковник 58 
Савеня Гаврило, підданий з с. Гать 545 
Савеня Курило, підданий з с. Верхівськ 548 
Савинець Іван, підданий з с. Мольнигів 654 
Савицький, луц. міщанин 149 
Савицький Олександр, слуга 557 
Савицький Томаш, боярин 541
Савицький Юзеф, член Луц. православного братства 74, 332
Савич Гордій, підданий з с. Дубляни 423
Савич Грицько, міщанин з м. Звягель 493
Савич Стефан, державець 652
Савич Яків, підданий з м. Бережниця 769
Савич Ян, міщанин з м. Острог Старий 493
Савка, підданий з с. Бельмяж 485
Савка, підданий з с. Волиця 456
Савка, підданий з с. Закриниччя 576
Савка, підданий з с. Зелинів 834
Савка, підданий, від сіл Немовичі і Чудель 725
Савка, підданий з с. Пашуки 446
Савка, підданий з с. Порськ 446
Савка, підданий з с. Ревушки 521
Савка, Панасів син (Панасович), підданий з с. Городище 615
Савон, підданий з с. Самостріли 636
Савонович Парфен, підданий з с. Головин 746
Савостянчик Іван, під даний з м. Четвертая Нова 452
Савульський Архип, боярин 503
Савченко Остафій, бурмістр м. П’ятка 535
Савченя Андрій, підданий з с. Грозів 574
Савченя Дмитро, підданий з с. Дідовичі 637
Савченя Дорош, міщанин з м. Полонне 571
Савченя Іван, підданий з с. Биричівка 553
Савченя Омелько, підданий з с. Лебеді 659
Савченя Остап, підданий з с. Лебеді 573
Савченя Павло, підданий з с. П’яне 482
Савченя Ярмак, підданий з с. Країв 820
Савченя Ярмол, підданий з с. Ласків 654
Савченя Ярош, бурмістр м. Острог 231
Савчик Іван, підданий з с. Мокрець 652
Савчик Костюк 143
Савчик Павло, війт 526
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Савчик Степан 143
Садильський Матіяш, возний 167
Садинський Стефан, берестецький міщанин 551
Садівничий Васько, підданий з с. Бутятичі 827
Садівничий Лаврін 119,131
Садловський Васько, торчинський міщанин 607
Садловський Федір, торчинський міщанин 607
Садовська Андрієва Федора з Черчицьких 71
Садовський Андрій, з Цешина 71
Садовський Вацлав, жовнір 387
Саєня Пилип, підданий з с. Золочівка 415
Сайко Іван, підданий з с. Радовичі 714
Сак Семен, підданий з с. Войнин 755
Саковець Хома, підданий з с. Княже 557
Сакович Прокіп, возний 259
Сакович Прокіп, підданий з с. Лисів 553
Салабичка Петраш, підданий з с. Амбуків 710
Салик Федір, підданий з с. Липа 430
Салко Ігнат, підданий з с. Хорупань 740
Салолой див. Сололой Іван
Самійло, Верешків син, підданий з с. Голузії 780
Самойленя Тиміш, підданий, від сіл Рівненської вол. 724
Самойлик Матвій, підданий з с. Дорогостаї 460
Самчевська Якубова див. Матчинська Олександрова Реїна
Самчевський Якуб 231
Самчовський Ярош, рівненський війт 79, 118,411 
Санґушко Адам-Олександр, “яснє сосвєцоньш кнєжа єго мл. 

Адамь Апєксаядрь на Кошари Саньгупгько”, волин. воє
вода, маршалок Луц. трибуналу в скарбових справах 30, 
33,50,102,103,143,155,166,209,220,275,282,288,292, 
411, 437, 439, 442, 443, 461, 463, 470, 472, 475, 529, 547, 
569,619,678,679,687, 710, 717, 725, 737, 825, 835, 838 

Сапега (Сапіга) Казимир-Леон (Лев), підканцлер ВКЛ 225, 
534

Сапега (Сапіга) Криштоф, на Несухоїжах, волод. підкоморій 
(згадка 1650 p.), обозний ВКЛ (з кін. 1656 p.), королівський 
ротмістр, полковник ланової піхоти Волин. в. 28, 40, 248, 
291, 354, 358, 486, 525, 597, 648, 649, 672, 797, 806, 829, 
837

Сапега (Сапіга) Криштофова Гелена з Соломерецьких 797 
Сапега (Сапіга) Олександр, метинський біскуп, віденський 

суфраган 357
Сапега (Сапіга) Томаш-Казимир, обозний ВКЛ, королівський 

ротмістр, п. 30.ІІІ.1654 р. 66, 108, 212, 252,435, 456, 460, 
560,611,616,663 

Сапега (Сапіга) Томашева-Казимирова Зофія Монвидівна на 
Дорогостаях, обозна ВКЛ 66, 108,460, 560 

Сапега (Сапіга) Ян, слонімський староста, королівський 
ротмістр, коронний польний писар 135,289,480, 764 

Сапішко Іван, підданий з с. Баїв 456 
Сарбієвський Станіслав, ґрабовецький і коритнянський 

староста 306, 369, 379, 607 
Сарнавський Адам, державець 793, 823 
Сарнецький Станіслав 252 
Сасенко Нестор, отаман сіл Нянівка і Горинь 533 
Сасеня Андрій, корецький міщанин 486 
Сасиновська Юрієва Марина з Митковських, вдова 227,446 
Сасиновський Даніель, з Більча 177, 179 
Сасиновський Костантий, з Більча 177, 179, 668 
Сасиновський Стефан, з Більча (на Більчі) 384, 668 
Сасиновський Юрій, з Більча 65, 177, 179,224,227,446 
Сасиновський Ян, з Більча 177, 179 
Сасько, підданий з с. Вишків 729 
Сасько, підданий з с. Цепорів 757

Сатиєвець Грицько, підданий з с. Молодава 525
Сатченя Гордій, підданий з с. Понебель 668
Сахненя Васько, підданий з с. П’яне 724
Сахник Федір, підданий, від сіл Жабокрики і Ситанка 751
Сахно, підданий з с. Кошатів 520
Сахно Савка, слуга 520
Сахнович Федір, міщанин з м. Локачі 496, 659
Сац Сидір, підданий з с. Руснів 761
Сачкович Олекса, підданий з с. Славожичі 685, 713
Сачковський. Олександр 126
Сватковська Янова Реїна з Волковицьких 386
Сватковський Ян 386
Свентицький (Свенцицький) Войтех, державець 750 
Свентицький (Свенцицький) Юрій, дідич 51, 318, 545 
Свентицький (Свенцицький) Ян 141 
Свентоянський Адам 429 
Свинка Іван, луц. бурмістр 282
Свирид Прокіп, підданий, від сіл Русивль і Капустин 746 
Свиридик Петро, підданий з с. Туриковичі 413 
Свиридович Омелько, під даний, від сіл Острівок і Любахів 621 
Свиридович Тиміш, міщанин з м. Турійськ 577 
Свирська Ґабріелева Анна 389
Свирський Габріель, королівський ротмістр, державець 359, 

374, 376, 533 
Свирський Марцин 276 
Свирський Томаш 438 
Свирські 510, 545, 661
Свистунець Іван, підданий з с. Радів 602, 775 
Свищин Панько, війт сіл Суходоли і Дьогтів 451 
Свищовський Адам, загинув 1648 р. 38 
Свищовський Андрій, дідич 658 
Свищовський Криштоф 81
Свищовський (Свищовський-Щурига) Павло, дубнівський 

міщанин 74, 113 
Свідерський Іван 201
Святополк Четвертенська Полонія, “сосвєцоная кнєжьна 

Полония Чєтвєрьтєньская, в законе будучая”; “велєбьная 
в Пану Богу паньна Пє/иронєла, княжна Чє/ив^тєнская, 
законьницарєкгульї святого Базилсого”, луц. підкоморянка, 
в чернецтві Петронелла 640, 703 

Святополк Четвертенська Захаріяшева Регіна з Хрінницьких, 
кн., луц. підсудкова 59 

Святополк Четвертенська Миколаєва Доміцелла, “яснє сосвє
цоная кнєж. єє мл. Домицєлла з Соломєрєча Чєшвє/ттєнь- 
ская” 291

Святополк Четвертенська Стефанова Катерина з Лешнева, 
“ясьнє сосвєцоная кнєжна єє мл. Катарина з Лишьнєва 
Чєтвєрьтєньская”, брац. підкоморина, у першому шлюбі 
Сронімова Харлеська (Харлинська), луц. старостина 55, 
57, 150, 153, 154, 162, 167, 284, 422, 424, 430, 454, 455,
457,481, 560, 624, 640, 679, 865 

Святополк Четвертенський Андрій, “сосвєцоний кнєжа єго 
мл.” 669, 827

Святополк Четвертенський Вацлав, “шсьвєцоньїй кнєжа єго мл. 
Вацьлав Святопєлк на Чєтьвєрьтьни Чєтьвєрьтєньский”, 
луц. підкоморич 86, 134, 163, 167, 233, 252,290, 295, 303,
349,483, 580, 615, 616, 627, 628, 670, 722, 740 

Святополк Четвертенський Гієронім, “сосвєцоний кнєжа єго 
мл.” 669

Святополк Четвертенський Григорій, “яснє сосвєцоний кнєжа 
єго мл.”, луц. підкоморій 41, 73, 77, 87, 137, 143, 145, 149, 
160, 190,484,496, 500, 523, 526, 580, 589, 835 

Святополк Четвертенський Захаріяш, “кнєжа єго мл. Захар- 
иашь Святополькь на Чєтьвєрьтни Чєтьвєрьтєньский”,
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рациборський староста, луц. підсудок, повітовий рот
містр, на 1650 р. покійний 42,46,48,489, 509 

Святополк Четвертенський Миколай, “яснє сосвєцоний кнєжа 
єго мл.”, мінський каштелян 28, 162, 220, 223, 238, 256,
265,284, 291, 363,450, 532, 615, 670, 707, 745 

Святополк Четвертенський Стефан, “сосвєцоний кнєжа єго 
мл. Стефан Святополкь на Жьівотовє Чєтвєртєньским”, 
брац. підкоморій, маршалок сеймику 1649 р. 41, 75, 
85, 221, 265, 288, 325, 330, 359, 425^27, 452, 458, 459, 
615,616, 670, 707, 738, 740, 855 

Святополк Четвертенський Федір, “сосвєцоньїй кнєжа єго мл.” 
42, 53, 87, 91, 94, 142, 165, 222, 261, 266, 416, 418, 449, 
465, 548, 602, 733 

Святополк Четвертенський Ян, брац. підкоморій, кн. 368 
Святополки Четвертенські, кн. 85 
Святський Щасний, батько Яна Святського 118 
Святський Ян 118
Себастіянович Федір, ковельський міщанин, лавник 430 
Себастіянович Ян, новгород-сіверський войський, посол на 

сейм 1654 р. від Черніг. в. 301, 338, 343 
Севрук Вацлав, державець на ординатському праві у Владис- 

лава-Домініка Заславського 527, 669 
Севрук Матіяш, державець 520 
Севрук Рафал 775, 776 
Севрук Федір, дідич 430, 519, 520, 746 
Севрукова Вацлавова, державець 684 
Седайченя Семен, підданий з с. Перекали 462 
Сезененя Іван, підданий з с. Бочаниця 602 
Секлицька Янова Євфрузина з Воронів, у першому шлюбі 

Рожинська Янова-Казимирова, крем, ґродська писарова 
544, 786

Селецький Олександр, студент Луц. єзуїтського колегіуму 146 
Селецький Семен, підданий, від сіл Новочетвертнянська вол. 

738
Селецький Шимон 329 
Селешин Яцько, підданий з с. Скорч 560 
Селивоненко Юхим, підданий з с. Ханів 141 
Селицький Сулейман, товариш корогви Мурзи Богдановича 

287
Сельський Олександр, ленчицький каштелян, 1657 р. -  

“завідував справами і потребами скарбу коронного” 383 
Селява Антоній, митрополит київ., галицький і всієї Руси, 

архієпископ полоцький 108 
Селянюк Дмитро, підданий з с. Оздютичі 799 
Семашко Андрій, був у татарському полоні 262 
Семашко Миколай, дідич 429 
Семен, війт с. Кровата 429 
Семен, війт с. Пляшівка Мала 416 
Семен, підданий з с. Бібчинці 501 
Семен, підданий з с. Загірці 451 
Семен, підданий з с. Новосілки 719 
Семен, підданий з с. Тараж 745 
Семен, Бакумів зять, дубнівський міщанин 49 
Семен, Туришин зять, підданий з с. Лосятин 457 
Семененя Пилип, підданий з с. Яблунька 466 
Семененя Федір, підданий з с. Пелча 549, 619 
Семенович Іван, міщанин з м. Костянтинів 501 
Семенович Іван, міщанин з м. Степань 723 
Семенович Стефан, підданий з с. Богушівка 760 
Семеняка Сахно, підданий з с. Борисів 493 
Семко, міщанин з м. Тайкури 559 
Сендзицький Андрій, державець 533 
Сенинський Миколай, королівський ротмістр 369 
Сенченя Іван, підданий, від сіл Новочетвертнянської вол. 738

Сенченя Мисько, підданий з с. Воропаї 537 
Сенченя Семен, підданий з с. Тупали 472 
Сенчик Васько, генеральний війт 480 
Сенько, підданий з м. Курчиці 615 
Сеньковський Ян 185 
Сенюта Андрій 218 
Сенюта Вацлав 576 
Сенюта Юрій 417
Сенюта Ляховецька Мойзешова Кристина з Вкринських 103,

721,775
Сенюта Ляховецький Костантий, поборця чотирикратного 

подимного податку у Волин. в. 1654 р. 92, 220, 330, 334,
432, 775, 803,815, 860 

Сенюта Ляховецький Криштоф 330 
Сенюта Ляховецький Миколай 137, 140, 542 
Сенюта Ляховецький Моизеш 92, 103,432, 775 
Сенюта Ляховецький Петро, на 1649 р. покійний 73 
Сенюта Радогоська Семенова Раїна з Ясениницьких 421,453, 

752
Сенюта Радогоський Миколай 430,431 
Сенюта Радогоський Ян 593 
Сенюти 218, 680, 841 
Сенявський 69 
Сеправський Вацлав 70
Сеправський Павло, батько Вацлава Сеправського 70 
Сераковський 311
Сераковський Петро, пріор Київ, домініканського монастиря, 

ксьондз 188 
Сергієня Андрій, підданий з с. Гольче 621 
Сергієня Грицько, підданий з с. Олибів 482 
Сергієня Іван, підданий з с. Поцеровичі 479 
Сергієня Хома, підданий, від с. Ставок та ін. сіл 522 
Сергієць Петро, підданий з с. Мізочок 498 
Сергій, підданий з с. Панасівка 502 
Сергійович Іван, війт с. Пуцеревичі 711 
Сергійчук Галина Степанівна, старший науковий співробітник 

ЦЦІАК України 20 
Сергунець Хвесько, підданий з с. Воютин 765 
Серебриська Станіславова Олександра з Єничів 350, 760 
Серебриський Олександр 103 
Серебриський Станіслав, з Цицова 350,485,497, 631 
Середа Ігнат, підданий з с. Жалинка 525 
Серховецька Павлова Марина 181 
Серченя Гаврило, підданий з с. Князь-Село 599 
Сестровитовська Абрамова Теофілія з Коморовських 372 
Сестровитовська Криштофова Анна з Свентицьких 51, 52 
Сестровитовський Абрам, черніг. підстолій 372, 763 
Сестровитовський Даніель 372, 763 
Сестровитовський Криштоф 51 
Сестровитовський Ян 470, 547, 710, 757 
Сестрович Себастян, люблінський міщанин, кушнір 384 
Сигізмунд-Август (Сигізмунд II Август), польський король 

193, 324
Сигізмунд III (Сигізмунд III Ваза), польський король 66
Сидір, підданий з с. Осова 696, 719
Сидір, шинкар 147
Сидко, під даний з с Любахів 433
Сидоренко Васько, кролевецький житель 339
Сидоренко Мар’я Якимівна, дружина Васька Сидоренка 339
Сидореня Грицько, підданий з с. Новосілки 804
Сидореня Демко, підданий з с. Кольчин 618
Сидореня Іван, підданий з с. Туличів 736
Сидченя Павло, підданий з с. Навіз 459
Сидькович Іван, підданий з с. Кошар Старий 463
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Сидюк Каліш, підданий з с. Жолобів 492 
Силень див. Шильневич 
Силич Даніель, державець 534 
Силич Криштоф, шляхтич Черніг. в. 115 
Сильневич див. Шильневич
Силява Павло, провізор Луц. православного братства 384, 385 
Симон, підданий з с. Монастирська Волька 510 
Симоненя Мисько, дубнівський міщанин 114 
Симонович Макарій, чернець Тригірського монастиря 106 
Сингаєцькі 103 
Сингаєвський 287
Сининська Катерина з Комарова Струсівна 245 
Синицький Станіслав 251 
Синицький Стефан, слуга 535 
Синчилик Тиміш, підданий з с. Мирків 642 
Синявський, коронний ротмістр 287 
Сипора, єврейка, вдова острозького орендаря Юська 

Носановича 124 
Сиракович Юрко, підданий з с. Країв 671 
Сировченя Юсько, підданий з с. Завадинці 518 
Сиромет Іван, торчинський міщанин 280 
Сирота Стефан, міщанин з м. Гоща 743 
Ситаленя Олекса, підданий з м. Ташки 677 
Сич Юсько, підданий з с. Залісці 470 
Сичевич Оксентій, волод. міщанин 464 
Сиченя Василь, підданий з с. Жилинці 588 
Сиченя Василь, підданий з с. Соснівка 591 
Сичик Дмитро, підданий з с. Любитів 608 
Сікорська Янова Марина 311 
Сікорський Ян 311
Сіножацький Криштоф, черніг. хоружий 288 
Сіркович Яцько, під даний церкви у м. Володимир 749 
Сіхоз, татарин з м. Острог 70 
Січевський Базилій, слуга 534
Січеня Васько, підданий, від сіл Богурин і Коростова 488
Скавінська Янова Зофія з Бліжковських 119
Скавінський Ян 119
Сказинський Ян, возний 394
Скале, капітан німецької рейтарської корогви 286
Скалченя Охрім, підданий з с. Копилля 607
Скарбошевський Павло-Станіслав, дідич 603
Скарга Панас, підданий з с. Перемиль 694
Скаржевська Зофія з Ярмолинських 124
Скаржевський Войцех 236
Скаржевський Костантий 71, 124
Скаржевський Станіслав, державець 124, 751
Скаржевський Томаш, державець 124, 751
Скаржевські 71
Скаржинський Миколай, війт з м. Кам’янка 532, 533 
Скаржинський Станіслав, державець 535 
Скармировський Марцин 135, 143 
Скашевський Миколай, бєльський хоружий 189,202 
Скибицький Андрій, ректор Ярославського єзуїтського 

колегіуму 138, 152 
Скибицький Шимон, священик “релігії грецької*” 206 
Скибка Матвій, під даний з с. Роговичі 739 
Скибка Матіяш, під даний з с. Твориничі 739 
Скидан Мисько, підданий з с. Кораблищі 786 
Скипор Андрій, дідич 31 
СкипорЯн, дідич 31, 71, 187, 739 
Скипор Янова, дідич 739 
Скирський Миколай, державець 504 
СкірмонтЯн 159
Скляр Павло, колківський міщанин 148

Скниловський Войцех, дідич 459, 706, 763 
Скобелка, дубнівський передміщанин з с. Сурмичі 119 
Сковородка Климентова, державець 593 
Сковородка Семен 518, 594 
Сковородка Шимон 255
Сковородка Шимонова Олександра Промнейківна 39 
Сковородка Юрій 794, 800 
Скойтин Юхим, під даний Санґушка 166 
Скок Федько, під даний з с. Пулганів 418,460 
Сколиба Миколай 146
Скоморовський Ян, шляхтич з м. Озеряни 697 
Скопирович Іван, острозький міщанин 151 
Скоповська Станіславова Маріанна з Дяківських 251 
Скоповський Станіслав 251 
Скоропад Яхник, підданий з с. Панівці 536 
Скоропуженя Іван, підданий з с. Озерне 636 
Скороход Іван, міщанин з м. Краснопіль 537 
Скоруп Павло, підданий з с. Тютківці 756 
Скору пка Падлевський Казимир, державець 457 
Скотницький Криштоф, державець 536, 646, 776 
Скотченя Іван, підданий з с. Затурці 821 
Скочко Іван, війт с. Затурці 570, 630 
Скочко Хома, підданий з с. Кричильськ 521, 596 
Скочкович Себастян, возний 123, 313 
Скребець Павло, під даний з с. Чижівка 516 
Скрипецький Антон, возний 204 
Скрипецький Парфен, возний 236 
Скрипка Кіндрат, підданий з с. Растів 721 
Скрипник Л. Г., автор 867
Скрипченя Васько, під даний з с. Перемишель 512 
Скрипченя Мартин, під даний 552 
Скрипчук Сидір, підданий з с. Новосілки 479 
Скрипчук Харко, підданий з с. Новосілки 629 
Скробаненя Марко, муравицький міщанин 616 
Скроцький Ян, ломжинський підстолій, ротмістр 276 
Скугрий Хвесько, підданий з с. Порськ 689 
Скуйбіденя Грицько, під даний з с. Бабин 646 
Скупчик Ігнат, підданий з с. Пузирки 510 
Скуратович Томаш (Тиміш), підданий з с. Коростятин 478 
Скуратовські 103
Слабковський (Стемпковський) Криштоф, ротмістр Єремії 

Вишневецького 176 
Слабош Стефан, острозький протопіп 89 
Славецький Войцех, загинув 1648 р. 178 
Славецький Євстафій-Станіслав, товариш корогви, державець 

177, 178, 534 
Славецький Ян, державець 534 
Славинський Олександр, дідич 291
Славинський Ян-Станіслав, стародубський мечник, ротмістр 

249
Слежинський Ян 186
Слизень Болтутович Костантий, луц. міщанин, бурмістр 86, 

135, 173, 177, 204,221 
Сліпецький Іван, острозький священик 89 
Сліпий Собек, міщанин з м. Кунів 496 
Сліповронська Адамова, державець 718 
Сліповронський Адам, державець 517, 604 
Словик Трохим, міщанин з м. Острів Новий 481 
Слончевська Янова Анна з Кричовських, у першому шлюбі 

Приборовська Янова 62 
Слончевський Іван, міщанин з м. Острів Новий 422 
Служевська Андрієва Гелена 190 
Служевський Андрій 190, 538
Служевський Станіслав, королівський ротмістр 311, 380
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Слупська, державець 517 
Слупська Войцехова Зузанна, державець 348 
Слупський Войцех, державець 501 
Случка Матвій, війт с. Сикунь 483 
Смалах Омелько, підданий з м. Курчиці 745 
Смаль Лаврін, підданий з м. Гриців 470 
Смаль Мисько, отаман с. Пщів 535 
Смаль Мисько, підданий з с. Рокині 442 
Смалько Лучка, підданий з с. Перепілки 810 
Смеркитик Семен, підданий з с. Осьмиговичі 547 
Смидецький Януш, возний 41
Смиковська Юрієва Катерина з Шибинських 108,434 
Смитковська Станіславова Гельжбета (Галшка) з Мешков- 

ських, у першому шлюбі Тулковська Самуелева 41, 42,
101, 125, 254,472, 683, 788 

Смоляничок Левко, підданий з с. Теслугів 452 
Смотрицький Мелетій, автор “Граматики” 18 
Сніжка Кузьма, під даний, від сіл Морозівка і Сінча 692 
Снітовський Іполит, ротмістр волонтерської корогви з полку 

Міхала Криси 335, 336, 344, 370 
Снітовський Крипггоф-Олександр, ротмістр, інфаміс 338,

343, 359 
Снятинський Себастіан 34
Собеська Якубова Теофіла, краківська капггелянова 420,479, 

483, 712, 777
Собеський Ян, яворівський староста, коронний хоружий 307, 

385
Собеські, дідичі 606, 661, 755 
Собко Іван, підданий з с. Жаврів 504, 568 
Соболь, єврей, державець 822 
Собот Лук’ян, підданий з с. Новий Став 768 
Соботкевич Самуель, суколектор поборці подимного податку

1653 р. 295 
Совеня Микита, підданий з с. Піщанка 579 
Совинський Андрій, державець 96, 798 
Совинський Васько, підданий з с. Лисиче 796 
Созанський Стефан, возний 152
Созонович Теодор, провізор Луц. православного братства 385 
Сокіл, бузький земський писар, державець 471,473 
Сокіл Андрій 64, 83, 156 
Сокіл Андрієва Анна 64, 83
Сокіл Миколаєва Катерина з Смиковських, дідич 38, 79,472 
Соколенко Васько, підданий з с. Нове Поле 532 
Соколовська Войцехова Агнешка (Ягнішка) з Модревських, 

вдова 164, 537 
Соколовська Янова Зофія з Проскур Сущанських 125 
Соколовський Андрій, королівський секретар 125,164,186, 346 
Соколовський Войцех, вбитий козаками 164 
Соколовський Войцех, державець 577
Соколовський Олександр, поручник корогви Яна Пісочин- 

ського 314
Соколовський Станіслав, бидгоський каштелян, дибівський 

староста 41, 93, 225,289, 317,415,474, 612, 738 
Соколовський Ян 125 
Сокольник Максим, луц. міщанин 221 
Сокольник Семен, луц. міщанин 221 
Сокор Самуель 113
Солайський див. Шолайський Ґієронім 
Соліборський Ян 165
Соловицький Теодор, суколектор поборці 117, 130, 282, 319, 

411,445
Сологуб Юрієва Марина з Голубів 130 
Сологуб Юрій, державець 641 
Солодовник Іван, підданий з с. Збитин 580

Сололой (Салолой) Іван, підданий 217,235
Соломяник Васько, підданий з с. Тростянець 795
Солоневська Самуелева Теодора 82
Солоневський Самуель 459
Солтан Олександр, на 1649 р. покійний 80
Солтан Сульницький Олександр 107, 766
Солтан Шпраський Олександр 550
Солтикевич Миколай, жовнір 323
Сольник Данило, підданий з с. Коритниця 755
Соляник Лесько, підданий з с. Колодії 430
Сора, дружина Лейба, з м. Дубно 102
Сорока Васько, підданий з с. Кам’яниця 824
Сорока Мисько, під даний з с. Семенів 613
Сорока Ян, під даний з с. Друхів 783
Сороченя Васько, підданий з с. Кошатів Великий 476, 771
Сосницька Томашева Анна 757, 798
Сосницький Томаш, реєнт Луц. земської і каптурової (1648 р.)

канцелярії, державець 66, 80, 150, 286,486,611, 726 
Сосновський Теодоріуш (Теодосій), унівський і четвертнян- 

ський архімандрит 73,109 
Сохацький, реґіментар, поручник татарської корогви 70,143 
Сохор, берестецький єврей, орендар корчем 123 
Социн Лелій, засновник аріанства в Речі Посполитій 841 
Социн Фавст, засновник аріанства в Речі Посполитій 841 
Сошинський, королівський ротмістр 349 
Сошинський Костантий, полковник надвірного війська 

Самуеля Корецького, державець 165,216, 629, 735 
Сошка Гапон, підданий з с. Вирова 502 
Спасовський Флоріян 468 
Спачок Савка, підданий з с. Пекалів 626 
Співак Корній, під даний з с. Радомишль 428 
Спілченя Денис, під даний з с. Зарудця 456 
Спульський Васько, торчинський міщанин 279 
Ставецька Григорова Катерина, вдова, державець 533 
Ставецький Павло 107 
Ставська Станіславова, державець 504, 618 
Стадник Максим, підданий з с. Пелза 439 
Стадникович Тиміш, підданий з с. Іваничі 617 
Станіслав, підданий з с. Борухів 624 
Станіславова Галька, дубнівська міщанка, балвірка 67 
Станіславська Криштофова Зофія з Кобильських, державець

307, 335,422, 609, 766 
Станіславський Казимир 85, 831, 832 
Станішевська Анна, племінниця Петра Станішевського 28 
Станішевська Войцехова Теодора з Підгородинських 232 
Станішевська Петрова Галшка (Гельжбета) з Гулевичів 28,61,

155,214, 217,283, 313, 316, 585, 586, 729, 765 
Станішевський Войцех, з Великих Станішевичів 28, 47, 232,

332, 746,811 
Станішевський Петро 28, 61, 85,267,279, 585 
Станкар Адам 66
Станкар Петро, городельський підстароста, грабовецький 

войський, королівський секретар 389,393, 399,475 
Станкар Станіслав, державець 425,454 
Станкар Станіславова 687 
Станкевич Гришко, міщанин з м. Краснопіль 537 
Стано Адам 257 
Станцевич Казимир 144, 154 
Станченя Карпо, підданий з с. Куліші 532 
Стапковський Криштоф, ротмістр Єремії Вишневецького 

159, 161
Старинчик Федько, підданий з с. Черемошне 465 
Старицький Олександр, державець 478, 560,612, 796 
Старицький Юрій Олександрович, державець 796
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Старуський Ян, студент Луц. єзуїтського колегіуму 133 
Старчевич Юсько, підданий 503 
Старченя Зень, підданий з с. Холопи 804 
Старшевський Андрій, ксьондз 190 
Стасеровський Станіслав, слуга Яна Замойського 393 
Стасько, підданий, від сіл Голятин Старий і Колмовичі 429 
Стаськович Якуб, підданий з с. Кононичі 461 
Сташевич Павло, підданий, від м. Четвертая Стара 

йс. Залюбич 616 
СташкевичЯн 161
Стельмах Демид, міщанин з м. Андріїв 477 
Стемпковська Адамова 436,472
Стемпковська Ґабріелева Зофія з Конецпольських, брац.

каштелянка 38, 133, 160 
Стемпковська Даніелева Гелена-Галярія, донька Миколая 

Киселя, волод. старостина 311, 700, 736, 741 
Стемпковська Флоріянова Олександра з Іванчичів, “второго 

розьвєдєного мальжєньства”, у першому шлюбі Хребто- 
вич Янова 207 

Стемпковський див. Слабковський Криштоф 
Стемпковський Адам 286,436,437,472 
Стемпковський Ґабріель, на Несвічі, брац. каштелян, пол

ковник посполитого рушення Волин. в. 1649 p., ротмістр, 
п. в кін. 1655 р. 28, 38, 50, 58, 63, 67, 75, 89, 92, 109, 114, 
123, 133, 138, 139, 143, 166, 191, 198, 217, 218, 225, 233,
274, 286, 324, 342, 344, 423, 441, 476, 485, 491, 585, 625,
634, 748, 810

Стемпковський Даніель-Стефан, на Несвічі, син Стемпков- 
ського Ґабріеля, волод. староста, волод. дідичний війт, 
ротмістр, посол на сейм 1653 р. 27, 57, 69, 92, 143, 155,
157, 190, 215, 274, 305, 311, 324, 370, 374, 415, 471, 488,
598, 599, 664, 700, 736, 741, 750, 756, 765 

Стемпковський Флоріян, на 1648 р. покійний 119 
Степан, підданий з с. Водиради 471 
Степан, підданий з с. Уїздці 67 
Степаненя Іван, підданий з с. Коршів 459 
Степаниха, піддана з с. Іваниничі 38 
Степанович Павло, підданий з с. Моквин 500, 585 
Степанович Хома, підданий з с. Зубильне 430 
Степановченя Юхим, підданий з с. Жалин 825 
Степанчик Іван, підданий з с. Мирогоща 706 
Степанчик Федір, підданий з с. Боратин 416 
Степанчук Іван, підданий з с. Чаплин 732 
Степчинська Зофія з Надаржинських 120 
Стетченя Семен, підданий з с. Красне 739 
Стефан див. Ізраїль Лейбович 
Стефан, війт с. Селець 473 
Стефан, зять коваля Пилипа, з с. Узлазня 591 
Стефан, острозький скляр 80 
Стефан, підданий, від сіл Видерта і Данники 475 
Стефан, підданий з с. Буща 485 
Стефан, підданий з с. Глинки 487 
Стефан, підданий з с. Кривичі 669, 711, 712 
Стефан, підданий, від сіл Сурмичі та ін. 570 
Стефан, підданий з с. Харуча 635 
Стефан, священик з м. Литовеж 133, 173 
Стефан, Рибаків зять, підданий з с. Вороблівка 537 
Стефан, Стадників син 52 
Стефанович Кузьма, міщанин з м. Птича 779 
Стефанович Філон, підданий з с. Доротиші 28,29 
Стефанович Ярош, кролевецький ратушний писар 323 
Стефановський Ян, ксьондз з Острозького єзуїтського 

колегіуму 385
Стеценя Юсько, підданий, від сіл Кошар Старий і Городе- 

лець 443

Стець, підданий з с. Кам’яниця 548
Отецький Ян 346, 533
Стецько, підданий з с. Шибин 489
Стецько, під даний Казимира Нарушевича 734
Стецькович Іван, підданий з с. Порванче 413
Стецюкович Ювхим, підданий з с. Воютин 652
Столяр Стефан, луц. міщанин 111
Стома (Штома) Ян 414,450, 623, 710, 760
Стороженко А. В., автор 18
Сторченя Хвесько, підданий з с. Холонів 800
Сторчик Лаврін, підданий, від сіл Володимирецької вол. 615
Стралка Самуель, державець 675, 771
Стралковська Станіславова Єва з Кевличів, у першому шлюбі 

Вишпольська Мойсеєва 182 
Стралковський 33, 97, 592 
Стралковський Войцех, слуга 167 
Стралковський Марцин, ропгмістр полку Олександра 

Конецпольського 278 
Стралковський Ян, державець 529 
Страшеня Степан, підданий з с. Погорільці 147 
Страшеня Яцько, підданий з с. Погорільці 43 
Страшко Віктор Васильович, провідний науковий співро

бітник ЦДІАК України, один з упорядників цього видання 
18,20,21 

Стремеський Адам, ротмістр 155 
Стрешковська, державець 48 
Стрзалка Патрей, підданий з с. Янкевичі 774 
Стрибилі, подружжя, дідичі 425, 616 
Стрибиль Абрам 140, 160, 165, 173, 188, 190, 228,248,266 
Стрибиль Михайло 139, 140, 188 
Стрибиль Михайлова Анна з Літинських 188 
Стрибиль Стефан, на Филиповичах 174, 188, 198,214,245 
Стрижовський Ян, королівський ротмістр 270,282 
Стринадка Іван, підданий 779 
Стріленя Стецько, підданий з с. Новосіпки 424 
Стрілець Войтко, підданий з с. Селище 597 
Стрільбицький Григорій, реєнт Волод. земського суду 88, 

112,113
Стрільбицький Олександр, жовнір корогви Реміяна Єльця 

227
Стрільбицький Якуб, черніг. чашник, посол на сейм 1652 р. 

240
Стрільницький Даніель, батько Філона Стрільницького 76 
Стрільницький Міхал, державець 529 
Стрільницький Філон 76 
Струницький Юрій, лавник з м. Володимир 434 
Струнський Грицько, підданий з с. Попівці 499 
Струтинська Олександрова Малґожата див. Куперська Анто- 

нієва Малґожата 
Струтинська Олександрова Олександра з Бронницьких 209 
Струтинський Олександр 209, 368 
Струченя Гордій, підданий з с. Плоска 614 
Ступич Антон, підданий з м. Славутин 513 
Сугак Самуель, милятинський боярин 329 
Сугак Ярош, милятинський боярин, брат Самуеля Сугака 329 
Судятинський Василій, підданий з с. Волохи 533 
Суєта Томаш, возний 154 
Сулас Якуб, товариш корогви 167 
Сулимирська Петрова Анна з Ободенських, вдова 285 
Сулимирський Петро, брац. ловчий 163 
Сулимовський Ян, поручник 86, 144 
Сулковський Єронім 454 
Суловський, державець 525, 597, 649 
Сульженя Оксен, підданий з с. Мшакви 478
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Сульман Костантий 145 
Сульхаченя Назар, підданий з с. Бочаниця 470 
Сулятицький, ротмістр 262 
Суморока Іван, підданий з с. Коршів 749 
Супрун, підданий з м. Рівне 487 
Супрун, підданий з с. Григоровичі 773 
Супрун, підданий з с. Калусів 670 
Супруненя Фесько, любартівський міщанин 97 
Супрунець Васько, підданий з с. Шклинь 610 
Супрунович Каленик, підданий з м. Бережниця 523 
Супрунович Матвій, підданий з с. Рокині 770 
Супрунович Опанас, підданий з с. Сатиїв 563 
Супрунчик Ісай, підданий з с. Ступне 508 
Супрунчик Панас, підданий, від належних до м. Жорнів 

населених пунктів 651 
Сурайко Іван, підданий з с. Ляшки 447 
Сурин Олександр, жит. войський 346 
Сурини 103
Сурмач Ігнат, підданий з с. Здовбиця 514 
Сусел Мокій, підданий з с. Арештів 784, 789 
Сусловський Гаврило, підданий Станіслава-Альбрихта 

Радзивілла 823 
Сухарчук Лазар, підданий з с. Борисковичі 513 
Сухих Лідія Андріївна, провідний науковий співробітник 

ЦЦІАК України, один з упорядників і науковий редактор 
цього видання 20, 21,407 

Сухленя (Сухличеня) Петро, підданий, від с. Плоска та ін. сіл
613,719, 775 

Суховеня Андрій, підданий з с. Переволока 478 
Суховецький Іван, возний 64 
Суховія Яким, підданий з с. Мирогоща 763 
Суходольська Абрамова 503
Суходольська Адамова Маріанна з Понятовських 150 
Суходольська Андрієва Гелена з Брусилова Киселівна, літин- 

ська старостина 262, 383 
Суходольська Зофія 563 
Суходольська Марина 563 
Суходольська Петрова Анна з Забавських 96, 781 
Суходольська Петронелла 563
Суходольська Станіславова Кристина з Дахновичів 563 
Суходольська Станіславова Сабіна, вдова 180, 237, 238, 

245, 292 
Суходольський 799
Суходольський Андрій, літинський староста, полковник Вла- 

дислава-Домініка Заславського, королівський полковник, 
ротмістр 55, 135, 143, 200, 204, 207, 247, 262, 293, 307, 
312, 317, 334-336, 341, 343, 344, 348, 356, 360, 370, 371, 
374, 383,466, 534, 764, 771, 838 

Суходольський Андрій, малолітній син Станіслава Суходоль- 
ського 563

Суходольський Миколай, літинський староста, ротмістр 394 
Суходольський Станіслав, батько малолітніх Андрія, Зофії, 

Марини і Петронелли Суходольських, ротмістр волоської 
корогви 332, 355, 356, 374, 563 

Суходольський Стефан 305 
Суходольський Францішек, поручник 370 
Суходольський Ян-Казимир 247 
Сухоніс Федір, луц. міщанин 152
Суша Якуб (Якоб), адміністратор добр Волод.-Брестської 

єпископії, холмсько-белзький єпископ 340, 781 
Сушка Максим, підданий з с. Топільне 478 
Сущевська Мацеєва Раїна з Красовських 62 
Сущеня Гаврило, підданий з с. Угринів 824 
Сущеня Данило, підданий з с. Добрятин 664

Сущикович Севастіян, підданий з с. Бруховичі 436 
Сханик Грицько, підданий з с. Кошівська Волька 423 
Stolicki Jaroslav, автор 849, 851

Таборенко Михайло, посол від Війська Запорозького на сейм 
1652 р. 249,253 

Таборовський Олександр 257
Таборовський Ян, батько Олександра Таборовського 257 
Таланко Яцько, підданий з с. Порванче 476 
Талащиха Гася, дубнівська міщанка 40 
Танський Ян, возний 344 
Тарабарка Ян, підданий з м. Гулевичів 492 
Тарадина Овсій, війт м. Чорнобиль 534 
Таралик Іван, коваль, підданий з с. Поридуби 544, 756 
Тарасеня Андрій, підданий з с. Дуліби 724 
Тарасеня Савка, підданий, від сіл Олицької вол. 494 
Тарасів Грицько, з с. Іванне 112 
Тарасович Фесько, підданий з с. Жалин 518 
Тарасович Юрко, підданий з м. Бережниця 593 
Тарасовський Адам, королівський ротмістр татарської 

корогви 302 
Таргоцький Остафій, слуга 533 
Тарнавський Казимир, державець 754 
Тарнавський Сидір, бурмістр м. Лешнів 479 
Тарнавський Ян 285 
Тарновський Корнеліуш 680 
Татиянич Вакула, підданий з с. Божів 543 
Татомир Прокіп, маршалок сеймику Черніг. в. 1651 p., посол 

на сейм 1652 р. 240, 857 
Тачавецький Миколай, київ, граничний коморник 119 
Тежик Павло, підданий з с. Страклів 665 
Тележинський, королівський ротмістр 374 
Тележинський Вацлав 147, 177, 179 
Тележинський Ян, державець 508 
Телефус Петро-Феліціян 353 
Теліга, покозачений олександрійський міщанин 200 
Телюк Хома, підданий Костантого Любомирського 571 
Телякович Іван, возний 177
Теодорович Іосиф, намісник Білостоцького монастиря 70 
Терешко, з м. Лохвиця 360 
Терешко, міщанин з м. Лабунь Новий 462 
Терешко Андрій, підданий з с. Шостаків 460 
Терешкович Максим, підданий з с. Ольбле 443 
Терещеня Борис, підданий з с. Вольбарів 514 
Терещеня Данило, підданий з с. Бранів 458 
Терещеня Савка, підданий з с. Вельбичі 412 
Терещеня Яцько, підданий з с. Дуліби 525 
Терещик Павло, підданий з с. Яровиця 211 
Терпиловські, подружжя з м. Дубно 82 
Тесля Миколай, підданий, з передмістя Луцька 608 
Тесля Радко, під даний, від сіл Рудка і Вороничі 622 
Тетеручок Лесько, війт с. Овадне 545
Тетеря (Тетерів) Павло, реєнт Волод. гродської канцелярії, 

переяславський козацький полковник 9,29, 30, 114,290 
Тивон Демид, підданий з с. Колпитів 422 
Тивончук Стефан, під даний з с. Поповичі 760 
Тилицька Юрієва Зофія 90 
Тилицький Юрій 90
Тильминовець Сільвестр, підданий з с. Бруховичі 497 
Тиля, луц. міщанка, єврейка, дружина Мосія Абрамовича 292 
Тимінська Самуелева Олександра 215. Див. також Ґолковська 

Олександрова Олександра
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Тимінський 153
Тимінський Юрій, державець 495 
Тиміш, війт с. Линівка 782 
Тиміш, підданий з с. Вітоніж 791 
Тиміш, підданий з с. Воскодави 572 
Тиміш, підданий з с. Двірець 704 
Тиміш, підданий Луц. кафедрального костелу 742 
Тиміш, священик з м. Литовеж 133, 173 
Тимко, підданий з с. Іванківці 772 
Тимошевич Василій, міщанин з м. Острог Новий 558 
Тимошевич Карпо, підданий з с. Підліски 490 
Тимошенко Кузьма, підданий з с. Корчів 537 
Тимошеня Іван, підданий з с. Андрусіїв 685, 713 
Тимошеня Лук’ян, підданий з с. Ружин 470 
Тимошеня Семен, підданий з с. Воютин 425 
Тимошко Левко, підданий з с. Жджарки Малі 809 
Тимошкович Тиміш, підданий, від с. Ставок та ін. 577, 720 
Тимченя Грицько, підданий з с. Вичовків 489 
Тимченя Мисько, підданий з с. Маща 529 
Тимчик Іван, підданий з с. Радовичі 778 
Тиндиченя Карпо, підданий, від с. Омельна та ін. сіл 738 
Тиравський Еразм, дубнівський староста 58 
Тираник Лазар, підданий з с. Мильськ Новий 690 
Тирачевський Ґабріель, з м. Дубно 93 
Тирачевський Стефан, з м. Дубно 93 
Тискеня Ювхим, підданий з с. Урвенна 622 
Тиський Миколай, поручник з корогви Станіслава Яницького 

236
Титькович Гаврило, підданий з с. Седмярки 752 
Тихненя Іван, підданий з с. Підгайці Великі 422 
Тихненя Савка, покозачений підданий 170 
Тихно Іван, підданий з с. Підгайці Великі 657 
Тихоні Іван, підданий, від сіл Горохівської вол. 612 
Тиша Биковська Єремієва Тетяна з Єрличів 163 
Тиша Биковська Теодорова Маґдалена з Пісочинських, дер

жавець 144, 538 
Тиша Биковський Габріель, брат Міхала Тиші Биковського

102, 124, 144, 165, 179, 185, 214,236, 359, 533, 537, 538 
Тиша Биковський Єремія 106 
Тиша Биковський Лев 49, 145, 249
Тиша Биковський Міхал (Михайло) 102, 124, 144, 165, 179, 

236, 359, 533, 537, 538 
Тиша Биковський Павло 185 
Тиша Биковський Теодор, дідич 538 
Тиша Биковський Ян 163, 185, 236 
Тишевич Андрій, державець 508 
Тишетченя Крат, підданий з с. Зобрин 460 
Тишецький Стефан, посол до короля 1656 р. від сеймику 

Волин. в. 379 
Тишик, звягельський полковник 14, 104 .
Тишиненя Сас, підданий, від сіл Олицької вол. 604 
Тишівець Васько, під даний з с. Андруга 421 
Тишкевич, поручник корогви Київ. в. 90 
Тишкевич Абрамова Барбара з Харлинських, матір Щасного 

Тишкевича 152
Тишкевич Антоній, брестський воєводич, надвірний марша- 

лок ВКЛ 103
Тишкевич Криштоф, з Лоґойська, житом, староста, київ, під

чаший, брестський воєводич, черніг. воєвода (1655 p.), 
коронний реґіментар, королівський ротмістр, маршалок 
сеймиків 1650 і 1655 pp. 96, 115, 119, 137, 181, 185, 189, 
227,238,240, 247-249, 341, 345, 347, 357, 392, 855-857 

Тишкевич Стефан, з Лоґойська, державець 90 
Тишкевич Самуелева-Огієва Галшка з Беневських, вдова 192

Тишкевич Самуель-Огій, загинув 1648 р. 192 
Тишкевич Станіслав, київ, чашник 181,246 
Тишкевич Щасний 152 
Тишкевичі 162
Тишко, підданий з с. Миньківці 513
Тишкович Іван, підданий з с. Буяни 754
Тишковська Анна, державець 506, 588
Тищеня Васько, підданий з с. Рудка 423
Тищеня Веремко, під даний з с. Верба Мала 610
Тищеня Гарасим, підданий з с. Двірець 546
Тищеня Іван, підданий з с. Голишів 422
Тищеня Іван, підданий з с. Цвіля 535
Тищеня Карпо, підданий з с. Лаврів 473
Тищеня Микита, підданий з с. Куликовичі 490
Тищеня Юсько, підданий з с. Мильськ 452
Ткач Іван, міщанин з м. Немиричів 415
Ткач Мартин, міщанин з м. Гоща 466
Ткач Міхал, підданий з м. Корчик 556
Ткач Петро, дубнівський міщанин 83
Тобіяш Жунделевич, єврей з м. Мосор 682
Товстиченя Семен, під даний з с. Окорськ 472
Токаревський Макарій, пінський ігумен, овр. архімандрит 121
Токарський, олицький староста 352
Толкачик Хома, під даний з с. Озденіж 448
Толочко Лесько, дубнівський міщанин 102
Толстий Андрушко, підданий з с. Ростоки 431
Толстякович Ян 370
Толстякович Янова Олександрова з Перекладовських 370 
Томашеня Іван, підданий з с. Ришавка 533 
Томащеня Оксентій, підданий з с. Черняхів 790 
Томицький Петро, ротмістр 88 
Топоровський Роман, державець 513 
Торговський Іван, підданий з с. Завалля 590 
Торговський Іван, підданий з с. Мощаниця Велика 590 
Торопович Яцько, підданий з с. Пуцеревичі 430 
Торулька Свхим, підданий з с. Рикани 748 
Тосючок Петро, підданий з с. Русовичі 750 
Трач Гаврило, підданий з с. Верхи 678, 706 
Трачевська Олександра з Костюшковичів 302 
Трачевський Войцех, син Олександри Трачевської 302 
Трачевський Федір 423,495
Трачик Роман, підданий, від сіл Борки і Лосятин 440 
Требинський Миколай, возний 42
Тремеський Адам, ротмістр корогви з полку Владислава- 

Домініка Заславського 140 
Третяк Криштоф, ротмістр 182, 216 
Третяк Криштофова Анна з Мервинських 182 
Третякович Давид, підданий з с. Хорохорин 418, 664 
Трецеський Станіслав, державець 528, 589 
Тригубенко Фесько, під даний з с. Серединці 446 
Тризна, чернече ім’я Йосиф (Юзеф), архімандрит Києво-Пе- 

черського монастиря 83, 92, 114, 115, 117, 143, 149, 177, 
185, 248, 270, 549, 632 

Триміський Адам, державець 516, 596 
Трипольська Парфенова Федора з Ставецьких 114,238 
Трипольська Петрова Олександра з Огієвських 341 
Трипольський Андрій Парфенович 113, 114, 238 
Трипольський Василій Федорович 535 
Трипольський Василь Андрійович 95 
Трипольський Геліяш Андрієвич 535 
Трипольський Іван Андрієвич 95, 535 
Трипольський Иосиф Парфенович 113, 114 
Трипольський Олександр Германович 535 
Трипольський Олександр Парфенович 113, 114, 238
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Трипольський Остафій Парфенович 113,114,163 
Трипольський Павло Василевич 535 
Трипольський Павло Парфенович 113, 114,238 
Трипольський Петро Германович 535 
Трипольський Степан Федорович 535 
Трипольський Федір 107, 201, 534 
Трипольські 103. Див. також Дідовичі Трипольські 
Трійняк 1.1., автор 867 
Тропко Роман, луц. міщанин 152 
Трофимович-Козловський див. Козловський Ісайя 
Трохим, війт с. Гнойне 631 
Трохим, підданий з с. Мізоч Малий 507 
Трохим, під даний з с. Мощаниця Мала 108 
Трохим, підданий з с. Радохівка 789 
Трохим, підданий Самуеля Корецького 566 
Трохименя Оксентій, підданий з с. Красне Луц. староства

422,467
Трохименя Пархом, підданий з с. Воскодави 466
Трохимович (Трухонович) Савка, під даний з с. Бабин 429,465
Трохимович Тиміш, луц. міщанин 460
Трохимович Яцько, підданий з м. Володимир, підзамчанин 638
Троць, підданий з с. Єреміївка 524
Троян Павло, підданий з с. Перекали 412
Трсцінський Марцин 151
Трубельський Антон (Антоній), возний 101, 151,162, 172, 174 
Трубельський Семен, возний 357, 380 
Трудовий Іван, підданий з с. Оженин 775 
Трусеня Максим, підданий з с. Янівка 735 
Трухонович див. Трохимович Савка 
Трушевич Войцех, возний 161 
Трушеня Хвесько, підданий з с. Березовичі 417 
Трушець Павло, підданий з с. Озденіж 448 
Трушик Гаврило, підданий, від сіл Товпижин і Хрінники 599 
Трушко Парфен, рівненський міщанин 444 
Трушковська Марцинова Катерина з Чернівських, у першому 

шлюбі Богдашевська Янова 256 
Трушковський Марцин 234,256 
Трушковський Миколай 234 
Трущеня Клим, під даний з с. Корчин 489 
Трущеня Яцько, під даний з с. Киянка 589 
Тугай Іван, торговець сіллю 351 
Тузик Мисько, підданий з с. Плужне 558 
Тузович Дем’ян 71
Тулковська Самуелева див. Смитковська Станіславова 

Гельжбета 
Тур Казимир, дідич 550, 617
Тур Казимирова Катерина з Шибинських, дідич 550, 617 
Тур Петро, підданий з с. Вербівці 581 
Тур Ян, слуга Богуслава Гораїна 229
Туранський-Турський Теодор, адміністратор Крем, діоцезії 222
Турецький Павло, під даний з с. Седмярки 610
Туркович Іван, підданий з с. Загорів 436
Туровець Дем’ян, підданий з м. Дубно 527
Турська Андрієва Урсула 73
Турський Андрій 73
Турчин, сотник Олевської сотні 115
Турчин Грицько, підданий 653
Тучаницький Миколай, київ, граничний коморник 163 
Тушебинець Денис, міщанин з м. Клапотин 492 
Тушевська Реміянова Федора Солом’янка 153 
Тушевський Остафіян, поборця подимного податку 1649 р.

у Київ. в. 45, 250, 836 
Тушевський Реміян 153, 174. Див. також Вільчеки Тушевські 
Тшебиський К. 851

Увилинський Ян 538 
Угруський Самуель 144 
Удод Наум, під даний з м. Баранівці 458 
Удуд Омелян, підданий з с. Літин 747 
Ужихорович Андрій, війт 443 
Улавчик Остап, двірний паробок з с. Урвенна 788 
Уланеня Левко, підданий з с. Радогоща 430 
Улас, колківський міщанин 148 
Улас, підданий з с. Городець 772 
Улас, підданий з с. Лисинці 500 
Улас, підданий з с. Полонне Велике 749 
Улас, підданий з сіл Зіньки Дальші і Зіньки Ближчі 491 
Улас, торчинський бурмістр 280 
Улас, Гуринів син, підданий з с. Постойна 606 
Улас Петрович, підданий з с. Городець 820 
Уласенко Грінь, під даний з с. Погоріла 491 
Уласенко Пархом, під даний з с. Замисловичі 537 
Уласович Микола, підданий 461 
Улашин, державець 517 
Улізко Андрій, підданий з с. Корост 524 
Уляницький Ян, державець 502, 516, 525, 576, 584 
Улятовський Мацей 227 
Унічевський Миколай, слуга 167 
Урбанович Станіслав, плебан, ксьондз 315 
Урвенський Миколай, державець 524, 788 
Уренка див. Вренґа 
Урієнко Федір, отаман с. Кошівка 536 
Урсул Рудецький Дмитро (Димитр), маршалок сеймику

1654 р. 54, 83, 319, 354,423, 622, 746, 859 
Усаковський Андрій 285 
Усеня Грицько, підданий з с. Черняхів 605 
Усович Процько, підданий, від с. Божкевичі й Косарів 570 
Усович Тимко, підданий з м. Курчиці 450 
Устименя Дацько, під даний з с. Хвощівка 487 
Уханський Станіслав, з Служева, дідич 740, 818 
Уханьчик Яким, підданий з с. Ситниця 488 
Ушак Куликовська Марина, черниця 111 
Ушак Куликовська Павлова Маріанна з Рогозинських, вдова 

111,436, 584. Див. також Масальська Василева Марина 
Ушак Куликовська Янова див. Орховська Якубова Катерина 

з Хрінницьких 
Ушак Куликовський Самуель 450 
Ушак Куликовський Ян 203,435 
Ущапи 136

Файбиш Давидовим, кисилинський єврей 326 
Файлукович Атаназій, намісник Києво-Печерського монас

тиря 185
Фалибовська Станіславова Сва-Ізабелла з Любитовських 125 
Фалибовський Даніель, державець 482 
Фалибовський Петро, ротмістр Волин. в. 61, 63, 95, 136, 153, 

440,448,488, 646 
Фалибовський Станіслав, ротмістр 149, 390, 625, 689, 798 
Фалибовський Ян, королівський ротмістр, державець 232,

233,236, 258,430,470 
Фалилей Григорій, олицький міщанин 603 
Фальковський Олександр 320 
Федір з Клекотова див. Клекотовський Федір 
Федір, підданий з с. Андруга 420
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Федір, підданий з с. Бородчичі 760
Федір, підданий з с. Красносілка 463
Федір, підданий з с. Підліски 454
Федір, підданий з с. Сушки 571
Федір, підданий з с. Холневичі 689
Федір, підданий, від сіл Христівка й Криворудка 584
Федір, підданий з с. Черняхів 568
Федір, рукодайний паробок з с. Перевісся 700
Федоренко Стецько, підданий з с. Глибочок 535
Федореня Мисько, підданий з с. Порськ 823
Федорович Василь, челядник з с. Вижва 549
Федорович Іван, підданий, від Володимирецької вол. 452
Федорович Матвій, отаман с. Собичин 533
Федорович Стефан, підданий, від сіл Шостаків і Бронники 769
Федорченя Тиміш, підданий з с. Уїздці 757
Федорчик Ігнат, підданий з с. Хоболтова 616, 741
Федько, підданий з с. Серхів 459
Федько, підданий з с. Щурівці 505
Федькович Ждан, підданий з с. Річиця 503
Федькович Петро, міщанин з м. П’ятка 535
Федькович Яцько, підданий з с. Черемошне 680
Феневич В. 71
Феневич Марцин, дубнівський війт 57, 161 
Фенько, Костюків син 90
Ференсбах Юрій-Ґабріель, з Каркуса 184, 314, 331, 336, 340, 

342, 375, 799
Фертонович Ігнат, під даний, від сіл Грива і Боровне 561 
Фесько, міщанин з м. Торчин 762 
Фесько, отаман с. Кунин 71 
Фесько, підданий з м. Дубно 570 
Фесько, підданий з с. Ольшаниця 775 
Фесько, підданий з с. Свинарин 742 
Фесько, підданий з с. Семидуби 570 
Феськович Ілиця, підданий з с. Воротнів 732 
Филдаценя, підданий з с. Волиця 579 
Филимон, підданий 561 
Филипецький Андрій 179 
Филипко, дубнівський міщанин і купець 37 
Филипович Дмитро, бурмістр м. Несухоїжі 829 
Филиповський Іван, дідич 133, 533 
Филиповський Павло, сотник Війська Запорозького 250 
Фиченя Савка, підданий з с. Смордва 500 
Фірлей Андрій, з Домбровиці (Дубровиці), белзький каштелян, 

коронний польний гетьман (згадка у червні 1649 p.), 
реґіментар (директор) коронного війська, сандомирський 
воєвода, п. у жовтні 1649 р. 42, 51, 56, 64, 74, 80, 91, 95, 
149, 156,421,457 

Фірлей Андрій, з Домбровиці (Дубровиці), смідинський 
(с. Смідин Ковельського староства) державець, дідич, 
повітовий ротмістр Волин. в. 49, 111, 158, 209, 252, 271, 
286, 289, 316, 399, 417, 483, 529, 546, 547, 549, 610, 617, 
682, 688, 693, 720, 732, 743, 773, 831 

Фірлей Станіслав, з Домбровиці (Дубровиці), люблінський 
каштелян 309, 732 

Фляшинський, трубач корогви Владислава-Домініка Заслав- 
ського 139 

Фонтан Федір 120
Формуз Василь (Вацлав), малівський урядник 225 
Форсенко Ярош, під даний з с. Кутки 487 
Фрикач Миколай, волин. чашник 89, 389 
Фрикач Олександр, брат Миколая Фрикача 389 
Фрієвич Себастіян, олицький канонік, скорчський плебан, 

клеванський пробощ, ксьондз 398,429 
Фроїм Самсонович, черняхівський єврей 33

Фурс Атаназій 340
Фурсеня Іван, підданий з с. Красносілля 467 
Фурсович Божопольський Миколай (у чернецтві Макарій) 

254
Фуртеня Матвій 135 х
Хаєцький Іван 115 
Хаїм, олицький міщанин, єврей 351 
Хаїм, син жорницького орендаря Іцка 41 
Халаїм Валеріан 34
Халаїм Міхал, син Халаїма Валеріана 34 
Халепська Іванова Ганна з Денисків 133 
Халепський Іван 133 
Хамець Ян, слуга 239 
Хандожко Лучка, підданий з с. Загорів 480 
Ханько Іван, отаман фільварку з с. Обеніж 694 
Харевський Марцин, товариш корогви Криштофа Кориць- 

кого 150
Харевський (Хоревський) Петро, новгород-сіверський зем

ський підсудок, поборця 1650 р. Черніг. в., маршалок 
сеймику Черніг. в. 1651 р., посол на сейм 1654 р. від 
Черніг. в. 118, 185,227,249,253, 313, 531, 857 

Харитоненя Самійло, підданий з с. Берестовець 611 
Харко, підданий з м. Четвертая Нова 615 
Харко, підданий з с. Андріяшівка 534 
Харко, під даний з с. Окорськ 753 
Харкович Іван, покозачений міщанин з м. Ратне 67 
Харкович Іван, під даний з с. Войнин 479 
Харлинська (Харлеська) Анна, донька Єроніма Харлинського 

153,154
Харлинський (Харлеський) Адам, син Єроніма Харлинського, 

королівський ротмістр, маршалок сеймику 1655 р. 153,
154,284, 355, 356, 374, 861 

Харлинський (Харлеський) Владислав 187 
Харлинський (Харлеський) Єронім, з Харлежа, луц. і канів

ський староста, п. 1639 р. 153,458, 616, 624 
Харченко Томаш, підданий з с. Романівка 536 
Харченя Іван, підданий з с. Біличі 736 
Харченя Юсько, підданий з с. Гульче 528 
Харчиченя Павлюк, підданий з с. Клюськ 541 
Хахай Ігнат, боярин з передмістя м. Володимир -  Поїзники 750 
Хацина Савка, під даний з с. Милятин 504 
Хацько, під даний з с. Цурків 92 
Хацюта Наум, підданий з с. Подриж Великий 429,449 
Хвалченя Кирик, міщанин з м. Торговиця 456 
Хведечко Данило, підданий з с. Човниця 658 
Хведина, возний 550
Хведореня Роман, підданий з с. Зимне 457
Хведькович Сергій, підданий з с. Угли 698
Хвесевич Іван, під даний з с. Древин 693
Хвесько, підданий з с. Корост 725
Хвесько, підданий з с. Оса 762
Хвесько Ждан, підданий з с. Житин Великий 719
Хвесюнчик Семен, підданий з м. Троянівка 478
Хвецевич Левко, підданий з с. Ридомиль 455
Хвещенко Данило, покозачений підданий 162
Хвещеня Павло, підданий з с. Мощаниця Мала 507
Хвещеня Семен, під даний Скорчської плебанії з с. Кровата 454
Хвиленя Леонтій, підданий з с. Порськ 447
Хвиль, підданий з с. Обзир 778
Хижевська Войцехова Марина з Черчицьких 96
Хижевський Войцех 96
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Хижевський Миколай, поручник корогви Андрія Ґрохоль- 
ського 338 

Хижий Петро, війт с. Хворостів 451 
Хиленя Васько, підданий з с. Баїв 424 
Хилимон, мельник з с. Іванне 93 
Хилинський Олександр 312 
Хилькевич Ярош, підданий з с. Смідин 380 
Хилько, підданий з с. Букойма 564 
Хильченко Іван, підданий з с. Вороблівка 537 
Хильченя Яцько, підданий з с. Бубнів 712 
Хихлющик Іван, підданий з с. Березолуки 658 
Хільковський Войцех, віце-економ Острозького єзуїтського 

колегіуму, ксьондз 76 
Хлистун Степан, підданий з с. Двірець 504 
Хлібовський Валеріан, королівський ротмістр 393 
Хлодзинський Корнилій, возний 143, 177 
Хлопицька Янова Зузанна з Яронтовських 228 
Хлопицький Ян 228,479 
Хмара Лаврін, війт 479 
Хмарич Яцько, під даний з с. Цевів 420 
Хмелевський Прокопій, дубнівський і дерманський архі

мандрит 400,498 
Хмеленя Андрій, підданий з с. Княгинин 418,449 
Хмелецький Андрій, державець 28
Хмелецький Веспасіан, товариш корогви у Єремії Вишне- 

вецького 82
Хмелецький Рафал, ротмістр у Владислава-Домініка Заслав- 

ського 48, 148
Хмелівський Іван, посланець Богдана Хмельницького 360 
Хмелівський Станіслав 60 
Хмелівський Ян, татарин з м. Острог 71 
Хмельницький Богдан, чигиринський староста, гетьман 

Війська Запорозького, керівник Національно-визвольної 
війни 5, 7, 8, 19, 31, 34, 48, 50, 54, 55, 72, 76, 84, 103, 114, 
116, 124, 146, 173, 184-186, 193, 200, 201, 208, 213, 236,
252, 261, 293, 301, 356, 360, 386, 387,400, 850 

Хмельницький Тиміш, чигиринський сотник, син Богдана 
Хмельницького 76, 390 

Ходаковський 287 
Ходаковський Василь 199 
Ходаковський Іван 103 
Ходаковські 103
Ходика Андрій, київ, війт 179, 184
Ходкевич Анна-Алоїзія, “ясьнє вєльможьная єє мл. пани 

Анна Алсоизия Ходкєвичова, кнєжьна на Острогу и Яро- 
сьлавю”, донька Олександра Острозького, віденська воє
водина, гетьманова велика ВКЛ, п. 27.1.1654 р. 72, 101, 
162, 226, 231, 267, 312, 360, 405, 411, 478, 492, 493, 530, 
532, 535, 555, 558, 560, 577, 589, 594, 612, 617, 618, 676, 
677, 681, 712, 783, 784, 795, 796, 837 

Ходкевич Ян-Кароль, віденський воєвода, великий гетьман 
ВКЛ, чоловік Анни-Алоїзії з Острозьких 405 

Ходоровський див. Лукашевич Миколай 
Ходоровський Міхал, студент Луц. єзуїтського колегіуму 133 
Хожинський Стефан, підданий з с. Ставок 591 
Хойнацький Томаш, гвардіан Корецького францисканського 

монастиря, ксьондз 214, 215 
Холод Кіндрат, міщанин з м. Полонне 571 
Холоєвський Миколай, державець 518, 581, 678 
Холопеня Олекса, під даний з с. Михлин 454 
Хома, підданий з м. Кузьмин 501 
Хома, підданий з с. Біскупичі 560
Хоменко Васько, посол від Війська Запорозького на сейм

1652 р. 249, 253

Хоментовська, державець 637
Хоментовська Міхалова 659
Хоментовський, державець 582
Хоментовський Міхал, державець 501, 524, 573
Хоментовський Стефан, державець 514, 582
Хоменя Андрій, міщанин з м. Рохманів 504
Хоменя Григорій, міщанин з м. Костянтинів 501
Хоменя Павло, міщанин з м. Костянтинів 575
Хоменя Данило, під даний з с. Омеляна 629
Хоменя Лаврін, підданий 595
Хоменя Хвесько, підданий з с. Верхняки 492
Хоменя Юсько, під даний з с. Колпитів 498
Хомич Іван, підданий з с. Твердині 488
Хомич Карпо, війт, від сіл Куликовичі і Комарів 744
Хомичок Лучка, підданий, від сіл Низкиничі й Дьогтів 778
Хомлянчик Гришко, під даний з с. Кошатів Великий 675
Хом’як Самуелева Анна з Хлібовських 358
Хом’як Самуель 40, 500, 505, 587, 603, 787
Хом’як Юсько, підданий з с. Опарипси 612
Хом’ятич Калько, підданий з с. Туличів 499
Хондзінська Гельжбета 54
Хонон, паволоцький єврей 205
Хонон Соломонович, волод. міщанин, єврей 761
Хоревська Петрова Теофіла з Близинських 287
Хоревський див. Харевський Петро
Хоревський Петро, державець 218,287, 523, 529, 584, 596
Хорошко Васько, підданий, від сіл Сіянці й Садки 602
Хоцюнський Фесько, мельник з с. Богурин 573
Хребтович Єфрузина (Євфрозинія) Немиричівна 114, 199,210
Хребтович Литавор 267
Хребтович Олександр, ротмістр Київ. в. 114, 132, 190 
Хребтович Богуринська Янова-Олексакдрова, київ, стольни- 

кова, державець 692 
Хребтович Богуринський Владислав, київ, стольник, мар- 

шалок сеймику 1649 p., п. у лютому 1650 р. 16,45,63,79, 
103, 114, 133, 199,200, 210,267, 859 

Хребтович Богуринський Ян-Олександр, брат Владислава, 
київ, стольник, підполковник і ротмістр 63, 103, 176,210,
220, 221, 256, 316, 334, 392,488,495, 559, 566, 646,651 

Хрицевич Марко, підданий Дерманського монастиря 744 
Хрінницька Олександрова Катерина з Пузинів 352, 655 
Хрінницька Олександрова Кристина з Ободного 78 
Хрінницький Олександр, ротмістр Волин. в. 55, 63, 81, 132, 

139, 169, 352, 357, 655, 658, 741 
Хрінницький Рафал 34 
Хрінницький Самуель 69,478
Хрінницький Стефан, волин. хоружич, поборця Волин. в., 

посол на сейм 1652 р. 55, 79, 109, 117, 130, 163, 165, 169, 
170-172, 207, 258, 272, 319, 430, 445, 478, 506, 521, 530, 
541-574, 576-588, 590-599, 638, 639, 665, 688, 740, 833 

Хромиченя Прокіп, підданий з с. Липні 611 
Хромчевич Ігнат, під даний з с. Сарни 486 
Хрощеховський Миколай 62 
Хруслинська Адамова Галшка з Зяловських 320 
Хруслинська Марцинова Кристина з Гулевичів 623, 832 
Хруслинський Адам 320 
Хруслинський Марцин 44, 623 
Хувицький Андрій, кравець з м. Корець Новий 215 
Худа Андрій, підданий з с. Малів 665 
Худина Андрій, війт 735 
Хурса Стефан, підданий з с. Біскупичі 633 
Хурсович Наум, підданий з с. Чаруків 471
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Цайл, дубнівський єврей 37 
Царик Андрій, підданий з с. Іванчиці 822 
Царик Іван, міщанин з м. Немиричів 466 
Царина, ротмістр корогви з полку Владислава-Домініка 

Заславського 140, 348. Див. також Доґель-Царина 
Царина, ротмістр корогви Адама Киселя 156 
Царина Андрій, державець 491 
Цариченя Гарасим, підданий з с. Тростянець 627 
Цвіченя Костюк, підданий, від сіл Стовпець і Комарівка 569 
Цвічка Семен, під даний з с. Залужжя 632 
Цебровська Янова Марина з Ободного 39 
Цебровський Ян 93,494
Цеклінський, ротмістр корогви з полку Владислава-Домініка 

Заславського 122, 135 
Цеклінський Добеслав, чеховський каштелян 356, 511, 556, 

694, 701, 722
Цеклінський Олександр, маршалок сеймику Київ. в. 1651 р.

101, 152,227, 508, 532, 533, 572, 609, 744, 857 
Цеклінський Юрій 238
Цеплінський Стефан, писар Ковельського замку 184 
Церкун Онисько, підданий з с. Обзир 732 
Цетнер Ґабріель, державець 484, 657, 753 
Цетнер Марціян 187,431
Цетнер Олександр, подільський хоружий, королівський рот

містр, галицький каштелян 227, 269, 283, 399, 425, 490,
557, 631 

Цетнер Станіслав 187,431 
Цешковський Францішек, дідич 578 
Цешковський Ян, слуга 139, 745 
Цибуля Іван, підданий з с. Кошатів Малий 771 
Цибульський В., автор 7
Цибульський Войтех, бурмістр м. Кисилин 540 
Ціоснавська Станіславова Ядвіга з Соколовських, брест- 

куявська підчашина 155 
Цлярій, королівський полковник 286 
Цодик, волод. єврей 67 
Цокторович Савка, підданий з с. Воютин 740 
Цуровський Станіслав, державець 465 
Цяцько Яким, міщанин з м. Клевань 647

Чаєвич Міхаель (Міхал), возний 150, 212 
Чаєвський Станіслав, товариш корогви 116 
Чайчик Дацько, підданий з м. Межиріч 484 
Чайчич Микита, підданий з с. Дроздні 670 
Чалий Хома, підданий з с. Липні 593
Чаплинська Рафалова Кристина з Верховських, у першому 

шлюбі Ґдешинська Маркова 207 
Чаплинський Даніель, ротмістр надвірної корогви Олександра 

Конецпольського 212 
Чаплинський Рафал, жовнір корогви Самуеля-Кароля 

Корецького 207 
Чаплинський Ян, луц. бурграбій 629, 728 
Чаплинські 371, 728, 826
Чаплич Шпановська Адамова Галшка з Войнаровських 534 
Чаплич Шпановська Андрієва Маріанна з Ободного 107, 755 
Чаплич Шпановська Казимирова Теофіла з Шостаковських 

302, 755
Чаплич Шпановська Костантова 614, 755 
Чаплич Шпановська Олександрова Маріанна з Ободного 29, 

107

Чаплич Шпановська Юрієва Ізабелла з Ґрабських 64 
Чаплич Шпановський Андрій, на Береську, городельський 

староста, королівський ротмістр, посол від Волод. в. на 
сейми 1652 і 1653 рр. 59, 63, 85, 107, 129, 132, 206, 212, 
240, 246, 272, 433, 445, 459, 464, 478, 610, 614, 644, 650, 
708, 724

Чаплич Шпановський Казимир 302,459, 553 
Чаплич Шпановський Костантий 170,429,466 
Чаплич Шпановський Криштоф 215,466, 668 
Чаплич Шпановський Марціян, на Береську, городельський 

старостич 399, 756, 830 
Чаплич Шпановський Олександр, на Береську 29 
Чаплич Шпановський Олександр, на Галичанах 226,229,230,

354, 370, 371,391,669, 779 
Чаплич Шпановський Олександр, на Кисилині, посол на сейм

1655 p., маршалок сеймиків Волод. в. 1656 і 1657 рр. 131, 
171, 238, 239, 253, 290, 325, 335, 336, 344, 370, 422, 540, 
686,759,841,862,863

Чаплич Шпановський Юзеф (Йозеф, Йосиф), архімандрит 
Милецького монастиря, луц. і острозький єпископ 105, 
111, 117, 118, 134, 140, 148, 151, 180, 203, 213, 231, 460,
495, 507, 508, 553, 565, 614, 627, 634 

Чаплич Шпановський Юрій, на Кисилині, ротмістр надвірної 
корогви з полку Владислава-Домініка Заславського 60, 
64, 71,227, 348, 514, 593, 611, 732 

Чапличі Шпановські 841 
Чапський, державець 472 
Чапський Миколай 29,450,469,480
Чапський Францішек-Станіслав, маршалок сеймику Волод. в.

1656 р. 377, 685, 760, 809, 862 
Чарнацький Андрій 634
Чарначевич Іван, підданий з с. Погорільці 570 
Чарнецький Зіґмунд, намісник м. Котельня 234 
Чарнецький Стефан, коронний обозний, сандомирський 

хоружий, військовий суддя, київ, каштелян, королівський 
полковник, з поч. 1656 р. -  ковельський староста 122,201,
269, 283, 306, 308, 314, 346, 347, 355, 369, 370, 372, 380,
606, 755, 865 

Чарнота Миколай, торговицький староста 75 
Чарноцький 95
Чарноцький Андрій, був у татарському полоні 205 
Чарноцький Ян, реєнт канцелярії Житом, ґродського суду 93 
Чарторищеня Сергій, підданий з с. Угли 433 
Чеканенко Трохим, отаман с. Молодилів 533 
Чеконська Миколаєва Маріанна з Городинських 52, 424.

Див. також Пясецька Данилова 
Чеконська Янова Єва з Жабокрицьких 60 
Чеконський Миколай, брат Чеконського Самуеля, загинув 

1648 p., під час втечі від козаків 56 
Чеконський Самуель Данилович 56,437, 629, 774 
Чеконський Ян Данилович 354, 629, 719, 774 
Челебій, ротмістр 270, 333 
Чемерис, підданий з с. Свищів 658 
Чепіга Іван, підданий з м. Кам’янка 532 
Чепіга Юсько, підданий з с. Завидів 59, 708 
Чепіжка Федір, підданий з с. Мощаниця 456 
Червеня Гаврило, підданий з м. Остропіль 458 
Червінський, державець 582 
Червінський Ян 373
Черевко Васько, під даний з с. Колесники 766 
Черевко Микита, підданий з с. Лізяне 819 
Черевко Мисько, підданий з с. Припутні 513 
Черет Стефан, підданий з с. Жидичин 496 
Черетович Прокіп, державець 809

921
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Черкас Василь, державець 512, 574
Черлеиковський Сільвестр, брац. земський писар, посол на 

сейм 1654 р. від Брац. в. 313 
Чернецький Є., автор 867
Чернишевський Юрій, державець 511, 574, 618, 619 
Чернівець Павло, міщанин з м. Мосор, бурмістр 417 
Чернівська Костантова Анна з Вишковських 231 
Чернівська Самуелева Анна з Куклиновських, у першому 

шлюбі Мшальська Андрієва 53, 141,285, 509, 614 
Чернівська Самуелева див. Болестрашицька Олександрова 

Зофія з Русецьких 
Чернівський Костантий, королівський ротмістр 190,203,210,

212, 231,254,284 
Чернівський Самуель, поборця подимного податку 1654 р. у 

Волин. в. 284, 285, 293, 294, 312, 509, 614, 735-737, 739, 
741, 748-750, 756, 761, 764, 765, 769, 777-779, 783, 784, 
786, 789, 790, 795, 797-801, 807, 808, 824, 833, 838 

Чернявський Мартин, возний 174 
Чернявський Мисько, підданий з м. Дорогостаї 460 
Черняк Андрій, підданий 653 
Черняченя Петро, підданий з с. Плужне 594 
Чернячок Андрій, ковельський міщанин 557 
Четвертак Роман, королівський поштар 294 
Четвертенські див. Святополки Четвертенські 
Чех Іван, війт с. Селець Волод. п. Волин. в. 450 
Чеховський Войтех 61 
Чеховський Семен 293 
Чехровський Щасний 457 
Чечель Радко, підданий з с. Підбереззя 425 
Чечель Новоселицький Андрій, державець 532 
Чечель Новоселицький Вацлав 51, 124, 142,454, 637, 782 
Чечель Новоселицький Юрій 51, 68, 85, 270,454, 637 
Чечель Новоселицький Ян 147, 149, 191, 241 
Чечель Судимонтович Григорій, дідич 516 
Чиж Павло, слуга 624 
Чиж Стефан, державець 641
Чиж Стефанова Єфрозина з Безсекирських, у першому шлюбі 

Чурилова Миколаєва 317 
Чижик Іван, підданий з с. Микитичі 681 
Чирва Іван, підданий з с. Богурин 780 
Чирна Янова, державець 499 
Чирний Ян, державець 636 
Чолганенко Тимко, підданий з с. Волиця 536 
Чолганський Ян-Кароль, львівський схоластик, ксьондз, абат 

Коронівського цистеріанського монастиря, королівський 
секретар 186, 314, 559, 654, 766, 767 

Чопик Гаврило, підданий з с. Красне 267 
Чопик Фесько, підданий з с. Охлопів 480, 770 
Чорний Жиґимунд, білоцерківський підстароста 291 
Чорний Северин, урядник с. Новосілки 217, 235 
Чортопадик, покозачений олександрійський міщанин 200 
Чорторийська Миколаєва Ізабелла з Корецьких, “книжна єє 

м/z. Изабелла з Корца Чарьторьіская”, волин. капггелянова
60, 324

Чорторийський Андрій, “ясьнє сосвєцоньїй кнєжа єго млсти” 
371

Чорторийський Миколай-Юрій, “яснє сосвєцоньїй кяєж. єго 
мл. Миколай на Клєваню Чартормский”, волин. каштелян, 
волин. воєвода (з кін. 1653 р.) 30, 41, 49, 60, 67, 77, 86,
108, 158-160, 176, 237, 292, 322, 324, 342, 343, 360, 384, 
385, 387, 388, 390, 411, 414, 415, 419, 440, 444, 450, 455,
457, 474, 483, 489, 494, 612, 633, 647, 661, 666, 688, 692, 
710, 714, 725, 738, 753, 760, 766, 804 

Чорторийський Міхал-Юрій, на Клевані, “яснє сосвєцоний 
кнєжа єго мл. Єрьій Михал Чарьторнский”, син Миколая-

Юрія, крем, староста, волин. каштелян (з кін. 1653 p.), 
брац. воєвода (з 1657 p.), ротмістр, полковник посполитого 
рушення Волин. в., посол на сейм від Волин. в. 1652 р.
213, 216, 220, 222, 240, 255, 269, 273, 278, 283, 324, 358, 
359,362,363,376,378,383,384, 389-391, 540,660,687,714 

Чорторийський Ян-Кароль, на Клевані, “яснє сосвєцоньїй 
кнєжа єго мл.”, син Миколая-Юрія, крем, староста (з 
кін. 1653 p.), повітовий ротмістр, полковник посполитого 
рушення Волин. в. 220, 353, 391, 392 

Чорторийські, кн. 336 
Чудинович Олександр, державець 489 
Чудовський Самуель, державець 534 
Чудовський Ян, товариш корогви 177, 178 
Чурили 81
Чурило Миколай 317*
Чурило Мисько, підданий з с. Майків 669 
Чурилова Миколаєва див. Чиж Стефанова Єфрозина 
Чурилова, державець 508, 577 
Чухралко Семен, торчинський міщанин 280 
Чученя Петро, підданий з с. Тесів 556

Шадурський Григорій, підданий з м. Несухоїжі 648 
Шадурський Марцин 138, 139 
Шаєнець Сидір, підданий з с. Шайно 702 
Шайтурка Гурин, підданий з с. Скорч 455 
Шакуреня Роман, підданий з с. Космачів 793 
Шамрилко Стефан, підданий з с. Ватинець 602 
Шан Опанас, підданий з с. Теремне 656 
Шантир Миколай, колишній урядник маєтків Жидичинського 

монастиря 119 
Шаповал Костюк, підданий з с. Харучка 487 
Шапраненя Веремій, підданий з м. Козлин 818 
Шапсай, дубнівський єврей, пекар 187 
Шапсай, син Козла, дубнівський міщанин, єврей 113 
Шапсай Чорний, дубнівський міщанин, вбитий покозаченими 

підданими 180 
Шарапеня Лазар, підданий з с. Печалівка 782 
Шаритка Тиміш, підданий з с. Мильськ 767 
Шарко Процик, підданий з с. Мільче 578 
Шарогродський Якуб, королівський ротмістр 357 
Шарупа Павло, дубнівський міщанин 91 
Шастинський Даніель, корецький міщанин 817 
Шатиленя Михайло, підданий з с. Сестрятин 436 
Шатковський Іван, під даний з с. Перемиль 693 
Шатравина Петрова, у першому шлюбі Мілевська Базилева, 

державець 626, 784 
Шафраник Макар, міщанин з м. Рожищі 478 
Шацький Стефан, возний 291
Шашкевич Вінцент, пріор Луц. домініканського монастиря 338 
Шашкевич Леонтій, ректор колегіуму Гощанського братського 

монастиря 204
Шашовська (Шашевська) Янова Петронелла 515, 521, 522, 570 
Шашовський (Шашевський) Юрій, брат Яна Шашевського 312 
Шашевський (Шашовський) Ян, державець, поручник корог

ви Станіслава Ґурського 138, 142, 148, 150, 151, 312, 510, 
515, 521, 522, 570, 580, 583, 588, 626 

Шваб Ісак, овр. боярин 535 
Швець Захар 94
Швець Михалко, підзамчанин з м. Володимир 716 
Швець Роман, підданий 753 
Швець Семен, підданий з с. Демидів 437 
Швець Трохим, підданий з с. Житин Великий 561
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Швець Ясько, підданий з с. Мошківці Старі 538 
Шевченя Грицько, підданий з с. Глинськ 587 
Шевчик Тарас, підданий з с. Печихвости 812 
Шевчук Валерій, поет, перекладач 5,20,403, 849, 853, 865 
Шев’як Сидір, підданий з с. Перекали 430, 519 
Шеденя Грицько, підданий з м. Шепетівка 525 
Шелейко Геліяш, покозачений луц. міщанин 77 
Шелемеха Павло, підданий з с. Несвіч 476 
Шеленя Олексій, підданий з с. Соловин 457 
Шельма Семен, підданий з м. Гулевичів 636 
Шельпотин Лук’ян, підданий з с. Радогоща Друга 593 
Шемберк, королівський ротмістр волоської корогви 308, 309 
Шемберк Яків, подільський ловчий, посол на сейм 1655 р. від 

Брац. в. 345 
Шемет Євстахій, державець 825 
Шемет Ян-Миколай, державець 662 
Шенделюк Грицько, підданий з с. Сернички 743 
Шепелик Андрій, підданий з с. Жоравичі 475 
Шепетуха Іван, підданий з с. Гнідава 585 
Шерстюк Остап, під даний з с. Борбин 439 
Шибинський Шимон, возний 251,285 
Шидзінський Олександр, слуга 532 
Шидло Федір, підданий з с. Баківці 565 
Шидловський Ян, житом, ґродський писар 105 
Шикиненя Кпим, міщанин з м. Киликіїв 487 
Шикович Самуель, ігумен Луц. братського монастиря 302, 385 
Шикота Стефан, міщанин з м. Степань 587 
Шикура Ярмул, підданий з с. Огавчиці 729 
Шилейко Іван, отаман сіл Видибор і Свидя 533 
Шилень (Шильневич, Сильневич, Силень) Василь, луц.

міщанин, райця, бурмістр 77, 82, 86, 135, 149, 173,204,221 
Шиленя Мартин, підданий з с. Богуші 500 
Шиленя Прокіп, підданий з с. Космачів 565 
Шильчин Степан, під даний з с. Тишиця 500 
Шимановський Войцех, слуга 678, 706 
Шимко, підданий з с. Уховецьк 826 
Шимко, підданий з с. Шпрахи 471
Шимкович Шклинська Михайлова Зузанна з Гораїнів 489.

Див. також Кобецька Адамова Зузанна 
Шимкович Шклинська Фрідерікова Катерина з Верховських 

296
Шимкович Шклинська Янова Анна, волин. ловчина 138, 570, 

630
Шимкович Шклинський Михайло (Міхал) 53,420 
Шимкович Шклинський Фрідерік 157, 296, 356,434,465 
Шимкович Шклинський Ян, королівський дворянин, волин. 

ловчий, ротмістр Волин. в., маршалок сеймику 1653 р., 
посол на сейм 1655 р. 63, 72, 81, 86, 132, 139, 158, 223, 
284,309, 319, 344, 377, 391, 569, 570,.630, 660, 859 

Шимон, котляр, вітчим дубнівського міщанина Павла 
Шарупи 91

Шимонович Малахвій, підданий з м. Мельниця 629 
Шимоновський Шимон, підданий з с. Левковичі 420 
Шимончик Грицько, підданий з с. Стубель 498 
Шимченя Ігнат, підданий з с. Топольне 812 
Шимченя Кіндрат, підданий з с. Житин Малий 751 
Шимченя Мартин, підданий 468 
Шимчик Грицько, під даний з с. Кольчин 420 
Шимчик Іван, міщанин з м. Милятин 543 
Шимшон Шпомович, старший берестецької єврейської 

громади 342
Шинкарик Іван, підданий з с. Хмелівка-Болоховичі 435 
Шипіло Іван, підданий з с. Омеляна 472 
Шипуленя Іван, під даний з с. Богурин 479

Широтеня Грицько, міщанин з м. Межиріч 815 
Шистовський Ян, слуга 138, 337, 570 
Шитик Роман, підданий з м. Мосор 483 
Шишка Кристина 43
Шишка Павло, під даний з с. Ужинець 626 
Шия Улас, підданий з с. Михайловець 596 
Шкаравський, рукодайний слуга 343 
Шкляр Павло, колківський міщанин 432 
ІПпома, волод. єврей, сап’яник 305, 306 
ІІІпома, дубнівський міщанин, єврей 93 
Шлома, єврей з м. Четвертня Стара 670 
Шлома, крем, єврей 70 
Шлома, острозький міщанин, єврей 80 
Шлома Абрамович, єврей з м. Тучин 682 
Шлома Герцикович, єврей з м. Порицьк 699 
Шлома Рафалович, степанський міщанин 269, 668 
Шлома Хаїмович, єврей з м. Ямпіль 281, 686 
Шлома Шмойлович, рівненський єврей 376 
Шлома Юдович, старший берестецької єврейської громади 342 
Шлома Якубович, волод. міщанин, єврей, фактор поборці 

чопового податку 207, 376 
Шмайка Ізраїлович, острозький міщанин, єврей 131 
Шмеркитик Семен, під даний з с. Осьмиговичі 688 
Шмидрик Андрій, під даний з м. Локачі 754 
Шмойло, єврей з м. Острожок 47 
Шмойло, кисилинський єврей 253 
Шмойло Лейбович, міщанин з м. Бережниця, єврей 673 
Шмойло Песахович, кашовгродський міщанин, єврей 118 
Шмойло Хаїмович, крем, міщанин, єврей 180 
Шмоневська Павлова Катерина, у першому шлюбі 

Ольшамовська Доброго стова 214 
Шмуйло Носанович, орендар, єврей 138 
Шобуненя Петро, під даний, від сіл Постойна і Стидень 

Перший 769 
Шодуар, барон 1005
Шокуленя Мисько, підданий з с. Злотолин 594 
Шолайська Гієронімова Анна з Гораїнів 388 
Шолайський (Солайський) Гієронім, луц. бурґрабій, реєнт 

канцелярії Луц. ґродського суду 319, 384, 388, 390, 703 
Шолуха Петро 310
Шолушка Мисько, під даний з с. Ізов 650, 780 
Шорнель Прокіп, державець 482 
Шорнель Юрій 203
Шостаковський Яцек, лектор Луц. домініканського монас

тиря 302
Шостаковські див. Гавсовичі Шостаковські 
Шостаченя Лазко, під даний з с. Малин 439 
Шостеня Лаврін, під даний 783 
Шпак Грицько, під даний з с. Ростоки 419 
Шпольський Андрій, торчинський міщанин 717 
Шпот див. Дунін-Шпот 
Шпот Олександр, державець 614 
Шпульський Роман, торчинський міщанин 415 
Шрамко Іван, під даний з с. Глибочок 504 
Штинець Галон, підданий з с. Воєгоща 679, 811 
Штома див. Стома Ян
Шульга Васько, підданий, від Рівненської вол. 561 
Шульга Семен, під даний з с. Ромейки 523 
Шульженя Грицько, підданий з с. Малів 455 
Шульц Маєр, капітан німецької піхоти 149 
Шульц Соломон, капітан німецької піхоти 149 
Шумбара Остап, підданий з с. Карпівці 532 
Шумило Грицько, війт м. Свинюхи 479 
Шурин Ґриґель, війт с. Шистів 464



Науково-довідковий апарат

Шуст Васько, війт с. Колодяж 428,481 
Шуфринський Самуель, поручник корогви Миколая 

Погойського 306, 320 
Шух Савка, підданий з с. Літогоща 419

щ
Щеніївська Олександрова Катерина з Вишпольських 105 
Щеніївський Адам 174 
Щеніївський Олександр Іванович 105 
Щеніївський Павло 141, 142 
Щеніївський Ян 178 
Щеніївські 103 
Щепановський Станіслав 62 
Щепковський Марцин, жовнір 177 
Щепковський Мацей, королівський коморник 184 
Щепковський Ян, бурмістр м. Кременець 814 
Щепковський Ян-Августин, державець 203, 385, 610 
Щерба Андрій, підданий з с. Луків 433 
Щербань Васько, покозачений підданий з с. Мощаниця 

Велика 175
Щербань Омелян, підданий з с. Половецьке 534 
Щербович Стефан, війт м. Володимирець 427 
Щерський Ян 249, 346
Щітка Андрій, підданий, від сіл Корецької вол. 733
Щока Дмитро, під даний, від сіл Коритниця і Войнин 606
Щочка див. Щучка Лаврін
Щурик Гаврило, підданий з с. Теремне 816
Щуриха, дубнівська міщанка, єврейка 75
Щуровський Юрій 130, 133
Щуцький Адам, скорчський плебан 753
Щуцький Іван, підданий з с. Колпитів 684
Щучка Васько, під даний з с. Губин 562
Щучка (Щочка) Лаврін, підданий з с. Княгинин 418,449

Ювдашеня Тарас, підданий з с. Підгірці 755 
Ювкал Максим, під даний з с. Рикани 435 
Ювкович Филип, підданий з с. Корито 830 
Ювхим, підданий з с. Кидри 777 
Ювхименя Йонашко, підданий з с. Миловші 629 
Ювхимович Ігнат, під даний з с. Любахів 542 
Ювченя Васько 131
Ювчик Андрій, підданий з с. Перекали 416 
Юда Мошкович, черняхівський єврей 33, 866 
Юда Новакович, луц. міщанин, єврей, фактор поборці 

чопового податку 361, 376 
Юдачко Максим, під даний з с. Суськ 424 
Юзеф Ізакович, єврей з м. Острожець 767 
Юзеф Якубович, вільський орендар, єврей 228 
Юзеф Якубович, міщанин з м. Свинюхи, єврей 269, 661 
Юзефеня Войташек, підданий з м. Коблин 438 
Юковський Олександр 537 
Юковський Олександр, державець 526, 624, 794 
Юнкович Марко, підданий 722 
Юракевич Магвет, жовнір 323 
Юрга Марцин, возний 57, 154 
Юревич Вацлав 147, 304, 533
Юревич Вацлавова Марина з Дручанів Княгининських 304
Юревич Томаш 338
Юренко Матвій, житом, міщанин 158
Юрій II Ракоці, семигородський князь 15, 189, 301, 313, 

386-388,400

Юріца (Юрижина), королівський ротмістр волоської корогви 
278,287

Юркевич Дацько, підданий з с. Хотачів 739 
Юркевич Процик, під даний з с. Вербичне 580 
Юрко, підданий з с. Зульня 777 
Юрко, підданий з с. Підбереззя 805 
Юркович Кіндрат, підданий Волод. війтівства 664, 756 
Юркович Куць, підданий з с. Іваничі 563 
Юрченко Герасим, міщанин м. Янушпіль Старий 535 
Юрченко Іван, міщанин м. Янушпіль Старий 535 
Юрченя Васько, міщанин з м. Ярунь 487 
Юрченя Данило, під даний з с. Квасилів 754 
Юрченя Терешко, підданий з с. Радомишль 633 
Юрченя Хведько, під даний з с. Суха Воля 659 
Юрченя Ярмол, підданий з с. Вітоніж 486 
Юсь Шломович, ямпільський єврей 281 
Юськів Стефан, отаман с. Кругель 735 
Юсько, острозький міщанин, єврей 319 
Юсько, підданий з с. Іванне, син Федора Парфенчика 58 
Юсько, підданий з с. Кукли 485 
Юсько, підданий з с. Омеляна 524 
Юсько, підданий з с. Пулгани 784 
Юсько Лейбович, горохівський міщанин, єврей 139 
Юсько Мірочник, волод. єврей 67 
Юсько Мордухаєвич, міщанин з м. Межиріч, єврей 668 
Юсько Носанович, острозький орендар, єврей 124 
Юсько Перхович, кашовґродський міщанин, єврей 118 
Юсько Шломович, корецький міщанин, єврей 668 
Юсько Якубович, міщанин з м. Деражня, єврей 269, 667 
Юхимович Андрій, підданий Владислава-Домініка Заслав

ського 236
Юшкевич Варфоломій, священик овр. Воскресенської 

церкви 107
Юшкович Андрій, підданий, від сіл Чорторийської вол. 733 
Ющеня Ігнат, підданий з с. Хрінів 594 
Ющеня Сидір, підданий з с. Клепачі 681 
Ющеня Яцько, під даний з с. Яловичі 659

Яблоновський, рос. полковник 377 
Яблоновський Захаріяш 182, 183 
Яблоновський Юрій, державець 649 
Яблонська з Сераковських 607 
Яблонська Зофія 142
Яблонський Станіслав, старший шпитальний луц. шпиталю 

св. Лазаря 116 
Явицький Ян 44 
Яворський Ян, слуга 547 
Явтух, війт з с. Маковичі 781 
Ядид, паволоцький єврей, школьник 205 
Ядринець Назар, підданий з с. Маневичі 485 
Язученя Яким, підданий з с. Зобрин 560 
Яйковська Криштофова Барбара з Ґрохова 368, 506, 590, 770 
Якал, міщанин з м. Заслав Старий, єврей 796, 797 
Яким, підданий з с. Залужжя 570 
Яким, підданий з с. Полонне Мале 489 
Яким, Максимів син, підданий з с. Глуботинська Воля, 

долучився до козаків 386 
Якименя Дацько, підданий з с. Седмярки 724 
Якименя Матфій, підданий з с. Ростоки 540 
Якименя Панас, підданий з с. Тростянець 786 
Якимович Іван, овр. боярин 535 
Якимович Стефан, овр. боярин 535
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Якимчик Дацько, підданий з с. Холонів 467 
Яків, острозький єврей рабинського збору 348 
Яків Вольфович, єврей з м. Горохів 679 
Яковенко Наталія Миколаївна, історик 21,405, 865-867 
Яковицька Серафина, ігуменя Гноїнського монастиря 

св. Миколая 184 
Яковицький Федір 54,434 
Яковицький Ян 700, 727 
Якович Шимко, слуга 418 
Яковська Олександрова Анна з Підбуських 103 
Яковський Олександр 103 
Яковченя Пилип, підданий з с. Лички 435 
Якуб, підданий з с. Омеляна 515
Якуб, супріор Загурцівського монастиря, вбитий козаками 135
Якуб Абрамович, крем, міщанин, єврей 133
Якуб, Бартків син, підданий з с. Серединці 770
Якуб Ґитлич, луц. міщанин, митник цел і мит, єврей 281, 282
Якуб Длуґач, волод. митник, єврей 101
Якуб Іршович, бабинський орендар, єврей 285
Якуб Іршович, крем, міщанин, єврей 131
Якуб Іцкович, старший луц. рабинської громади 151
Якуб Йонович, єврей з м. Камінь 678
Якуб Кельманович, любомльський єврей, митний дозорець 122 
Якуб Левкович, волод. міщанин, єврей 92 
Якуб Лейбович, волод. єврей 74 
Якуб Маєрович, катівський міщанин, єврей 118,476 
Якуб Мошкович, олицький міщанин, єврей 282 
Якуб Тодрошович, кисилинський міщанин, єврей 422 
Якуб Фалькович, торчинський міщанин, єврей 481, 666 
Якуб Шломович, луц. міщанин, єврей 414 
Якубеня Дмитро, підданий з с. Жуків 607 
Якубик Васько, підданий з с. Залужжя 569 
Якубівна Палажка, під дана з с. Ратчин 90 
Якубович Шимон, ковельський міщанин, лавник 758 
Якубовський Станіслав, товариш корогви литовського 

війська 374 
Якушко Шломович, єврей з м. Звягель 33 
Яловицькі див. Єловицькі 
Яловиченя Степан, під даний з с. Старики 522 
Ялопкович Гапон, підданий з с. Верхи 472 
Ян, татарин з м. Костянтинів, з реґіменту Сохацькош 70 
Ян, тесля з м. Дубно 187 
Ян, Шликів зять, дубнівський різник, єврей 145 
Янацький Станіслав, королівський полковник 354 
Янджула (Яндзула) Стефан, ротмістр 205,212, 217 
Яневський Марцин 108, 209 
Яневський Стефан, державець 547, 688 
Яненя Ян [Ясько], підданий з с. Ясениничі 421, 752 
Яницький Миколай, ротмістр, полковник Львівського 

гарнізону 276
Яницький Станіслав, ротмістр у Яна Замойського 109, 236, 

538, 784, 789
Янишевський Антоній, президент Луц. бернардинського 

монастиря св. Хреста, ксьондз 57, 58 
Янишевський Войцех, державець 210,490, 647, 744 
Янишевський Стефан 621, 744
Ян-Казимир, Ян II Казимир Ваза, польський король 13, 15, 

33, 34, 37, 42, 46, 52, 56, 59, 70, 76-79, 82, 92, 96, 103, 
106-108, 112, 114, 117, 120-122, 155, 160, 183, 188, 189, 
193, 201, 203-205, 207, 208, 213, 217, 224, 226, 228, 237,
248, 250, 252, 255, 259, 261, 267, 270, 273-275, 281, 283, 
286-289, 291-293, 296, 297, 302, 307-310, 317, 318, 323, 
324, 343, 356, 357, 370-379, 383, 384, 386-390, 399, 400, 
411,806, 836, 850, 1001, 1005

Янкель Познанський, ямпільський єврей 281, 686 
Янковський Андрій, слуга 533 
Яновський Марцин 123 
Яновський Францішек, ксьондз 793 
Янчевська Новоселицька Янова, державець 673 
Янчевська Петрова Анна 192 
Янчик Яцько, підданий з с. Білий Стік 671 
Янчинський Миколай 139,237 
Ярахвостович Зінько, підданий з м. Кошар Новий 687 
Ярачевський Адам, слуга 266 
Ярема, під даний з с. Грушвиця 766 
Ярема Ярмол, підданий з с. Михнів 582 
Ярмак Хома, підданий з с. Точивки 595 
Ярмаковчик Максим, підданий, від с. Кукли та ін. сіл 634 
Ярмаченя Семен, підданий з с. Злотолин 517 
Ярмачко Левко, підданий з м. Красилів 676 
Ярмол, підданий з м. Остропіль 458 
Ярмоленя Мисько, під даний з с. Липляни 634 
Ярмоленя Овсій, підданий з с. Рогозне 568 
Ярмоленя Степан, міщанин з м. Тучин 711 
Ярмоленя Фесько, під даний з м. Береськ 478 
Ярмоленя Юсько, підданий з с. Рогозне 494 
Ярмолик Макар, під даний 514 
Ярмолинська Афтаназія, луц. ігуменя 737 
Ярмолинська Зофія-Серафина, ігуменя Луц. Успенського 

василіанського монастиря 40, 182, 248, 309, 537 
Ярмолинська Янова Катерина з Стрибилів 172 
Ярмолинський Криштоф, на Ярмолинцях, син Юрія 

Ярмолинського 613 
Ярмолинський Ян, на Шумбарі, крем, земський суддя, рот

містр 63,116,132,166,179,211,214,249-251, 539, 552,620 
Ярмолинський Юрій, на Ярмолинцях, крем, земський суддя, 

на час складання присяги покійний 130 
Ярмолич Василь, слуга 534
Ярмолович Саливон, підданий з с. Дубівка 518, 594 
Ярмольський Стефан, державець 771, 772 
Ярмош, замковий підданий з м. Володимир 484 
Ярмошевич Ігнат, під даний 547 
Ярмошеня Васько, підданий з с. Раймісто 434 
Яронтовський Бартоломій 230 
Ярославич Костантий, возний 239, 340 
Ярофей, чернець Тригірського монастиря 245 
Яроцька Вацлавова Оксентія Мелешківна 60 
Ярош, луц. міщанин, кушнір 157 
Ярош, під даний з с. Біскупичі 624 
Ярош, підданий з с. Добрятин, війт 434,471 
Ярошевич Стецько, підданий з с. Селище 649 
Ярошеня Кирик, підданий 643 
Ярошеня Трохим, підданий з с. Ридомиль 455 
Ярошеня Федір, під даний з с. Сульжинці 500 
Ярошеня-Бабич Дорош, підданий з с. Лідава 524 
Ярошинський Стефан 314
Ярошинський Теодор, поручник корогви Киліяна 

Вільгорського 273 
Ясениницький Матвій, дідич 754 
Ясениницький Роман, дідич 754 
Ясениницький Стефан, дідич 752 
Ясеня Сидір, підданий з с. Романів 421 
Ясинська Якубова Марина 770 
Ясинський Владислав, державець 356 
Ясинський Якуб 426,474 
Яскульський Станіслав, полковник 293 
Яскульський Станіслав, урядник с. Фалемичі, загинув 1648 р. 
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Наукдво-довідкдвий апарат

Ясликовський Яцько 227
Ясноборський Ясько (Ян), нобілітований запорозький козак, 

ротмістр, полковник коронного війська 84, 110, 207-209, 
212,215,278 

Ястрембська, державець 492, 555, 589 
Ястрембська Андрієва Агнешка з Ясликовських 145,214 
Ястрембський Миколай, возний 186 
Ястрембський Себастіян 320 
Ясько, підданий з с. Волиця 528 
Яськовець Семен, підданий з с. Бабин 644 
Яськович Грицько, під даний, від сіл Скорч і Кровата 753 
Яхим, рокитнянський священик 191 
Яхима Єфраїлова, єврейка 165
Яхимович Ґабріель, ротмістр татарської корогви Яна-Кароля 

Лещинського 237,257 
Яцевич Дмитро, кисилинський бурмістр 326 
Яценко Стефан, підданий з с. Підгайці 438 
Яценя Андрій, підданий з с. Луків 459 
Яценя Мисько, підданий з м. Бережниця 723 
Яценя Тишко, підданий з с. Острів 474 
Яцерик Іван, підданий з с. Свойчів 769 
Яциня Грицько, підданий, від с. Шпанів та ін. сіл 800 
Яцутик Павло, підданий з с. Тесів 649 
Яцущеня Бакум, підданий з с. Борбин 497 
Яцько, двірний челядник Вацлава Гулевича 832

Яцько, під даний з м. Судилків Старий 462 
Яцько, підданий з с. Клечани 732 
Яцько, підданий з м. Литовеж 515 
Яцько, підданий з с. Печихвости 620 
Яцько, підданий з с. Теслугів 540 
Яцько, стражник, міщанин з м. Чортория 536 
Яцько, Жидків син, підданий з с. Медведівка 517 
Яцько, Мельників син, підданий з с. Юшківці 420. Див. також 

Мельничок Яцько 
Яцькович Гарасько (Гарасим), посол від Війська Запорозького 

на сейм 1652 р. 249,253 
Яцькович Гордій, підданий з с. Медвеже 460 
Яцькович Миколай, бурмістр м. Кисилин 686 
Яцькович Онисько, підданий з с. Ольбле 443 
Яцькович Процько, підданий з с. Мізочок 637 
Яцькович Станіслав, підданий з с. Жидичин 819 
Яцькович Федір, степанський міщанин 506 
Яцьковський Іван, рукодайний слуга 187 
Яцюкевич Іван, підданий з с. Воєгоща 737 
Яцюта Семен, державець 517 
Яцютич Грицько, підданий з с. Буща 698 
Яцюченя Кирило, під даний з с. Медськ Великий 518 
Ященя Грицько, боярин 442 
Ящурський Кузьма-Дем’ян 82



Покажчик включає 3244 позицій. До нього внесено тільки ті 
назви географічних об’єктів, які згадуються в обох частинах 
видання -  анотаціях і таблицях: країн, воєводств, повітів, 
міст, містечок, замків, сіл, старосте, волостей, ключів, слобід 
(воль), річок, озер, островів, доріг тощо. Принагідно ще 
раз відмітимо, що в основному тексті збірника, а також у 
Покажчикові географічних назв усі ці назви подано тільки в 
називному відмінку.

Так само, як у Покажчикові імен, кожна позиція цього 
покажчика складається з трьох частин: основної назви (тер
міна; тут -  найменування географічного об’єкта), пояснення 
(дефініції*) й посилання на сторінки видання.

Досить копіткою виявилася робота щодо уточнення напи
сання основного терміна через велику кількість різночитань у 
географічних назвах, що є в документах. Тому при складанні 
покажчика довелося ще раз звернутися до актів, аби через 
порівняння виробити оптимальну форму написання кожного 
такого найменування, багато працювати з довідковою літера
турою, порівнювати з сучасними географічними назвами 
(добре те, що в регіоні -  об’єкті нашого дослідження, «епі
демія» перейменувань населених пунктів у радянський період 
історії України, що значно поширилася на інші території, 
мала набагато менші обсяги). Тільки після цього визначалася 
основна версія; інші, за наявності, подано в круглих дужках 
одразу за основною.

Пояснення (дефініція), вміщене після найменування, 
насамперед включає категорію географічного об’єкта -  місто, 
містечко, село, слобода (воля), річка, острів і т. д. Слід звер
нути увагу на те, що в документах досить часто один і той 
самий населений пункт названо то містом, то містечком, або 
то містечком (навіть містом), то селом. Деякі дослідники 
теми з цього факту зробили висновок, що чіткого визначення 
категорійності населених пунктів на середину 17 ст. ще не 
існувало. Однак, на наш погляд, така оцінка питання є повер
ховою, випливає з його сучасного бачення й потребує по
глибленого вивчення. Достатньо інформативним у цьому 
сенсі є розділ сеймової конституції від 20 лютого 1629 р. про 
запровадження подимного податку. В ньому міста й містечка 
поділено на три основні категорії й роз’яснено, як саме під
дані з населеного пункту відповідної категорії повинні були 
сплачувати щойно запроваджений податок. Крім того, у кінці 
згаданого розділу відмічено: «А розподіл і розрізнення міст і 
містечок має тлумачитися згідно з давніми статутами». Цей

розділ сеймової конституції 1629 р. включено до пропоно
ваного видання як додаток (саме за визначеними в ньому 
критеріями продовжувалася сплата подимного податку й 
упродовж 1648-1657 рр.) і вміщено в частині другій пе
ред таблицями. А в Покажчикові географічних назв адміні
стративний статус відповідної частини населених пунктів, 
згідно з документами, визначався як подвійний; напр.: Біло- 
городка; м., с. Крем. п. В.в., належне Заславському.

Наведено також адміністративну належність географіч
ного об’єкта згідно з адміністративно-територіальною рефор
мою 1566 р. (повіт, воєводство). Про те, які саме українські 
воєводства і якою мірою представлено у пропонованому 
виданні, див. у загальній передмові “Від упорядників”. Су
часний статус географічного об’єкта зазвичай не подано.

У поясненні до основного терміна (дефініції*) в багатьох 
випадках вказано також власника населеного пункту. Цю 
додаткову інформацію застосовано в разі, якщо виникали 
ускладнення з ідентифікацією назви. Вони виникали для 
групи населених пунктів з однаковою назвою, що належали 
до одного воєводства і навіть повіту (Городище, Кам’янка, 
Княгинин, Омеляни, Пулгани [Пулганів] та ін.). До того ж 
ці та багато інших населених пунктів мали не одного, а двох 
або й більше власників, про що далеко не завжди є чітка 
інформація в документах. Упорядники здійснили значну ро
боту в цьому напрямі, встановлюючи через порівняння актів, 
коли саме йдеться про весь населений пункт, а коли -  про його 
частину. Результати цієї роботи найкраще видно в таблицях 
другої частини видання: у багатьох випадках визначення 
частина (половина, третина і т. п.) подано в квадратних 
дужках, тобто, від упорядників. Однак траплялося й так, 
що в документі вказувалося тільки прізвище державці того 
чи іншого населеного пункту, тому ідентифікувати назву 
цього населеного пункту (або його частини) не було змоги. 
В цьому разі в покажчику інформацію про такий населений 
пункт подано окремою позицією. Саме тому в ньому позицій, 
наприклад, щодо групи населених пунктів під назвою “Го
родище” більше, ніж таких сіл існувало фактично у дослід
жуваний період.

Якщо якийсь географічний об’єкт локалізувати не вда
лося, то посилання на сторінки видання подано відразу за 
назвою населеного пункту.

Географічні назви, що складаються з двох слів, одним з 
яких є означення Старий, Новий, Великий, Малий, Верхній,
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Нижній тощо, в обох частинах збірника і в покажчику подано 
інверсійно: Береськ Старий, Верба Велика, Клецька Мала 
і т. п. Але -  Біле Поле, Білі Береги тощо. Якщо до складу 
географічного найменування входять слова Воля, Волька, 
Волиця як частина власної назви, це слово залишено на 
другому місці: Березна Воля, Вовчицька Воля, Казинівська 
Волиця тощо, аби не відривати позицію про цей населений 
пункт від позиції, що стосується основного села, поблизу 
якого було створено волю (слободу) й за йменуванням якого 
названо новозаснований населений пункт.

На наш погляд, добре послугується дослідникам вміщений 
одразу після Покажчика географічних назв, як своєрідне

доповнення до нього, фрагмент розвідки О. І. Барановича 
“Залюднення Волинського воєводства в першій половині 
17 ст.” (К., 1930) під назвою “Реєстр поселень (за абеткою) з 
зазначенням числа димів кожного”. Високу оцінку доробкові 
цього історика дано в передмові “Від упорядників”. А зга
даний фрагмент ми помістили в пропонованому виданні, 
вважаючи себе продовжувачами дослідження, що його ви
конав О. І. Баранович, а також враховуючи порівняну недос
тупність цієї розвідки, наприклад, для краєзнавців. Список 
скорочень, додатково запроваджений для обох покажчиків -  
імен і географічних назв, див. окремою групою у загальному 
“Списку скорочень”, доданому до видання.

Список довідкової літератури, 
використаної при складанні 
Покажчика географічних назв
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ИҐок^икчиї̂ географгчнюі назв

А
Адамівка (Адамів), с. Овр. п. Київ, в., належало Корецькому 

монастиреві 182, 537 
Азія 844
Амбуків, с. Волод. п. Волин. в., належало Альбрихту- 

Станіславу Радзивіллу 477, 710 
Англійська республіка 202 
Андрієвичі, с. Київ. в. 144, 156
Андріїв, м. Крем. п. Волин. в., належало Міхалу-Юрію 

Чорторийському 270, 540, 687, 714 
Андріїв, с. Київ. в. 181
Андріїв (Березна, Березне), м. Луц. п. Волин. в., належало Яну- 

Олександру Даниловичу 323, 347,477, 585,681, 682, 819 
Андріїв (Любахів), м., належало Лещинським 467, 733 
Андріяшівка, с. Київ. в. 534 
Андруга, с. Крем. п. Волин. в., належало Кіндрату 

Андрузькому 431 
Андруга, с. Крем. п. Волин. в., належало Лешницьким 420, 

421
Андруга, с. Луц. п. Волин. в., належало Стефану Святополку 

Четвертенському 325,427,452, 615, 707, 738 
Андрусіїв, с. Луц. п. Волин. в., належало Генрику 

Кашовському 92, 191, 192,458, 685, 713 
Андрушівка, с. Крем. п. Волин. в. 491, 606 
Арештів (Арестів), с. Рівненської вол. Луц. п. Волин. в., нале

жало Яну Замойському 285, 288,487, 561, 627, 784, 789 
Арсеновичі, с. Луц. п. Волин. в. 419, 727, 743, 808, 809 
Аршичин, с. Луц. п. Волин. в., належало Даниловичам 438,

477, 607

Баб’є, с. Луц. п. Волин. в., належало Воронецьким 64, 666 
Бабин, м-ко. Брац. в. 273, 285
Бабин, с. Корецької вол. Луц. п. Волин. в. 278, 281, 283, 486, 

566, 639,641,701,729, 733 
Бабин, с. Луц. п. Волин. в., належало Бабинським 143, 212, 

255,420,429,465, 503, 506, 554, 644, 646, 785 
Бабка, с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 486, 733 
Баболоки, с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 28,414, 

456
Бабче, с., належало Станіславу Потоцькому 353 
Баворів, с. Київ. в. 192
Багате (Богате), с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 

Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелеві 
Лещинському 206, 231,486, 566, 637, 733 

Багачка, сл. Миргородського ключа Київ. в. 203, 205,235 
Баглаї, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 575 
Баглайки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Багриновичі (Стримґрод), с. Київ, в., належало Галшці 

Чаплич Шпановській 534 
Базалійська волость, у Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 489, 589 
Базалія, м. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 49, 304, 350, 354, 516, 522, 579 
Базар, м. Київ. в. 199 
Базар-Місто Крем. п. Волин. в. 354 
Базів див. Безів
Баїв, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському, згодом Станіславу-Казимиру Беневському
317,424,456, 749

Баківці, с. Луц. п. Волин. в. 286,485, 565, 650, 787 
Бакорин, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 312, 717, 765, 823 
Бакоша, с. Київ, в., королівщина 190 
Баланівка, м. Брац. в. 246 
Баланівка, с. Брац. в. 251 
Бар, м., фортеця Брац. в. 255, 347 
Баранів, м. неподалік м. Люблін 386 
Баранів, с. Люблінського в. 379 
Баранівка, м. Київ. в. 146
Баранівка (Баранівці, Баранів), м. Крем. п. Волин. в., 

належало Костантому Любомирському 42, 127, 321 
(у цьому акті вказано про належність м-ка до Луц. п.), 
347,458, 571,698 

Баранне, с. Крем. п. Волин. в. 431 
Баранне, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Барашівська волость, у Київ. в. 237, 257 
Барилів, с. 320
Бармаки, с. Рівненської вол. Луц. п. Волин. в., належало Яну 

Замойському 68, 238, 393,487, 561, 696, 724, 764 
Барське староство 218, 273, 291, 302, 349 
Бартюки див. Бортники 
Басань, м. Київ. в. 342
Басів Кут (Басів Кінець), с. Луц. п. Волин. в., належало Яну 

Замойському 312,487, 561, 650, 724, 751 
Батіг, місце битви 259, 262, 265, 273, 285, 292, 320, 336, 343, 

350, 357
Батків (Батьків, Батьківці), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Батковським 420,488, 652,653, 755 
Бахів, с. Ковельського староства Волод. п. Волин. в. 59, 443, 

464, 553, 708, 750 
Бачманівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 513, 561, 677 
Башарівка (Шабарів), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Батковським 420,488, 652, 653, 755 
Башлики (Башлик), с. Луц. п. Волин. в. 495 
Бегень, с. Луц. п. Волин. в. 57, 83, 684 
Безів (Базів, Бежів, Бежів Великий), с. Житом, п. Київ. в. 49, 

77, 145, 153, 174 
Бейзими, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 527 
Белжиці, м. 377
Белзьке воєводство 31, 111, 122, 215,222, 241, 345, 360 
Белти, с. Київ. в. 199
Бельмяж, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 485, 579 
Бельськ, м. 29
Бенівщина, с. Луц. п. Волин. в. 477, 626, 742 
Бердичів, м. 177
Берег, с. Крем. п. Волин. в. 335, 343, 344, 495, 568, 579, 623, 

770
Берегелинці (Берегелі), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 575 
Бережниця, м. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 129, 350, 397, 523, 673, 723, 769 
Бережці, с. Крем. п. Волин. в. 430,459 
Берездів, м. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич і 

Краківському єзуїтському колегіуму 128, 347,492,616, 793 
Берездівка (Берездівці), с. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич і Краківському єзуїтському колегіуму 492,555,
616, 793

Берездівська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Анні 
Ходкевич 589
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ІЇаукрво-довідкрвий апарат

Берездівський ключ, у Луц. п. Волин. в., належав Анні 
Ходкевич 492 

Березина, р. 185
Березів, с. Волод. п. Волин. в., належало Марцину 

Люшковському 735 
Березна Воля (Березна Волька) див. Градецьке 
Березна див. Андріїв
Березна, с. Крем. п. Волин. в. (до міста Лабунь), належало 

Юрію Любомирському 462, 571 
Березна, с. Судилківської вол. Крем. п. Волин. в., належало 

Юрію Любомирському 463, 571 
Березне (Бережна, Бережне), с. Хупківської вол. Луц. п.

Волин. в., належало Даниловичам 323, 599, 615, 819 
Березненська волость, належала Даниловичам 323 
Березовиця, с. Київ. в. 179, 251 
Березовичі, с. Волод. п. Волин. в. 124,417,455 
Березолуки, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 58, 65,225,481, 658 
Березолупи, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрію Чапличу 

Шпановському 644, 708, 756 
Березолупи, с. Луц. п. Волин. в., належало Сапегам 135,480 
Берестечко, м. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу Ле

йденському; місце битви 218-220, 222-224, 226, 227, 232,
233, 236, 240, 241, 247, 248, 250, 252, 258, 260, 267, 295,
319, 324, 340, 342, 347, 351, 359, 392, 395-398, 416, 427,
431, 460, 461, 551, 552, 604, 608, 613, 638, 646, 658, 684,
685, 694, 747, 837, 838, 857, 863 

Берестечко Русинове, с. Луц. п. Волин. в. 39, 42, 205, 256,
478,481

Берестовець, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 356, 516, 595, 611 

Берестя див. Брест
Берестяни, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 132,278,280,312,355, 
717, 765, 823 

Береськ, м. Луц. п. Волин. в., належало Чапличам 
Шпановським 126,212, 399,433,478, 650, 830, 841 

Береськ Старий (Старе Село), с. Луц. п. Волин. в., належало 
Чапличам Шпановським 118, 399,478, 650, 830 

Бермешів (Бернешів), с. Волод. п. Волин. в., належало 
Вацлаву Козиці 480, 541 

Бесідки, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 
Корецькому 486, 566, 619, 780 

Биківці, с. Рохманівського ключа у Крем. п. Волин. в., нале
жало Єремії Вишневецькому 415, 567 

Биричівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 479, 
553, 733,817 

Бирлівка, сл. Брац. в. 246
Бистрик, с. Житом, п. Київ, в., належало Яну Замойському 538 
Бистрицька Воля (Волька), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Даниловичам 477, 602, 786 
Бистричі, с. Луц. п. Волин. в., належало Даниловичам 477, 

602, 786 
Битень див. Шитень
Битень, с. Луц. п. Волин. в., належало Балабанам 233, 710, 

752, 832
Бичаль (Бучаль), с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 519, 597, 777 
Бібчинці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 501 
Біла Криниця, с. Крем. п. Волин. в. 170,431,432 
Біла Криниця, с. Радомисльського ключа, Київ. в. 120 
Біла Церква, м. Київ. в. 230,246-248, 250, 339, 359, 378 
Білашів, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 

єпископії 433,483, 711

Білашів, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в., належало 
Владиславу-Домініку Заславському 210, 509, 729 

Білашів, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 503, 567, 620, 768 

Білашівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 
Даниловичу 500, 615 

Білгорай, м. 387 
Білгород, сл. Брац. в. 255
Біле Поле (Білополе, Білопіль), с. Волод. п. Волин. в.,

належало Вацлаву Гулевичу Воютинському 73,286, 323,
333, 337, 650, 780 

Білецьке (Білецька), с. Крем. п. Волин. в., належало 
Костантому Любомирському 458, 571 

Білий Камінь, м. 228
Білий Стік, с. Луц. п. Волин. в. 120, 153, 169, 288, 324, 399, 

416, 530, 671,760, 833 
Білилівка, м. Житом, п. Київ, в., належало Катерині Потоцькій 

175, 538
Білин, с. Ковельського староства Волод. п. Волин. в. 59, 443, 

464, 708, 750
Біличі, с. Волод. п. Волин. в., належало Бенедикту Мокосію 

Баковецькому 168, 172,252, 645, 736 
Білі Береги, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 

єпископії 433,464,483, 711 
Білі Береги, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 510, 604 
Білів, м. Луц. п. Волин. в., належало Миколаю-Юрію 

Чорторийському 60, 87, 159, 160, 176,206,647 
Білів, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 507 
Білка, с. Київ. в. 250
Білка, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 599, 662 
Білка, с. Холмського п. 52
Білобережжя, с. Луц. п. Волин. в., належало Острозькому 

єзуїтському колегіуму 43,456 
Білогірський район, Хмельницької обл. 8 
Білогородка, м., с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 502, 584, 927 
Білогородка, с. Крем. п. Волин. в., належало Казимиру Слу 

Малинському 507, 568, 652 
Білогородка, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 503, 577 
Білокриниче, с. Судилківської вол. Крем. п. Волин. в. 463,571 
Білопілля, м. Київ. в. 257 
Білополе, Білопіль див. Біле Поле 
Білорусь (Республіка Білорусь) 8, 847 
Білостоцький замок 833
Білотин, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Білоцерківка, сл. Миргородського ключа Київ. в. 203, 205, 

235
Білоцерківське староство 287 
Білоцерківський полк 273
Більська Воля, с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським

553,733
Більче, с. Луц. п. Волин. в., належало Пчолкам Вільчополь- 

ським 65, 112,224,227,416,446,447, 556, 605, 668, 669 
Більче, с. Річицького п. Мінського в. 185 
Більчин, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Бісівка Мала, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 498 
Біскупичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Томашеві Козиці 

29, 633, 761
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Біскупичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Катерині Святополк 
Четвертенській і Скорчській плебанії 429,455, 560, 624 

Біскупичі (Біскупичі Великі), с. Волод. п. Волин. в., належало 
Волод.-Брестській єпископії 235,283, 352,433,483, 711 

Біскупичі Малі, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.- 
Брестській єпископії 711 

Блаженик, с. Волод. п. Волин. в., належало Підгородинським 
469,557,559,643 

Блудів, с. Луц. п. Волин. в. 90, 323,458, 546, 640 
Блудів, с. Луц. п. Волин. в., належало Теофілії Собеській 712, 

777
Бобичі, с. Волод. п. Волин. в. 434, 700, 727 
Бобли, с. Турійської вол. Волод. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 41,125,254,312,385, 
487, 577, 694, 722, 773 

Бобриця, с. Київ, в., належало Аксакам 202 
Бобрівці (Бобровець), с. Крем. п. Волин. в., належало до 

м. Андріїв, дідич -  Міхал-Юрій Чорторийський 419, 
451,540

Бобровичі (Бобрівка), с. Київ, в., належало Казимиру-Леону 
Сапезі 534 

Богате див. Багате 
Богданівка, м-ко Брац. в. 245 
Богданівка, с. Київ, в., належало Аксакам 202 
Богданівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Марціяну 

Єловицькому 57, 578 
Богданівщина, с. Київ, в., побл. м. Овруч 107 
Богданівщина, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 

Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелю 
Лещинському 486, 566, 639, 733 

Богдашів, с. Луц. пов. Волин. в., належало Яну Замойському 
480, 724, 793

Боголюбе, с. Луц. п. Волин. в., належало Жидичинському 
монастиреві 102, 103,143, 318, 358, 359, 373, 374, 725, 819 

Богурин (Бугрин), с. Луц. п. Волин. в., належало Рогуським і 
Хребтовичам 27,70,220,221,267,316,334,351,479,488,
559, 573, 646, 651, 655, 780, 785 

Богуславське староство 189, 240,400 
Богуші, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 125, 500, 599 
Богушівка, с. Київ, в., належало Адамові Киселю 204 
Богушівка, с. Крем. п. Волин. в., присілок м. Славутин, 

належало Владиславу-Домініку Заславському 677 
Богушівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Катерині Святополк 

Четвертенській 153, 154,481 
Богушівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Миколаєві 

Чорторийському 414,450, 710, 760 
Бодаки, с. Луц. п. Волин. в. 456 
Бодачів, с. Луц. п. Волин. в. 634 
Бодачів, с. Луц. п. Волин. в., належало Филипу Бокію 

Печихвостському 171,418, 509, 679, 812 
Божанка, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 

єпископії 283,433,483, 711 
Божів, с. Луц. п. Волин. в., належало Раковським 211, 269, 

543,654, 763
Божкевичі, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в. 53, 527, 

570, 729
Боків, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц. канонії 47 
Боковичі див. Роговичі
Бокшин, с. Луц. п. Волин. в., належало подружжю Наруше- 

вичів 467, 550, 606, 734 
Болавщина, с. Овр. п. Київ, в., належало Корецькому 

монастиреві 537 
Боложівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Даніелю Єлу 

Малинському 495, 568, 653

Болотківці, с. Луц. п. Волин. в., належало Даніелю Єлу 
Малинському 495, 568, 653 

Болотниця, с. Київ, в., побл. м. Народичі 229 
Болотня, с. Приборського ключа Київ. в. 192 
Боляновського слобода, Київ, в., належала Анні Ходкевич 532 
Болячів, с. Київ. в. 163 
Бонча, с. побл. м. Кременчук 186
Боратин, с. Крем. п. Волин. в., належало Жоравницьким 380, 

419,452, 540
Боратин (Боратин Великий і Боратин Малий, Боротин), 

с. Луц. п. Волин. в., належало Костянтину Бронницькому
42, 91, 107,222,416,449, 733 

Боратин (Борятин), с. Торчинської вол. Луц. п. Волин. в., 
належало Луц.-Брестському біскупству 209, 414, 448,
607, 754

Борбин, с. Луц. п. Волин. в. 53,439,497, 599, 771, 772 
Боремль (Буремель), с. Луц. п. Волин. в. 55, 169, 655, 741, 785 
Борисів (Боришів), с. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич, згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Борисковичі, с. Луц. п. Волин. в. 44,107, 138, 139,421, 513,628 
Бориспіль, м. Переяславського полку 290 
Боришів див. Борисів
Боришів, с. Київ, в., побл. м. Немирівка, належало Владиславу 

Немиричу 279 
Борки, с. Волод. п. Волин. в. 488, 553 
Борова (Борове), с. Луц. п. Волин. в., належало Яну- 

Олександру Даниловичу і його спадкоємиці 505, 819 
Борове див. Рафалівка
Боровиця Велика, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні

Ходкевич, згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Боровиця Мала, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Боровичі див. Четвертая Нова
Боровичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Стефану Святополку 

Четвертенському 325,426,452, 615, 707, 738 
Боровне, с. Волод. п. Волин. в., належало спадкоємиці Юрія 

Річицького 94,472, 561, 811, 812 
Бородчичі, с. Луц. п. Волин. в. 120, 153, 212, 253, 288, 306,

416,466, 760 
Бородянка, м. Київ. в. 141, 168
Борок, с. Крем. п. Волин. в., належало Підгірському 440 
Боротин див. Боратин
Бортники (Бартюки), с. Крем. п. Волин. в., належало до 

м. Полонне 458, 571 
Бортнів, с. Волод. п. Волин. в., належало Чапським 480, 760 
Борухів, с. Луц. п. Волин. в. 57, 150, 167,454, 624, 738 
Борушківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 458, 571 
Борщагівка, м. Брац. в. 164
Борщів, с. Крупської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 823 
Борщівка, с. Межиріцького ключа Луц. п. Волин. в.,

належало Владиславу-Домініку Заславському 485, 579 
Борятин див. Боратин
Ботан, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц. єзуїтському 

колегіуму 104, 160, 176, 252, 337,449, 608 
Бочаниця, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Брам 122, 135, 

470, 602, 737 
Бояри, с. Волод. п. Волин. в. 488, 553 
Брагин, м. Овр. п. Київ. в. 534 
Брагинська волость, у Овр. п. Київ. в. 534 
Бражинці, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 458, 571 
Брани, с. Луц. п. Волин. в. 225, 324, 375,420,458, 603, 736 
Бранів, с. Луц. п. Волин. в. 90, 191, 192,458, 657, 753
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Бранська Волиця (належала до с. Брани), с. Луц. п. Волин. в.
225,458

Братківці, с. Брац. в., належало Братковським 55 
Брацлав, м., центр п. і воєводства 285, 341 
Брацлавське воєводство 7, 8, 13, 33, 34, 37, 55, 56, 59, 78, 83- 

85, 111, 122, 164, 167, 187, 202, 239, 251, 260, 261, 265,
266, 268, 272, 273, 277, 287, 301, 302, 310, 313, 315-317, 
322, 345, 346, 353, 361, 392, 393, 404, 411, 616, 836, 837, 
849, 853-855, 858-863 

Брацлавський повіт, Брац. в. 7 
Брацлавщина 9, 14
Брест (Брест-Литовський, Берестя) 29,271,272,276,284,315, 

347,400, 705, 851 
Бриків, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Саму елю Лещинському 
486, 566, 639, 733 

Броварки, с. побл. м. Кременчук 186 
Броди, м. 340
Бродів, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 508, 572, 609, 743 
Бродки, с. Волод. п. Волин. в. 242 
Бронне, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 500, 615, 819 
Бронники, с. Київ, в., належало Анні Ходкевич 532 
Бронники, с. Луц. п. Волин. в. 112,460,485, 606, 662, 769, 776 
Бронниця, с. Волод. п. Волин. в., належало Санґушкам 529, 

679,811 
Брусилів, м. Київ. в. 174
Брусилів Новий, м. Волод. п. Волин. в., новоосаджена воля 

799. Див. також Оздютичі 
Брусилівка, с. Брац. в. 317
Брусилівка (Воля Миколаївка), ноосаджена слобода Волод.

п. Волин. в. 91 
Брусилівська волость, у Київ. в. 115
Брухів, с. Луц. п. Волин. в., присілок с. Добрятин, належало 

Пузинам 471, 664 
Бруховичі, с. Луц. п. Волин. в. 436,497, 680, 825 
Бубнів, с. Волод. п. Волин. в. 469
Бубнів, с. Луц. п. Волин. в., належало Теофілії Собеській 712, 

777
Буг, р. 62, 307, 317, 319, 361, 368, 391 
Бугрин див. Богурин 
Буда Рожнятівська див. Михайлівка 
Будейки, с. побл. м. Кременчук 186
Будераж, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 61, 62, 508, 577 
Будераж, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 495, 549, 619 
Буджаки, с. належало до м. Михнівка 76 
Будища див. Кам’янка
Будища, с. Луц. п. Волин. в., присілок с. Колодежне 48, 470, 

666 
Будки, с. 438
Бужани, с. Луц. п. Волин. в., належало Стефану Святополку 

Четвертенському 221,426,458, 615, 616, 707, 708, 738 
Бужковичі, с. Волод. п. Волин. в. 289, 660 
Бузів, с. Волод. п. Волин. в. 660, 661
Буки, с. Житом, п. Київ, в., належало Київ, митрополії 124,234 
Буки, с. Київ, в., королівщина 190 
Буки, с., сл. Київ. в. 204
Букойма, с. Луц. п. Волин. в. 61,438,495,498, 564, 658 
Булаївка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 489, 575 
Булгаки, с. Київ. в. 140

Бургин див. Богурин 
Буремель див. Боремль
Буремець, с. Луц. п. Волин. в., належало Жидичинському 

монастирю 78,267, 374, 511, 643, 819 
Бурковець, с. Київ. в. 114 
Буськ, м. 159
Бутейки, с. Степанського ключа Луц. п. Волин. в. 526 
Бутівці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 575 
Бутківці, с. Брац. в. 255
Бутятичі, с. Волод. п. Волин. в. 173, 193, 547, 699, 727, 827 
Бухарів, с. Луц. п. Волин. в., належало Даніелю Єлу 

Малинському 495, 653 
Бучаль див. Бичаль
Буща, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в. 527, 592, 729 
Буща, с. Межиріцького ключа Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 485, 579, 698 
Буяни, с. Торчинської вол. Луц. п. Волин. в. 414,448,607, 754

Вайки, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич та її 
спадкоємцям 34,493, 589, 617, 795 

Валовичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Петрові і Барбарі 
Загоровським 253, 259, 735 

Вараш, с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 430, 486,
711,733

Варковичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 525, 570, 729 

Варшава, м. 30, 32, 33, 56, 78, 83, 110, 174, 188-190, 201,202, 
237-240, 259, 301, 309, 310, 313, 315, 321, 344-346, 352,
355, 377, 383,818, 849-851 

Василівщина, с. Волод. п. Волин. в., належало Загоровським 
137, 165, 337, 735 

Васильківці, с. Брац. в. 255
Васильковичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Жидичинському 

монастиреві 131, 781 
Васьківці, с. Київ, в., побл. м. Овруч 136 
Васьківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Даніелю Єлу 

Малинському 495, 568, 653 
Васьківці, с. Крем. п. Волин. в., належало до м. Заслав Старий

348, 500, 505, 580 
Васьківці (Васьковичі), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 588 
Ватин, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Дахновичу 

Гатиському 389, 659, 732, 766 
Ватинець, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Дахновичу 

Гатиському та Стефану Путошинському 186, 602, 659, 
732,748

Вахнова Гребля, м. Вінницького п. Брац. в. 247 
Вачів, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 512, 581 
Велике князівство Литовське (Князівство) 18, 31-33, 50, 168, 

190, 202, 212, 225, 229, 252, 276, 302, 313, 335, 345, 347, 
384,392,539, 836, 842, 843, 845,846, 849,865. Див. також 
Литва

Великий Житин див. Житин Великий 
Великий Кольчин див. Кольчин Великий 
Великий Чернятин див. Чернятин Великий 
Великі Мацевичі див. Мацевичі Великі 
Великі Михайлівці див. Михайлівці Великі 
Великі Мончинці див. Мончинці Великі 
Велихів (Юца), с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 526, 624
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Велицьк, с. Луц. п. Волин. в. 122,419, 727, 743, 831 
Величини, с. Брагинської вол. Київ. в. 534 
Велідники, м-ко Київ. в. 250
Вельбичі (Вільбич), с. Луц. п. Волин. в. 412,473, 771, 772 
Вельбойне (Вельбойна), с. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич, згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Вельничі (Вольничі), с. Луц. п. Волин. в., належало Андрієві 

Лейденському 81, 134,139,428,449, 607 
Веприн, с. Київ. в. 116
Верба, с. Крем. п. Волин. в., належало Казимиру Єлу 

Малинському 507, 568, 652 
Верба (Верба Велика), с. Волод. п. Волин. в., належало 

Підгородинським 66,285,469, 557, 559, 643 
Верба Мала (Вохновичі), с. Волод. п. Волин. в. 50, 65, 71, 94, 

464, 563,610,611,638 
Вербаїв див. Верб’яїв
Вербень, с. Луц. п. Волин. в. 419,476, 693, 801 
Вербець, с. Ковельського староства Волод. п. Волин. в. 59,

443,464, 708, 750 
Вербецький (Вербський) ключ, у Ковельському старостві 59, 

443
Вербичне, с. Волод. п. Волин. в. 386, 441, 508, 580, 608, 609, 

721,759, 779
Вербівці (Вербовець), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 500, 581, 794 
Вербородинці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Вербче, с. Луц. п. Волин. в., держання на ординатському пра

ві, належало Владиславу-Домініку Заславському 518, 594 
Вербче Велике, с. Степанського ключа Луц. п. Волин. в., на

лежало Владиславу-Домініку Заславському 524, 598, 722 
Вербче Мале, с. Степанського ключа Луц. п. Волин. в., нале

жало Владиславу-Домініку Заславському 524, 598, 723 
Верб’яїв (Вербаїв), с. Луц. п. Волин. в. 72, 107, 338,460, 625 
Веремійки, с. Київ, в., належало Київ, митрополії 124 
Вереси, с. Київ. в. 137, 247, 248, 287
Вересівка, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 

єпископії 433,483, 711, 781 
Вероківщина, с. Овр. п. Київ. в. 102, 121, 227 
Верпета, присілок с. Вишнів Луц. п. Волин. в. 620, 724, 767 
Верхи (Верхів), с. Волод. п. Волин. в., належало Річицьким

472, 561, 678, 706 
Верхів, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 122, 220, 501, 559 
Верхівськ, с. Луц. п. Волин. в. 418,421,448,468, 548, 752, 790 
Верхнів, с. Волод. п. Волин. в., належало Луц.-Брестському 

біскупству 135, 157,416,462, 739, 834 
Верхняки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 492, 5І5 
Верхостав’я, с. Луц. п. Волин. в., належало Анастасії Мишці 

Холоневській 330, 336,466, 642 
Вершики, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 458, 571 
Вигнанка, с. Голобського ключа Луц. п. Волин. в., належало 

Андрію Фірлею 417,483, 549, 831 
Вигнанка, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу 

Немиричу 38, 229,417, 631, 770 
Вигнанка, с., передмістя Дубно 527, 729 
Вигнанська Волиця (Волиця), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу Немиричу 38,417,467, 631, 770 
Виґуричі, с. Луц. п. Волин. в., належало Даніелю 

Стемпковському 471, 598 
Видельця, с. Київ, в., за Дніпром 324

Видерта, с. Волод. п. Волин. в., належало Адаму-Олександру 
Сангушку і його спадкоємцям -  Красицьким 373, 439, 
475, 569, 825

Видибор, с. Київ, в., належало Тишам Биковським 533 
Вижва, м. Ковельського староства Волод. п. Волин. в. 29, 59, 

368, 369,443,482, 555,681 
Вижва Стара, м-ко, с. Ковельського староства Волод. п.

Волин. в. 29, 59, 369,443,482, 549, 555, 681 
Випуски, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 34, 

493, 589, 617, 795 
Вириця, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому 486, 566 
Вирова (Лютарівка), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Заславській плебанії 502, 583 
Висоцьк, с. Луц. п. Волин. в. 423,456, 742 
Витків, с. Луц. п. Волин. в., належало Чечелям Новоселиць- 

ким51, 142,454, 637, 782 
Вичовків (Вичолків), с. Луц. п. Волин. в. 108,489, 619 
Вишгородок, м. Волин. в. 127 
Вишевичі, с. Київ. в. 248 
Вишеньки див. Острів Новий 
Вишків, с. Луц. п. Волин. в. 61, 155,279, 283, 729, 765 
Вишківщина (Вишківка, Войківщина), с. Звягельського 

ключа (волості) Луц. п. Волин. в., належало Анні 
Ходкевич 493, 589, 617, 795 

Вишнів, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 620, 
724, 767

Вишнівець, м. Крем. п. Волин. в., належало Дмитру 
Вишневецькому 127, 304, 354 

Вишнопіпь (Вишнє Поле), с. Крем. п. Волин. в., належало 
Костантому Любомирському 458, 571 

Відинич, с. у Білорусі 209 
Війниця див. Войнин, Войниця
Військо Запорозьке (Військо Козацьке, Гетьманська Україна, 

Українська держава) 7, 15, 32-34, 76, 78, 88, 95, 103, 110,
119,133,146,158,162,180,185,186,191,202,208,209,236, 
249,250,252,253,260, 340, 373, 385, 386,400, 842, 850 

Війташівка, с. Житом, п. Київ. в. 251 
Війтівці, м-ко Брац. в. 245
Війтівці, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Вікнини див. Окнини
Вікторяни, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц. біскупській 

канонії 141, 142 
Віленське воєводство 113
Вілія, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 558 
Вілія, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 477, 615 
Віллє, м-ко Київ. в. 180, 248 
Вільбич див. Вельбичі 
Вільгір, с. Луц. п. Волин. в. 783 
Вільно, м. 168, 393
Вільськ, м. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 50, 101, 146, 160, 532 
Вінниця, м., центр п. Брац. в. 78, 285 
Вінницька область 8
Вінницький повіт, Брац. в. 7, 59, 247,250 
Вірівка, с. Київ, в., належало Тишам Биковським 533 
Вісла, р. 254, 373
Вітковичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу та його спадкоємиці 125, 126, 500, 599, 819 
Вітоніж, с. Луц. п. Волин. в. 95, 111, 175, 441, 472, 486, 

719, 791
Вічині, с. Луц. п. Волин. в. 488, 763

118-8-929 < ^ 9 3 3  А®



Науково-довідковий апарат

Владиславів, м. Київ, в., належало Андрієві Суходольському 
534. В акті йдеться про слободу від цього міста 

Владича Гора, у м. Володимир, належала Волод.-Брестській 
єпископії 433, 711 

Вовківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 500, 581, 794 

Вовковиї див. Підгайці Нижчі 
Вовковиї, с. Луц. п. Волин. в. 684
Вовковиї, с. Луц. п. Волин. в., належало Бальтазару Раєцькому 

85, 586, 778
Вовкошів, с. Дорогобузької вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Яну Замойському 312,482, 559, 648, 723, 751 
Вовчинчик Малий, с. Київ в. 183, 537 
Вовчицьк, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрію Фірлею 316,

417,483, 549, 831 
Вовчицька Воля (Волька), с. Луц. п. Волин. в. 499, 778 
Водиради див. Одеради 
Водотиї, м. Київ. в. 158 
Водотиї Старі, с. Київ. в. 158
Воєгоща, с. Волод. п. Волин. в. 529, 543, 544, 679, 737, 811 
Войківщина див. Вишківщина 
Войковичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Дмитру 

Вишневецькому 50, 305, 310, 375,436,451, 630 
Войнарівка, сл. Київ, в., належала Галшці Чаплич Шпанов- 

ській 534
Войнин (Бійниця), с. Волод. п. Волин. в., належало 

Собеським 479, 606, 755 
Войниця (Бійниця), с. Луц. п. Волин. в. 473 
Войсицький ліс 259
Войсич (Усичі), с. Луц. п. Волин. в., належало Миколаєві Чор- 

торийському 41, 93, 155,225,289, 317,415,474, 612, 738 
Волинська губернія 1005 
Волинська область 8
Волинське воєводство 7,8,13,14,28,30,31,33,34,37,45-47, 

50, 51, 54, 57, 59, 63, 64, 66-69, 72, 75-79, 81, 82, 84-87,
89, 91-94, 96, 103, 105, 108, 109, 111, 117, 121, 122, 126- 
130, 137, 139, 153, 158-160, 163, 165-167, 169-172, 176, 
177, 188-191, 198, 199, 201-203, 205-208, 211, 213-216,
219, 220, 222, 223, 226, 235, 237, 239-242, 248, 252, 253,
258, 259, 261, 262, 265-280, 282-289, 291-296, 302, 304, 
305, 307, 309, 312, 316, 318, 319, 321-323, 325, 329, 330, 
332, 334, 339, 341, 343-345, 352-363, 367-379, 383-392,
398, 400, 403-406, 411, 421, 444, 445, 448, 449, 463, 473, 
482, 491, 492, 531, 539, 544, 545, 554, 555, 564, 568, 572, 
574, 585, 587, 588, 593, 596, 601, 610, 618, 622, 636, 647, 
665, 666, 673, 675, 678, 681, 687, 691, 703, 705, 714, 725, 
728, 731, 738, 739, 752, 780, 784, 786, 792, 803-806, 809, 
820, 821, 828, 829, 834-838, 842, 853-863, 973 

Волинь, Волинський край, Волинські краї 8, 9, 11, 15, 16, 38, 
41,42, 57,60,71,74,102,104,112,119,122, 130,145,162,
177, 185, 212, 214, 228, 258, 261, 265, 287, 292, 295, 303,
308, 310, 311, 317, 319, 325, 329, 331, 332, 344, 345, 349, 
361, 370, 371, 379, 384, 386, 387, 390, 392, 393, 403, 404, 
406, 407, 531, 732, 737, 739, 740, 743-747, 748, 751, 756, 
763, 768, 836, 838, 847, 841, 842, 849, 853, 865, 866 

Волиця, с. Волод. п. Волин. в. 664, 759 
Волиця, с. Волод. п. Волин. в., належало Загоровським 735 
Волиця, с. Київ. в. 536
Волиця, с. Київ, в., побл. м. Немирівка, належало Владиславу 

Немиричу 279
Волиця, с. Крем. п. Волин. в., належало Батковським 488, 

652, 653, 755
Волиця, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 575

Волиця, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському, було у держанні на ординатському праві 
528, 575

Волиця, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну Ярмолинському 
552, 620

Волиця, с. Крем. п. Волин. в., присілок м. Базалія, належало 
Владиславу-Домініку Заславському 516, 579 

Волиця, с. Луц. п. Волин. в., належало Коблинському про- 
боству 51

Волиця, с. Луц. п. Волин. в., належало Острозькому єзуїт
ському колегіуму 456 

Волиця, с. Луц. п. Волин. в., належало Стрибилям 615, 616, 
707, 738

Волиця, с. Луц. п. Волин. в., присілок м. Берестечко, нале
жало Владиславу Лещинському 416,461, 552, 613, 747 (у 
цьому останньому акті назва села -  Пляшівська Волиця) 

Волиця, с., передмісті м. Дубно 53, 55,498 
Волиця (Оличівка, Голичівка), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Самуелю-Каролю Корецькому 486, 566, 689, 716 
Воличка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 575 
Володава, м. 65
Володимир, м., центр повіту Волин. в. 32, 57, 65, 69, 78, 83,

92,96,101,104,111,113,127,135,137,157,166,198,202, 
203, 208, 215, 217, 219, 241, 242, 258, 261, 262, 271, 272,
277, 284, 286, 295, 297, 301, 305, 306, 309, 310-316, 322,
331, 333, 337, 345, 346, 353, 357, 360, 361-363, 367-370, 
373, 375-379, 388-395, 404, 405, 414, 433, 434, 438, 446, 
450, 460, 464, 465, 480, 484, 525, 547, 596, 602, 632, 638,
654, 663, 664, 699, 700, 711, 716, 727, 741, 743, 749, 750,
756, 761, 778, 803, 837, 853-855, 858-863. Див. також 
Владича Гора, Киселівська Гора, Зап’ятнич, Підзамче, 
Михайловець, Рилавиця 

Володимирець, м. Луц. п. Волин. в., належало Святополкам 
Четвертенським 75, 127, 221, 325, 330, 347,427,452, 615, 
670, 707, 738

Володимирецька волость, у Луц. п. Волин. в., належала 
Стефану Святополку Четвертенському 452, 615 

Володимирецький замок 325,484 
Володимирське війтівство 664 
Володимирське староство 33, 57, 383,405 
Володимирський замок 73, 259,262 
Володимирський ключ 433
Володимирський повіт, Волин. в. 7,10,14, 39, 77,94,96,147, 

216, 217, 241, 242, 254, 288, 294-296, 356, 357, 359, 362, 
363, 367, 372, 373, 375, 378, 379, 388, 391, 404, 611, 660, 
688, 691, 726, 727, 835, 838, 861, 862, 973 

Володьківщина, с. Луц. п. Волин. в. 95, 633, 634 
Волосівка, с. Київ. в. 536
Волосівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрієві Чапличу 

Шпановському 478 
Волосковичі (Волосківці), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Острозькому єзуїтському колегіуму 456 
Волоське, с. Крем. п. Волин. в. 432, 576, 775 
Волохи, с. Волод. п. Волин. в. 488, 553 
Волохи, с. Луц. п. Волин. в. 787
Волохи, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 147, 

149,465
Волочиський район, Хмельницької обл. 8 
Волощина див. Молдавія 
Волчицьк див. Вовчицьк
Вольбарів, с., належало Владиславу-Домініку Заславському 

219,265,514,612, 746 
Вольгівка (Ульгівка), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 430,470, 625, 798
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Волька, с. Волод. п. Волин. в., належало Міхалу Завадському 
544,545,736

Волька, с. Луц. п. Волин. в., згадується разом з с. Войсич, 
належала Чорторийським 415,474, 612, 738 

Волька, с. Луц. п. Волин. в., присілок м. Берестечко, 
належало Владиславу Лещинському 416,461, 552 

Волька, с. на Волині, належало Яну Косовському 81 
Волька, с. побл. м. Луцьк, належало Стефану Святополку 

Четвертенському 615, 707, 708, 740 
Вольничі див. Вельничі 
Воля, передмістя м. Варшава 32, 33, 850 
Воля, с. Садівської вол. Луц. п. Волин. в. 423,456, 742 
Воля Миколаївка, новоосаджена слобода див. Брусилівка 
Воля Якубчиці (Якубчиці), с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в.

140,312,717, 765 
Ворища див. Орищі 
Воробинець, с. Волод. п. Волин. в. 738 
Вороб’їв, с. Київ, в., належало Києво-Печерській Лаврі 123 
Вороб’ївка, с. Крем. п. Волин. в., належало до м. Остропіль 

458, 571
Воробйовичі, с. Овр. п. Київ, в., належало Корецькому 

монастиреві 537 
Вороблівка, с. Київ. в. 537
Ворокомле, с. Волод. п. Волин. в., належало Адаму-

Олександру Сангушку та його спадкоємцям -  Красицьким 
374,439,475, 569, 826 

Ворона, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 
єпископії 433,483, 711 

Вороничі, с. Луц. п. Волин. в., належало Дмитру Урсулу 
Рудецькому 54,423, 622, 746 

Воронів, с. Луц. п. Волин. в., належало Даниловичам 478 
Воронки, с. Володимирецької вол. Луц. п. Волин. в. 221, 325,

427,451,615, 707, 738 
Воронківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Ворончин, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрієві Чапличу 

Шпановському 433,478, 650 
Воропаї (Горопаї), с. Київ. в. 537
Воротнів, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрію Фірлею 252,

271,399,421,457,610, 732 
Ворсин, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелеві Долмату 

Ісайковському 649 
Ворсівка, м. Київ. в. 94, 116, 179,249 
Ворчин, с. Волод. п. Волин. в. 660, 661 
Воскодави, с. Луц. п. Волин. в., належало Адаму Киселю 62, 

82,142, 309,466, 572, 649, 743 
Вохновичі див. Верба Мала 
Вощатин, с. Волод. п. Волин. в. 549, 631, 735, 736 
Вощининські поля, в. Овр. п. Київ, в., належали до 

королівських столових маєтків 102, 121 
Воютин, с. Луц. п. Волин. в., належало Гулевичам

Воюгинським 267,334,425,469,652,659,671,703,740,765

г
Гавчиці див. Огавчиці 
Гайворонка, с. Крем. п. Волин. в. 470, 582 
Гайки, с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові Будзишев- 

ському 696, 726 
Гали, с. Київ, в., належало Анні Ходкевич 532 
Галицька земля 260, 837
Галичани, с. Луц. п. Волин. в., належало Олександру Чапличу 

Шпановському 226,229, 779, 841 
Галіївка, с. Київ. в. 535

Ганськ, с. Холмської землі Рус. в. 190
Гаразджа [Гаражджа], с. Новочетвертнянської вол. Луц. п.

Волин. в. 426,452, 615, 707, 738 
Гаруша, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 321, 362,487, 577, 720 
Гать, с. Луц. п. Волин. в. 545, 769
Гвоздів (Гвіздів), с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 

Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелю 
Лещинському 486, 566, 639, 733 

Гданськ, м. 392, 393, 848, 850, 1004 
Гетьманська Україна див. Військо Запорозьке 
Глибочок див. Глубочок 
Глибочок, с. Київ. в. 535 
Глив’ятин див. Лев’ятин
Глизна (Хлозна, Глезна), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Костантому Любомирському 458, 571 
Глинища, с. 198
Глинки, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 68,

312,487, 561,650, 724, 768 
Глинники, с. Київ, в., належало Анні Ходкевич 532 
Глинники, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Глинськ, м. Волин. в. 127
Глинськ, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 121, 358, 505, 587, 603, 787 
Глиняни, м. 30, 147
Глібки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 522 
Глоботин (Глуботин), с. Волод. п. Волин. в. 450, 741 
Глоботинська (Глуботинська) Волька, с. Волод. п. Волин. 

в. 386, 441, 442, 608, 721, 779. Див. також Лоботинська 
Волиця

Глубочок (Глибочок), с. Луц. п. Волин. в., належало 
Станіславу Ґурському 504 

Глубочок (Глибочок), с. Межиріцької вол. Луц. п. Волин. 
в., належало Самуелю-Каролю Корецькому, після його 
смерті -  Самуелеві Лещинському 486, 566, 662, 733 

Глузів, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 719 
Глумча Велика, с. Київ, в., належало Анні Ходкевич 535 
Глумча Мала, с. Київ, в., належало Анні Ходкевич 535 
Глупонин (Глупанин), с. Луц. п. Волин. в. 39,494, 690 
Глухи, с. Луц. п. Волин. в., належало Даніелю Єлу 

Малинському 335, 343, 344,495, 568, 653 
Глухів, м. Київ. в. 185
Глухів, с. Київ, в., належало Немиричам 224 
Глуховичі, с. Осьмиговицького ключа Волод. п. Волин. в., 

належало Андрію Фірлею 483 
Глушець, р. 449
Глушець, с. Волод. п. Волин. в., належало Адаму-Олександру 

Сангушку 439,475, 569 
Гнатки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 575 
Гнідава, с. Луц. п. Волин. в. 58,476, 585, 625, 748, 765 
Гноїнська волость, у Волод. п. Волин. в., належала Адамові й 

Анастазії Киселям 438,439, 778 
Гнойне (Гнійне), с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові й 

Анастазії Киселям 286,438,450, 630, 631, 778 
Гнойниця (Гнойниця Велика, Гнійниця), с. Луц. п. Волин. в., 

належало Анні Ходкевич, згодом Янові Замойському 61, 
493, 558, 712, 784 

Гнойниця Мала (Гнойничка, ГнійНичка), с. Крем. п. Волин. в., 
належало Владиславу-Домініку Заславському 518, 581, 678 

Гоголів, м. Київ, в., належало Аксакам 201 
Годовичі, с. Ковельського староства Волод. п. Волин. в. 59, 

443,454,464,497, 708, 750, 827
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Годомичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Святополкам 
Четвертенським 134,426,452, 738 

Гозанка, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 492 
Гоївка див. Хилівка
Гойшин, с. Ковельського староства Волод. п. Волин. в. 59,

443,464, 708, 750 
Големб (Голамб), м. 370
Голики, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 499, 581, 794 
Голинки, с. Крем. п. Волин. в., побл. м. Красилів, належало 

Владиславу-Домініку Заславському 516, 676 
Голичівка див. Волиця (Оличівка)
Голиші, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 505, 615, 819 
Голишів, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Миколаю-Юрію Чорторийському 88,647 
Голишів, с. Луц. староства 394,422,465 
Голоби, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрію Фірлею 49,

309, 316,417,483, 549, 617, 831 
Голобська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Андрію 

Фірлею 289, 549, 617 
Голобський ключ, у Луц. п. Волин. в., належав Андрію 

Фірлею 417
Головин, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 329, 330, 513, 514, 517, 520, 591, 629, 671, 
746, 786 

Головки, с. Київ. в. 146
Головлі, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Головниця, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелю Лещинському 
486, 566, 639, 733 

Головчичі, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в., належало 
Владиславу-Домініку Заславському 498 

Голодьки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 505, 576 

Г олубна, с. Луц. п. Волин. в., належало Альбрихту-Станіславу 
Радзивіллу 783, 823 

Голубче, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому Любо
мирському 458, 571 

Голузії, с. Новочетвертнянської вол. Луц. п. Волин. в. 221,
308, 325,426,452, 503, 615, 707, 738, 780 

Гольче (Гульче), с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 70, 213, 276, 528, 621 

Голятин (Голятин Новий), м. Луц. п. Волин. в., належало 
Владиславу-Домініку Заславському 134,428,448, 779 

Голятин (Голятин Старий), с. Луц. п. Волин. в., належало 
Владиславу-Домініку Заславському 60, 77, 341, 390, 429,
448, 779

Гораїнівка (Гораймівка), с. Луц. п. Волин. в. 495 
Горбаків, с. Дорогобузької вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Яну Замойському 312,482, 559, 648, 723, 751 
Горбаша, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському 
486, 566, 641 

Горбаша Мала (Горбашка), с. Луц. п. Волин. в.,
належало Самуелю-Каролю Корецькому, після його 
смерті -  Самуелеві Лещинському 323,486, 566, 822 

Горби, с. Луц. п. Волин. в., належало Криштофу Сапезі 797 
Горбів, с. Дорогобузької вол. Луц. п. Волин. в., належало Яну 

Замойському 482, 559, 648, 723, 751 
Горбівці, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну Ярмолинському 

552, 620 
Горбків, с. Рус. в. 391, 863

Горбовичі, с. Київ. в. 114
Горбулів, с. Київ, в., належало Тишам Биковським 102, 214, 

533
Гордіївка, с. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 536 
Горзвин, с. Луц. п. Волин. в. 423,456, 742 
Горинка (Горинь) Велика, с. Крем. п. Волин. в. 419,431,451, 

540
Горинка (Горинь) Мала, с. Крем. п. Волин. в. 419,431,451, 540 
Горинь, р. 15, 27, 46, 63, 68, 70, 81, 86, 90, 92, 159, 200, 209,

220, 228, 322, 323, 330, 806, 807, 823 
Горинь, с. Київ, в., належало Тишам Биковським 533 
Гориця (Гориці), с. Луц. п. Волин. в., присілок м. Берездів

492, 555, 616, 793 
Горичів, с. Волод. п. Волин. в., належало Миколаєві 

Чорторийському 198, 217,457, 714 
Горка, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському, згодом Станіславу-Казимиру Беневському
317,424,456, 749 

Горки, с. Звягельської вол. Луц. п. Волин. в., належало Анні 
Ходкевич 493, 589, 617, 794 

Горлівка див. Орлів 
Горностайпіль, м. Київ. в. 168
Городелець (Городилець), с. Волод. п. Волин. в., належало 

Санґушкам-Красицьким 439,443,463,470,477, 657, 765 
Городець див. Городок
Городець, с. Степанського ключа Луц. п. Волин. в.,

належало Владиславу-Домініку Заславському 350, 523,
597, 722, 772, 820 

Городині, с. Торчинської вол. Луц. п. Волин. в. 162, 163,414,
448, 607, 754 

Городище див. Трибіси
Городище, м-ко Київ. в. 116, 146, 153; Городиський замок 

116
Городище, с. Київ. в. 101, 151, 174, 183, 184,235,248, 533 
Городище, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну 

Погрошовському 446, 562, 770 
Городище, с. Луц. п. Волин. в., належало Городиським 50,

442, 473, 508, 673, 710, 773. У Луц. п. напередодні Війни 
було 6 населених пунктів під назвою “Городище”, у про
понованому Покажчику -  9. Можливо, в деяких актах не 
відмічено, що йшлося про частину села.

Городище, с. Луц. п. Волин. в. (разом з с. Грушівка), 
належало Яну-Олександру Даниловичу 478, 615, 819 

Городище, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 
Даниловичу 599, 615 

Городище, с. Луц. п. Волин. в., належало Словицьким 53, 68, 
109, 161, 167,613,719, 775 

Городище, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 511, 701 

Городище, с. Луц. п. Волин. в., належало Заславському- 
Беневському 317,424,456, 749 

Городище, с. Луц. п. Волин. в., належало Стемпковським 376, 
415,471,765

Городище, с. Межиріцької вол. Луц. п. Волин. в., належало 
Самуелю-Каролю Корецькому 486, 566, 636, 733 

Городище, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в., належало 
Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 132, 140, 312, 717, 
765,823

Городище, с. побл. м. Кременчук 186 
Городище Нове, м-ко, слобода Київ. в. 146 
Городло, м. Белзького в. 222 
Городло, с. 217
Городниця, с. Луц. п. Волин. в., належало Костантому Пузині 

329,434,471
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Городниця, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському
312, 329,482,563, 651, 724,762 

Городок, м. Рус. в., місце битви 827
Городок, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 

єпископії 433,483, 711 (в цьому останньому акті йдеться 
про м-ко і село Городок)

Городок, с. Кам’янецької вол. Овр. п. Київ. в. 216 
Городок, с. Колківської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Лещинським 140,485, 645, 742, 817 
Городок, с. Луц. п. Волин. в., належало Києво-Печерському 

монастиреві 40, 53,57, 83,92,114,115,143,149,177,270, 
308,369, 549, 632 

Городок (Городець), с. Садівської вол. Луц. п. Волин. в., 
належало Луц. кафедральному костелу св. Трійці 423, 
456, 742

Городок (Солоний Городок), м. Рус. в. 384 
Городок Халаїмів (Халаїмгородок), м. Київ. в. 236 
Городськ, с. Житом, п. Київ. в. 34,251 
Горопаїдив. Воропаї
Г орохів, м. Луц. п. Волин. в., належало Киліяну Вільгорському 

і Горохівському пробоству 38, 78, 126, 139,232,233,295,
320, 387, 398,438,490, 552, 612, 679, 862 

Горохів Старий, с. Луц. п. Волин. в., належало Киліяну 
Вільгорському 438,490, 552, 612, 709 

Горохівська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Киліяну 
Вільгорському 438,490, 552, 612 

Горошечки, с. Київ. в. 172
Горошки, м., с., фортеця у Київ. в. 45, 147, 172, 192 
Горошки (Нагорошки), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Костантому Любомирському 270,458, 571 
Горщик, с. Київ. в. 144 
Гошів, с. Київ, в., побл. м. Овруч 136
Гоща, м. Луц. п. Волин. в., належало Адаму Киселю 51, 62, 

72, 76, 82, 86, 127, 142, 166, 188, 192, 254, 255, 293, 307,
309, 316,317, 347, 396,466, 572, 649, 743, 841 

Гощанська волость, належала Адамові Киселю 166 
Гощанський замок 76
Грабів, с. Волод. п. Волин. в., належало Марцину 

Люшковському 735 
Грабовець, с. Київ в. 533
Грабунь, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Миколаю-Юрію Чорторийському 647 
Градецьке (Березна Воля, Березна Волька, Градецька Воля), 

с. Новочетвертнянської вол. Луц. п. Волин. в. 221, 325,
426,452,615, 707, 738 

Грані (Грані Великі й Малі), с. Луц. п. Волин. в. 221, 325 
Гребенинка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Грем’яче (Грим’яче), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 511, 573, 669 
Грем’яче (Грим’яче), с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 132,

210,277,312,717, 765, 823 
Грибовиця, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 168, 172, 515, 654, 777, 827 
Грива, с. Волод. п. Волин. в. 94,472, 561 
Грив’ятки, с. Луц. п. Волин. в. 434,465 
Григорівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Григоровичі, с. Луц. п. Волин. в. 773
Гридківці (Ридківці), с. Крем. п. Волин. в., належало Яну 

Ярмолинському 552, 620 
Гриковичі (Риковичі), с. Волод. п. Волин. в., належало до 

м. Порицьк 359, 369, 374, 738 
Грим’яче див. Грем’яче

Гритковицький ключ (фільварок), у Ковельському старостві
443, 798

Гритковичі (Ритковичі), с. Ковельського староства Волод. п.
Волин. в. 59,443,464, 708, 798 

Гриценки, с. Крем. п. Волин. в., належало Адамові Вільзі 511 
Гриців, м. Крем. п. Волин. в. 127, 347,470, 582 
Грицьківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Гробузна див. Хробусна
Грозинці,, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Грозів, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 504, 511, 574, 618 
Грошовиця, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-

Брестській єпископії 235, 483, 711 (в цьому останньому 
акті йдеться про с. Грушевичі)

Грубешув, м., тепер Польща 29, 324 
Грубешувське староство 383
Грузятин, с. Новочетвертнянської вол. Луц. п. Волин. в. 325,

426,452,615, 707, 738 
Грушвиця, с. Луц. п. Волин. в., належало Миколаєві 

Чорторийському 74, 85, 307,422, 766 
Грушевичі див. Грошовиця
Грушівка, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 

єпископії 433,483, 711 
Грушівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 478, 615 
Грушівне, с. Луц. п. Волин. в. 543 
Грушки, с. Київ. в. 234,235
Грушова, с. Волод. п. Волин. в., належало до м. Порицьк 738 
Губельці (Убельці) с. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич, згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Губин, с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові Киселеві

312,438,451,630, 631,771 
Губин, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 458, 571 
Губин, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц.-Острозькій 

єпископії 171, 562, 695, 791 
Губча (Губче), с. Крем. п. Волин. в. 470, 582 
Гугли див. Угли
Гудчий (Гунчий) Брід, с. Луц. п. Волин. в., належало 

Гулевичам Дрезденським 164, 169,465, 543, 549, 670, 
737, 743, 757, 763 

Гулевичів (Гулівка), м. Луц. п. Волин. в., належало Яну Гуле- 
вичу 127, 269,295, 333, 396,443,486,492, 550, 636, 665 

Гульськ, с. Київ, в., належало Анні Ходкевич 532 
Гульче див. Гольче
Гуляники, с. Луц. п. Волин. в. 53,203,285,385,387, 509,610,

614, 626, 786
Гуменники, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Миколаю-Юрію Чорторийському 647 
Гумнище (Гумнищі), с. Луц. п. Волин. в. 170, 226, 418, 422,

445,476, 530, 693, 694 
Гунчий Брід див. Гудчий Брід 
Гупків див. Хупків 
Гурщина див. Ґорщизна 
Гусятин, м. 393

Ґ
Ґельдзва, с. 394
Ґлогов, м. Сандомирського в. 223
Горщизна (Ґурщина, Гурщина), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Анні Ходкевич 493, 594, 712, 787
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Ґраїв, належав Яну Ґраєвському 356 
Ґута, с. Київ. в. 179 
Ґута, с., слобода Київ. в. 146 
Ґута (Закриниччя), с. Київ. в. 120

А
Давидки, с. Київ. в. 156,229,230 
Давидки, с. Київ, в., належало Виговським 183,232 
Дажва, с. Волод. п. Волин. в., належало Олександру Чапличу 

Шпановському 503, 779 
Дальші Самчинці див. Самчинці Дальші 
Данилівка, с. Київ, в., належало Аксакам 202 
Данилівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Ярмолинським 

552, 613, 614, 620 
Даничів, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському 
486, 566, 641

Данники, с. Камінського ключа Волод. п. Волин. в., належали 
Сангушкам 442,475, 569, 786 

Данчий Міст, с. Луц. п. Волин. в., належало Альбрихту- 
Станіславу Радзивіллу 783, 823 

Данчин, с. Луц. п. Волин. в. 564, 692
Даньківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 516 
Двірець, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 504, 583, 584, 704 
Двірець, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 493,

589, 617, 795
Двірець, с. Луц. п. Волин. в., побл. м. Луцьк, належало Ста

ніславу Корчминському 135, 154, 267, 368, 412, 546, 628, 
746

Двірець, с. Рівненської вол. Луц. п. Волин. в., належало Яну 
Замойському 487, 561, 650, 724, 751 

Девеньки, с. Брац. в. 255
Дедеркали Менші (Нижчі), с. Крем. п. Волин. в. 417, 591, 

592, 805
Демидів, с. Луц. п. Волин. в. 437,473, 719, 766, 774 
Демківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Демківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 458, 571 
Дениші, с. Житом, п. Київ. в. 105, 106 
Дераженка (Дераженка Мала), с. Луц. п. Волин. в.,

належало Самуелю-Каролю Корецькому, після його 
смерті -  Самуелеві Лещинському 266,486, 566, 641, 817 

Деражня, м. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 129, 269, 347, 350, 397,444, 503, 667, 771 

Деражня, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 511, 556, 557, 701 

Деражня Велика, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 
Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелеві 
Лещинському 486, 566, 673 

Деражня [Середня], с. Луц. п. Волин. в., належало Корецьким- 
Лещинським 323,486, 566, 822 

Деревичі, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 
Любомирському 197,458, 571 

Дерев’яне, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в., належало 
Миколаю-Юрію Чорторийському 88, 160, 647 

Дерев’янче, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 90,218,490, 568, 620, 768 

Деречин, с. Волод. п. Волин. в., належало Луц. пробоству 59,
116,168, 169, 175, 187, 708 

Деркачі див. Самчинці

Дерманська волость, у Луц. п. Волин. в., належала 
Дерманському монастиреві 503, 574,619, 709,744 

Дермань, с. Луц. п. Волин. в., належало Дерманському
монастиреві 71,173,205,210,265,279,294,296,321,348, 
400, 503, 574, 619, 709, 744 

Дерно, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 312, 355, 717, 765 
Дертка, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 458, 571 
Десятина (Десятинка), с. Луц. п. Волин. в. 307,454,455, 560, 

624, 712, 753, 777 
Дзвиняча див. Звиняча 
Дзвінки, с. Київ, в., належало Киселю 204 
Дзенцелівка див. Дятелівка
Дивень, с. Межиріцької вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Самуелю-Каролю Коряцькому, після його смерті -  
Самуелеві Лещинському 486, 566, 623, 662, 733 

Дивин, с., належало Луц. єзуїтському колегіуму 252, 337, 384 
Дивлин (Дивин?), с. Київ. в. 145,224 
Диків, с. Луц. п. Волин. в., належало Миколаю-Юрію 

Чорторийському 60, 87, 88, 647 
Диківка, с. Брац. в. 251 
Димерка, с. Київ, в., належало Аксакам 202 
Димитіянівка (Дмитранівка), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Андрію Фірлею 289, 316, 549, 831 
Дитиничі, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в. 180, 527, 570, 

729
Дівошин, с. Київ, в., належало Корецькому монастиреві 537 
Дідичі, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 132, 278, 312, 717, 

765, 823
Дідківці, с. Волин. в., належало Марцину Дідковському 192 
Дідківці, с. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 535 
Дідовичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Жидичинському 

монастиреві 131, 781 
Дідовичі, с. Межиріцької вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Самуелю-Каролю Корецькому 231,486, 566, 637, 733 
Длуґоша, с. Волин. в., належало Радзивіллам 132 
Дмитранівка див. Димитіянівка 
Дмитрівка, присілок м. Кисилин, належав Олександру 

Чапличу Шпановському 422, 540, 686, 759 
Дніпро, р. 189, 201, 209, 324
Добра Вода, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу та його спадкоємиці 477, 615, 819 
Добривода (Добриводи, Добрі Води, Доброводка), с. Крем. п.

Волин. в., належало Жоравницьким 64,419,452, 540 
Добрин, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, зг 

дом Янові Замойському 44,493, 558, 712, 784 
Добринськ див. Кличковичі 
Доброводка див. Добривода 
Добрятин, с. Луц. п. Волин. в. 79,434,471, 664, 764 
Довга Волиця, с. Волин. в., належало Милецькому монасти

реві 138 
Довга Воля, с. 808 
Довга Воля, с. Луц. п. Волин. в. 734 
Довге, с. Луц. п. Волин. в. 107,425,462,465, 543, 737, 757 
Довгошиї, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 210, 278, 312, 

717, 765
Довжок (Должок), с. Луц. п. Волин. в. 555, 626, 784 
Долотче (Долоччя), с. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич 493, 560 
Дольговське, с. побл. м. Коростишів 273 
Дольськ, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 488, 720 
Домашів, с. Луц. п. Волин. в. 171, 818
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Домбровиця, м. 119
Домбровка (Дубрівка), м. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич 493, 589, 617 
Домбровка, с. (м.?) Звягельської вол. Луц. п. Волин. в., 

належало Анні Ходкевич 795 
Домбровиця (Домбровець, Дубровиця), с. Звягельської вол.

Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 493, 617, 795 
Доробинь, с. Овр. п. Київ. в. 341 
Дорогиничі, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.- 

Брестській єпископії 283, 312,433,483, 711 
Дорогиничі, с. Волод. п. Волин. в., належало Гелені з Киселів 

Андрієвій Суходольській 262, 383,466, 764 
Дорогинівка, с. Житом, п. Київ. в. 538 
Дорогинь, с. Київ, в., побл. м. Народичі 229,230 
Дорогобуж, м. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському

256,270, 289, 312,482, 559,648, 663, 723, 751 
Дорогобузька волость, у Луц. п. Волин. в., належала Яну 

Замойському 482, 559 
Дорогобузький ключ, належав Яну Замойському 249 
Дорогостаї, м. Луц. п. Волин. в., належало Сапегам 66, 435,

460, 616, 764
Дорогостаї, с. Луц. п. Волин. в., належало Сапегам 66, 108, 

435,460, 560,616,617, 764 
Дорогостайська волость, у Луц. п. Волин. в., належала 

Сапегам 499 
Дороготижі див. Доротиші 
Дорогоща, м., Польща 43 
Доросині, с. Луц. п. Волин. в. 457
Доротичі, с., присілок с. Сарни Луц. п. Волин. в. 60,486, 720 
Дорошичі, с. Київ. в. 232
Доротиші (Дороготижі; тепер Доротище), с. Волод. п. Волин.

в., належало Сапегам 28, 648, 829 
Древин (Древині), с. Волод. п. Волин. в. 693, 757 
Дреники, с. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 536 
Дриглів, с. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 536 
Дроздів, с. Дорогобузької вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Яну Замойському 312,482, 559, 648, 723, 751 
Дроздні, с. Луц. п. Волин. в., належало Гулевичам Дрезден

ським 39, 164, 169,465, 543, 549, 670, 737, 743, 756, 763 
Друхів, с. Луц. п. Волин. в., належало Чорторийським 725, 

783
Дуба, с. Володимирецької вол. Луц. п. Волин. в. 325,427,452,

615, 707, 738 
Дуба (Степаньгород), сл. 330
Дубища, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц.-Острозькій 

єпископії 632, 812 
Дубища Великі, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 312, 717, 765 
Дубища Малі, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 312, 717, 765 
Дубище, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському, було у держанні на ординатському праві 
522, 575

Дубівка, с. Степанської вол. Луц. п. Волин. в., належало 
Владиславу-Домініку Заславському, було у держанні на 
ординатському праві 518, 594 

Дубляни, с. Луц. п. Волин. в. 38,423,491, 625, 748 
Дубна, м. 310, 311
Дубники, с. Волод. п. Волин. в. 96, 315, 322, 697, 726, 798 
Дубнівська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Владиславу- 

Домініку Заславському 90,498, 509, 512, 565, 598, 773 
Дубнівський замок 91
Дубнівський ключ, у Луц. п. Волин. в., належав Владиславу- 

Домініку Заславському 508, 565

Дубно, м. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 34, 37-40, 46, 47, 49, 52-55, 57, 58, 61, 67, 
70, 71, 73-75, 78, 81-83, 89,91,93, 95, 102, 105, 109, 112-
116, 117, 131, 135, 139, 145, 146, 161, 180, 183, 187, 188,
225, 231, 232, 265, 266, 281, 287, 295, 312, 319, 338, 339,
344, 349, 357, 361, 368, 389, 395, 498, 527, 569, 570, 729,
773, 796, 797 

Дубно, с. Волод. п. Волин. в. 488, 553 
Дубова, с. Ковельського староства Волод. п. Волин. в. 59,

443,464, 708, 750 
Дубрівка див. Домбровка 
Дубровиця див. Домбровиця 
Дуліби, с. Волод. п. Волин. в. 62, 312, 514, 764 
Дуліби, с. Луц. п. Волин. в., належало Марку Гулевичу 86, 

103, 133, 136, 164, 329, 525, 646, 724, 836 
Дулібська Волька, с. Волод. п. Волин. в. 312, 514, 764 
Дуплинки, с. Луц. п. Волин. в., належало Корецькому 

францисканському монастиреві 490, 551, 674 
Духче (Душче), с. Луц. п. Волин. в. 474 
Дьогтів, с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові Киселю

451,630, 778
Дюксин, с. Луц. п. Волин. в., належало Томашеві Сапезі 456, 

611,789
Дядьковичі, с. Луц. п. Волин. в. 323, 527, 801, 830 
Дядьковичі, с. Сатиївської вол. Луц. п. Волин. в., належало Яну 

Замойському 312,482, 563, 645, 651, 719, 724, 760, 762 
Дяків, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 579, 632 
Дятелівка (Дзенцелівка), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 485, 570, 607

Європа Західна 841 
Єльцівка, м. Київ. в. 146
Ємці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 575 
Єреміївка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 524

Ж
Жабка, присілок с. Жидичин Луц. п. Волин. в. 413, 414, 496, 

643
Жабокрики, с. Крем. п. Волин. в, належало Жабокрицьким

415,420,476, 541, 542, 565, 659, 675, 751 
Жабокрич, с. Брац. в. 251
Жабче, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 276, 575 
Жабче, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц.-Острозькій єпис

копії 428, 481,703, 798 
Жабчичі, с. 147
Жаворів, с. Київ, в., належало Миколаю Святополку 

Четвертенському 532 
Жаврів, с. Луц. п. Волин. в., належало Станіславу Ґурському 

504, 568, 605, 790 
Жадків, с. Овр. п. Київ, в., належало Олександру 

Цеклінському 152 
Жадківка, с. Київ, в., належало Анні Ходкевич 532 
Жалин, с. Луц. п. Волин. в. 39, 518, 594, 725, 825 
Жалинка, с. Луц. п. Волин. в., належало Криштофу Сапезі 

525, 597, 649, 797 
Жалинська Волька, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському, було у держанні на ординат
ському праві 518, 594, 725
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Жарів, с. Київ. в. 181
Жашковицька Волька, с. Волод. п. Волин. в. 308 
Жашковичі (Жасковичі), с. Волод. п. Волин. в. 306, 308, 311, 

664, 759
Жванець, м. Поділ, в. 304, 308, 311, 331, 343, 351, 393, 802 
Жданівка (Жданівці), с. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич 493, 589, 617, 795 
Жджари, с. Волод. п. Волин. в. 378, 809, 810 
Жджарки Малі, с. Волод. п. Волин. в. 809, 810 
Желинів див. Зелинів 
Желізниця див. Залізниця
Желізці, с. присілок с. Жидичин Луц. п. Волин. в. 413, 414,

496, 643
Жерденівка Вища (Яцьківка), с. Брац. в. 247 
Жеребилівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелю Лещинському 
486, 566, 644

Жереблі (Жеребки), с. Крем. п. Волин. в., побл. м. Базалія, 
належало Владиславу-Домініку Заславському 516 

Жереблі (Жеребки) Нові, с. Крем. п. Волин. в. побл. м. Базалія, 
належало Владиславу-Домініку Заславському 516 

Живовинці, с. Летичівського п. Поділ, в. 349 
Животів, м. Брац. в. 265
Жидичин, с. Луц. п. Волин. в., належало Жидичинському 

монастиреві 59, 74, 148, 354,413,414,496, 643, 819 
Жидівці, с. Київ. в. 180
Жилинці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 506, 588 
Жилів (Зелів), с. Ковельського староства Волод. п. Волин. в.

59,443,464, 708, 750 
Жильжа (Зильжа), с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 86, 

159, 160, 647 
Житані, с. Волод. п. Волин. в. 450, 685 
Житин, с., належало Яну Замойському 68, 161 
Житин Великий, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну 

Замойському 294,482, 561, 626, 719, 751 
Житинок (Житин Малий, Житинок Малий), с. Луц. п.

Волин. в., належало Янові Замойському 106, 312,487, 
561,650, 724, 751,831 

Житинці, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 
Любомирському 458, 571 

Житомир, м., центр повіту Киїів. в. 73,111,116,118,131,136, 
137, 146, 158, 181, 182, 183, 185, 189, 202, 227, 239, 240, 
249, 531, 837, 838, 855-857 

Житомирська область 8 
Житомирське староство 182,287 
Житомирський замок 224
Житомирський повіт, Київ. в. 7, 10, 14, 77, 103, 145, 181, 185, 

199,204, 304, 311, 319, 531, 841, 856, 857, 1005 
Жмудче див. Змуч
Жовнірівка, с. Київ, в., належало Казимиру-Леону Сапезі 534 
Жовті Води, р. 30, 84, 117
Жолобів, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц.-Острозькій 

єпископії 191,492, 734, 790, 812 
Жолобне, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому 486, 566, 619, 780 
Жолонь, с. Овр. п. Київ, в., належало Корецькому 

монастиреві 182, 537 
Жолудки, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію 

Любомирському 462, 571 
Жолудськ, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю 

Лещинському 733, 818 
Жолудськ, с. Луц. п. Волин. в., належало Олександру 

Хребтовичу 64, 221, 334,495, 566,646

Жоравичі (Журавичі), с. Луц. п. Волин. в. 389, 393, 399,475 
Жоравники, с. Луц. п. Волин. в. 82, 130, 398,413,485 
Жоравницька Воля, с. Луц. п. Волин. в. 82, 398,413,485 
Жорнищі, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 131, 171, 278,

312,717, 765, 823 
Жорнів (Жорнівка, Жорнівне), м. Луц. п. Волин. в., належало 

Яну Замойському 52,96,270,295, 312,482, 563, 651,663, 
724, 762

Жорнівська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Яну 
Замойському 482, 563 

Жуки, с. 221
Жуків, м-ко Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 159, 176, 647 
Жуків, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 485, 570, 607 
Жуків Старий, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 159,

647, 660 
Жуківський замочок 105
Жуковець, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц. кафедральному 

костелу 423,456, 742 
Журавець, присілок м. Кисилин, Волод. п. Волин. в., належав 

Олександру Чапличу Шпановському 422, 540, 686, 759 
Журавичі див. Жоравичі
Журевичі, с. Київ, в., належало Києво-Печерському 

монастиреві 249 з
Забір’я, с. Київ, в., належало Аксакам 202, 255 
Заболоття, с. Корецької вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Лещинським 430,479, 733 
Заболоття, с. Крем. п. Волин. в., належало Єловицьким 413,

449, 548, 824
Заболоття, с. Луц. п. Волин. в., належало Домініку Слу 

Малинському 53,439,497, 599, 644 
Заболоття (Заблоч, Острожок Старий), с. Луц. п. Волин. в., 

належало Костантому Гулевичу 47, 51, 528, 621 
Заболотці, с. Волин. в. 104
Заболотці, с. Луц. п. Волин. в., належало Чорторийським 

474,617
Заборов’я, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 

106, 751
Забороль, с. Луц. п. Волин. в. 310,435,496, 780 
Забороль, с. Луц. п. Волин. в., належало Сремію 

Андрієвському 578 
Завадинці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 518, 581, 678 
Завалич (Заваличі), с. Степанської вол. Луц. п. Волин. в., 

належало Владиславу-Домініку Заславському, було у 
держанні на ординатському праві 518, 594 

Завалля, передмістя м. Володимир 602, 749 
Завалля, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 523, 590, 729 
Завидів, с. Волод. п. Волин. в., належало Луц. пробоству 59, 

116, 168, 169, 175, 187, 708 
Завидів, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 485, 579, 657 
Завизів, с. Луц. п. Волин. в. 267, 335, 343, 344,495, 653 
Завистів, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 458, 571 
Завіз (Завіж), с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич

493, 589,617, 795 
Загайці, с. Волод. п. Волин. в. 253,259, 735 
Загайці, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну Ярмолинському 

552, 620
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Затірці, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, згодом 
Янові Замойському 493, 558, 712, 784 

Затірці, с. Луц. п. Волин. в., належало Марціяну Єловицькому 
138,451,597, 655 

Заглинки, с. Холмського п. 42
Загорів, с. Волод. п. Волин. в., належало Загоровським 53,72,

149, 333,436,480, 666, 732, 783 
Загорівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Михайлові 

Загоровському 433,459, 689, 783 
Загорівщина, с. Луц. п. Волин. в., належало Марцину Лобосу 

441,669 
Загороддя див. Огороди
Задиби, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 123, 321, 337, 341, 362,487, 577, 720, 721 
Задковець, передмістя м. Корець Луц. п. Волин. в. 639 
Задніпров’я 178
Зайцівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Гулевичу 550 
Закривич [Закриничі?], с. Крем. п. Волин. в. 219 
Закриничі, с. Луц. п. Волин. в., присілок м. Кунів, належало 

Яну Пісочинському 496, 561 
Закриниччя див. Ґута
Закриниччя, м-ко, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 505, 576 
Закриниччя (Закринич), с. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич 492, 589, 617, 795 
Закружці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 514, 582, 583 
Залав’я, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 312, 

482, 563, 651, 724, 762 
Залізниця (Желізниця), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Самуелю-Каролю Корецькому, після його смерті -  
Самуелеві Лещинському 486, 566, 641 

Залісці, с. Волод. п. Волин. в., належало Адаму-Олександру 
Сангушку 470, 547, 710, 757 

Залісці, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 321, 362,487, 577, 720, 721 

Залісці, с. Луц. п. Волин. в., належало Друцьким Любецьким 
331,454, 651 

Залужжя, передмістя м. Володимир 525, 632, 749 
Залужжя, с., належало Корницьким 422 
Залужжя, с., частина, належала Брудзевським 569 
Залужжя, с. Волод. п. Волин. в., згадується разом з с. Устилуг 

(або як частина с. Устилуг) 290, 306, 607 
Залужжя, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 507, 527, 570, 598, 729 
Залужжя, с. Звягельського ключа Луц. п. Волин. в., належало 

Анні Ходкевич 493 
Залужжя, с. Крем. п. Волин. в. 349,446, 668, 669 
Залуччя, с Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 517 
Залюбич, с. Луц. п. Волин. в., належало йо м. Четвертая 134, 

483,580,615,616 
Залюбівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 504, 570, 729 
Замисловичі, с. Овр. п. Київ, в., належало Вінницькому 

єзуїтському колегіуму 207, 249, 537 
Замлиння, с. Луц. п. Волин. в. 456
Замличі, с. Волод. п. Волин. в., належало Вацлаву Козиці 152, 

480, 541
Замостичі, с. Київ, в., належало Адамові Киселю 204 
Замостя, м., місце облоги польс. війська 52, 70, 77, 80, 88, 90, 

92, 96, 110,233, 247, 339, 350, 370, 372 
Заньки (Осеча), с. Київ, в., належало Тишам Биковським 533 
Западинці, с. Крем. п. Волин. в., побл. м. Красилів, належало 

Владиславу-Домініку Заславському 516, 676

Запоточчя, передмістя м. Кременець 814 
Зап’ятнич, передмістя м. Володимир 433,434,480, 663 
Зарванська Вулиця, передмістя м. Острог 495, 567,657, 711 
Зарів’я, передмістя м. Корець Луц. п. Волин. в. 639 
Заріцьк (Зарзицьк), с. Рівненської вол. Луц. п. Волин. в., 

належало Яну Замойському 485, 627 
Заріччя, с. Волод. п. Волин. в., належало Крипггофу Сапезі

648, 829
Заріччя Велике, с. Чорторийської вол. Луц. п. Волин. в. 224
Зарубинка, с. Київ. в. 147
Зарубинці, с. Київ. в. 533
Зарудця, с. Луц. п. Волин. в. 43,456
Заслав, м., належало Владиславу-Домініку Заславському 

127, 347, 397, 502, 504, 583. Тут неясно, про який Заслав 
йдеться -  Старий чи Новий 

Заслав (Заслав Старий), м. Крем. п. Волин. в., належало 
Владиславу-Домініку Заславському 348,499, 580, 796, 797 

Заслав Новий, м. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 348, 505, 796 

Заславський ключ, у Крем. п. Волин. в., належав Владиславу- 
Домініку Заславському 502, 508, 514 

Заставич (Ставич), с., частина с. Порськ Луц. п. Волин. в. 87, 
446, 831

Заставичі, с. Київ, в., належало до Овр. замку 114 
Застав’я, с. Волод. п. Волин. в., присілок м. Локачі, належало 

Владиславу-Домініку Заславському 496, 659, 754 
Застав’я, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому 486, 566, 636, 733 
Застав’я, с. Овр. п. Київ. в. 535 
Застав’я, частина м. Острог 493
Затурці, с. Волод. п. Волин. в. 39, 96, 138, 296, 304, 314, 337, 

342, 570, 621,630, 821 
Захаріяшівка, м-ко Брац. в. 245
Защитів, с. Волод. п. Волин. в., належало Вацлаву Гулевичу 

Воютанському 323, 337, 650, 780 
Збараж, м. Крем. п. Волин. в., місце облоги польс. війська 74, 

76, 81, 82, 84—86, 92, 96, 101, 127, 136, 138, 148, 150, 156, 
159, 163, 190, 203,276, 304, 347,463 

Збитин, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 312, 510, 580, 626 

Збитинська Волиця, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 312, 510, 580, 626 

Зборів, м. Рус. в. 15, 77-82, 84, 85, 92, 93, 95, 103, 105, 110,
111, 114, 118, 123, 130, 134, 135, 138, 142-145, 147, 149, 
154, 155, 163, 177, 178, 185, 203, 208, 214, 341, 399, 448, 
463, 509, 657, 835 

Зборошів, с. Луц. п. Волин. в. 38, 226,417,467, 631, 770, 779 
Збуж (Ізбуж), с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 471, 648, 800 
Звиняча (Дзвиняча), м-ко, с. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 127, 171,232,233, 
236, 258,430,470, 625, 798, 799 

Звіздж, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 519, 597, 777 

Звірів, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрію Фірлею 271,
316, 399,421,457,610 

Звози див. Своз 
Звонич, с. Брац. в. 255
Звягель, м. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 33,

129, 182, 183, 312, 347,493, 589, 617, 795 
Звягельська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Анні 

Ходкевич 101, 267, 589, 617, 618, 795 
Звягельський ключ, у Луц. п. Волин. в., належав Анні 

Ходкевич 34, 226,493 
Звягельський тракт, належав Анні Ходкевич 360
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Здвиж, с. Київ. в. 180 
Зденіж див. Озденіж
Здовбиця (Здолбиця), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 514, 583, 626 
Здолбунів, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 514, 583, 626 
Зелена, с. Новозаславської вол. Крем. п. Волин. в. 505, 722 
Зелинів (Желинів), с. Волод. п. Волин. в., належало Луц.- 

Брестському біскупству 135, 157,170,416,462, 739, 834 
Зелів див. Жилів 
Земшаки див. Мшакви 
Зеневичі, с. Овр. п. Київ. в. 182 
Зерев, сл. Київ. в. 199 
Зильжа див. Жильжа
Зимне, с. Волод. п. Волин. в., належало Миколаю 

Чорторийському 198, 217, 261,457, 601, 714 
Зіньки Ближчі, с. Крем. п. Волин. в., належало Острозькому 

єзуїтському колегіуму 491, 606 
Зіньки Дальші, с. Крем. п. Волин. в., належало Острозькому 

єзуїтському колегіуму 491, 606 
Зличівка, с. Крем. п. Волин. в. 520 
Злотіїв див. Золотіїв
Злотолин (Золотолин), с. Луц. п. Волин. в., належало

Владиславу-Домініку Заславському, було у держанні на 
ординатському праві 292, 399, 517, 594, 604, 722 

Злочів, Злочівка див. Золочівка
Зміїнець, с. Луц. п. Волин. в., належало Адаму-Олександру 

Сангушку 143, 358,442,461, 811 
Змуч (Жмудче), с. Луц. п. Волин. в., присілок м. Мельниця, 

належало Генрику Кашовському 427,496, 530, 569, 660 
Знесення, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в. 527, 570, 729 
Зносичі (Узносичі), с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 154, 526, 595, 789 
Зобрин, с. Луц. п. Волин. в., належало Сапегам 460, 560, 616,

617, 790
Зозів, с. Луц. п. Волин. в., належало Олександрові 

Вільгорському 692 
Зозулинці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 89, 509 
Зозулинці, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 509, 609 
Зозулинці Малі, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 522 
Золотіїв (Злотіїв), с. Рівненської вол. Луц. п. Волин. в., 

належало Яну Замойському 312,487, 561, 650, 724, 751 
Золотолин див. Злотолин
Золочівка (Злочівка, Злочів), с. Луц. п. Волин. в. 189, 415,

461, 545, 625, 793, 823 
Зороків, с. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 532 
Зостальці див. Остальці Великі
Зубарі, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 513 
Зубильне, с. Луц. п. Волин. в. 430,487, 741 
Зубівщина, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 579 
Зубове Село, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 507 
Зузлав’я див. Узлазня 
Зузлазна див. Узлазня
Зульня, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 65, 517, 602, 777, 820

І
Іваниничі, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в. 38, 527, 729 
Іваницький замочок 207
Іваничі, с. Волод. п. Волин. в., належало Іваницьким 29, 50, 

207, 557, 563, 617, 749, 756 
Іванівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Кашовському

429,449 
Іванівці, с. Брац. в. 247,255 
Іванків, с. Київ. в. 139, 140, 237
Іванківці, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 52, 53, 225, 494, 772; в цьому останньому 
акті другою назвою села вказано Лукарівка 

Іванківці (Івківці), с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 
Любомирському 458, 571 

Іванне, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 58, 68, 93, 94, 112, 361, 503, 506, 570, 729 

Івановичі, с. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 533 

Іванчиці, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрієві Вітонізькому 
486, 822

Івачків, с. Луц. п. Волин. в., належало Даніелю Єлу 
Малинському 167, 175, 335, 343, 344,495, 568, 653 

Івашківщина, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич
493, 589,617, 795 

Івківці див. Іванівці
Івниця, м. Київ. в. 120, 172,247,250, 1005 
Івонинці, с. Летичівського п. Поділ, в. 218, 291 
Ігнатків (Ігнатівці), с. Луц. п. Волин. в., належало Адамові 

Киселю 467, 572, 649, 743 
Ізбуж див. Збуж
Ізов, с. Волод. п. Волин. в., належало Вацлаву Гулевичу 

Воютинському 650 
Ізяславський район, Хмельницької обл. 8 
Іллін, с. Дорогобузької вол. Луц. п. Волин. в., належало Яну 

Замойському 312,482, 559, 648, 723, 751 
Іллінці Старі, с. Київ. в. 533 
Іллінщина, передмістя м. Володимир 602, 749 
Ілляшівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну Ярмолинському

494, 552, 620
Ільпибоки, с. Луц. п. Волин. в., належало Ґабріелю 

Стемпковському 38,423,491, 625, 748 
Ільпінь, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 480, 

614
Ільщане, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 500, 581, 794 
Іновлодзь, м. 177, 179 
Ірпінь, р. 204
Іршики, с. Крем. п. Волин. в., [частина], належала Костян- 

тинівському домініканському монастиреві, все село -  
Владиславу-Домініку Заславському 575 

Ісерна, с. Крем. п. Волин. в. 491, 606 
Іскорость, м. Овр. п. Київ. в. 216к
Кадлубища, с. Луц. п. Волин. в., належало Янові-Олександру 

Даниловичу 478 
Казимир (Казімеж) Дольний, м. 370, 377 
Казимирець, м. Волин. в. 127
Казимирка, с. Луц. п. Волин. в., належало Альбрихту- 

Станіславу Радзивіллу 782, 783, 823
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Казинівська Волиця, с. Луц. п. Волин. в., належало 
Бальтазарові Раєцькому 586, 778 

Каламаринка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 575 

Калиничі (обидва -  так в актах), с. Крем. п. Волин. в., 
належали Юрію Любомирському 462, 571 

Калинів, с. 93 
Калинівка, м. Київ. в. 199 
Калинівка, с. Волод. п. Волин. в., належало Яну 

Хлопицькому 479 
Калинівка, с. Київ. в. 140
Калитинці, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Каліське воєводство 352 
Калусів, с. Волод. п. Волин. в. 441, 670, 778 
Калуш, м. 88
Кальник, Кальник Новий і Кальник Старий, м. Брац. в. 237, 

343
Кальнятичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Станіславу Корч- 

минському 210,266,442,454, 548, 609, 706, 739 
Каменюха, с. Луц. п. Волин. в. 286
Камінський ключ, у Волод. п. Волин. в., належав Адамові- 

Олександру Сангушку 786 
Камінь (Камінь Коширський), м. Волод. п. Волин. в., 

належало Адамові-Олександру Сангушку та його 
спадкоємцям Красицьким 102, 127, 143, 155, 166, 295, 
374,437,442,443, 678, 826 

Камінь, с. Овр. п. Київ, в., належало Криштофу Корицькому 
536

Камінь Човганський, с. Крем. п. Волин. в., належало 
Сенютам 218 

Кам’яна Гора, с. Луц. п. Волин. в. 109, 344 
Кам’янець, Кам’янець-Подільський, м., фортеця 31, 34, 110,

200,202, 239, 241,259,260, 277, 301, 316, 353, 356, 1003 
Кам’янець Литовський, м. 29 
Кам’янецька волость, в Овр. п. Київ. в. 216 
Кам’яний Брід, с. Київ. в. 140, 165, 172, 256 
Кам’яниця, м-ко 246
Кам’яниця, с. Крем. п. Волин. в., належало Андрію 

Єловицькому 413,449, 548, 824 
Кам’янка, м. Київ. в. 146
Кам’янка, м. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 532, 533 
Кам’янка, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому 486, 566 
Кам’янка, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському
109, 266,486, 566,641,817 

Кам’янка, с. Луц. п. Волин. в., належало Альбрихту- 
Станіславу Радзивіллу 782, 783, 823 

Кам’янка, с. Луц. п. Волин. в., належало Ґабріелю 
Стемпковському 485, 634, 748 

Кам’янка, с. Овр. п. Київ. в. 318
Кам’янка (Будища), с., належало Самуелеві Голубу 340, 787 
Канівський полк 95
Канони (Кануни), с. Звягельської вол. Луц. п. Волин. в., 

належало Анні Ходкевич 493, 589, 617, 795 
Капустин див. Пашуки
Капустин, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Капустин, с. Луц. п. Волин. в., присілок с. Русивль 500, 562,

647, 746 
Карабачин, с. Київ. в. 229 
Карабчиїв, м-ко Київ. в. 180

Караєвичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському
497, 631

Карасин, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 
єпископії 140,433,483, 711 

Карасин, с. Колківської вол. Луц. п. Волин. в., належало 
Лещинським 485, 742, 817 

Кароліна (Нова Воля), с., м-ко Луц. п. Волин. в., при 
м. Острог, належало Анні Ходкевич 129,493, 558, 712 

Карпилівка див. Корпилівка 
Карпівці, с. Київ. в. 532
Карпівці, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 458, 571 
Карчинці, с. Барського староства 218,291, 349 
Качин, с. Волод. п. Волин. в. 39, 309, 660 
Качинська Волька, с. 660
Кашівка (Кашовґрод), м., м-ко Луц. п. Волин. в., належало 

Яну Кашовському 118, 128, 205, 295, 342, 396, 429, 431,
449,476, 686

Квасилів, с. Рівненської вол. Луц. п. Волин. в., належало Яну 
Замойському 312,487, 561, 650, 724, 754 

Квасів, с. Луц. п. Волин. в. 124,292, 359,439 
Квасівські поля 391 
Квасова, м. Київ. в. 187
Кидри, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 108, 123,203,209, 511, 595, 777 
Київ, м. 34, 108, 114, 119, 120, 130, 136, 179, 180, 190, 241,

270, 309, 342, 399, 1004 
Київська держава 845 
Київська область 7
Київське воєводство 7, 8, 10, 11, 14, 34, 37, 44-46, 49, 56, 68,

69, 77-79, 85, 86, 88, 90, 93, 94, 103, 111, 113-115, 118, 
119, 121, 122, 131-133, 136, 143, 145, 149, 158-160, 166, 
167, 174, 177-179, 181-183, 185, 186, 188, 189, 192, 193, 
200, 202-204, 207, 213, 215-217, 227, 234, 238-241, 248,
249, 257, 260, 261, 271-273, 277, 287, 297, 301, 302, 304,
310, 311, 313-316, 318, 319, 324, 331, 343, 346, 353, 357, 
358, 360, 361, 372, 392, 393, 404, 406, 411, 531, 836-838, 
841, 849, 853-861, 863, 1001 

Київське князівство 84 
Київський замок 157 
Київський повіт, Київ. в. 7, 10, 531 
Київський полк 77 
Київщина 9,404,405, 531, 841
Кикова, с. Звягельської вол. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич 493, 589, 617, 618, 795 
Киликіїв, м-ко Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелю Лещинському 
486, 566, 639, 733 

Кирнасівка, м-ко Брац. в. 245
Киселі, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 575 
Киселі, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію Любомирському 

462, 571
Киселівська Гора, в передмісті м. Володимир 700 
Кисилин (Киселин), м. Волод. п. Волин. в., належало

Олександру Чапличу Шпановському 28,71,127,131,171,
221, 230, 235, 239, 253, 256, 290, 295, 325, 326, 335, 344, 
370, 388,422, 540, 686, 759, 841 

Кисоричі, с. Київ, в., належало Геліяшеві Бабинському 537 
Кияни, с. Люблінського в. 135, 143
Киянка, с. Звягельської вол. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич 493, 589, 617, 795 
Ківерці, с. Луц. п. Волин. в. 167,214,412,446 
Кіндратка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 507
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Клапотин див. Хлапонин 
Клебань (Старгород), м-ко Брац. в. 245 
Клеванська волость, у Луц. п. Волин. в., належала 

Чорторийським 86, 88, 159, 160, 647 
Клеванський замок 104 
Клеванський ключ 804
Клевань, м-ко Луц. п. Волин. в., належало Миколаю-Юрію 

Чорторийському 39, 49, 86, 88, 104, 126, 159, 160, 176,
212,215, 235,295, 349, 396, 398,444, 647, 648, 666 

Клевецьк, с. Ковельського староства Волод. п. Волин. в. 59,
443,464, 708, 750 

Клембівка (Клембовець), с. Крем. п. Волин. в., належало 
Владиславу-Домініку Заславському 499, 581, 794 

Клепачі, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 201, 
493, 558, 681

Клепачів, с. Луц. п. Волин. в., належало Жидичинському 
монастиреві 148, 256,413,414,496, 643, 819 

Клесів, с. Луц. п. Волин. в. 33
Клецька Велика, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 

Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелеві 
Лещинському 486, 566, 642, 807 

Клецька Мала, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 
Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелю 
Лещинському 486, 566, 641, 642 

Клечани, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрію Фірлею 305,
399,421,457,610, 732 

Клещелі, м. 29
Клин, с. Новгород-Сівер. п. Черніг. в. 185 
Клинець, м-ко Овр. п. Київ. в. 114, 182,250, 537 
Клинці, с. Київ. в. 248
Кличковичі (Кличковець, Добринськ), с. Волод. п. Волин. в. 

578, 748
Клітенка Мала, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 522 
Клітище, с. Київ. в. 120
Клітна Велика, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 522 
Клобучин (Клубочин), с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 278,

312,717, 765, 823 
Клопочин, с. Волод. п. Волин. в., належало до м. Порицьк 

738
Клочки, с. Київ. в. 107
Клубачі, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію Любомирському 

462, 571 
Клубочин див. Клобучин
Клюськ, с. Волод. п. Волин. в. 72,204,235, 369, 541,544, 549, 

786
Клюська Воля (Волиця), с. Волод. п. Волин. в. 204, 369, 541,

549
Кнерут, с. Луц. п. Волин. в., належало Янові Борейку 

Кнерутському 710 
Княгинин, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 42, 53, 87, 91,222, 261,418,449, 602, 734 
Княгинин, с. Луц. п. Волин. в., належало Острозькому 

єзуїтському колегіуму 79, 142, 152, 329,456 
Княгинин, с. Луц. п. Волин. в., належало Пузинам 329, 434, 

471,661,727, 778 
Княгинин, частина села, належала Нарбуртам 430, 624 
Княгинин, частини села у володінні Гнатовського

і Порванецького 54, 61, 108,415,427,470,474, 799, 800 
Княгининська волость, у Луц. п. Волин. в., належала 

Острозькому єзуїтському колегіуму 456 
Княгининський ключ, належав Острозькому єзуїтському 

колегіуму 152

Княж, с. Луц. п. Волин. в. 457 
Княже див. Князь-Село
Княже, с. Звягельської вол. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич 493, 589, 617, 795 
Княже, с. Луц. п. Волин. в. 425,490, 557, 631, 833 
Княже, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому 486, 566, 647 
Княже, с., надане королем Станіславу Мушатичу- 

Охлоповському 314 
Княжичі, м. Київ, в., належало Аксакам 202 
Князівство див. Велике князівство Литовське 
Князь-Село (Княже), с. Луц. п., належало Яну-Олександру 

Даниловичу і його спадкоємиці 125, 500, 599, 819 
Кобилин, м. 168 
Кобилинський ґрунт 193 
Кобилля, м-ко Брац. в. 247
Кобилля, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 516, 575 
Кобилля, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському
200,486, 566, 662, 733 

Кобла Воля, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 312, 717, 765 
Кобле, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 210, 278 
Коблин, м-ко, с. Луц. п. Волин. в., належало Даниловичам 55, 

75, 116,438,477, 607 
Коблинська волость 55, 56, 116
Кобрин, м., тепер Республіка Білорусь 29, 64, 105, 197, 228;

Кобринський ліс, Кобринські кордони 52 
Кобче, с. Луц. п. Волин. в., належало Геліяшеві 

Єловицькому 474 
Кобче, с. Луц. п. Волин. в., належало Марині Кобецькій 286, 

606, 745
Кобче, с. Луц. п. Волин. в., у держанні Стефана 

Рибчинського 65 
Ковель, м. Волод. п. Волин. в., центр староства 28, 29, 59, 

123, 128, 170, 191, 208, 272, 273, 283, 295, 337, 396, 400,
430,442,461,462,467, 557, 672, 758 

Ковельська волость, у Волод. п. Волин. в. 107 
Ковельське староство, у Волод. п. Волин. в. 29, 59, 286, 369,

374,405,443,464, 506, 553, 708, 750, 798 
Ковельський замок 184 
Ковненський повіт 257 
Кодак, фортеця 110
Кодня, м. Київ, в., належало Криштофу Тишкевичу 247 
Кодня, маєток у Київ, в., належав Прежовським 101 
“Кожива” 179
Кожушки, с. Звягельської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Анні Ходкевич 493, 589, 617, 795 
Козак (Козаки), с. Луц. пов. Волин. в., належало Самуелю- 

Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелю 
Лещинському 486, 566, 639, 733 

Козарі, с. Київ. в. 533 
Козарка, с. Київ. в. 536 
Козаровичі, м. Київ. в. 168 
Козеніцьке староство 318
Коззя, с. Крем. п. Волин. в., належало Олександру 

Конецпольському 65,425,484, 546 
Козин, м. Крем. п. Волин. в., належало Андрієві Фірлею 127, 

304, 354, 693, 720 
Козин, с. Луц. п. Волин. в., належало (частинами) Янові 

Пісочинському та Анні Ходкевич (згодом Янові 
Замойському) 131,431,493,496, 561, 593, 594, 712, 784,
794, 800

Козин, с. Луц. п. Волин. в., присілок с. Любче, належало 
Друцьким Любецьким 80, 252,454
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Козинець, передмістя м. Порицьк Волод. п. Волин. в. 738 
Козинці, с. Київ. в. 346
Козинщина, передмістя м. Володимир, належало Андрієві 

Фірлею 156, 157, 743 
Козлин, м. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 270, 

482, 559, 648, 663, 726, 818 
Козлиничі, с. Волод. п. Волин. в. 308, 309,463, 554 
Козлиничі, с. Луц. п. Волин. в., належало до м. Чорторийськ, 

дідичі -  Лещинські 479, 733, 817 
Козлинська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Яну 

Замойському 482, 559 
Козлів, с. Волод. п. Волин. в. 308, 309 
Козятин, с. Луц. п. Волин. в., належало Анастазії Мишці 

Холоневській 466, 642 
Коїпенщина, у передмісті м. Володимир, належало Адамові 

Киселю 438,450, 630, 631, 778 
Коїльна, с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові Киселю

438,450, 630, 778 
Колдирів, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Миколаєві-Юрію Чорторийському 647 
Коленківське урочище, поблизу м. Володимир 262 
Колесники, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Каролю 

Чолганському 654, 766 
Колки (Романів), м. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 

63,64,109,128,138,148,217,269,270,283,295,307,333, 
397,432,434,468,481, 663, 713, 742, 817 

Колки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 528, 589 

Колки Старі, с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 485, 
710, 742,817

Колківська (Романівська) волость, у Луц. п. Волин. в., 
належала Лещинським 138, 212, 307, 742 

Колківський (Романівський) ключ, належав Лещинським 140 
Колмів, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу Немиричу

38, 308,417,467, 631,770 
Колмівщина, с. Волод. п. Волин. в., належало Загоровським 

137, 165, 735
Колмовичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 113,429,448, 779 
Коловерть (Коловерти), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Самуелю-Каролю Корецькому, після його смерті -  
Самуелеві Лещинському 486, 566, 635, 640, 748 

Колодежне (Колодяжне), с. Луц. п. Волин. в. 47, 48, 227, 
470, 666

Колоденка, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському
68,312,487, 561,650, 724, 751 

Колодинка, Колодинці див. Колодянка 
Колодії, с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 314,430, 

486, 733,817 
Колодіївка, с. Київ. в. 533
Колодниця, с. Ковельського староства Волод. п. Волин. в.

443,464, 708, 750 
Колодяж, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц.-Острозькій 

єпископії 428,481, 703, 798 
Колодяжне див. Колодежне
Колодянка (Колодинка, Колодинці), с. Звягельської вол.

Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 492, 617, 795 
Коломль, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Колона, с. Волод. п. Волин. в. 311, 652, 659, 777 
Колпите, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому 486, 566, 635 
Колпитів, с. Волод. п. Волин. в. 169,422,498,509,649,684,778 
Кольчин (тепер Кульчин), с. Волод. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 420,487, 577, 720

Кольчин, с. Луц. п. Волин. в., маєток Луц. ключництва 89, 
354,428,449,460,618 

Кольчин Великий, с. Костянтинівської вол. Крем. п. Волин. в., 
належало Владиславу-Домініку Заславському 505, 575 

Кольчин Малий, с. Костянтинівської вол. Крем. п. Волин. в., 
належало Владиславу-Домініку Заславському 491, 575 

Кома, с. Київ. в. 146
Команів, с. Брагинської вол. Овр. п. Київ. в. 534 
Комарин, с. Крем. п. Волин. в. 745 
Комарицька волость, у Сєвському уєзді 335 
Комарів, м. Вінницького п. Брац. в. 250 
Комарів, с. Волод. п. Волин. в., належало Милецькому 

монастиреві 134, 148, 508, 553, 742 
Комарів (Комарове), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Лещинським 490, 744 
Комарівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 57, 511, 569, 701 
Комарівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Комарівка (Монастирська Волька), с. Луц. п. Волин. в., 

належало Владиславу-Домініку Заславському 510, 604 
Комарове див. Комарів
Кононичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Довґирдам 330,437,

461,717, 737,813 
Кононівщина, с. Брагинської вол. Овр. п. Київ. в. 534 
Конюхи, с. Волод. п. Волин. в., належало Вацлаву Гулевичу 

Воютинському 38, 130, 284, 314, 323, 337, 355, 650, 780 
Конюхи (Конюшки), с. Луц. п. Волин. в., належало

Владиславу-Домініку Заславському 324, 518, 684, 820 
Конюшків, с., належало Олександрові Конецпольському 62 
Копана, с. Київ. в. 120
Копачів, с. Київ, в., побл. м. Коростишів, належало Казимиру- 

Леону Сапезі 68, 534 
Копилля (Копиль), с. Новочетвертнянської вол. Луц. п.

Волин. в. 287, 325, 425, 426, 452, 454, 607, 615, 619, 686, 
707, 738, 779 

Копитків, с. Луц. п. Волин. в. 507, 676 
Копище, с. Овр. п. Київ. в. 232
Копіїв (Копіївка, Скопіїв), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 519, 597, 777 
Коптовичі, с. Рівненського ключа Луц. п. Волин. в. 147, 466, 

680, 751
Кораблищі, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 62, 97, 527, 611, 675, 
732, 786

Корець (Корець Новий, Корець Старий), м. Луц. п. Волин. 
в., належало Самуелю-Каролю Корецькому, після його 
смерті -  Самуелю Лещинському 50,81,109,127,151,203, 
214-216, 222, 245, 265, 270, 280, 283, 323, 333, 339, 347, 
396, 486, 642, 668, 733, 817; Корець Новий 215, 566, 639; 
Корець Старий 566, 639. Див. також Задковець, Зарів’я, 
Острівок

Корецька волость, у Луц. п. Волин. в., належала Самуелю- 
Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелю Ле
щинському 257, 280, 283, 639, 641, 642, 662, 733 

Корецький ключ, у Луц. п. Волин. в., належав Самуелю- 
Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелю 
Лещинському 486, 640, 688 

Кореччина 212
Користь, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському 
254, 291,486, 566, 640, 744 

Кориттца, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 
Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському 
486, 566, 642
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Коритне, с. Крем. п. Волин. в. 44, 170,431,432,439,472, 685 
Коритне (Коритна), с. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич 493, 558, 594, 712 
Коритниця, с. Волод. п. Волин. в., належало Собеським 479, 

606, 755
Корито, с. Луц. п. Волин. в. 108, 136,474, 645, 719, 762, 830 
Кормань, с. Звягельської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Анні Ходкевич 493, 589, 617, 795 
Корнин, м. Київ. в. 120, 155, 183
Корнин, с. Рівненської вол. Луц. п. Волин. в., належало Яну 

Замойському 312,487, 561, 650, 724, 751 
Корниця, м. Крем. п. Волин. в. 127, 159 
Корогод Старий, с. Київ, в., належало Казимиру-Леону 

Сапезі 534 
Королівство Польське 228
Корона, Корона Польська, Панства Коронні 32, 33, 65, 68,

108, 109, 111, 122, 136, 137, 147, 172, 183, 187, 190, 202, 
228, 233, 252, 254, 260, 262, 266, 269, 277, 287, 296, 303,
313, 316, 322, 323, 332, 353, 361, 409, 417, 423, 427, 437,
455, 476, 506, 539, 655, 731-733, 735-737, 739-741, 743- 
746, 748-750, 752, 755, 758, 759, 764-766, 768-770, 771,
774, 776, 779, 782, 783, 793, 801, 821, 838, 842, 843-845, 
847, 849

Корост (Коростів), с. Степанського ключа Луц. п. Волин. в., 
належало Владиславу-Домініку Заславському 350, 524,
598, 725

Коростишів, м. Київ. в. 34, 68, 228,235, 251,273 
Коростівці, с. Барського староства Поділ, в. 273 
Коростова, с. Луц. п. Волин. в., було у держанні Владислава 

Хребтовича 79,488 
Коростова, с. Острозької вол. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич, згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Коростова, с. Острозької вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 200, 546, 721, 785 
Коростятин, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 307,478, 609 
Корпилів, с. Київ, в., належало Миколаю Святополку 

Четвертенському 532 
Корпилів (Корпилівка), с. Брагинської вол. Київ. в. 101, 534 
Корпилівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію 

Любомирському 462, 571 
Корпилівка (Карпилівка), с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в., 

належало Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 132, 210,
277,312,717, 765, 823 

Корпилівка (Корпилівці), с. Луц. п. Волин. в., належало Анні 
Ходкевич, згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 

Корпилівка, с. Луц. п. Волин. в., частини 466, 668, 819 
Корсин (Корсині), с. Луц. п. Волин. в., належало Геліяшеві 

Єловицькому 474 
Корсів, с. Крем. п. Волин. в., належало Олександру 

Конецпольському 65, 75,425,484, 546, 620 
Корсунь, м., місце битви 52, 84, 113, 115, 117, 143, 151, 163, 

174, 179,242, 320, 339 
Корчик, м. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 511, 556, 701 
Корчик (Корчик Малий), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 511, 556, 557, 701 
Корчин, м. 188, 347
Корчин, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 78,489, 647
Корчів, с. Київ. в. 172, 242, 537. Див. також Сліпчиці
Корчівка, с. Овр. п. Київ. в. 232
Корчівка, с., належало до м. Базалія 350
Коршів, с. Луц. п. Волин. в., належало Дерманському

монастирю 71,210, 266,279,294, 296,400, 503, 574, 575, 
619, 709, 744

Коршів, с. Луц. п. Волин. в., належало Заславському-
Беневському 76, 97, 173, 205, 317, 321,412,459, 544, 749 

Коршовець, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц. домінікан
ському монастиреві 460, 625 

Косарів, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в. 53, 527, 570, 729 
Косецька Воля, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 576 
Косинів, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському
266,486, 566, 642, 733 

Косів, м. [тепер Тернопільська обл.] 336 
Космаки (Космаків, Кошмаки), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Андрію Лещинському 480, 732, 815 
Космачів, с. Луц. п. Волин. в., належало Юзефу Чапличу 

Шпановському 507, 565, 614, 793 
Костенець, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Костюхнівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Загоровським

499, 778
Костянтинів, Костянтинів Старий, м., фортеця Крем. п.

Волин. в., належало Владиславу-Домініку Заславському 
41,44,46,74, 81, 82,117,120,158,178,190,213,232,347, 
350, 501,502, 575, 576 

Костянтинівська волость, у Крем. п. Волин. в., належала 
Владиславу-Домініку Заславському 489, 505 

Костянтинівський замок 501
Костянтинівський ключ, у Крем. п. Волин. в., належав 

Владиславу-Домініку Заславському 497 
Котельня, м. Київ, в., належало Янові Замойському 177, 179, 

188, 193,234, 236,237,311 
Котельня Нова, м. Київ. в. 236 
Котельня Стара, м. Київ. в. 236
Котельнянська волость, належала Янові Замойському 311 
Котельнянські хутори 237
Котелянка (Котельня), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Костантому Любомирському 458, 571 
Котів, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в., належало Станіславу- 

Альбрихту Радзивіллу 823 
Котів, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 312, 

482,563,651,724,762 
Котів (Котівка), с. Луц. п. Волин. в. 555, 626, 784 
Котівка, с. Київ. в. 188 
Котівська пуща 122
Котова Воля (Волька), с. Луц. п. Волин. в., належало Андрієві 

Чапличу Шпановському 478, 650 
Котова Воля (Волька), с. Луц. п. Волин. в., належало Яну 

Замойському 312,482, 563, 651, 724, 762 
Котовиця, присілок с. Ридомиль Крем. п. Волин. в. 440 
Коханівка, с. Брац. в. 247
Коханівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію Любомир

ському 462, 571 
Коцівщина, с. Київ, в., побл. м. Овруч 107 
Коцьк, м. 95, 372
Кочерівська волость, у Київ. в. 115 
Кочкоровець див. Кучкоровець 
Кочичин, с. Київ, в., належало Анні Ходкевич 535 
Кошар (Кошар Новий), м-ко, с. Волод. п. Волин. в., належало 

Адамові-Олександрові Сангушку 127,443,463, 687, 765 
Кошар Старий, с., м-ко Волод. п. Волин. в., належало Адамові- 

Олександрові Сангушку 443,463, 687, 765 
Кошатів (Кошатів Великий), с. Рівненської вол. Луц. п. Волин.

в., належало Янові Замойському 476, 520, 675, 771 
Кошатів Малий, с. Рівненської вол. Луц. п. Волин. в., 

належало Янові Замойському 771

946^>



ПТока^чи^географічни^ назв

Кошелів, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 
Корецькому 486, 566, 653 

Кошелівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Ярмолинським 
552,613,614,620 

Кошів, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц. костелу св. Трійці
423,456, 742

Кошівка, с. Овр. п. Київ, в., належало Чорнобильському 
домініканському монастиреві 536 

Кошівська Воля (Волька), с. Луц. п. Волин. в., належало Луц.
костелу св. Трійці 423,456, 742 

Коща, с. Київ, в., побл. м. Троянів 186 
Кощичів, с. Київ, в., належало Миколаю Святополку Четвер- 

тенському 532
Країв, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 515, 671, 820 
Краків, м. 20, 31, 37, 239,241, 260, 850 
Краківське воєводство 31,223, 226 
Краковець, м. Рус. в. 369
Красилів, м. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 516, 676 
Красилівка, м-ко Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 

Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелеві 
Лещинському 486, 566, 639, 690, 718, 733 

Красилівка, с. Київ, в., належало Аксакам 202 
Красилівка, с. Київ, в., належало Северину Потоцькому 250 
Красилівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Єловицькому 474 
Красилівський ключ, у Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 516 
Красилівський район, Хмельницької обл. 8 
Красів, с. Луц. п. Волин. в. 171, 356,426,474, 770 
Красна Воля, с. Волод. п. Волин. в., належало до Ковельського 

староства 59, 369,443,464, 708, 798 
Красна Воля, с. Луц. п. Волин. в., належало Станіславу- 

Казимиру Беневському 232, 811 
Красне, м. Брац. в. 247,255 
Красне, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 647 
Красне, с. Луц. п. Волин. в., належало Станіславу Корчмин- 

ському 210, 266, 267,442,454, 548, 609, 706, 739 
Красне, с. Луц. староства 394,422,467 
Красний Став, м. 29 
Красноволока, с. Київ. в. 201
Краснодуб’я, с. Волод. п. Волин. в. 470, 472, 547, 619, 710, 

717, 757
Краснопіль, м. Житом, п. Київ, в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 319, 537 
Краснопіль, м. Крем. п. Волин. в., належало Ледуховським

150, 347,439,472 
Красносілка, с. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 536 
Красносілка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Красносілка, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію Любомир

ському 463,571 
Красносілка, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич

493, 577, 594, 712 
Красносілля (Красносілка, Красносільці), с. Луц. п. Волин. в., 

належало Адамові Киселю 62, 309,466, 572, 649, 743 
Красятичі, с. Київ. в. 182
Крачанівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію 

Любомирському 462, 571 
Кременець, м., центр повіту Волин. в. 51, 55, 90, 101, 108,

126, 130, 137, 180, 208, 214, 220, 222, 241, 269, 304, 319,
331, 334, 348, 354, 389, 395, 447 (згадується частина 
м. Кременець -  Щебрешин), 472, 638, 639, 662, 803-805, 
814, 815, 835, 860. Див. також Запоточчя, Туніки

Кременецьке війтівство 156, 700 
Кременецьке староство 56,241,405 
Кременецький замок 349
Кременецький повіт, Волин. в. 7, 10, 14,60, 75, 77, 79, 89, 96,

130, 155, 208, 214, 241, 261, 288, 347, 349, 353, 356-359, 
361, 363, 367, 368, 373, 377-380, 411, 463, 552, 589, 620, 
668, 669, 686, 838, 973 

Кременчук, м. 186
Кремеш, с. Волод. п. Волин. в., належало Загоровським 74,

218,436,480, 666, 732, 735 
Кречевичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Юрію Річицькому 

і його спадкоємцям 308, 309,426,463, 554 
Кречківці (Кречковичі), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 511, 556, 557, 701 
Кривда, с. Луківського п. Люблінського в. 387 
Криве, с. Житом, п. Київ, в., належало Тишам Биковським 

144, 538
Кривин, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Кривичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Головинському

40,426,467, 669,711,712 
Кривлин, с. Луц. п. Волин. в., належало Г енрику Кашовському

427,496, 530, 629 
Криволука, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 499, 581, 794 
Криворудка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 511, 584, 585 
Кригичин 310
Криківці, с. побл. м. Немирів Брац. в. 41 
Крилів, м. 83,271, 342, 370, 372, 373, 378, 379 
Крилів, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському
201,205,486, 566, 639, 733 

Крилівка, м-ко Київ. в. 180 
Крилівський замок 124, 319 
Крим, Кримська орда 173, 359, 360
Кримне, с. Волод. п. Волин. в., належало Адаму-Олександру 

Санґушку 529, 679, 811 
Кричильськ, с. Степанського ключа Луц. п. Волин. в., належа

ло Владиславу-Домініку Заславському 103, 521, 596, 722 
Крищинці, м-ко Брац. в. 245
Кровата, с. Луц. п. Волин. в., належало Катерині Святополк 

Четвертенській і Скорчській плебанії 429,454, 753 
Кролевець, м. 323, 335
Кропивна, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 516, 581 
Кропивня, с. Київ, в., належало Анні Ходкевич 532 
Кропивня, с. Київ. в. 147, 533 
Крошня, сл. й замочок у Київ. в. 160 
Кругель, с. Волод. п. Волин. в., належало Марцину 

Люшковському 735 
Круги (Кругів), с. Луц. п. Волин. в., належало Томашеві 

Сапезі 456,611,789 
Круголець, с. Крем. п. Волин. в., належало Даніелю Єлу 

Малинському 495, 568, 653 
Круковський острів, в Овр. п. Київ. в. 193 
Крупа, м. Луц. п. Волин. в., належало Альбрихту-Станіславу 

Радзивіллу 119, 130, 132, 322, 384,494, 604, 605, 723, 823 
Крупа, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 393, 

482, 563, 651, 724, 762 
Крупе, фортеця в Холмській землі 391 
Крупець, с. Крем. п. Волин. в., належало Цетнерам 431 
Крупець, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784
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Крупська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Альбрихту- 
Станіславу Радзивіллу 104, 277,494, 604, 823 

Крутнів, с. Крем. п. Волин. в., належало до м. Андріїв, дідич -  
Олександр Чаплич Шпановський 419,451, 540 

Крухиничі, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 332, 504, 658, 756 

Ксаверів, с. Київ. в. 119 
Ксаверів Новий, сл. Київ. в. 199 
Кубель, с. 325 
Кублич, м. Брац. в. 187
Кубраківка, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в. 38, 527, 

570, 729
Кудинівка (Кудинка), с. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич 492
Кудиновичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському 
486, 566, 647 

Кудрянка див. Межиріччя
Кузьмин, м., м-ко Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 501, 502, 575 
Кузьминці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 499, 586 
Куїлівка, с. Київ. в. 168, 179,236, 311
Кукли, с. Луц. п. Волин. в., належало Ґабріелю Стемпковському

109, 233,485, 634, 748 
Куликів, с. Крем. п. Волин. в. 435,450, 804 
Куликовичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрію Лещин

ському 490, 744 
Куліші, с. Київ, в., належало Миколаю Малинському 532 
Кулішівка, с. Київ. в. 180 
Кульчин див. Кольчин
Кунин, с. Луц. п. Волин. в., належало Дерманському

монастиреві 71,173,205,210,265,279,294,296,321,400, 
503, 574, 575, 619, 709, 744 

Кунів, м. Луц. п. Волин. в., належало Яну Пісочинському 127,
201,347,496, 561 

Кунівський ключ, належав Яну Пісочинському 201 
Кунятків (Кунятківці), с. Луц. п. Волин. в. 267,479, 573 
Купичів, м., с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.- 

Брестській єпископії 49, 283,433,483, 711 
Купичівська волость, належала Волод.-Брестській 

єпископії 433 
Купчинці, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 458, 571 
Кураш, с. Пінського п. 286
Кургани, с. Луц. п. Волин. в., належало Острозькому 

єзуїтському колегіуму 456 
Курганівка, с. Крем. п. Волин. в. 470, 582 
Курозвани (Курозвони), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Гощанському монастиреві 467, 610, 752, 823 
Курчиці, м. Луц. п. Волин. в. 127, 256, 670. Див. також 

Соколь 
Курчиця, с. Київ. в. 234
Куряни, с. Овр. п. Київ, в., належало Корецькому монасти

реві 182,537
Кустин, с. Луц. п. Волин. в. 67, 106, 124, 200, 201, 209, 393,

399, 716
Кустичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 312,487, 577, 694, 774 
Кустівці, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 458, 571 
Кути, с. Волод. п. Волин. в., належало Вацлаву Гулевичу 

Воютинському 286, 323, 337,442, 650, 780 
Кути, с. Крем. п. Волин. в., належало Даніелю Єлу 

Малинському 495, 568, 653

Кути, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц.-Брестському 
біскупству 448, 607, 754 

Кутище, с. Київ. в. 537
Кутки, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелю Лещинському 
486, 566, 635, 747 

Кутрів, с. Луц. п. Волин. в., присілок м. Берестечко, належало 
Владиславу Лещинському 416,461, 552, 613, 747 

Кухарі, с. Київ. в. 116
Кухарі, с. Луц. п. Волин. в. 267,419, 727, 743, 828, 829 
Кучків, с. Волод. п. Волин. в., належало до м. Порицьк 738 
Кучківці, с. Житом, п. Київ. в. 181
Кучкоровець (Кочкоровець), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Луц. єзуїтському колегіуму 337,449, 608 
Кучманівка, с. Крем/ п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 513 
Кушлин, с. Крем. п. Волин. в., належало Вишневецьким 825

Лабунська волость, належала Юрію Любомирському 291, 312 
Лабунь, м., належало Юрію Любомирському 127, 321, 347,

795. В цих актах неясно, про яку Лабунь йдеться -  Стару 
чи Нову

Лабунь Новий (Лабунь Нова), м. Крем. п. Волин. в., належало 
Юрію Любомирському 462,463, 571 

Лабунь Старий (Лабунь Стара), м. Крем. п. Волин. в., 
належало Юрію Любомирському 462,463, 571 

Лавринівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрієві 
Линевському 660, 800 

Лавринівці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 527 

Лаврів, с. Луц. п. Волин. в. 40, 81, 89, 123, 225, 226, 230, 274, 
286, 324, 342, 437, 441, 442, 472, 473, 475, 476, 485, 508, 
511, 625, 650, 652, 673, 748, 757, 758, 773, 782 

Лаврівська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Ґабріелю 
Стемпковському 441 

Лагодинці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 575 

Лагодівка, с. Луц. п. Волин. в. 473, 757 
Ладижин, м. Брац. в. 246
Лажова, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 575 
Лани, с. Луц. п. Волин. в. 201 
Ланівці, м., замок у Крем. п. Волин. в. 94 
Лапневичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Криштофу Сапезі

648, 829
Ласків, с. Волод. п. Волин. в. 631, 654, 736 
Лахоничі, с. 80
Лебеді, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 501̂  573, 659 
Левковичі, с. Київ. в. 182
Левковичі (Левківці), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Ісерницьким 420,454 
Лев’ятин (Глив’ятин), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Олександру Конецпольському 432,484, 550, 612, 743 
Ледухів, с. Крем. п. Волин. в., належало Ледуховським 188,

334,429,439,472, 702 
Ледчани (Личани), с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 278, 

717, 765
Ледянка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 518, 581, 678 
Лежехів, с. Волод. п. Волин. в., належало Анні 

Суходольській 781
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Лелів, с. Київ, в., належало Чорнобильському домінікансько
му монастиреві 536 

Лемешів, с. Луц. п. Волин. в., належало Анастазії Мишці 
Холоневській 466,642 

Ленчицьке воєводство 43, 302 
Летичів, м. Поділ, в. 104 
Летичівський повіт, Поділ, в. 218,290,291, 349 
Лешнів, м. Крем. п. Волин. в., належало Олександрові 

Конецпольському 65, 75, 127,479, 684 
Лиликів, с. побл. м. Кобрин 61, 137
Линів, с. Луц. п. Волин. в., належало Линевським 206, 305, 

486,491,525, 780 
Линівка, с. Луц. п. Волин. в. 87, 782 
Линівський ліс 206
Липа, с. Луц. п. Волин. в. 163, 167,284,430,455 
Липа, с. Луц. п. Волин. в., належало Якубові Єловицькому 

54,68, 628, 769
Липки, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 312, 

482, 559,648, 723, 751 
Липляни, с. Луц. п. Волин. в. 53, 227,289,489, 634 
Липне (Липна), с. Володимирецької вол. Луц. п. Волин. в.

325,427,452,615, 707, 738 
Липні, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 514, 593, 611 
Липня, с. Київ. в. 537
Лисин, с. Луц. п. Волин. в., належало Ґабріелю Гулевичу 

Воютинському 481 
Лисинці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 500 
Лисиче, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 478,

560, 612, 796
Лисів, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрієві Лещинському 

553
Лисівка, с. Київ, в., належало Аксакам 202 
Лисогірці (Лисогір), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 514, 582, 583 
Листвин, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в. 527, 570, 729 
Листв’яни, с. Брагинської вол. Овр. п. Київ. в. 534 
Литва, Литовський край 40,43,64,70,119,174,304, 845, 847.

Див. також Велике князівство Литовське 
Литва, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц.-Брестському 

біскупству 448, 607, 754 
Литва, с. Луц. п. Волин. в., належало Радзивіллу 495 
Литовеж, м. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 51, 96, 129, 130, 133, 168, 173,
378,515,654,719, 777, 827 

Лихачівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Олександру 
Пируському 414,485 

Личана, сл. Київ, в., належала Київ, митрополії 124 
Личани див. Ледчани
Личини, с. Волод. п. Волин. в. 39, 309, 660 
Лички, с. Луц. п. Волин. в. 171,284,435,436,584,622, 795, 818 
Лишів, с. Волод. п. Волин. в. 289 
Лище, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц. єзуїтському 

колегіуму 48, 89, 160, 176, 252, 337,449, 608 
Лище, с. Луц. п. Волин. в., присілок м. Четвертая Нова 134, 

252,483,628, 740 
Лідава, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 215, 524, 660 
Лідавка, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Лізяне, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 599, 819 
Ліпляни, с. Київ. в. 116, 146

Ліски, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 575 

Ліски, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію Сенюті 417 
Лісногрод, сл. Київ. в. 173 
Лісовщина, с. Київ. в. 537
Літин, с. Волод. п. Волин. в., належало Літинським 58, 283,

351,457, 747, 748 
Літовище, с. Крем. п. Волин. в., належало Даніелю Єлу 

Малинському 495, 568, 653 
Літогоща, с. Луц. п. Волин. в. 419,474, 727, 743 
Лішна Воля, с. Луц. п. Волин. в. 140
Лішня, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 96, 515, 654, 777, 827 
Лішня, с. Крем. п. Волин. в. 417
Лішня, с. Луц. п. Волин. в. 38, 423, 437, 473, 491, 625, 719, 

748, 766, 774 
Ліщин, м. Київ. в. 140, 174
Лобачів, с. Київ, в., належало Адамові Киселю 204, 349 
Лоботинська Волиця, с. Волод. п. Волин. в. 541. Див. також 

Глуботинська Волька 
Ловища, с. Осьмиговицького ключа Волод. п. Волин. в., 

належало Андрію Фірлею 483, 547, 548, 688 
Ловків, м. Київ. в. 140 
Ловків, с. Київ. в. 140, 248, 266 
Ловківський ґрунт 188 
Ловківський замок 188, 266 
Лозична, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію 

Любомирському 463, 571 
Лозки, с. Луц. п. Волин. в., побл. м. Рафалівка, належало 

Лещинським 479, 733 
Лозовик, с. “на Украини будучоє” 204
Локачі, м. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 129, 159, 218, 293, 295, 318, 332, 380, 395,
488,496, 659, 754 

Ломачанка, с. Волод. п. Волин. в., належало Юрію Річицькому 
та його спадкоємцям 426,463 

Ломля, с. Київ. в. 146
Лонківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 458, 571 
Лопавші, с. Луц. п. Волин. в., належало Хрінницькому 430, 521 
Лопушки, с. Степанської вол. Луц. п. Волин. в. 518 
Лосичі, м. 29
Лосятин, с. Крем. п. Волин. в. 419,440,457,481 
Лотавка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 485, 570, 607 
Лотівка див. Лутівка 
Лохвиця, м. 303, 377 
Лубни, м. 228
Лугини, м. Київ, в., належало Немиричам 224 
Лугинки, с. Київ, в., належало Немиричам 224 
Лудин, с. Волод. п. Волин. в., належало Альбрихту-Станіславу 

Радзивіллу 337, 710 
Лука, с. Волод. вол. Луц. п. Волин. в. 325 
Лукарівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 52, 53, 225, 772; у цьому 
останньому акті другою назвою села вказано Іванківці 

Лукашівка, с. Київ. в. 180 
Луків, м. 167
Луків, с. Луц. п. Волин. в., належало Михайлові 

Загоровському 60, 163,433,459, 689, 783 
Луківський край 372 
Луківський повіт, Люблінського в. 387 
Лукішки, с. Київ, в., побл. м. Овруч 114, 163 
Луковичі, с. Волод. п. Волин. в. 289
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Лукомль, м-ко Київ. в. 228,248 
Лутівка (Лотівка), с. Крем. п. Волин. в. 470, 582 
Луцьк, м., центр повіту Волин. в. 9, 14, 20, 28, 30, 33, 37, 38, 

39, 41, 42, 44—46, 49, 55-60, 63, 66, 67, 69, 73, 74, 76, 77, 
79, 80, 85, 88, 89, 104, 106, 108, 109, 111, 115, 117, 120, 
127, 134, 135, 137, 141,145-148, 150-152, 161, 173, 177,
178, 184, 190, 191, 202-206, 208, 210, 211, 213-215, 218, 
219, 221, 222, 224, 225, 237, 240, 241, 249, 250, 255, 258,
259, 262, 266, 268, 271, 272, 275-277, 279, 280, 282, 284, 
286, 288, 289, 292-296, 302, 304, 309, 310, 312, 316, 319, 
321, 325, 329, 331, 334, 338, 340, 341, 343, 345, 353-355,
358, 360, 362, 363, 368, 370-373, 376, 378, 384, 385, 387-
391, 394, 395, 404, 405, 411, 412, 414, 418, 423, 424, 445,
449, 454, 459, 460, 469, 475, 497, 539, 608, 615, 623-625, 
627, 674, 685, 690, 693, 700, 701, 705, 708, 713, 718, 728,
731, 740, 803, 806, 809, 814, 819, 835-838, 853-863 

Луцьке передмістя, у м. Нова Четвертая 426,452, 615, 707, 738 
Луцьке староство 394,405,422,465 
Луцький гостинець 453 
Луцький замок 154, 177-179
Луцький повіт, Волин. в. 7,10,14,31,39,77,79,82,83,88-91, 

96, 108, 148, 162, 165, 198, 226, 231, 241, 288, 295, 305,
321, 322, 356, 358, 362, 367, 368, 371, 373, 379, 383, 404, 
411,668, 838, 973 

Лучиці, с. Луц. п. Волин. в., належало Ґабріелю 
Стемпковському 225,441,476, 625, 748 

Лучиці, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 
Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському 
486, 566, 644

Лучники, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 507 

Львів, м. 31, 33, 37, 89, 110, 125, 139, 159, 202, 260-262, 276, 
305,315,316, 353,370,387 

Любарка, сл. Київ. в. 199
Любартів Старий (Любар), м. Крем. п. Волин. в., належало 

Костантому Любомирському 127, 179, 347,458, 571, 698 
Любарці, с. Київ. в. 119
Любахів, м., належало Лещинським див. Андріїв 
Любахів, с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 433,

458, 542, 621, 744 
Любачів, м. 387
Любачівщина, хутір побл. м. Ясногородка Київ. в. 55 
Любаша, с. Крупської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 823 
Любаша, с. Степанського ключа Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 162, 522, 597, 723, 774 
Любек, м. 259
Любещина, с. Луц. п. Волин. в. 511, 738 
Любитів, с. Луц. п. Волин. в. 379,423,495, 550, 608, 779, 810 
Любитівська Волька, с. Луц. п. Волин. в. 550, 608, 779 
Люблін, м. 29,31,37,74,109-111,117,134,140,167,223,225, 

233, 241, 282, 316, 318, 320, 324, 348, 353, 357, 368, 370, 
379, 384, 386,409,445, 827 

Люблінське воєводство 31, 135, 143, 259, 357, 379 
Любовичі, с. Київ. в. 116, 146 
Любриковичі, с. Пінського п. Берестейського в. 186 
Любче, с. Луц. п. Волин. в. 252, 325,452,454, 651, 656, 738 
Любчичі, с. Київ, в., належало Анні Ходкевич 532 
Людвище (Людвищі), с. Крем. п. Волин. в. 60 
Людчин (Люхчин), с. Луц. п. Волин. в., належало Острозькій 

плебанії 47,48, 57, 69, 118, 142, 168,473, 612 
Лютарівка див. Вирова
Люхче (Люхча), с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському, було у держанні на ординатсько- 
му праві 523, 669, 711, 712, 748

Люхчин див. Людчин 
Лянки, с. 325
Ляхів, с. Волод. п. Волин. в., належало Дорогі Козиці 308, 759 
Ляхів, с. Крем. п. Волин. в. 494
Ляхівці, м. Крем. п. Волин. в., належало Сенютам 92, 127,

304, 330, 354, 378, 680, 841 
Ляховецька волость, належала Сенютам 73 
Ляшки, м-ко, с. Луц. п. Волин. в. 413,447, 660

Мазепинці, с. Крем. п. Волин. в, належало Владиславу- 
Домініку Заславському 575 

Мазовецьке воєводство 31, 32
Майків, с. Луц. п. Волин. в., належало Григорію Святополку 

Четвертенському 500, 589, 669 
Макарів, м. Київ. в. 187 
Макарівка, с. Приборського ключа Київ. в. 192 
Маковичі див. Моковичі
Макотерта, с. Луц. п. Волин. в., належало Єничам 448, 750 
Максимівка, с. побл. м. Кременчук 186 
Малин, с. Київ. в. 116, 146, 153 
Малин, с. Луц. п. Волин. в., належало Домініку Єлу 

Малинському 53, 175, 303,439,497, 599, 644, 753 
Малин Новий (Новомалин), м. Луц. п. Волин. в., належало 

Даніелю Єлу Малинському 335,343, 344,349,495,568,653 
Малинський ключ 349
Малів, с. Луц. п. Волин. в., належало Роману Загоровському 

53, 54, 112, 149,205,225, 233,269,455, 665, 734 
Мальківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Малятин, с. Луц. п. Волин. в. 176, 177,478 
Мамеч, с. Київ, в., побл. м. Овруч 107 
Маначин, м. Крем. п. Волин. в. 127, 304, 354 
Маневичі, с. Луц. п. Волин. в., поблизу м. Колки, належало 

Лещинським 140,485, 742, 817 
Манівці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 522, 575 
Манган, с. Дорогостайської вол. Луц. п. Волин. в. 499 
Манятин див. Монятин
Маринин, м. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому 203,486, 566, 608 
Марків Став, с. Волод. п. Волин. в. 720 
Марківці, с. Красилівської вол. Крем. п. Волин. в. 525 
Маркова Волиця, с. Київ. в. 311 
Марковичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Киліяну 

Вільгорському 170, 171,438,490, 552, 612 
Мартва див. Мертва (
Мартинів, с. Луц. п. Волин. в., належало Острозькому 

єзуїтському колегіуму 456 
Маргановичі, с. Київ. в. 155 
Мар’ятин, с. Київ. в. 199
Матвіївці, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну Ярмолинському 

552, 620 
Матейки, с. Волин. в. 66
Матів, с. Луц. п. Волин. в. 70, 79,419, 542, 543, 621, 652, 734, 

807, 827
Матіївка, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 64,481, 658 
Матче, с. 325 
Матчинський ліс 325 
Махаринці, с. Житом, п. Київ. в. 538 
Махаринці, с. Крем. п. Волин. в., присілок м. Базалія 516 
Махнівка, м. Київ. в. 105, 182, 183



Лока^чиї^географічншс назв

Мацевичі Великі, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 575 

Мацевичі Малі, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 575 

Маціїв, м-ко, належало Олександру Сапезі 357 
Маща, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 529 
Медведівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 517 
Медведівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію Любомир- 

ському 462, 571 
Медведівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 477, 615, 819 
Медвеже, с. Луц. п. Волин. в. 744 
Медвеже Нове, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрієві 

Лещинському 437,460 
Медвеже Старе, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрієві 

Лещинському 437,460 
Меджибіж, фортеця 347 
Медіочаплі див. Межичаплі
Медськ Великий, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 518, 598, 722, 822 
Медськ Малий, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 518, 598, 722 
Межилісся, с. Луц. п. Волин. в., належало Чапличам 

Шпановським 478, 650, 830 
Межиріцька волость, у Луц. п. Волин. в., належала Самуелеві 

Лещинському 257, 733 
Межиріцький ключ, у Луц. п. Волин. в., належав Владиславу- 

Домініку Заславському 579 
Межиріцький ключ, у Луц. п. Волин. в. 486,487 
Межиріч, м. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 51, 127, 170, 344, 347, 348,484,485, 657 
Межиріч (Межиріч Корецький, Межирічі), м. Луц. п. Волин. 

в., належало Самуелю-Каролю Корецькому, після його 
смерті -  Самуелеві Лещинському 47, 85, 127, 270, 347,
396,486, 566, 636, 668, 733, 815 

Межирічка, с. Київ. в. 237, 248, 257 
Межиріччя (Кудрянка), с. Луц. п. Волин. в. 564 
Межичаплі (Медіочаплі), с. Летичівського п. Поділ, в. 218, 

291,349
Мелехи, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну 

Ярмолинському 620 
Мельник, м. на Підляшші 393 
Мельниця, м. Луц. п. Волин. в., належало Генрику

Кашовському 127, 170,274, 295,427,496, 530, 628, 671 
Менчичі, с. Волод. п. Волин. в. 700
Мерва (Мірва), с. Луц. п. Волин. в., присілок м. Берестечко, 

належав Владиславу Лещинському 416,461, 552, 613, 747 
Меречівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 485, 570, 60Т 
Мертва (Мартьва), с. Новгород-Сівер. п. Черніг. в. 320 
Метельне див. Мительне
Метків, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 647 
Мизинівка, с. Київ. в. 103 
Мизів, с. Волод. п. Волин. в., належало Марцину 

Люшковському 735 
Микитичі, с. Крем. п. Волин. в., належало Андрієві 

Єловицькому 425, 508, 681 
Миків (Микове), с. Луц. п. Волин. в., належало Ушакам 

Куликовським 171, 818 
Миківська Воля, с. Луц. п. Волин. в., належало Ушакам 

Куликовським 171,435 
Микулин, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію 

Любомирському 462, 571

Микулин, с. Крупської вол. Луц. п. Волин. в., належало 
Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 131, 823 

Микуличі, с. Брагинської вол. Овр. п. Київ. в. 534 
Микуличі, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 

єпископії 96,433,435,483, 526, 711 
Миловші див. Милоші 
Милогородище, м-ко над р. Сож 113
Мил остів, с. Луц. п. Волин. в., належало Чапличам Шпанов

ським 103,206,228,302,429,459,466,553,614,721,755,775 
Милоші (Милуш, Миловші), с. Луц. п. Волин. в. 358, 359,

371,629, 641,728, 826 
Мильськ, с. Луц. п. Волин. в. 314,452, 738 
Мильськ Новий, м., с. Луц. п. Волин. в. 186,190,489, 690, 767 
Мильськ Старий, с. Луц. п. Волин. в. 489, 690, 767 
Миляновицький ключ 59
Миляновичі, м. Ковельського староства Волод. п. Волин. в.

59, 184,443,464, 708, 750 
Милятин, м., с. Луц. п. Волин. в., належало Вишневецьким 

і Филипу Бокієві 418, 509, 543, 679, 734, 805, 812 
Милятин, м-ко, с. Луц. п. Волин. в., належало Ґурським 94,

329, 504, 568, 605, 790 
Милятинський фільварок, належав Вишневецьким 805 
Минитин (Мирутин), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 579 
Минійки, с. Київ. в. 153, 179, 251 
Миньківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 89, 513, 561, 677 
Миргородський ключ, у Київ. в. 203 
Мирин див. Мірин
Мирків (Мірків), с. Луц. п. Волин. в., належало Анастазії 

Мишці Холоневській 330, 336,466, 642 
Мировичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 487, 577, 720 
Мирогоща, с. Луц. п. Волин. в. 54, 68,422,459, 628, 629, 706,

763, 769, 778
Миропіль, м. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 536 
Мирутин див. Минитин
Мислині, с. Луц. п. Волин. в. 115, 356,426,474, 770 
Мислятин, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 499, 583, 584, 704 
Мительне (Метельне), с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 88,

278,312,717, 765 
Митищі, с. Луц. п. Волин. в., належало Ґабріелю Стемпков- 

ському 89, 230,233,274, 324,441,465,476, 625, 748, 810 
Митківці (Митковець), с. Крем. п. Волин. в., належало Вла- 

диславу-Домініку Заславському 499, 581, 794 
Михайлів, м-ко Київ. в. 102
Михайлівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Цетнерам 431 
Михайлівка (Буда Рожнятівська), с. Київ. в. 181, 184 
Михайлівці, передмістя м. Порицьк Волод. п. Волин. в. 738 
Михайлівці Великі, с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 575 
Михайлівці Малі, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Михайловець, передмістя м. Володимир 32, 33, 69, 135, 337, 

446, 596, 654, 750 
Михалківці, с. Луц. п. Волин. в., належало Ґурським 504,568, 

605, 790 
Михаль, с. 206
Михіївка, с. Межиріцької вол. Луц. п. Волин. в.,

належало Самуелю-Каролю Корецькому, після його 
смерті -  Самуелю Лещинському 486, 566, 688, 733 

Михлин, с. Луц. п. Волин. в., належало Єловицьким 454,613,
711,775
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Михля, с. Крем. п. Волин. в., належало до м. Заслав 504 
Михнів, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 514, 582 
Михнівка, м-ко 76
Миці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 523 
Мишів, с. Волод. п. Волин. в., належало Сестровитовським 

372, 763
Мишківці, с. Луц. п. Волин. в., належало Острозькому 

єзуїтському колегіуму 456 
Міжин, с. Новгород-Сівер. п. Черніг. в. 162 
Мізоч (Мізоч Великий), с. Луц. п. Волин. в., належало

Владиславу-Домініку Заславському 215,266, 510, 572, 729 
Мізочок (Мізочок Малий), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському і Дерманському 
монастиреві 71,205,210,215,266,279,294,296,321,400,
498, 503, 570, 574, 575, 619, 637, 709, 744 

Мізюринці, с. Крем. п. Волин. в., належалоЯну Ярмолинському 
552, 620

Мільківщина, с. Брагинської вол. Овр. п. Київ. в. 534 
Мільче, с. Луц. п. Волин. в., належало Марціяну Єловицькому 

61,451,578 
Мірва див. Мерва
Мірин (Мирин), с. Луц. п. Волин. в., належало Генрику 

Кашовському 427,496, 530, 629 
Мірків див. Мирків
Млинів, с. Луц. п. Волин. в., належало Генрику 

Кашовському 170 
Млинів, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 438,477, 625, 626, 742 
Млодава див. Молодава
Мнишин, с. Луц. п. Волин. в., належало Адамові Киселю 62, 

166, 309,467, 572, 649, 743 
Мовчани, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Мовчанів, с. Волод. п. Волин. в., належало Станіславу

Підгородинському та Криштофу Козиці 435,488, 699, 746 
Могильне, с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові Киселеві

438,450, 630, 631,778 
Могильня, с. Київ, в., належало Анні Ходкевич 532 
Могильов, м. 335
Могиляни, с. Луц. п. Волин. в., належало Острозькому 

єзуїтському колегіуму 456 
Можуничі, с. Чорторийської вол. Луц. п. Волин. в. 733 
Моквин, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 500, 585, 819 
Мокіївці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 500, 581, 794 
Моковичі (Маковичі), с. побл. м. Ковель 96,283, 781 
Мокре, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 48, 592 
Мокре, с. Луц. п. Волин. в., належало Катерині 

Буяновській 564 
Мокренщина, с. Київ. в. 190
Мокрець, с. Волод. п. Волин. в. 120, 217, 652, 659, 664, 759 
Мокрець, сл. Київ. в. 120
Мокрець Великий, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 499, 580, 794 
Мокрчик (Мокрець Малий), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 499 
Молдавія (Волощина) 181, 186, 193, 200,261, 293, 385 
Молнигів див. Мольників
Молодава (Млодава), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 525, 570, 729

Молодилів, с. Київ, в., належало Тишам Биковським 533 
Молодьків, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелю Лещинському
206,457, 566, 647 

Молодьків Великий, с. Луц. п. Волин. в., належало 
Корецьким-Лещинським 206,486 

Молодьків Другий (Підгайці), с. Луц. п. Волин. в., належало 
Самуелю-Каролю Корецькому 206 

Молодьків (Молодьків Малий), с. Луц. п. Волин. в., належало 
Самуелю-Каролю Корецькому 60,231,486, 566,637 

Молодьків при Тозирці 206
Мольників (Молнигів), с. Волод. п. Волин. в., належало 

Станіславу Корчминському 521, 654, 764 
Мольчиці (Мульчиці), с. Чорторийської вол. Луц. п. Волин. в. 

733
Монастирська Волька див. Комарівка 
Монки див. Мончинці Малі
Мончинці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському, було у держанні на 
ординатському праві 522 

Мончинці Великі, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 575 

Мончинці Малі (Монки), с. Крем. п. Волин. в., належало 
Владиславу-Домініку Заславському 575 

Монятин (Манятин), с. Звягельської вол. Луц. п. Волин. в., 
належало Анні Ходкевич 492, 555, 589, 617, 795 

Моровин, острів 95 
Морозівка, с. 221
Морозівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелю Лещинському
91,486, 566, 692, 792 

Морсола, с. Київ. в. 146
Москалів, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 458, 571 
Москвитинівка, с. Крем. п. Волин. в. 470, 582 
Московська держава, Московське царство, Москва 189, 240, 

241,245, 302, 303, 376,409 
Мосор, м. Луц. п. Волин. в., належало Андрію Фірлею 95, 

127,209,289, 295, 316,417,483, 549, 682, 831 
Мосор (Мосор Старий), с. Луц. п. Волин. в., належало Андрію 

Фірлею 316,417,483, 549, 831 
Мосорська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Андрієві 

Фірлею 111
Мости, с. Луц. п. Волин. в., належало Миколаю 

Чорторийському 415,474, 612, 633, 738 
Мостища, с. Волод. п. Волин. в. 488, 553 
Мотики, с. Луц. п. Волин. в., належало Станіславу-Казимиру 

Беневському 811 
Мотрунки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 497, 575 
Мотузин, с. Київ. в. 234
Мочулки, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 517, 718, 742 
Мочульня, с. Київ. в. 537
Мочуляни, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 647 
Мошків, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 225, 

482,563
Мошківці (Мошки), с. Овр. п. Київ. в. 400, 535, 1001 
Мошківці Малі, с. Київ. в. 538 
Мошківці Старі, с. Київ. в. 538
Мощана, с. Ковельського староства Волод. п. Волин. в. 59,

443,464, 708, 750 
Мощани (Мощана, Мощона), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Яну-Олександру Даниловичу 313,478, 615, 680
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Мощаницька волость, у Луц. п. Волин. в., належала 
Острозькому єзуїтському колегіуму 456 

Мощаниця, с. Луц. п. Волин. в., належало Острозькому 
єзуїтському колегіуму 76, 142,456 

Мощаниця, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 312, 717, 765 
Мощаниця Велика, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 175, 506, 590, 770 
Мощаниця Мала, с. Дубнівського ключа Луц. п. Волин. в., 

належало Владиславу-Домініку Заславському 507, 565, 729 
Мощаниця Мала, с., належало Олександру Солтану 

Сульницькому 107, 766 
Мощона див. Мощани
Моюничі, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелеві 

Лещинському 817 
Мстиславський повіт, у ВКЛ 335
Мстишин, с. Луц. п. Волин. в. 434,473, 611, 726, 757, 798 
Мужилівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію 

Любомирському 462, 571 
Мужиловичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському
486, 566, 640, 793, 794 

Мульчиці див. Мольчиці
Муравиця, м. Луц. п. Волин. в., належало Сапегам 66, 128, 

295, 357,435,460, 560, 616, 663, 764 
Мурали, с. Луц. п. Волин. в., частина, що належала Григорію 

Городиському 710 
Мухарів (Мхарів), с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 

Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелеві 
Лещинському 486, 566, 642 

Мшакви (Земшаки), с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 
478, 647

М’якоти, с. Луц. п. Волин. в, належало Анні Ходкевич, 
згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 

М’ятин, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в. 498, 570, 729 
М’ятин, с. Луц. п. Волин. в., належало до м. Тайкури 314,

489, 690, 767

Навіз, с. Луц. п. Волин. в. 287,433,459,474, 689, 783 
Навколиски, с. Луц. п. Волин. в., передмістя м. Милятин, 

належало Вишневецьким і Филипові Бокію 145, 171,418, 
509, 542, 543, 652, 679, 734, 805, 812 

Навратин, с. Волод. п. Волин. в. 450, 685 
Нагачівка (Ногачівка), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 485, 570, 607 
Нагорошки див. Горошки
Нагоряни, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в. 570, 729 
Надбужжя 710
Надчиці, с. Луц. п. Волин. в. 80, 89,429,441, 658, 764, 816, 821 
Нараївка, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 693, 712, 784 
Нараївка, с. Луц. п. Волин. в., належало Острозькому 

єзуїтському колегіуму 329,456 
Народичі, Народичі Нові й Старі, м. Київ. в. 229,230 
Насташка (Новоселиця), с. Київ. в. 158, 200 
Насутів, с. побл. м. Люблін 384 
Невільне, с. Луц. п. Волин. в. 636
Невірків, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському

312,482, 559, 648, 723, 751 
Невірків (Невірків Малий), с. Луц. п. Волин. в., належало Са- 

муелю-Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуе
леві Лещинському 486, 566, 662, 733; Невірків Малий 623 

Негрибова, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 504

Недашків, с. Київ. в. 201
Недбаївка, с. Пулинської вол. Київ. в. 246
Некраші, с. Київ. в. 145
Немильня, м. Київ, в., належало Анні Ходкевич 535 
Немир, с. Луц. п. Волин. в. 452, 656, 738 
Немиринці див. Семеринки
Немиричів, м. Луц. п. Волин. в., належало Немиричам 38,

415,466, 631,770 
Немирів, м. Брац. в. 41
Немирів, с. Крем. п. Волин. в., належало Олександру Конец- 

польському 432,484, 550, 612, 743 
Немирівка, м. Київ, в., належало Владиславу Немиричу 146, 

279
Немовичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 154, 526, 596, 725, 788 
Неродинці, с. Брац. в. 266 
Несвіч, с. Луц. п. Волин. в., належало Ґабріелю

Стемпковському 89, 125, 139,218, 225,441,476, 625, 748 
Несолонь, м. Київ, в., належало Анні Ходкевич 532 
Несухоїжі, м. Волод. п. Волин. в., належало Криштофу Сапезі 

127,248, 295,486, 648, 672, 829, 837 
Нетішин, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Низкиничі, с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові Киселю

451,630, 778 
Низківці, с. Крем. п. Волин. в. 502
Нири, с. Волод. п. Волин. в., належало Олександру Чапличу 

Шпановському 503, 779 
Ниці, с. Волод. п. Волин. в., належало Милецькому 

монастирю 148, 508, 553, 742 
Німецьке, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц. плебанії 74, 87, 

88, 144,618, 760, 809 
Нічогівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 500, 581, 794 
Нова Воля, при м. Острог див. Кароліна 
Нова Воля, с. Волин. в., належало Радзивіллам 132,140 
Нова Четвертая див. Четвертая Нова
Новаки, с. Володимирецької вол. Луц. п. Волин. в. 325, 427, 

452, 615, 707, 738 
Новаки, с. Київ. в. 146,221
Новгород-Сіверський повіт, Черніг. в. 7, 34, 108, 162, 185, 

236, 320 
Новгород-Сіверщина 8
Нове Поле, с. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 113, 532 
Нове Село, с. Новозаславської вол. Крем. п. Волин. в. 505, 581 
Новий Двір, с. Волод. п. Волин. в., належало Олександру 

Чапличу Шпановському 503, 779 
Новий Двір, с. Рівненської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Яну Замойському 312,487, 561, 650, 724, 751 
Новий Заслав див. Заслав Новий 
Новий Малин див. Малин Новий 
Новий Острів див. Острів Новий (Вишеньки)
Новий Потік, с. побл. м. Кременчук 186 
Новий Став, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 105, 324, 

647, 753, 768 
Новий Став, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну 

Ярмолинському 552, 620 
Новий Став, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 77,429,448, 779 
Новий Став, с. Луц. п. Волин. в., належало Клеванському 

пробоству 88,256, 647, 768 
Новий Став, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц.

домініканському монастиреві 72, 106, 107, 338,460, 625



УґауКрво-довгдіфвий апарат

Новині, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію Любомирському 
462, 571

Новогородчиці, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну 
Ярмолинському 552, 620 

Новогородчиці, с. Луц. п. Волин. в., належало Барбарі 
Єловицькій 613, 719, 775 

Новоград-Волинський район, Житом, обл. 8 
Новозаславська волость, у Крем. п. Волин. в., належала 

Владиславу-Домініку Заславському 489, 505, 587 
Новозаславський ключ, у Крем. п. Волин. в., належав 

Владиславу-Домініку Заславському 722 
Новомалин див. Малин Новий
Новоосівська Волька, належала до с. Осів Новий Київ, в., 

дідич Геліяш Бабинський 537 
Новородчиці, с. Луц. п. Волин. в., належало Острозькому 

єзуїтському колегіуму 456 
Новоселиці (Новосілки), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 575 
Новоселиця див. Насташка
Новоселиця, с. Лабунської вол. Крем. п. Волин. в., належало 

Юрію Любомирському 462, 571 
Новоселиця, с. Остропільської вол. Крем. п. Волин. в., 

належало Костантому Любомирському 458, 571 
Новосілки див. Новоселиці
Новосілки, м-ко Київ. в. на р. Ірпінь, належало Киселю 204 
Новосілки, с. Волод. п. Волин. в. 217, 633, 761 
Новосілки, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Чорторийським 324,483, 647, 688 
Новосілки, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Чорторийським (ще одне село під такою назвою) 105, 
647, 753

Новосілки, с. Крем. п. Волин. в., належало до Крем.
війтівства 155, 156, 529, 700, 728, 804 

Новосілки, с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 533,
711,733

Новосілки, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 258, 515, 574, 671, 820 

Новосілки, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в., належало 
Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 159,161,277,312,717, 
765, 823

Новосілки, с., належало Станіславу Фалибовському 488, 689 
Новосілки, с. (частина) Луц. п. Волин. в., належало 

Чеконським 424,479, 629, 719, 774 
Новоставці (Новостав), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 497, 618 
Новочетвертнянська волость, у Луц. п. Волин. в., належала 

Стефану Святополку Четвертенському 615, 707 
Ногачівка див. Нагачівка 
Ноздрище, с. Київ. в. 229, 230
Нойно (Нуйно), с. Ковельського староства Волод. п. Волин.

в. 59,443,464, 708, 750 
Норинськ, м. Київ. в. 107, 114, 186
Носачевичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Катерині Святополк 

Четвертенській 424,457 
Носовиця, с. Крем. п. Волин. в., належало Даніелю Єлу 

Малинському 495, 568, 653 
Носовичі, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в., належало Альб- 

рихту-Станіславу Радзивіллу 131,277, 312, 717, 765, 823 
Ночпали, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію 

Любомирському 462, 571 
Нужель (Новьзєл), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Жидичинському монастиреві 49, 175,449, 819 
Нуйно див Нойно
Нянівка, с. Київ, в., належало Тишам Биковським 533

Обарів, с. Луц. п. Волин. в., належало Києво-Печерському 
монастиреві 92, 114, 115, 143, 149, 177,270, 308, 549,632 

Обгів, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 503, 570, 729 

Обеніж (Обенижі), с. Волод. п. Волин. в., належало Владис- 
лаву-Домініку Заславському 312,487, 577, 694, 774 

Обзир Великий, с. Волод. п. Волин. в. 463, 633, 678, 706,
732, 761

Обзир Малий, с. Луц. п. Волин. в. 431, 778 
Обич, с. Крем. п. Волин. в., фільварок Єремії Вишневецького 

при м. Рохманів 504 
Облапи, с. Ковельського староства Волод. п. Волин. в. 59, 

139, 374,443,464, 708, 762 
Облітки, с. Київ, в., належало Київ, митрополії 124 
Овадне, с. Волод. п. Волин. в. 215,438, 510, 545, 661 
Овлочин, с. Волод. п. Волин. в. 374, 389, 545, 658, 736, 759 
Овруцьке староство 103, 115,287 
Овруцький замок 114, 317
Овруцький повіт, Київ. в. 7, 8,10,103,121,143,145,152,193, 

216, 304, 341, 372,400, 531, 857, 1001 
Овруцький полк 95, 183 
Овруцький район, Житом, обл. 8
Овруч, м. Київ. в. 107,114, 118, 136,146,163,186,234,238,318 
Овруччина 95
Огавчиці (Гавчиці), с. Луц. п. Волин. в., належало Галшці 

Сташевській 729, 765 
Огіївці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 492, 575 
Огороди (Загороддя), с., належало до м. Володимир,

власність Волод.-Брестської єпископії 433,483, 711, 781 
Одеради (Водиради), с. Луц. п. Волин. в. 472, 752 
Одеради (Водиради, Одиради), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 88, 303, 312, 717, 765, 
823

Оженин (Озонин), с. Луц. п. Волин. в., належало 
Словицьким 54, 68, 336, 613, 719, 775 

Ожигівці, м. Крем. п. Волин. в. 127, 304, 354 
Озденіж (Зденіж), с. Луц. п. Волин. в., належало Чапличам 

Шпановським 212,448, 644, 708, 756 
Оздів, с. Луц. п. Волин. в., належало Заславському- 

Беневському 234, 317,424,456, 749 
Оздютичі, м-ко, с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові 

Киселю 101, 102, 295,438,451, 630, 631 
Оздютичі, с. при новоутвореній волі -  м-ку Брусилів Новий 

91,331,336, 340, 342, 799 
Озерне, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Гулевичу 492, 

550, 636
Озеро, с. Володимирецької вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Стефану Святополку Четвертенському 325,427,452,615, 
707, 738

Озеро, с. Луц. п. Волин. в., належало Юрію Гораїну 701, 729 
Озерці (Озерця), с. Луц. п. Волин. в., належало Киліяну 

Вільгорському 144,438,490, 552 
Озерці (Озерця), с. Луц. п. Волин. в., належало Яну- 

Олександру Даниловичу 477, 615, 819 
Озерці Підлісні, с. Луц. п. Волин. в., належало Киліяну 

Вільгорському 612 
Озеряни, м. Волод. п. Волин. в., належало до Купичівської 

економії Волод.-Брестської єпископії 127, 186, 295, 315, 
433,483,697,700,711 

Озліїв, с. Луц. п. Волин. в., належало Даниловичам 385, 389, 
438,477, 626, 742

< ^ 9 5 4 ^ >
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Озонин див. Оженин
Окнини (Вікнини), с. Крем. п. Волин. в., належало Яну 

Пісочинському 561 
Оконна (Оконська Воля), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Габріелю Стемпковському 485, 634, 748 
Окорськ, с. Луц. п. Волин. в. 461,472,486,487, 562,683, 753, 

788,791,833
Олевськ, м. Житом, п. Київ. в. 103, 114, 115, 133,199,200,257 
Олевська волость, належала Юрію Немиричу 145,257 
Олевська сотня, в Овр. полку 103
Олександрія, м. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 

106, 192, 200, 201, 208, 270, 347, 487, 561, 650, 663, 695, 
724, 768

Олексин, м. Крем. п. Волин. в. 354 
Олексин, с. Луц. п. Волин. в. 692 
Олешковичі, с. Луц. п. Волин. в. 424,457 
Олибів, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 312, 

482, 563, 651, 724, 762 
Олика, м. Луц. п. Волин. в., належало Альбрихту-Станіславу 

Радзивіллу 80, 104, 108, 125, 126, 134, 220, 269, 271, 282, 
295,351, 392, 394, 395,438,494, 603, 604, 667, 694, 753 

Олицька волость, у Луц. п. Волин. в., належала Альбрихту- 
Станіславу Радзивіллу 50, 88,104,210,277,280,281,295, 
312, 340,494, 604, 717, 765, 823 

Олицьке князівство 295 
Оличівка див. Волиця (Оличівка, Голичівка)
Оличка, с. Луц. п. Волин. в., належало Альбрихту-Станіславу 

Радзивіллу 140,210 
Олишва (Олишвяни), с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 

88,165, 647
Олізарів, с. Луц. п. Волин. в., частина, належала Юрієві 

Бережницькому 50,270,413,472 
Олішки, с. Київ. в. 205 
Ольбле, с. Волод. п. Волин. в. 143,443 
Ольшани, с. Луц. п. Волин. в., належало Юрію Гораїну 268, 

277, 701,729
Ольшаниця (Ольшанка), с. Ковельського староства Волод. п.

Волин. в. 59, 184,443,464, 708, 750 
Ольшаниця, с. Крем. п. Волин. в., належало Сенютам 432, 

576, 775
Ольшанка, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 

єпископії 433,483, 711 
Омельне (Омельна), с. Луц. п. Волин. в., належало Стрибилям

221, 325,425,452, 615, 616, 707, 738 
Омеляна (Омеляна Велика і Мала) 53, 75, 145, 418, 436, 453,

471,472, 515,524, 557,629, 719, 752,762,790,791, 830. У 
Волин в. було дві Омеляни -  Велика і Мала. Вони поділя
лися на кілька частин зі значною кількістю володільців -  
дідичів і орендарів 

Омеляник (Омеляник Великий), с. Луц. п. Волин. в.,
належало Станішевським 28, 61, 155, 214, 217, 267, 765 

Омеляник (Омеляник Малий), с. Луц. п. Волин. в., належало 
Жидичинському монастиреві 28, 586, 819 

Онацьківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 
Любомирському 458, 571 

Онисимовичі, с. Звягельської вол. Луц. п. Волин. в., належало 
Анні Ходкевич 493, 589, 617, 795 

Ониськівці (Онишківці) Великі, с. Крем. п. Волин. в., 
належало Станіславу Варшицькому 470, 582 

Ониськівці (Онишківці) Малі, с. Крем. п. Волин. в., належало 
Станіславу Варшицькому 470, 582 

Онишківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Острозькому 
єзуїтському колегіуму 491, 606 

Опанасівка (Панасівка), с. Луц. п. Волин. в., належало до 
Шупківського маєтку Андрія Линевського 660, 800

Опарипси (Парипси), с. Крем. п. Волин. в., належало 
Олександру Конецпольському 432,484, 550, 612, 743 

Опачичі, с. Київ. в. 534 
Орані, с. Волод. п. Волин. в. 631,654, 736 
Оратів, м. Віницького п. Брац. в. 59,256,287 
Ординці, с. Базалійської вол. Крем. п. Волин. в. 489 
Орепи (Орепа), с. Звягельської вол. Луц. п. Волин. в., 

належало Анні Ходкевич 284,493, 589, 617, 795 
Оржів, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 647 
Оришки, с. Овр. п. Київ, в., належало Корецькому монасти

реві 182,537 
Орищі (Ворища), с. Волод. п. Волин. в. 289 
Орлів (Орлівка, Горлівка), с. Луц. п. Волин. в., належало Яну- 

Олександру Даниловичу 500, 599, 819 
Оса, с. Турійського ключа Волод. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 509, 720, 762 
Осекрів, с. Волод. п. Волин. в. 375 
Осеча див. Заньки 
Осечанка, р. 102 
Оситків, с. 248 
Осів, м. 105
Осів Новий, с. Київ. в. 537 
Османська імперія 259
Осмиловичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 515, 654, 777, 827 
Осники, с. Київ. в. 166 
Осницьк, м. Луц. п. Волин. в. 28 
Осницьк Старий, с. Луц. п. Волин. в. 28 
Осницька, сл. Луц. п. Волин. в. 28 
Осова, с. Київ, в., належало Миколаю Святополку 

Четвертенському 234, 532 
Осова, с. Луц. п. Волин. в., належало Лепесовицьким 692, 

696, 719, 794
Осовець, с. Волод. п. Волин. в., королівщина 323, 637 
Остальці (Зостальці) Великі, с. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 137, 595, 646, 776 
Остальці (Зостальці) Малі, с. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 595, 646, 776 
Осташівка, с. Межиріцької вол. Луц. п. Волин. в.,

належало Самуелю-Каролю Корецькому, після його 
смерті -  Самуелеві Лещинському 486, 566, 662, 733 

Остерське староство 190
Остриківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Острів, с. Київ, в., належало до Овр. замку 114 
Острів, с. Ковельського староства Волод. п. Волин. в. 544, 

756
Острів, с. Луц. п. Волин. в., належало до м. Четвертая 134, 

143, 160, 252,474, 640, 703 
Острів, с. Луц. п. Волин. в., належало Генрику Кашовському 737 
Острів, с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 481,732, 815 
Острів, с. Луц. п. Волин. в., належало Острозькому 

єзуїтському колегіуму 456 
Острів, с. Луц. п. Волин. в., належало Ушакам Куликовським 171 
Острів, с. Луц. п. Волин. в., присілок м. Берестечко, належало 

Владиславу Лещинському 416,461, 552, 613, 747 
Острів Новий (Вишеньки), м-ко Луц. п. Волин. в., належало 

Катерині Святополк Четвертенській 57, 60, 95, 130, 150, 
153,295,422,481,640, 679 

Острівець, с. Волод. п. Волин. в., належало Загоровським 75, 
113, 137, 165,314,735 

Острівець, хутір побл. м. Володимир 104 
Острівок, передмістя м. Корець Луц. п. Волин. в. 639 
Острівок, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрію Лещинському

433,458, 542, 621,744
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Уґаукрво-довідкрвий апарат

Остріїв, с. Луц. п. Волин. в., належало Костантому Пузині
436,467, 649

Острог (Острог Старий і Острог Новий), м. Луц. п. Волин. в., 
належало (навпіл) Анні Ходкевич (згодом Яну Замой
ському) і Владиславу-Домініку Заславському 47, 54, 69,
70, 89, 127,129,131,139,169,173,178,185,211,214,224,
231, 232, 343, 347, 348, 395, 396, 493, 495, 530, 558, 567, 
657, 676, 698, 711, 712, 783, 865. Див. також Зарванська 
Вулиця, Суха Воля 

Острожець, м. Луц. п. Волин. в., належало Костантому 
Гулевичу 41, 128, 156, 164, 258,291, 295, 528, 621, 767 

Острожець Старий, с. Луц. п. Волин. в., належало Костантому 
Гулевичу 156, 164, 528, 621 

Острожок (Острожок Новий, Острог Малий), м. Луц. п. 
Волин. в., належало Анні Ходкевич 47, 51, 267, 347, 493,
558, 589,617, 795 

Острожок Старий див. Заболоття
Острозька волость, у Луц. п. Волин. в. 498, 558, 573, 594,784;

Острозький повіт 347 
Острозька ординація 405, 772, 844 
Острозький ключ, у Луц. п. Волин. в. 34, 226,493 
Остропіль, м. Крем. п. Волин. в., належало Любомирським 

127, 347,458, 571,698 
Остропільська волость, належала Любомирським 312 
Осьмиговицький ключ, у Волод. п. Волин. в., належав 

Андрієві Фірлею 418 
Осьмиговичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Андрію Фірлею

418,483, 547, 548, 688 
Охлопів, с. Луц. п. Волин. в. 120, 153, 253, 255, 288,416,419,

434,480, 760, 770 
Охматків, с. Луц. п. Волин. в., належало Роману Загоровському

112, 145, 149,455, 665, 734 
Очеретня, с. Брац. в. 268 
Ошмянський повіт, Віденського в. 113 
Ощів, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському й Володимиру Гулевичу 172, 620п
Павловичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 314,499, 636 
Павловичі, с. Овр. п. Київ, в., належало Корецькому 

монастиреві 116, 182, 537 
Паволоч, м. Київ. в. 179, 236, 247, 250 
Пальче, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 312, 717, 765 
Палюхівка, с. Київ. в. 146 
Палюхівка, с., рудня Київ. в. 146 
Панасівка див. Опанасівка 
Панасівка, с. Крем. п. Волин. в. 502 
Панівці, с. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 536 
Панства Коронні див. Корона 
Паридуби див. Поридуби 
Парипси див. Опарипси 
Парчев, м. 29, 357 
Парчевське староство 318, 346
Паршів, с. Овр. п. Київ, в., належало Корецькому монастиреві

310, 537
Пасічне, с. Волод. п. Волин. в., належало Марцину 

Люшковському 735 
Пашківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Пашова (Пашева), с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Юрію 

Древинському 49, 87, 88, 189, 225,233, 340,474, 622

Пашуки, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну Поґрошовському 
446, 562, 770

Пашуки (Капустин), с. Луц. п. Волин. в. 555, 626, 784 
Пашути, с. Овр. п. Київ, в., належало Корецькому 

монастиреві 182, 537 
Пашутинці, с. Крем. п. Волин. в., належало до Острозької 

ординації 529
Пашутинці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 511, 556, 557, 701 
Пекалів, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 438,477, 625, 626, 742 
Пелза (Пелжа), с. Луц. п. Волин. в. 53,136,262,303,439,497,

599, 664, 772
Пелча, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 61, 62/495, 549, 619 
Пельплін, м. у Пруссії 392
Пельчин (Пельчини), с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 

Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелеві 
Лещинському 486, 566, 639, 733 

Перевали, с. Волод. п. Волин. в. 309 
Перевісся, с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові- 

Олександру Сангушку 442,467, 700 
Переволока, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич

478, 560, 612, 796 
Перегонівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 704 
Передзамче див. Підзамче
Переділи, с. Луц. п. Волин. в., належало Миколаю-Юрію 

Чорторийському 483, 692, 753 
Передмістя (Передмостя), с. Луц. п. Волин. в., побл. м. Луцьк 

59, 509, 627, 693, 702, 824, 832 
Перекали, с. Луц. п. Волин. в. 66, 83, 192, 318, 412, 416, 420, 

430,462,474,519,745,792 
Перекладовичі, с. Луц. п. Волин. в. 66, 573 
Перемилівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському

225,482, 563
Перемиль, с. Луц. п. Волин. в. 170, 201, 210, 226, 418, 422,

445,476, 530, 693, 694, 801 
Перемишель, с. Крем. п. Волин. в. 512, 573 
Перемишльський повіт 88
Перемінка, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 519, 590, 725, 774 
Переморівка див. Преморівка 
Перепілки, с. Луц. п. Волин. в., належало Ґабріелю 

Стемпковському 89,465, 810 
Переросле, с. Крем. п. Волин. в., належало Вацлаву 

Сенюті 576
Переросле (Переросла), с., належало Яну Пісочинському 

496, 561
Переросля, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 504, 570, 729 
Переславичі, с. Волод. п. Волин. в., належало до м. Порицьк 

738
Пересопниця, с. Клеванського пробоства Луц. п. Волин. в. 

647, 768
Переспа, с. Луц. п. Волин. в. 87, 252,452,454, 656, 738 
Переяславський полк 290 
Перковичі, с. Волод. п. Волин. в. 488, 553 
Петрашевичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Катерині 

Святополк Четвертенській 60,424,457 
Петриковичі, м. 123 
Петровин, с. Люблінського в. 259 
Печалівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Альбрихту- 

Станіславу Радзивіллу 782, 823
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Печибоди, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 
Корецькому 486, 566, 619, 780 

Печибоди (Печибодки) Малі, с. Луц. п. Волин. в., присілок 
с. Печибоди 619, 780 

Печихвости, с. Луц. п. Волин. в. 70, 79, 88, 171,412,419, 509, 
542, 543, 621,652, 679, 734, 805, 807, 812 

Печінки, с. Волод. вол. Луц. п. Волин. в. 325 
Пиви, с. побл. м. Кременчук 186 
Пилиповичі див. Филиповичі Нові
Пилиповичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому 206,486, 566 
Пилиповичі (Филиповичі), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Анні Ходкевич 493, 589, 617, 795 
Пильки, с. Заславського ключа Крем. п. Волин. в. 508 
Пилявці (Пилявці Нові, Пилявці Старі), м., місце битви 15,

39, 40, 43, 44, 46, 48, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 73, 75, 76, 80- 
82, 88, 93, 97, 103-105, 109, 115, 117, 119-121, 131, 133, 
139, 142, 149-152, 157, 159, 161, 163, 174, 178, 184, 190, 
192,200,206, 215, 254, 349, 722 

Пиляї, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 500, 582 

Пинязевичі, с. Київ. в. 146, 153 
Пиріжки, с. Київ. в. 146, 153
Пирятин, с. Луц. п. Волин. в., належало Марціяну Єловиць- 

кому 213,451, 578 
Писарівка, с. Костянтинівської вол. Крем. п. Волин. в., 

належало Владиславу-Домініку Заславському, було у 
держанні на ординатському праві 575 

Писарівка, с. Красилівської вол. Крем. п. Волин. в., належало 
Владиславу-Домініку Заславському 525 

Пищів, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 
Корецькому 60,231,486, 566, 637, 733 

Півче, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 218,490, 568, 620, 768 

Підбереззя, с. Луц. п. Волин. в. [частина?], належало Луц.- 
Острозькій єпископії 425,469, 808 

Підбереззя, с. Луц. п. Волин. в. 415, 419, 477, 542, 543, 652, 
734, 805, 824

Підбірці, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в. 527, 570, 729 
Підгайці див. Молодьків Другий 
Підгайці, с. Волод. п. Волин. в. 309,435, 526, 661, 662 
Підгайці, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 438,477, 625, 742 
Підгайці, с. Луц. п. Волин. в., належало Жидичинському 

монастиреві 511, 643, 819 
Підгайці, с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 28,456, 

743
Підгайці Великі (Більші), с. Луц. п. Волин. в. 422,423, 657 
Підгайці Малі (Менші; Підгайчики), с. Луц. п. Волин. в., 

частина 52,422, 657 
Підгайці Нижчі (Вовковиї) 291
Підгаття, с. Луц. п. Волин. в. побл. м. Рафалівка, належало 

Лещинським 479, 733 
Підгірці, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Гавсович 

Шостаковській 437,471, 716, 755 
Підгорівський млин 374
Піддубці, с. Володимирецької вол. Луц. п. Волин. в. 426,452, 

615,619, 707, 738, 808 
Піддубці, Піддубці Великі, с. Луц. п. Волин. в.,

належало Самуелю-Каролю Корецькому, після його 
смерті -  Самуелеві Лещинському 283,486, 566, 639, 733 

Піддубці Малі, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 
Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелеві 
Лещинському 486, 566, 642

Підзамче, частина м. Володимир 306,484, 638, 716, 750 
Підзамче (Передзамче), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Геліяшеві Єловицькому 474 
Підліси, с. Луц. п. Волин. в., належали Г еліяшеві Єловицькому

305, 308,474
Підліски, с. Луц. п. Волин. в., належало до Горохівського 

пробоства 490, 709 
Підліски, с. Луц. п. Волин. в., належало Чечелям 

Новоселицьким 454, 637 
Підлісна (Підлісся), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 575 
Підлісці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 505, 581 
Підлісці, с. Луц. п. Волин. в., належало Кристині Данилович 

419, 727, 743
Підлісці, с. Луц. п. Волин. в., належало Костантому Пузині 

434,471,661,727 
Підліська Волиця, с. Луц. п. Волин. в. 479, 573 
Підлозці (Підлісці), с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 

28, 75,414,456, 743 
Підлуби, с. Київ. в. 237,257 
Підлужжя, с. Крем. п. Волин. в., належало Андрію 

Єловицькому 413,425,449, 548, 681, 824 
Підлужне, с. Степанської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 519, 694 
Підляське воєводство 31 
Підляшшя 393
Підріжжя див. Подриж Великий і Подриж Малий 
Підсинівка, с. Волод. п. Волин. в., належало Милецькому 

монастиреві 148, 553, 742 
Піївщина, с. Овр. п. Київ. в. 182 
Пінськ, м. 152,253
Пінський Міст, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 517, 718, 742 
Пінський повіт, Берестейського в. 94, 186,230,286, 303 
Піски, с. Крем. п. Волин. в., належало Олександрові 

Конецпольському 65 
Пісків, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 137, 595, 646, 776 
Пісочне, с. Волод. п. Волин. в., належало Милецькому 

монастирю 111,118, 203,254,495, 553, 742 
Пітушків, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 132, 278, 312, 

717, 765
Піщанка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 579, 632 
Піщатинці, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну Ярмолинському 

552, 620 
Пйотрков, м. 260,409
Плесна, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 529, 584 
Пліщин, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 529, 584 
Плоска, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 231, 504, 570, 729 
Плоска, с. Київ, в., належало Аксакам 202 
Плоска, с. Луц. п. Волин. в., належало Єловицьким 54,56,68, 

336, 343,613,719, 775 
Плоска, с. Луц. п. Волин. в., належало Чапличам Шпановським

103, 170,206,429,459,466, 553, 614, 721, 755, 775 
Плоска, с. Острозької вол. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич, згодом Янові Замойському 493, 558, 594, 
712, 784

Плоска Друга, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 
79,493, 577, 594,712



Наукрво-довії^рвий апарат

Плоцький повіт 236
Плужне, с. Острозької вол. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич, згодом Янові Замойському 493, 558, 594, 
712, 784

Пляшівка (Пляшівка Мала), с. Луц. п. Волин. в., присілок 
м. Берестечко, належало Владиславу Лещинському 416, 
461,552,613

Пляшівська Волиця див. Волиця, присілок м. Берестечко 
Пляшова (Пляшева), с. Луц. п. Волин. в., присілок

м. Берестечко, належало Владиславу Лещинському 416,
461,552,613, 747 

Поворськ, м. 348
Поворськ, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Гулевичу 492,

550
Повч, м. Київ, в., з руднею 534 
Погориння 176, 187,221
Погоріла, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 491, 575 
Погоріла Друга, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Погорілиця (Погорільці), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Самуелю-Каролю Корецькому 486, 566, 635, 733 
Погорілівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 478, 615 
Погорільці, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в. 43, 54, 68, 

147, 506, 570, 729 
Поділля 14,42
Подільське воєводство 7, 31, 34, 111, 122, 241, 273, 290,

349, 353
Подоляни (Подолянці), с. Луц. п. Волин. в., належало Яну 

Замойському 256, 312,482, 559, 648, 723, 751 
Подриж (Підріжжя) Великий, с. Луц. п. Волин. в., належало 

Яну Кашовському 351,429,449 
Подриж (Підріжжя) Малий, с. Луц. п. Волин. в., належало 

Яну Кашовському 429,449 
Пожарки, с. Луц. п. Волин. в., належало Луцько-Острозькій 

єпископії 97, 191,448, 627, 734, 812 
Познанське воєводство 352 
Познань, м. 260 
Позняківщина, с. Київ. в. 324 
Поїзники, передмістя м. Володимир 750 
Покащів, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в., належало

Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 278, 312, 717, 765, 823 
Покощеве, с. Київ. в. 238
Полиці, с. Волод. п. Волин. в., належало Адаму-Олександру 

Сангушку 475, 555 
Полиці, с. Чорторийської вол. Луц. п. Волин. в. 479, 553, 733, 

818
Полісся, Поліський край, Поліські краї 15, 38, 176, 307, 325,

332, 333, 393,439, 780, 806, 823 
Половецьке, с. Київ. в. 175, 177, 534 
Половлі, с. Луц. п. Волин. в. 734
Полоничне, с. Крем. п. Волин. в., належало Ледуховським 75,

412,472, 542, 785 
Полоничне, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Пісочинському

496, 561
Полонне, с. у держанні Саму еля Мошенського 816 
Полонне, с., належало Білецьким 42
Полонне (Полонне Велике і Полонне Мале), два міста Крем, 

п. Волин. в., належали Костантому Любомирському 109,
127, 177, 192, 197,458, 571, 698 

Полонне Велике, с. Луц. п. Волин. в., належало Заславському- 
Беневському 162, 163,231, 317, 347,424,456, 749 

Полонне Мале, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц. кафедраль
ному собору св. Іоанна Богослова 48,489, 579, 818

Полонська волость, належала Костантому Любомирському 
197,312 

Полонський замок 197, 347 
Полохачів (Робовщизна), с. Овр. п. Київ. в. 372 
Полочанинів, с. Київ, в., належало Миколаю Святополку 

Четвертенському 532 
Полупанщина, с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові 

Киселю 451, 630 
Польща, Польський край, Польські краї 18, 30, 31, 34, 38, 39,

43, 44, 47, 49, 50, 61, 64, 69-71, 73, 75, 82, 83, 85, 91, 92, 
94, 102, 104, 107, 112, 118, 123, 136, 151, 163, 166, 182, 
184, 187, 188, 190, 192, 193, 201, 211, 212, 222, 230, 234,
253, 259, 266, 285, 310, 339, 362, 835, 841, 845, 848, 849. 
Див. також Корона, Річ Посполита 

Поляни, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 
Даниловичу 500, 599, 819 

Поляхова, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 349, 512 

Понебель (Понебиль), с. Луц. п. Волин. в. 215,466, 668 
Понора, с. Острозької вол. Луц. пов. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич, згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Понорка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 529, 584 
Попів Млин, урочище і поселення у Волод. п. Волин. в., 

належало Адамові Киселю 184,438, 630 
Попівці, с. Крем. п. Волин. в. 745
Попівці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 522, 575 
Попівці, с. Луц. п. Волин. в., належало Межиріцькому 

францисканському монастиреві 499 
Поплавка, с. Київ. в. 533 
Поповичі, с. Луц. п. Волин. в. 87, 760 
Порванче, с. Луц. п. Волин. в., належало Мокосіям 

Баковецьким 86, 269, 331, 333, 363,413,476, 726 
Поридуби (Старі і Нові; Паридуби), с. Ковельського староства 

Волод. п. Волин. в. 59, 184,443,464, 544, 708, 750, 756 
Порицьк, м. Волод. п. Волин. в., належало Криштофу 

Конецпольському 127, 295, 699, 738 
Порицьк Старий, с. Волод. п. Волин. в., належало 

Конецпольським 738 
Порич (Поріччя), с. Крем. п. Волин. в., належало Болбасам 

Ростоцьким 419,431,451, 540 
Пором’янка, с. Київ. в. 68, 532
Порськ, с. Луц. п. Волин. в., належало Гулевичам Дрозден- 

ським 87,447, 689, 823, 831. Див. також Заставич 
Порськ (Порськ Великий і Порськ Малий), с. Луц. п. Волин.

в. 270, 374,429,446 
Порська Волька (Волиця), с. Луц. п. Волин. в. 87,446, 831 
Посників, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в., належало

Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 159,161,277,312,717, 
765, 823

Постойна (Постійна), с. Луц. п. Волин. в., належало
Владиславу-Домініку Заславському 519, 592, 606, 769 

Посягва, с. Луц. п. Волин. в. 314, 316,489, 690, 767 
Поташня (Поташня Рудня), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Даниловичам 28, 500, 602, 786 
Потіївка, с. Київ, в., належало Київ, митрополії 124,234 
Поцеровичі див. Пуцеровичі
Правотин, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 

і Краківському єзуїтському колегіуму 492, 616, 793 
Правотин, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському
222,486, 566, 616, 642 

Прежов (згадуються два села під такою назвою), с. Київ. в. 
101
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ОТоцрщиі^географінніи^ назв

Преморівка (Переморівка), с. Крем. п. Волин. в., належало 
Яну Ярмолинському 552,620 

Приборський ключ, у Київ. в. 192 
Привалівці, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 458, 571 
Привередів, с. Луц. п. Волин. в., присілок с. Добрятин 368, 

434,471,664
Припутні, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 513 
Пруски (Приски), с. Луц. п. Волин. в., належало Жджарським 

67,106, 565, 716 
Пруссія 392
Прушинці, с. Житом, п. Київ. в. 538 
Псел, р. 203
Птича, м. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 304, 339, 354, 361, 503, 577, 779 
Путині, с. Голобського ключа Луц. п. Волин. в., належало 

Андрію Фірлею 316,417,483, 549, 831 
Пузирки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 512,517 
Пузирки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 510 
Пузів, с. Волод. п. Волин. в., належало Пузовським 389, 630, 

688,715, 763
Пулгани, с. Луц. п. Волин. в., частина Филипа Бокія 784 
Пулгани, с. Луц. п. Волин. в., частина Вацлава Загоровського 

801
Пулгани (Пулганів), с. Луц. п. Волин. в., частина Кучевського 

і Солоневського (дідичі -  Древинські) 67, 82, 208, 290,
417,459

Пулганів, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц. домінікан
ському монастирю 107,418,460, 625 

Пулганів, с. Луц. п. Волин. в., частина Рогалевських 434,
473, 757

Пулганів (Пулгани), с. Луц. п. Волин. в., належало Ушакам 
Куликовським 171,435, 818 

Пулини, м. Київ. в. 162, 183 
Пулинська волость, у Київ. в. 246 
Пустівський хутір, побл. м. Бориспіль, належав Павлу 

Тетері 290
Пустомити, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 313,478, 615 
Пустомити, с. Луц. п. Волин. в., належало Теофілії Собеській 

712,777
Путиловичі, с. Овр. п. Київ. в. 152
Путринці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 499, 583, 584, 704 
Пуцеревичі (Поцеровичі), с. Чорторийської вол. Луц. п.

Волин. в. 430,479, 711,733 
Пщів, с. Київ, в., належало Анні Ходкевич 535 
П’яне, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 312,

329,482, 563,651,724, 762 
П’ятигорщина (П’ятигори), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Ярославському єзуїтському колегіуму 138, 152, 282, 437,
490, 786

П’ятидні, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 
єпископії 96, 374,433,483, 711, 781 

П’ятиднівський фільварок 781
П’ятикорови (тепер П’ятикори), с. Волод. п. Волин. в., 

належало Волод.-Брестській єпископії 352,433,483, 711 
П’ятка, м. Житом, п. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 28,227, 535

Рава, м. 57
Рагонка, с. Київ. в. 69
Радежів, с. Володимирецької вол. Луц. п. Волин. в. 325, 427,

452,615, 707, 738 
Радивилів, м. Крем. п. Волин. в., належало Олександру Конец- 

польському 127, 304,354,431,432,484, 550, 612,683, 743 
Радника, с. Київ. в. 533 
Радичів, с. Новгород-Сівер. п. Черніг. в. 236 
Радів, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 53, 144, 527, 602, 603, 669, 681, 775 
Радовичі, с. 94, 191
Радовичі, с. Волод. п. Волин. в., належало спадкоємцям 

Миколая Гораїна 58,283,457 
Радовичі, с. Волод. п. Волин. в. (частина) 455 
Радовичі, с. Волод. п. Волин. в. 331, 778, 807, 808 
Радовичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Яну Ґраєвському 

147, 153,296,714 
Радовичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Дороті Козиці 

275,311
Радогоща, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 594, 712, 784 
Радогоща Друга, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ход

кевич, згодом Янові Замойському 430,493,496, 561, 593, 
594, 712, 784, 794, 800 

Радом, м. 261
Радомисль, м. Київ. в. 117, 182,213 
Радомисль, м. Люблінського в. 390 
Радомисльський замок, у Київ. в. 117 
Радомишльський ключ, у Київ. в. 120
Радомишль, с. Луц. п. Волин. в., належало до Луц. староства

61, 124,137, 142, 216, 296, 354,412,428,467, 633, 735 
Радосілка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 505, 581, 703 
Радохівка, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 166,440,494, 

647, 661,789
Радошин, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Гулевичу 233, 

492, 550
Радошинська Волька, належало Яну Гулевичу 550 
Радошинське староство 322
Радошівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Бальтазарові 

Раєцькому 85, 342, 586 
Разничі (Розничі), с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 

485,710, 742,817 
Райки, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 458, 571 
Раймісто, с., м-ко Луц. п. Волин. в. 434, 505, 549, 666, 821 
Райнівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Альбрихту-Станіславу 

Радзивіллу 782, 823 
Расники (Рясники), с. Луц. п. Волин. в. 89, 523 
Раставиця, р. 205
Растів, с. Турійської вол. Волод. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 41,488, 720, 721 
Растівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 575 
Ратне, м. Волод. п. Волин. в. 65, 67
Ратнів, с. Луц. п. Волин. в., належало Станіславу Беневському

317, 749
Ратчин, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 48,49, 54, 90, 94, 503, 570, 729 
Рафалів, м. Київ. в. 147
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Науково-довідковий апарат

Рафалівка (Борове), м. Луц. п. Волин. в., належало Самуелеві 
Лещинському 126, 269,295, 661, 733, 841 

Рахнівка, с. Брац. в. 255
Рачин, с. Луц. п. Волин. в., належало Киліяну Вільгорському 

68, 144,438,490, 552,612 
Рачки, с. Житом, п. Київ. в. 535
Ревушки, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 521, 654, 763 
Ремель, с. Луц. п. Волин. в., присілок м. Козлин, належало 

Яну Замойському 482, 559, 648, 818 
Реміянівка, с. Київ. в. 116, 146 
Ремків, с., маєток Андрія Чорторийського 371 
Ремчиці, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 350, 520, 586, 775, 821 
Республіка див. Річ Посполита 
Республіка Білорусь див. Білорусь
Решицьк (Решуцьк), с. Луц. п. Волин. в., належало Янові 

Замойському 91,457, 655, 764 
Решнівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 462, 571 
Решнівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію Любомир

ському 458, 571 
Решнівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну Поґрошовському 

446, 562, 770 
Ржищів, с. Луц. п. Волин. в. 104, 112 
Рибчиця (Рубчиці), с. Волод. вол. Луц. п. Волин. в. 325 
Ридків (Рідків), с. Луц. п. Волин. в., присілок м. Берестечко, 

належало Владиславу Лещинському 416,461, 552,613, 747 
Ридківці див. Гридківці
Ридомиль, с. Крем. п. Волин. в., належало Миколаю 

Чорторийському 440,455 
Рижани, с. Київ. в. 167
Рикани, с. Луц. п. Волин. в., належало Красинським 435,496 
Рикани, с. Луц. п. Волин. в., належало Ґабріелю Стемпков- 

ському 225, 342,441,476, 625, 748, 780 
Риковичі див. Гриковичі
Рилавиця, с., воля, м-ко, передмістя м. Володимир 32,33,135, 

337,446, 596, 654, 750 
Рим 85
Риствинець (Риштвинець), с. Луц. п. Волин. в. 122, 503, 554, 

660, 800
Ритків, с. Крем. п. Волин. в., належало Ледуховським 439, 

472,785 
Ритковичі див. Гритковичі 
Рихта, с. Київ, в., належало Немиричам 534 
Ришавка, с. Київ. в. 533 
Риштвинець див. Риствинець
Рівки (Ровки), с. Острозької вол. Луц. п. Волин. в., належа

ло Анні Ходкевич, згодом Янові Замойському 493, 558, 
712, 784

Рівне, м. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 53,
68,79,118,186,270, 312,347, 376,392,396,411,444,480,
487, 561, 650, 663, 695, 696, 724, 751, 788 

Рівненська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Яну 
Замойському 334, 341, 520, 751, 754 

Рівненська область 8
Рівненський ключ, у Луц. п. Волин. в., належав Яну 

Замойському 376, 751 
Рідків див. Ридків
Ріпки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 528 
Річ Посполита, Республіка 7-15, 18, 19, 31-33, 37, 42, 51, 54,

57, 76, 84, 86, 90, 110, 114, 117, 133, 142, 144, 145, 149, 
156, 158, 160, 162, 163, 166, 169, 174, 186-192, 202, 203,

206, 208, 213, 228, 230, 235, 249, 254, 259-261, 269, 271- 
273, 284, 288, 292-294, 296, 301, 305, 307, 321, 322, 325,
330, 338-340, 343, 347, 351, 361, 362, 371, 375, 376, 378,
383, 385, 386, 390, 399, 400, 403, 404, 409, 410, 417, 426,
433, 439, 444, 445, 455, 548, 555, 587, 588, 601, 671, 672,
679, 690, 700, 718, 728, 731, 761, 781, 784, 785, 787, 789,
798, 799, 818, 835, 838, 841-846, 849, 853, 865, 973, 1004. 
Див. також Корона, Польща 

Річицький повіт, Мінського в. 185
Річиця, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрію Лещинському 

480
Річиця, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрію Линевському 

122, 503, 554, 660, 800 
Річки, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському
486, 566, 639, 642, 733 

Робовщизна див. Полохачів 
Ровки див. Рівки
Рогачів, с. Луц. п. Волин. в. 466, 668, 819 
Рогачів, с. Звягельської вол. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич та її спадкоємцям 493, 589, 617, 795 
Рогачів, с. Луц. п. Волин. в., частина, що належала дідичу 

Ольшанському 220, 644 
Рогізна, м. Брац. в. 255 
Рогізна Нова, м. Брац. в. 247 
Рогізна Стара, м. Брац. в. 247 
Рогізне див. Рогозне
Роговичі, с. Волод. п. Волин. в. 71, 124, 739, 751 
Роговичі (Боковичі), с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію 

Любомирському 462, 571 
Рогожани, с. Волод. п. Волин. в., належало Луц.-Брестському 

біскупству 157,416,462, 739, 834 
Рогозне (Рогізне), с. Луц. п. Волин. в. 64, 95, 140, 170, 494, 

568, 684 
Родки див. Рудка
Рожична, с. Крем. п. Волин. в., належала Юрію Любомир

ському 462, 571 
Рожищі (Рожище), м. Луц. п. Волин. в., належало Луц.- 

Брестській єпископії 81, 82, 127, 191, 295, 302,478,492 
Рожівка, м. Київ, в., належало Аксакам 201 
Розваж, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 521, 588, 626 
Розважів, м. Київ. в. 141
Роз’їждже, с. Київ, в., належало Казимиру-Леону Сапезі 534 
Розничі див. Разничі 
Розтоки див. Ростоки
Рокині (Рукині), с. Луц. п. Волин. в. 102, 103, 143, 318, 320, 

374,442,461,770,819 
Рокитна (Рокитне), с. Степанської вол. Луц. п. Волин. в., 

належало Владиславу-Домініку Заславському 162, 519,
590, 725, 776

Рокитниця, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 
єпископії 433,483, 711 

Рокитниця, с. Волод. п. Волин. в., належало Вацлаву Гулевичу 
Воютинському 650 

Рокитнянська Воля (Волька), с. Луц. п. Волин. в., належало 
Владиславу-Домініку Заславському 519, 590, 725, 776 

Романів див. Колки
Романів, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрію Фірлею 80, 

104,209,252,271, 316, 399,421,457, 610, 732 
Романів, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 765 
Романів Міст, с. Київ. в. 114 
Романівка, м-ко Київ. в. 180 
Романівка, с. Київ. в. 152, 532

<9** 960



УҐоцщчиї^географічншс назв

Романівна, с. Київ, в., належало Владиславу-Домініку Заслав
ському 180,238, 536 

Романівська волость див. Колківська волость 
Ромейки, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 218, 523, 596 
Ромни, м. Київ. в. 56 
Російська імперія 15
Росолівці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 489, 575 
Ростоки (Розтоки), с. Крем. п. Волин. в., належало Болбасам 

Ростоцьким 419,431,450,451, 540 
Рохманів, м. Крем. п. Волин. в., належало Єремії 

Вишневецькому 127, 304, 354, 504 
Рохманівський ключ, у Крем. п. Волин. в., належав Єремії 

Вишневецькому 415, 567 
Рублянка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 722 
Рубче, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 342, 647, 725 
Рубчиці див. Рибчиця
Руда, с. Волод. п. Волин. в., належало Підгородинським 469, 

557, 559, 643
Руда, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 527, 592, 729 
Руда, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 87, 88, 647 
Руда, с. Крупської вол. Луц. п. Волин. в., належало Альбрихту- 

Станіславу Радзивіллу 823 
Руда, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Гулевичу 492, 550 
Руда, с. над р. Буг 62 
Рудка, с. 156
Рудка, с. Київ, в., побл. м. Біла Церква 230 
Рудка, с. Київ, в., побл. с. Ханів 141 
Рудка, с. Луц. п. Волин. в. 452,454, 651, 656, 738 
Рудка, с. Луц. п. Волин. в., належало Генрику Кашовському

427,496, 530, 629 
Рудка, с. Луц. п. Волин. в., належало Димитру Урсулу 

Рудецькому 54, 83, 423, 622, 746 
Рудка (Родки), с. Луц. п. Волин. в., належало Марціяну 

Єловицькому 451, 578 
Рудлів, с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 28, 414,

456, 743
Рудники, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 500 
Рудники, с. Колківської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Лещинським 488, 645, 742, 817 
Рудня, с. Київ, в., належало Аксакам 202 
Рудня, с. Київ, в., належало Григорію Ліплянському 250 
Рудня, с. Київ, в., належало Київ, митрополії, знищено у 

1648-1649 pp. 123 
Рудня, с. Київ, в., належало Казимиру-Леону Сапезі 534 
Рудня, с. Київ. в. 533 
Рудня, с. Київ, в., побл. м. Троянів 1*86 
Рудня, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 513, 561, 677 
Рудня (Сільце), с. Київ. в. 102
Ружин, с. Волод. п. Волин. в. 309, 352,469,470,477, 657, 674 
Рукавичі, с. Київ, в., належало Миколаю Малинському 532 
Рукині див. Рокині 
Русанів, с. Київ. в. 202
Русивль, с. Луц. п. Волин. в., належало Модревським 500,

562, 647, 746 
Русинове Берестечко див. Берестечко Русинове 
Русів, с. Волод. п. Волин. в., належало Луц.-Брестському 

біскупству 135, 157,416,462, 739, 834 
Руснів, с. Волод. п. Волин. в., належало Томашеві Козиці 633, 

761

Русовичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 
єпископії 173, 711, 750 

Руське воєводство 7,31, 33, 34, 111, 122, 190, 360 
Рутвянка, с. Київ. в. 123 
Рясне, м. Мстиславського п. 335 
Рясники див. Расники

G
Саварки (Шарварки), с. Луц. п. Волин. в., належало Острозь

кому єзуїтському колегіуму 456 
Саварці (Саварка, Саверці), с. Крем. п. Волин. в. 470, 582 
Савки, с. Київ. в. (разом з с. Рижани) 167 
Савлуки, с. Київ. в. 199
Садів, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц. біскупській кафедрі

47, 115, 117, 136, 154, 160,423,453,456, 742 
Садівська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Луц. біскуп

ській кафедрі 423,456, 742 
Садки, с., згадується разом з с. Морозівка 91, 792 
Садки, с. Луц. п. Волин. в. 91,222,465,482, 548,602, 651, 733 
Салиха, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 523 
Самаровичі (Саморовичі), с. побл. м. Кобрин 52, 61, 64, 

137, 228
Самоволя, с. Волод. п. Волин. в., належало до м. Порицьк 738 
Самостріли, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому 486, 566, 636, 733 
Самуельпіль (Самуельполь), м. Київ. в. 168 
Самчинці Дальші, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Самчинці (Деркачі), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 575 
Сандомир, м. 370
Сандомирське воєводство 31, 223, 225, 226,254, 386 
Сандомирський повіт 386
Сапановчик, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію Гораїну 703 
Сапогів, с. Луц. п. Волин. в., належало Жидичинському мо

настиреві 148,413,414,496, 781 
Сапожин, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому 486, 566, 635, 733 
Сарни, с. Луц. п. Волин. в. 60, 108,486, 720 
Сасинівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію Любомир

ському 462, 571 
Сатерники див. Шатерники
Сатиїв, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 312,

376,482, 563,651,724, 762 
Сатиївська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Янові 

Замойському 762 
Сахнівці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 507 
Сахнівці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575, 582 
Сварин (Сваринь), с. Степанського ключа Луц. п. Волин. в., 

належало Владиславу-Домініку Заславському 523, 597, 
772

Свидники, с. Луц. п. Волин. в. 87, 630, 760 
Свидя, с. Київ, в., належало Тишам Биковським 533 
Свинарин, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 375, 517, 718, 742 
Свинна, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 575 
Свинна, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію Любомирському

462, 571
Свинюхи, м. Волод. п. Волин. в., належало Собеським 269,

295,420,479,483, 606, 661, 755
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Свищів, с. Луц. п. Волин. в. 44, 89, 222, 413, 429, 441, 658,
764, 821,837

Свищів, с. Луц. п. Волин. в., належало Ґабріелю Стемпков- 
ському 38,423,491, 625, 748 

Світильнів, м. Київ, в., належало Аксакам 201 
Своз (Звози), с. Луц. п. Волин. в. 131
Свойчів, с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові Киселю 

338, 343,438,450, 630, 631, 769 
Свойчівська волость, у Волод. п. Волин. в., належала Адамові 

Киселю 438,450 
Свойчівська Волька, с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові 

Киселю 438,450, 630, 631 
Свять (Свяття), с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському

487, 561,650, 751 
Священна Римська імперія 865
Севрюки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 523 
Седлище, с. Волод. п. Волин. в., належало Марцину 

Люшковському 735 
Седлище, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 477, 615, 819 
Седмярки, с. Луц. п. Волин. в., присілок с. Фалемичі 121,151, 

161,434, 526, 545, 610, 724, 746, 752 
Секунь див. Сикунь
Селець, с. Брагинської вол. Овр. п. Київ. в. 534 
Селець, с. Волод. п. Волин. в., належало Маріанні Богуцькій

425,450 
Селець, с. Київ. в. 537
Селець, с. Луц. п. Волин. в., належало Стрибилям 425 
Селець, с. Луц. п. Волин. в., належало Кристині Данилович 

122,419, 727, 743 
Селець, с. Луц. п. Волин. в., належала Миколаєві 

Чорторийському 474, 612, 633, 738 
Селець, с. Луц. п. Волин. в., чверть, належала Ощовському 

797
Селець, с. Турійської вол. Волод. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 487, 577, 720 
Селець, с., належало Лукашу Гулевичу Воютинському 473 
Селець, с., половина, належала Адаму Красицькому 832 
Селибери, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в., належало

Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 278, 312, 717, 765, 823 
Селичів (Селичівка), с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 

Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелеві 
Лещинському 486, 566, 644 

Селище, с. Київ. в. 146
Селище, с. Луц. п. Волин. в., належало Криштофу Сапезі 525, 

597, 649, 797
Семенів, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну Ярмолинському

552,613, 620 
Семенівка, с. Луц. п. Волин. в. 64, 83,494, 684 
Семеренки (Семеринки), с. Луц. п. Волин. в. 164, 465, 543,

680, 737, 778
Семеринки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Семеринки (Немиринці), с. Крем. п. Волин/ в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 214, 575 
Семигородця, Семигородське князівство 385, 392 
Семидуби, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 220, 281, 514, 570, 729 
Сенів (Сеніїв), с. Луц. п. Волин. в., належало подружжю 

Нарушевичів 92, 211,467, 550, 606, 734 
Сенників (Сенігів), с. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич 492 
Сенча див. Сінча

Сербинів (Сербинівка), с. Київ, в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 536 

Сердятичі, с. Волод. п. Волин. в. 169 
Середи, с. Київ. в. 237, 257
Серединці, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну Погрошов- 

ському 446, 562, 770 
Середниця, с. Черніг. п. Черніг. в. 122, 179 
Серетець, с. Крем. п. Волин. в. 418, 502 
Сереховичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Марцину 

Люшковському 735 
Серкізів, м., с. Волод. п. Волин. в. 503, 779 
Серники, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 41,269,290,496, 580, 740 
Сернички, с. Луц. п. Волин. в., належало Станіславу 

Мровинському 54Д, 739, 743 
Серхів, с. Луц. п. Волин. в. 137, 140,459, 542, 650 
Сестринівка, с. Житом, п. Київ. в. 538 
Сестрятин, с. Крем. п. Волин. в., належало Олександрові 

Конецпольському 436,437,486 
Сехівщина, с. Київ. в. 534 
Сєвський уєзд 335
Сикунь (Секунь або Сушки), с. Волод. п. Волин. в. 96,483 
Сильне, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в., належало Альбрих- 

ту-Станіславу Радзивіллу 132,278, 355, 717, 765, 823 
Симонів, с. Луц. п. Волин. в. 62, 76,77, 86,103,133,136, 164,

267, 329, 341,495, 525, 646, 653, 655, 724, 836 
Синиця (Синиця Велика), с. Берездівського ключа Луц. п.

Волин. в. 492, 626, 784 
Синів, с. Волод. п. Волин. в., належало Милецькому монас

тиреві 508, 553, 742 
Синявка, с. Осьмиговицького ключа Волод. п. Волин. в., 

належало Андрію Фірлею 418,483, 547, 548, 688 
Синявський хутір, над р. Раставиця 205 
Ситанка, с. Крем. п. Волин. в., належало Жабокрицьким 476, 

542, 675, 751 
Ситне, с. Крем. п. Волин. в. 75,431
Ситниця, с. Луц. п. Волин. в., поблизу м. Колки, належало 

Лещинським 212,488, 710, 742, 817 
Ситовичі, с. Сокольської вол. Луц. п. Волин. в. 474 
Сичівка, с. Крем. п. Волин. в. 223, 616, 751 
Сіверщина, Сіверська земля 409 
Сільниця, с. Брац. в. 251 
Сільце див. Рудня
Сільце, с. Київ, в., побл. м. Народичі 229,230 
Сінне, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 564, 692 
Сінча (Сенча), с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському 
486, 566, 692, 792 

Сіянці, с. 221
Сіянці, с. Луц. п. Волин. в., належало Федору Святополку Чет- 

вертенському 91, 94, 142, 165,222,465, 548, 602, 733, 792 
Сказинці, с. Брац. в. 247 
Скаківка, с. Київ. в. 175, 192 
Скакунка, с. Київ. в. 146
Скалин, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 576 
Скарів (Шкарів), с. Луц. п. Волин. в., належало Яну 

Замойському 482, 559 
Сквира, м. Київ. в. 180
Скниця, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 

згодом Янові Замойському 493, 558, 712, 784 
Скобелка, с. Горохівської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Киліяну Вільгорському 438 
Сковородки, с. Крем. п. Волин. в., належало Замойським 575
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Сколобів, с. Київ. в. 174 
Скородне, с. Овр. п. Київ. в. 95, 535 
Скопіїв див. Копіїв
Скорч, с. Луц. п. Волин. в., належало Катерині Святополк 

Четвертенській і Скорчській плебанії 223, 240, 429, 454, 
455, 560,624,753 

Скребеличі, с. Київ. в. 250
Скриголови (Скригове), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Олександру Чапличу Шпановському 669, 779 
Скроботівка, с. Крем. п. Волин. в. 432, 576, 775 
Скулин, с. Ковельського староства Волод. п. Волин. в. 59, 

443,464, 708, 750 
Славожичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Генрику 

Кашовському 489, 685, 713 
Славутин, м. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 513, 561, 677 
Сліпчиці, частина с. Корчів Київ. в. 172, 242 
Слуцьк, м. 123
Случ, р. 46, 206, 322, 323, 329, 804 
Смердин, с. Луц. п. Волин. в. 424,457,474 
Смиків, с. Луц. п. Волин. в. 108, 317, 418, 419, 434, 472, 509, 

542, 543, 550, 603, 617, 652, 679, 734, 741, 805, 812 
Смідин, с. Волод. п. Волин. в., королівщина 380, 391, 516,

529, 546, 773
Смолдирів, м. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич

129,493, 589,617, 796 
Смоленськ, м. 32,260,276, 301, 345, 346 
Смоленське воєводство 34, 179
Смолигів, с. Луц. п. Волин. в., належало Луцькому біскуп- 

ству 117,154,428,449, 628 
Смолівка, с. Київ. в. 140
Смолява, с. Луц. п. Волин. в. 170,226,422,445, 530, 694 
Смолянка, с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові Киселю 

438,450, 630, 631,778 
Смордва, с. Луц. п. Волин. в. 130, 250,485, 500, 549, 828 
Сморжів, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 88, 647 
Сморшки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домі

ніку Заславському 522, 596 
Собичин, с. Київ. в. 533 
Собичі, с. Новгород-Сівер. п. Черніг. в. 108 
Собівка, с. Луц. п. Волин. в. 693
Собіщиці, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелеві Лейден

ському 304,733 
Собіщицька волость, належала Самуелеві Лещинському 148, 

155,307 
Соболівка, с. Київ. в. 106, 534
Совча, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському 
486, 566, 642, 733 

Сож, р. 113
Сокаль, м. 213,216,240,261, 269,283,291,292 
Сокиринці (Сокириничі), с. Острозької вол. Луц. п. Волин. в., 

належало Анні Ходкевич 493, 558, 712 
Сокирицька Воля, с. Луц. п. Волин. в., належало Гораїнам 

656, 781
Сокиричі, с. Луц. п. Волин. в., належало Гораїнам 781 
Сокіл див. Соколь
Соколища, с. Луц. п. Волин. в., належало Милецькому 

монастиреві 148 
Соколів, м. Київ. в. 156,346 
Соколівка, с. Крем. п. Волин. в. 520 
Соколівський ключ, у Київ. в. 246
Соколовичі, с. Київ, в., належало Казимиру-Леону Сапезі 534

Соколь (Сокіл), м. Луц. п. Волин. в., належало Геліяшеві 
Єловицькому 65, 127, 295, 370, 377-379, 383, 384, 389, 
440,474,475, 676 

Соколь (Сокуль, Курчиці), м. Луц. п. Волин. в., належало 
Миколаю Святополку Четвертенському 238, 265, 284,
291,450,615, 707, 745 

Сокольська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Геліяшеві 
Єловицькому 474 

Сокольче, м. Житом, п. Київ. в. 538 
Солецьке староство 318 
Соловин, с. Луц. п. Волин. в. 454, 656 
Соловин, с. належало Дзялинським 457 
Соловичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 312, 387,487, 577, 694, 774 
Соловіївка, с. Київ. в. 158
Солов’їв, с. Волод. п. Волин. в., належало Милецькому 

монастиреві 134, 148, 508, 553, 742 
Солоний Городок див. Городок, м. Рус. в.
Солонів, с. Луц. п. Волин. в., присілок м. Берестечко, 

належало Владиславу Лещинському 416, 552, 613, 747 
Солонськ (Солтиськ), с. Луц. п. Волин. в., належало Яну 

Замойському 450, 623, 710, 760 (в цьому останньому акті 
йдеться про с. Солтиськ)

Солотвин, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 
єпископії 433,483, 711 

Солпа (Совпа), с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 
Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелеві 
Лещинському 486, 566, 630, 662, 792 

Солпа (Совпа) Мала, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 
Каролю Корецькому 486, 566, 623, 662, 733 

Солтанівка, м. Київ, в., належало Аксакам 202 
Солтанівка, с. Київ, в., належало Аксакам 202 
Солтиси див. Шолтуси 
Солтиськ див. Солонськ 
Сомівка, м-ко 246
Сопачів, с. Чорторийської вол. Луц. п. Волин. в. 733 
Сопотовичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Жидичинському 

монастиреві 131, 781 
Сорокодуби, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському, було у держанні на ординатсько- 
му праві 522 

Сорокопень, с. Київ. в. 250
Сосники, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському 
486, 566, 641

Соснівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 117, 507, 512, 591. У Крем. п. 
Волин. в. Владиславу-Домініку Заславському належали 
дві Соснівки, однак у документах замало відомостей для 
створення окремих позицій 

Соснівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич, 
згодом Яну Замойському 493, 594, 712, 784 

Соснівка, с. побл. м. П’ятка 227 
Сошки див. Суски 
Сошне див. Сушне 
Спасів, с. Луц. п. Волин. в. 456
Спащина, с., належало до м. Володимир, власність Волод.- 

Брестської єпископії 433, 711 
Срібна, с. Крем. п. Волин. в., належало Цетнерам 431 
Ставич див. Заставич
Ставища (Ставище), с. Луц. п. Волин. в. 53,175,439,497,599, 

802, 812, 813 
Ставище, с. Київ, в., належало Замойським 180 
Ставки, с. Волод. п. Волин. в. 544, 545, 658, 736, 759
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Ставки, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 312, 
484, 753 

Ставок, с. 75
Ставок, с. Волод. п. Волин. в., належало Яну Замойському 

312, 330,487
Ставок, с. Волод. п. Волин. в., належало до м. Турійськ, 

дідич -  Владислав-Домінік Заславський 577, 720 
Ставок, с. Київ, в., побл. м. Народичі 229,230 
Ставок, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 522, 591, 726, 820 
Ставок, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 482,

563, 651, 724, 762 
Ставок, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 312, 355, 717, 765 
Ставок Великий, с. Київ, в., належало Анні Вітовській 167, 

251
Ставок Одеський, с. 305 
Ставочок, с. Київ. в. 167, 251
Ставочок, с. Холмського п., маєтність панів Вольських 42 
Ставрів, с. Луц. п. Волин. в., належало Станіславу Корчмин- 

ському 210,266,442,454, 548, 609, 706, 739 
Стадники, с. Луц. п. Волин. в., належало Словицьким 54, 68, 

336,613,719, 775 
Станишівка, с. Київ. в. 248 
Стара Воля, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 278 
Старгород див. Клебань
Старе Село (Стара Весь, Старосілля), с. Луц. п. Волин. в., 

належало Луц.-Брестському біскупству 448, 607, 754 
Старе Село див. Береськ Старий 
Старий Любартів див. Любартів Старий 
Старий Мосор див. Мосор Старий
Старий Став, с. Луц. п. Волин. в., належало Киліяну Вільгор

ському 471
Старики, с. Володимирецької вол. Луц. п. Волин. в. 427,452,

615, 707, 738
Старики, с. Київ, в., побл. м. Немирівка, належало Владиславу 

Немиричу 279, 534 
Старики с. Козлинської вол. Луц. п. Волин. в., належало Яну 

Замойському 482, 559, 648 
Старики, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 575 
Старики, с. Крем. п. Волин. в., належало Ледуховським 439, 

472
Старики, с. Крем. п. Волин. в., належало Цетнерам 431 
Старики, с. Луц. п. Волин. в., належало Тайкурської плебанії 

491,690, 691
Старики, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 503, 522, 577, 578 
Старики, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Пісочинському 

496, 561
Стариче, с. Київ, в., належало Аксакам 202 
Старовичі, с. Київ, в., на р. Тетерів 141 
Стародуб, м. 237
Стародубський повіт, Смоленського в. 34,277 
Старокостянтинів див. Костянтинів 
Старосілля див. Старе Село
Старосілля, присілок м. Кисилин, належав Олександру 

Чапличу Шпановському 540, 686, 759 
Старосільці, с. Київ. в. 537
Стеблі, с. Ковельського староства Волод. п. Волин. в. 59,443, 

464, 708, 750
Стемпків Новий, м. Луц. п. Волин. в., належало Ґабріелеві 

Стемпковському 138, 286 
Степанська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Владиславу- 

Домініку Заславському 148, 162, 224, 329-331, 508, 694

Степанський замок 598, 722, 725
Степанський ключ, у Луц. п. Волин. в., належав Владиславу- 

Домініку Заславському 137, 254, 330, 510, 516, 517, 521— 
524, 526, 593, 597, 598, 723, 725, 774 

Степанський фільварок, належав Владиславу-Домініку 
Заславському 519, 597 

Степань, м. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 65, 128, 148, 224, 269, 304, 330, 347, 350, 
396, 506, 507, 587, 598, 668, 723, 755, 822 

Степаньгород див. Дуба
Стецьки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 575 
Стидень (Стидинь) Другий (Малий), с. Луц. п. Волин. в., 

належало Владиславу-Домініку Заславському 224, 254, 
519, 592, 606

Стидень (Стидинь) Перший (Великий), с. Луц. п. Волин. в., 
належало Владиславу-Домініку Заславському 224, 254, 
519, 592, 606, 769 

Стир, р. 217, 321, 325, 339, 608 
Стіна, м. Брац. в. 251
Стобихва (Стобухва), м. Волод. п. Волин. в., належало

Річицьким 76, 127, 295, 399, 426, 463, 554, 678, 683, 706, 
707, 732, 834

Стобихвинська волость, у Волод. п. Волин. в., належала 
Річицьким 554 

Стобницьке староство 322 
Стобниця 399
Стовпець, с. Крем. п. Волин. в., належало Казимиру Єлу 

Малинському 57, 507, 568, 569, 652 
Стовпи, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 234, 

257,492, 555 
Столин, м. 303, 304
Столпин (Стовпин), с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 

Каролю Корецькому, після його смерті -  Самуелю 
Лещинському 254,486, 566, 636, 733 

Сторожинці, с. Крем. п. Волин. в. 745 
Сторожів, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському
386,486, 566, 623, 662, 733 

Стоянів, м. Луц. п. Волин. в. 78 
Страволин див. Траволин 
Страклів, с. Луц. п. Волин. в. 665, 785 
Страклівська Волиця, с. Луц. п. Волин. в. 665, 785 
Стрибіж, м-ко Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 177, 533 
Стриєва, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 493, 

589,617, 795 
Стримгрод (Стремигород) див. Багриновичі 
Стрільче, с. Луц. п. Волин. в. 70, 79, 419, 542, 543, 621, 652, 

734, 805, 807
Строки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 528, 589 
Строків, с. Київ, в., королівщина 190
Стубель, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 498, 527 
Стугівщина, с. Київ. в. 250
Студинь, с. Луц. п. Волин. в., належало Чапличам Шпанов

ським 227, 350,478, 650, 830 
Студянка (Студнянка), р. 290
Студянка, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 506, 570, 729 
Студянка, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну Замойському 

484, 753 
Стульне, с. (Білорусь?) 64
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Ступне, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 40,94, 508, 570, 729 

Судилків, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 127, 576 

Судилків (Судилків Новий), м. Крем. п. Волин. в., належало 
Юрію Любомирському 127, 321, 347,463, 795 

Судилків Старий, м. Крем. п. Волин. в., належало Юрію 
Любомирському 463, 571 

Судилківська волость, у Крем. п. Волин. в., належала Юрію 
Любомирському 312,463, 571 

Судилківський замок 463
Судобичі (Сухобичі), с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в., 

належало Владиславу-Домініку Заславському 463, 509, 
565, 729

Суємці, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 493, 
589,617,618, 796 

Суйми, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в., належало 
Владиславу-Домініку Заславському 58, 527, 592 

Сулимирка (Хом’яківка), с. 163
Сульжинська волость, у Крем. п. Волин. в., належала 

Владиславу-Домініку Заславському 505 
Сульжинці, м. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 70, 71, 500 
Сураж, м. Крем. п. Волин. в., належало Острозькому 

єзуїтському колегіуму 69, 157,491, 605, 606 
Сураж (Сураж Старий), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Острозькому єзуїтському колегіуму 76,491,605, 606 
Суразька волость, у Крем. п. Волин. в., належала Острозькому 

єзуїтському колегіуму 491 
Суразький замок 76
Суразький ключ, належав Острозькому єзуїтському 

колегіуму 152
Сурмичі с., передмістя м. Дубно Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 54, 68, 93, 119, 527, 
569, 570

Суски (Сошки), с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 575 

Сусли, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 493,589, 
617, 795

Сусловичі, с. Мстиславського п., ВКЛ 335 
Суськ, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Чорторийським 86, 159, 160, 647 
Суськ, с. Луц. п. Волин. в. 60,424,433,457,459, 689, 783 
Суха Воля, передмістя м. Острог, належало Владиславу- 

Домініку Заславському 495, 567, 657, 711 
Суха Воля, с. Волод. п. Волин. в., належало Санґушкам 443,

463, 687, 822
Суха Воля, с. Корецького ключа Луц. п. Волин. в., належало 

Корецьким-Лещинським 486, 566; 817 
Суха Воля, с. Луц. п. Волин. в., належала до с. Радомишль 64, 

296,412,468
Суха Воля, с. Луц. п. Волин. в., присілок м. Чорторийськ, 

належало Лещинським 430,479, 733 
Суха Воля, с. Луц. п. Волин. в., частина, належала Гулевичам 

Воютинським 659 
Сухівець див. Сухожинці
Сухівці, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 87, 88, 647, 661 
Сухобичі див. Судобичі
Суходоли, с. Волод. п. Волин. в. 324,451, 630, 741 
Сухожинці (Сухівець), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 499, 583, 584, 704 
Сучава, м. 301
Сушична, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 

єпископії 433,483, 711

Сушки див. Сикунь
Сушки, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію Любомирському 

462, 571
Сушне (Сошне), с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 499, 586 
Сущанська сотня, в Овр. полку 103
Сьомаки, Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 579 
Сягрів, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію Любомирському 

462, 571

т
Таборівка, м-ко Київ. в. 207 
Таборівський ключ 205
Тагачин, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 487, 577, 720 
Тайки, с. Київ, в., належало Миколаю Святополку 

Четвертенському 532 
Тайкури, м. Луц. п. Волин. в. 129, 220, 314,489, 559,690, 767 
Тайкурська волость, у Луц. п. Волин. в. 186 
Тараж, с. Крем. п. Волин. в. 745 
Тараканів див. Тороканів 
Тараси, с. Київ. в. 237 
Тарнів, м. 247
Тарнів (Тарнівка, Тернівка), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 505, 581 
Татаринівка, с. Житом, п. Київ. в. 199, 535 
Ташки, м-ко Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 108, 512, 564, 677 
Твердині, с. Волод. п. Волин. в. 91,210,435,488, 623, 745 
Твориничі, с. Волод. п. Волин. в., належало Скипорам 31,71,

187,276, 739
Теліжинці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 499 
Тельчі, с. Чорторийської вол. Луц. п. Волин. в. 227 
Темногайці, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну Ярмолин- 

ському 552, 620 
Тенка, с. 117
Теофіпольський район, Тернопільської обл. 8 
Теребетич (Теребезів), с. Волод. п. Волин. в. 214, 503, 779 
Теребіж, с. неподалік м. Столин 303
Теремне, с. Луц. п. Волин. в., належало Луц.-Острозькій 

єпископії 231, 254, 256, 657, 816 
Терентіїв, с. Луц. п. Волин. в., належало Адамові Киселю 62, 

293, 307, 309, 317,466, 572, 649, 743 
Терехів, с. Київ, в., належало Немиричам 224 
Терешів, с. Луц. п. Волин. в. 613 
Терешки, с. Крем. п. Волин. в. 39
Терешківці (Терешковець), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Ощовським 797, 828 
Термахівка Велика, с. Київ, в., частина, належала Луц.- 

Острозькій єпископії 182 
Тернівка див. Тарнів 
Тернки, с. Луц. п. Волин. в. 472, 610, 752 
Тернки, с. Луц. п. Волин. в., належало Луцько-Острозькій 

єпископії 83, 121, 151, 161,472,480, 610, 724, 746 
Тернопільська область 8 
Тесів, с. Луц. п. Волин. в. 93, 556, 649 
Тесівська Волька (Волиця), с. Луц. п. Волин. в. 93, 649 
Теслугів, с. Крем. п. Волин. в., належало Жоравницьким 64, 

419,452, 540 
Теснівка, с. Київ, в., належало Немиричам 224 
Тетерів, р. 141, 189
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Тетерівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Острозькому єзуїт
ському колегіуму 491, 606 

Тинне, с. Рівненської вол. Луц. п. Волин. в., належало Яну 
Замойському 154, 312,487, 561, 650, 724, 751 

Тиранівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 
Любомирському 458, 571 

Тирятин, с. 217
Титьків, с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію Любомирському 

462, 571
Тихомель (Тихомль), с. Крем. п. Волин. в. 841 
Тихотин, с. Луц. п. Волин. в., належало Друцьким Любецьким 

452,454, 651,656 
Тишевичі, с. Заславського ключа Крем. п. Волин. в. 508 
Тишиця, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 500, 615, 819 
Тишів, місце королівського табору 1656 р. 124, 373 
Тишковичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові Киселю 

451,630
Товпижин, с. Луц. п. Волин. в., належало Даніелю Стемп- 

ковському 157, 335,488, 599 
Товстий Ліс, с. Київ, в., належало Казимиру-Леону Сапезі 534 
Тозир (Тожир), с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 

Каролю Корецькому 486, 566, 637 
Токарів, с. Луц. п. Волин. в. 266, 790
Толмахів, с. Луц. п. Волин. в., належало Козинським 634, 746 
Толмахів, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрієві Линевському 

554, 660, 800
Топилище, с. Волод. п. Волин. в., належало до м. Порицьк 738 
Топольне (Топільне), м. Луц. п. Волин. в., належало Луц.- 

Острозькій єпископії 191,478, 812 
Тополя (Тополь, Топольне), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Зофії Красинській 496, 780 
Топорець, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 507 
Топори (Топори Великі), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 219, 505, 576 
Топорища, с. Київ, в., належало Юрію Немиричу 165 
Топча, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському 
486, 566, 642, 807 

Торговицька волость, у Луц. п. Волин. в., належала Лещин
ським 266, 743

Торговиця, м. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 28, 
75, 137, 138, 142, 148, 210, 212, 266, 269, 271, 295, 397, 
414,444,456, 667, 743, 758 

Торговище, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 261,488, 720 

Торків, с. Брац. в. 251
Тороканів (Тараканів), с. Луц. п. Волин. в., належало Владис

лаву-Домініку Заславському 62, 63, 96, 116, 503, 570, 729 
Торчин, м. Луц. п. Волин. в., належало Луц.-Брестському біс- 

купству 103, 104, 128, 131, 140, 151, 153, 154, 157, 162, 
209, 211, 279, 281, 295, 311, 358, 359, 395, 415, 453, 481, 
560, 607, 666, 717, 762 

Торчинська волость, у Луц. п. Волин. в., належала Луц.- 
Брестському біскупству 448, 607, 754 

Тотовичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 508, 673, 759 

Точивки, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 503, 595, 664 

Траволин (Страволин), с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію 
Любомирському 462, 571 

Трибіси (Городище), с. Київ. в. 101, 172 
Триграні, с. Володимирецької вол. Луц. п. Волин. в. 427,452,

615, 707, 738

Трипутні, с. Володимирецької вол. Луц. п. Волин. в. 325,427, 
452, 615, 707, 738 

Трискині, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 520, 586, 775, 821 

Тристинь (Тристень), с. Луц. п. Волин. в., належало 
Воронецьким 95,434, 505, 549, 821 

Тріски, с. Крем. п. Волин. в., належало Адамові Вільзі 511 
Тростянець, с. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 527, 570, 729 
Тростянець, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському
72,486, 566, 640, 744 

Тростянець, с. Луц. п. Волин. в., належало Ушакам 
Куликовським 111,171,435,436, 584, 622, 795 

Тростянець, с. Степанської вол. Луц. п. Волин. в., належало 
Владиславу-Домініку Заславському 471,648, 800 

Тростянець (Тростянка), с. Луц. п. Волин. в., належало Свято- 
полкам Четвертенським 134,252,290,484, 627, 722, 786 

Тростянка, с. Волод. п. Волин. в., належало Марцину Люш
ковському 529, 735 

Тростянка, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 496, 580, 740 

Троща, с. Київ. в. 537
Трощениця, с. Київ, в., належало Немиричам 534 
Троянів (Троянівка), с. Київ. в. 161, 186 
Троянівка (Троянів), м. Луц. п. Волин. в., належало

Лещинським 126, 127, 270, 295,429,478, 675, 706, 742 
Троянівська пуща 105, 106
Трубиці, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 255, 519, 694 
Трубіївка, с. Київ. в. 180
Трубки, с. Волод. п. Волин. в., належало до м. Порицьк 738 
Трублі, с. 91
Трусилівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 507 
Тудорів, с. Луц. п. Волин. в., належало подружжю 

Нарушевичів 211,467, 550, 606, 734 
Туличів, с. Волод. п. Волин. в. 48,49, 236, 283,499, 544, 736, 

744, 778, 786 
Тульчин, м. Брац. в. 70
Тумин, с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові Киселю 312,

438,451,630, 631 
Туніки, передмістя м. Кременець 814 
Тупали, с. Волод. п. Волин. в. 472, 619, 717 
Тупальці, с. Київ, в., належало Анні Ходкевич 532 
Туриковичі, с. Крем. п. Волин. в., належало Словицьким 413, 

449, 548, 824
Туричани, с. Волод. п. Волин. в. 312,435, 514, 691, 718, 764 
Турів, м. 123
Турівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну Ярмолинському 

552, 613, 614, 620 
Турівська сотня, в Овр. полку 103 
Туріївка, с. Крем. п. Волин. в., належало Казимиру Єлу 

Малинському 652 
Турійськ, м. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу-Домі- 

ніку Заславському 126, 266, 268-270, 272, 275, 276, 288, 
293-295, 340, 397, 487, 577, 601, 632, 665, 668, 674, 676, 
690, 693, 699, 700-703, 705, 707-709, 712, 713, 714, 718, 
720, 728,811,838, 858 

Турійська волость, у Волод. п. Волин. в., належало Владис- 
лаву-Домініку Заславському 41, 54,254,291, 340, 694, 722 

Турійський замок 694
Турійський ключ, у Волод. п. Волин. в., належав Владиславу- 

Домініку Заславському 41, 125, 762
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Турія, с. Волод. п. Волин. в., належало Адамові Киселю 438,
450,630,631, 778 

Турія, с. Крем. п. Волин. в., належало Казимиру Єлу 
Малинському 507, 568 

Турківка, с. Брац. в. 247
Турова, с. Крем. п. Волин. в., належало Острозькому 

єзуїтському колегіуму 491 
Туровичі, с. Волод. п. Волин. в., належало до Ковельського 

староства 59,443,464, 506, 540, 708, 750 
Туропин, с. Волод. п. Волин. в., належало Федору 

Яковицькому 434, 650 
Туропинський ліс (Туропинські ліси) 54,101, 115,254 
Турчин, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в., належало

Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 278, 312, 717, 765, 823 
Тусів див. Фусів
Тучин (Тучин Новий, Тучин Старий), м. Луц. п. Волин. в., 

належали Даниловичам 128, 347, 397, 478, 615, 682, 
711,751

Тушебин, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 419,468, 647 
Тютківці (Тютковичі), с. Луц. п. Волин. в. 225, 643, 756 
Тягнин, с. 144

Убельці див. Губельці
Угів, с. Луц. п. Волин. в., належало Лукашеві Гулевичу 

Воютинському 473 
Угли, с. Луц. п. Волин. в., належало Кристині Данилович -  

Домініку Єлу Малинському 112,433,475, 698, 808 
Угли (Гугли), с. Луц. п. Волин. в., належало Андрію Фірлею

316,417,483, 549, 831 
Углище (Углища), с. Степанського ключа Луц. п. Волин. в., 

належало Владиславу-Домініку Заславському 522, 598, 
726, 820

Угольці (Угільці), с. Луц. п. Волин. в., належало Даніелеві 
Єлу Малинському 267,495, 653, 783 

Угринів, с. Белзького в. 215
Угринів, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 440,448, 646, 824 
Ужачин, с. Київ, в., належало Анні Ходкевич 532 
Ужинець, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 215,438,477, 626, 742 
Узлазня (Узлазне, Зузлазна, Зузлав’я), с. Луц. п. Волин. в., 

належало Владиславу-Домініку Заславському 522, 591, 
726, 820 

Узносичі див. Зносичі
Уїзд, с. Луц. п. Волин. в., належало Острозькому єзуїтському 

колегіуму 456 
Уїздці, с. Луц. п. Волин. в., належало Домініку Єлу

Малинському 53,136, 175, 303,439,497, 563, 664, 757 
Уйма, с. Волод. п. Волин. в., присілок м. Локачі 496, 659,754 
Уймиця, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 332, 504, 658, 756 
Уймицький ліс 102
Укли, с. Брагинської вол. Овр. п. Київ. в. 534 
Україна, Українські краї 7, 8, 10, 15, 16, 31, 34, 103, 104, 110, 

112,119,137,146,161,166,172,173,178,181,191,204,206, 
219,220,223,227,236,237,247,250,253,260,273,302,307, 
312,313,320,321,325,333,336,338,341,345,351,356,359, 
368,405,426,616,799, 828, 837, 842, 845, 847, 865,927 

Українська держава див. Військо Запорозьке 
Уланівське староство 302 
Уласівка, с. побл. м. Кременчук 186

Улашинівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич 
493, 558

Улашинівка, с. Острозької вол. Луц. п. Волин. в., належало 
Анні Ходкевич, згодом Янові Замойському 493, 594, 
712, 784

Улашинівці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 505, 583 

Уліхи, с. Брац. в. 247 
Ульгівка див. Вольгівка 
Умань, м. 314, 315 
Унин, с. Київ. в. 141, 142
Урвенна, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському, було у держанні на ординатському праві 
524, 622, 788, 792 

Усичі див. Войсич
Устилуг, с. Волод. п. Волин. в. 242, 246, 279, 290, 306, 369, 

379,512, 607, 735 
Устя (Устє), с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому 200,486, 566, 624 
Утинки (Утинка), с. Луц. п. Волин. в., належало Яну- 

Олександру Даниловичу 477, 615, 819 
Уховецьк, с. Луц. п. Волин. в. 492, 550, 826 
Ущапи, с. Київ, в., побл. м. Овруч 136

Фалемицька (Фалимицька) Волька (Волиця), с. Волод. п. 
Волин. в., присілок с. Фалемичі, належало Луц.- 
Острозькій єпископії 434, 526, 545, 752 

Фалемицький замок 180 
Фалемицький фільварок 752
Фалемичі (Фалимичі), с. Волод. п. Волин. в., належало Луц.- 

Острозькій єпископії 180,434, 526, 545, 546, 752 
Федорівка, м-ко Брац. в. 245 
Федорівка, с. Київ, в., належало Реміяну Єльцю 146 
Федорівська Волька, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.

домініканському монастиреві 826 
Федоровець, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.- 

Брестській єпископії 433,483, 711, 781 
Филиповичі див. Пилиповичі 
Филиповичі (Пилиповичі) Нові, с. Київ. в. 133, 533 
Філонів, м. Волин. в. 205
Фусів (Тусів), с. Луц. п. Волин. в., належало Олександру 

Цетнеру 425,490, 557, 631х
Хабне, с. Київ. в. 237 
Халаїмгородок див. Городок Халаїмів 
Ханів, с. Київ. в. 141
Харалуг, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелю Лейденському
173,486, 566, 640 

Харитонівка, с. Київ. в. 180,235 
Харліївка, с. Київ. в. 180
Харуча, Харуча Велика, с. Луц. п. Волин. в., належало 

Самуелю-Каролю Корецькому 486, 566, 635 
Харучка Мала (Харуча Мала, Харучка), с. Луц. п. Волин. 

в., належало Самуелю-Каролю Корецькому, після його 
смерті -  Самуелеві Лейденському 486, 566, 662, 733, 792 

Хворостів, с. Волод. п. Волин. в., належало Дмитру 
Вишневецькому 305, 310,436,451, 630 

Хвощівка (Хвощів), с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю- 
Каролю Корецькому 486, 566, 635, 747
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Хижинці, с. Овр. п. Київ. в. 537 
Хижники (Хриники), с. Крем. п. Волин. в., належало 

Костантому Любомирському 458, 571 
Хилівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському 
486 (в цьому акті село названо “Гоївка”) 566, 644 

Хиночі, с. Володимирецької вол. Луц. п. Волин. в. 325, 427,
452,615, 707, 738 

Хлапотин (Клапотин), м. Волин. в., належало Анні Ходкевич 
і Краківському єзуїтському колегіуму 127, 347, 492,
616, 793 

Хлозна див. Глизна 
Хлупляни, с. Київ. в. 250 
Хмелище, с. Київ. в. 175, 192
Хмелів (Хмелів Великий), с. Волод. п. Волин. в. 309,435,526, 

661,662
Хмелівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому 486, 566, 630 
Хмелівка (Хмелівка-Болоховичі), с. Волод. п. Волин. в. 435, 

526, 661, 792 
Хмельницька область 8 
Хмільник, м. Брац. в. 256
Хоболтова, с. Волод. п. Волин. в. 50, 115, 317, 442, 450, 541,

616, 617, 662, 741 
Ходаки, с. Лабунської вол. Крем. п. Волин. в., належали 

Юрію Любомирському 462, 571 
Ходаки, с. Суразької вол. Крем. п. Волин. в. 491, 606 
Ходорів, с. Київ. в. 116,179 
Ходорки, с. Київ. в. 238,265, 532
Ходорків (Ходорків Старий), м. Київ. в. 164, 236, 359, 537 
Ходоси, с. Луц. п. Волин. в. 719, 762, 830 
Хоєнець, с., присілок м. Козлин Луц. п. Волин. в., належав 

Яну Замойському 648 
Хойне, с. Холмського п. 52 
Холм, м. 340 
Холмська земля 190, 391 
Холмський повіт 42, 52
Холневичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 514, 689 
Холодівка, м-ко Брац. в. 245
Холонів, с. Луц. п. Волин. в. 232, 394,416,422,466,467,468,

530, 551, 642, 756, 760, 800 
Холопи, с. Клеванської вол. (ключа) Луц. п. Волин. в. 322, 

647, 804
Холопичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 289, 318, 521, 551, 660 
Холосне, с. Київ. в. 164
Холпнів, с. Луц. п. Волин. в., належало Генрику Кашовському 

40, 57,489, 633, 634 
Хом’яківка див. Сулимирка
Хоняків (Хом’яків), с. Луц. п. Волин. в., належало Анні 

Ходкевич 478, 560, 612, 796 
Хорів, с. Волод. п. Волин. в. 50, 253, 259, 735 
Хорів, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 68, 343, 522, 570, 626 
Хорлупа, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 80, 278,340, 717, 

765
Хоровець, с. Луц. п. Волин. в., належало Катерині Буяновській 

564
Хорохорин, с. Луц. п. Волин. в. 153, 210-212, 398, 418, 480, 

664, 725
Хорошів, с. Крем. п. Волин. в. 841 
Хорупань, с. Луц. п. Волин. в. 51, 332,440,477, 740, 818 
Хотачів, с. Волод. п. Волин. в., належало Луц.-Брестському 

біскупству 135, 157,262, 369,416,462, 739, 834

Хоташів, с. Волод. п. Волин. в., належало до Ковельського 
староства 59,443,464, 553, 708, 750 

Хотенка (Хотянка), с. Луц. п. Волин. в., належало Яну 
Замойському 482, 559, 818 

Хотивль, с. Волод. п. Волин. в., належало до Ковельського 
староства 544, 756 

Хотин (Хотинь), с. Крем. п. Волин. в., належало Ледуховським 
439,472, 785

Хотин (Хотинь, Хоцинь), с. Рівненської вол. Луц. п. Волин.
в., належало Янові Замойському 91,457, 655, 764 

Хотинівка, м. Київ. в. 146
Хотинь, с. Луц. п. Волин. в., належало Яну-Олександру 

Даниловичу 500, 615, 819 
Хотянка див. Хотенка 
Хоцинь див. Хотин
Хоцинь, с. Луц. п. Волин. в., належало Стемковському 75,416 
Храбусна див. Хробусна 
Хралин див. Хролини 
Хриники див. Хижники
Хрипаличі, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 

єпископії 96,433,483, 711 
Христівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 511, 584, 585 
Хрінів, с. Волод. п. Волин. в. 761
Хрінів, с. Луц. п. Волин. в. 93,494, 556, 594, 649, 793, 794 
Хрінники, с. Луц. п. Волин. в., належало Даніелю Стемпков- 

ському 27, 157,488, 599 
Хробусна (Гробузна, Храбузна), с. Крем. п. Волин. в., 

належало Костантому Любомирському 458, 571 
Хролини (Хралин), с. Крем. п. Волин. в., належало Юрію 

Любомирському 462, 571 
Хром’яків, с. Луц. п. Волин. в., належало Олицькому 

пробоству 280, 355, 614, 765, 823 
Хрослине, с., належало Юрію Річицькому 43 
Хряськ, с. Луц. п. Волин. в., побл. м. Рафалівка, належало 

Андрію Лещинському 64,479, 733 
Худча, с. Холмської землі 391
Хупків (Гупків), м. Луц. п. Волин. в., належало Янові- 

Олександру Даниловичу 128, 347,477, 615, 819

Цвіля, с. 532, 535,615
Цвіля Велика, с., побл. м. Курчиці 162,238,265, 745 
Цвіля Мала, с., побл. м. Курчиці 162, 745 
Цвітоха, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 527, 564, 677 
Цевеличі, с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 502, 555, 654, 763 
Цевів (Цегів), с. Луц. п. Волин. в. 420,473,479, 515 
Цепорів, с. Луц. п. Волин. в. 97,254,412,448, 634, 757 
Цепцевичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-

Домініку Заславському 108,123,203,209,304,511, 595,777 
Цумань, с. Олицької вол. Луц. п. Волин. в. 132, 277, 312, 717, 

765
Цурків, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 92, 512, 729

ч
Чагів, м-ко 248
Чаплин, с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 480, 732, 

815
Чаруків, с. Луц. п. Волин. в., належало Даніелю Стемпков- 

ському 471, 598
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Чекнь, с. Луц. п. Волин. в. 60, 774 
Чемерин, с. Луц. п. Волин. в., належало Олицькому 

пробоству 280, 614, 765, 823 
Чепелівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 575 
Чепці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 529, 584 
Червище (Червищі), с. 38, 70, 83 
Червона, м. Київ. в. 538, 866 
Черемошне, с. Брац. в. 247 
Черемошне, с. Волод. п. Волин. в. 543, 544, 737 
Черемошне, с. Луц. п. Волин. в. 465, 680 
Черкаси, м. 207
Черленівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заслвському, було у держанні на ординатсько- 
му праві 522, 575 

Черниця, м. Київ. в. 532
Черниця, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському 
486, 566,639, 733 

Черниця Стара, с. Київ. в. 146, 532 
Чернігів, м. 78,240, 320
Чернігів (Черніхів), с. у держанні Владислава-Домініка 

Заславського 473 
Чернігівське воєводство 7, 8, 13, 34, 37, 78, 85, 108, 111, 113, 

115, 118, 119, 122, 149, 157, 162, 167, 174, 179, 182, 183, 
185, 202, 227, 236, 239-241, 260, 261, 272, 273, 277, 301, 
302, 310, 313-316, 320, 322, 343, 345, 346, 353, 361, 392, 
393,404,411, 531, 836, 837, 849, 853-861, 863 

Чернігівський замок 320 
Чернігівський повіт 7, 122 
Черніговичі, с. Київ, в., побл. м. Овруч 107 
Чернігово-Сіверщина 847
Черніїв (Чорніїв), с. Волод. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 49,283, 628 
Чернятин Великий, с. Крем. п. Волин. в., належало

Владиславу-Домініку Заславському, було у держанні на 
ординатському праві 575 

Чернятин Малий, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському, було у держанні на ординатсько
му праві 575 

Черняхів, м. Київ. в. 118, 190, 214,246, 841 
Черняхів, с. Луц. п. Волин. в., належало Ґурським 253, 504, 

568, 605, 790
Черчичі (Черчиці), с. Волод. п. Волин. в., належало Томашеві 

Козиці 71, 633, 761 
Черчичі (Черчиці), с. Луц. п. Волин. в., належало Луц.

єзуїтському колегіуму 608 
Черчичі (Черчиці), с. Луц. п. Волин. в., належало Яну 

Замойському 651, 724, 762 
Черчичі (Черчиці), с., належало Григорію Святополку 

Четвертенському 41, 349, 526 
Чесний Хрест, с. Волод. п. Волин. в. 235, 761, 807 
Четвертня, м. Луц. п. Волин. в., належало Стефану Святополку 

Четвертенському 57, 59, 60, 134, 167, 233, 252 
Четвертня (Четвертня Стара), м. Луц. п. Волин. в., належало 

Святополкам Четвертенським 295,483, 580, 615, 616,670 
Четвертня Нова (Боровичі), м. Луц. п. Волин. в., належало 

Стефану Святополку Четвертенському 127,163,265,288, 
295,325, 397,426,452, 615, 670, 707, 738 

Чехів, с. 33
Чигирин, м. 193, 303, 360, 386,400
Чижівка, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 516, 584

Човганський Камінь див. Камінь Човганський 
Човниця, с. Луц. п. Волин. в., належало Гораїнам 599, 656, 

658, 787 
Чолівка, с. Овр. п. Київ. в. 143 
Чоповичі, с. Київ. в. 123
Чорна, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому Любомир

ському 458, 571 
Чорниж, с. Луц. п. Волин. в. 47, 64,223, 332, 811 
Чорників, с. Волод. п. Волин. в., належало Вацлаву Гулевичу 

Воютинському 650 
Чорніїв див. Черніїв
Чорнобиль, м. Київ, в., належало Казимиру-Леону Сапезі 534 
Чорнобильська міська слобода, Київ, в., належала Казимиру- 

Леону Сапезі 534 
Чорнобильський район, Київ. обл. 8
Чорноколів (Чорноколівець), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Самуелю-Каролю Корецькому 486, 566, 619, 780 
Чорторийськ, м. Луц. п. Волин. в., належало Андрієві, згодом 

Самуелеві Лещинським 57, 63, 109, 140, 148, 269, 270, 
295, 307, 333, 397,430,479, 553, 672, 732, 817, 818 

Чорторийська волость, у Луц. п. Волин. в., належала 
Лещинським 155, 212, 224, 227, 307, 733 

Чортория, м. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 536 

Чорштинське староство 201, 322 
Чорштинський замок 241
Чотирбоки, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському 500, 581, 794 
Чубинці, с. Київ, в., королівщина 190
Чудель, с. Степанського ключа Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 526, 596, 725, 788 
Чудниця, с. Луц. п. Волин. в., належало Адамові Киселю 62, 

309,467, 572, 649, 743 
Чуднів, м. Київ. в. 224
Чуднів Новий, м. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 535, 536 
Чуднів Старий, м. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 535, 536 
Чухелі (обидва -  Нові й Старі), села Крем. п. Волин. в., 

присілки м. Базалія, належали Владиславу-Домініку 
Заславському 516, 579

Шабарів див. Башарівка
Шайна (Шайно), с. Волод. п. Волин. в., належало до Ковель

ського староства 56, 59, 369,443,464, 702, 708, 798 
Шарварки див. Саварки 
Шарків, с. Київ, в., побл. м. Народичі 229 
Шатерники (Сатерники), с. Острозької вол. Луц. п. Волин. в., 

належало Анні Ходкевич, згодом Янові Замойському 
493, 558,712, 784 

Шахворостівка, с. Київ. в. 180
Шашківщина, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 

Домініку Заславському, було у держанні на ординатсько
му праві 575 

Швеція 37, 84, 110, 189, 191, 259, 345, 367,409 
Шельвів, с. Волод. п. Волин. в. 39, 138, 162, 337, 570, 821 
Шельвів, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 518, 581, 678 
Шельвівська Волька, с. Волод. п. Волин. в. 138,162,337, 570, 

821
Шепеличі, с. Київ. в. 116
Шепель, с. Луц. п. Волин. в. 41, 93, 155, 225, 289, 317, 474, 

612, 738
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Шепетин, м. Дубнівської вол. Луц. п. Волин. в. 73, 90, 304, 
354

Шепетівка, м. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському 129, 347, 525, 576 

Шепетівський район, Хмельницької обл. 8 
Шершні, м-ко Київ. в. 101, 140, 534
Шибене (Шибин), с. Луц. п. Волин. в., належало Олександру 

Мокосію Шибинському 434,489, 608 
Шидловське староство 322
Шистів, с. Волод. п. Волин. в. 433,464,483, 711, 826 
Шитень (Шитня), с. Корецької вол. Луц. п. Волин. в. 486 (в 

цьому акті назва села -  Битень) 566, 639, 733 
Шишоли, с. Овр. п. Київ. в. 182 
Шкарів див. Скарів
Шкарівка Велика (Вища), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 504, 575 
Шкарівка Мала (Нижча), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 504, 575 
Шклинь, с. Луц. п. Волин. в. 115,461, 610, 770 
Шмирки, с. Крем. п. Волин. в. 89
Шнирів, с. Крем. п. Волин. в., належало Конецпольському 65 
Шоки, м. 388 
Шоломки, с. Київ. в. 182
Шолтуси (Солтиси), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Жидичинському монастиреві 131, 781 
Шостаків, с. Луц. п. Волин. в. 460, 662, 769 
Шпаків, с. Луц. п. Волин. в. 713
Шпанів, с. Луц. п. Волин. в., належало Андрієві Линевському 

170, 652, 800 
Шпанів Новий, с. Луц. п. Волин. в. 692 
Шпиків, м-ко Брац. в. 247
Шпиколоси, с. Луц. п. Волин. в., належало Олександру 

Цетнеру 425,490, 557, 631 
Шпичинці, с. Житом, п. Київ. в. 538 
Шпрахи, с. Луц. п. Волин. в. 376,471, 765 
Шубків див. Шупків
Шуляйки, с. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 536 
Шумбар, с. Крем. п. Волин. в., належало Яну Ярмолинському 

552, 620
Шумськ, м. Крем. п. Волин. в., належало Даніелю Єлу 

Малинському 68, 127, 304, 354,495, 568, 653 
Шумський район, Хмельницької обл. 8 
Шупків (Шубків), с. Луц. п. Волин. в. 169, 503, 554, 660, 800

щ
Щеніїв Великий, с. Київ. в. 233 
Щеніїв Малий, с. Київ. в. 178,233
Щенютин, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 

єпископії 433,483, 711,715 
Щенютин, с. Волод. п. Волин. в., належало Дороті Козиці 

308, 759 
Щерчев, м. 351
Щикичин, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському 
486, 566, 662, 733 

Щурівці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 507 

Щурівці, с. Новозаславської вол. Крем. п. Волин. в., належало 
Владиславу-Домініку Заславському 505, 587

Ювківці (Явківці), с. Луц. п. Волин. в, належало Анні 
Ходкевич, згодом Янові Замойському 493,712, 784 

Юрівка, с. Київ. в. 251 
Юрківщина, с. Київ. в. 250
Юрківщина, с. Луц. п. Волин. в., належало Анні Ходкевич

34,493, 589,617, 795 
Юстечко, присілок с. Ридомиль 440
Юськівці (Юшківці), с. Острозької вол. Луц. п. Волин. в., 

належало Анні Ходкевич, згодом Янові Замойському 69, 
480, 554, 784 

Юца див. Велихів
Юшківці, с. Луц. п. Волий. в., належало Гулевичам 

Воютинським 420, 571, 623, 832

Яблонка (Яблунька), с. Луц. п. Волин. в., належало Альбрихту- 
Станіславу Радзивіллу 322, 782, 783, 823 

Яблонська (Яблунська) волость, у Луц. п. Волин. в.,
належала Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 104, 144,
171,277, 783, 823 

Яблунівка, с. Овр. п. Київ. в. 216,287
Яблунь (Яблонь, Яблонне), с. Луц. п. Волин. в., належало 

Альбрихту-Станіславу Радзивіллу 140, 154, 723, 782, 823 
Яблунька, с. Луц. п. Волин. в., належало Лещинським 466, 

733
Явківці див. Ювківці
Яворівці, с. Красилівського ключа Крем. п. Волин. в. 516 
Ягідна, с. Волод. п. Волин. в. 435, 691, 718 
Ягідна, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 529, 584 
Язберин, с. Київ, в., побл. м. Народичі 229,230 
Яковичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Дмитру 

Вишневецькому 305, 310,436,451, 630 
Якубчиці див. Воля Якубчиці
Яловиця, с. Крем. п. Волин. в., належало Даніелю Єлу 

Малинському 495, 568, 653 
Яловичі, с. Луц. п. Волин. в. 649, 659 
Ямпіль, м. Брац. в. 186, 251
Ямпіль, м. Крем. п. Волин. в., належало Дмитру Вишневець

кому 127, 281,304, 354, 686 
Яневичі, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 

єпископії 433,483, 711 
Яневичі, с. Клеванської вол. Луц. п. Волин. в. 647 
Янів, с. Волод. п. Волин. в., належало Волод.-Брестській 

єпископії 711, 750 
Янів (Янівка), м. Луц. п. Волин. в. 295,419, 727, 743 
Янівка, м. Київ. в. 179, 249, 533
Янівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Самуелю-Каролю 

Корецькому, після його смерті -  Самуелеві Лещинському 
486, 566, 629, 735 

Янкевичі (Янковичі), с. Степанської вол. Луц. п. Волин. в., 
належало Владиславу-Домініку Заславському 162, 519, 
590, 725, 774 

Янків, с. Брац. в., належало Бочковським 252 
Янушівка, с. Крем. п. Волин. в. 512, 574 
Янушпіль (Янушполь) Новий, м. Київ, в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 535 
Янушпіль (Янушполь) Старий, м. Київ, в., належало 

Владиславу-Домініку Заславському 535
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Яполоть, с. Луц. п. Волин. в., належало Владиславу-Домініку 
Заславському 471, 648, 800 

Яремичі, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 
Любомирському 458, 571 

Яремівці, с. Крем. п. Волин. в., належало Владиславу- 
Домініку Заславському, було у держанні на 
ординатському праві 575 

Яровиця, с. Луц. п. Волин. в., належало Юрію Гораїну 51, 
173,204,211,701,729 

Яромель, с. Луц. п. Волин. в. 818 
Ярослав, м. 165
Ярославичі, с. Луц. п. Волин. в., належало Пузинам 153, 356, 

368,434,471,661,727, 764

Ярунь, м. Корецької вол. Луц. п. Волин. в. 206,486, 566, 641 
Ясениничі, с. Луц. п. Волин. в. 421,453, 505, 542, 748, 752-754 
Ясенівка, с. Луц. п. Волин. в., належало Воронецьким 434, 

505, 549, 821 
Ясногородка, м. Київ. в. 55
Яськівці, с. Київ, в., належало Владиславу-Домініку 

Заславському 536 
Яськівці, с. Луц. п. Волин. в., належало Єлам Малинським 

495, 653 
Яцковичі, с. Овр. п. Київ. в. 152 
Яцьківка див. Жерденівка Вища 
Яцьківці, с. Крем. п. Волин. в., належало Костантому 

Любомирському 458, 571





Реєстр поселень (за абеткою) 
з зазначенням числа димів кожного.
Фрагмент праці О. І. Барановича 
«Залюднення Волинського воєводства 
в першій половині 17 ст.» (К., 1930)

Таблицю, складену О. І. Барановичем, додано до збірника, 
зважаючи на її (так само як усієї розвідки) важливість для по
глибленого вивчення питання про подимне оподаткування в 
його розвитку, а з іншого боку -  малодоступність цієї праці 
для широкого загалу дослідників. О. І. Баранович написав її 
на основі юраментів (судових присяг) підданих про кількість 
димів і сплату подимного податку, вперше запровадженого в 
Речі Посполитій 1629 р. (див. за змістом «Витяг з сеймової 
конституції від 20 лютого 1629 року про запровадження по
димного податку»). Крім юраментів за 1629 р., що є осно
вою видання, автор використав ці документи й за інші роки, 
аж до 1650 р. Всі відомості з них автор узагальнив у трьох 
таблицях: 1) Екстракти з виказів1 про подимне (список за 
володільцями), окремо за кожним з трьох повітів Волинського 
воєводства -  Луцького, Володимирського і Кременецького; 
2) Реєстр поселень (за абеткою) з зазначенням числа димів 
кожного; 3) Реєстр дідичів (за абеткою фамілій) з зазначен
ням числа димів кожного. На основі цих відомостей О. І. Ба
ранович склав картосхему «Волинське воєводство у 1629 р. 
Поселення і володіння», поділивши її на квадрати і позна
чивши їх цифрами й літерами. Всі три таблиці й картосхема 
змістовно тісно пов’язані між собою, зокрема й перехресни
ми посиланнями; в них під різними ракурсами розглянуто 
питання землеволодіння й сплати подимного податку. Праця 
О. І. Барановича зберігає цінність і при вивченні соціально- 
економічної історії періоду Національно-визвольної війни, 
насамперед через те, що наступні після 1629 р. подимні подат

ки збирали за одним і тим самим принципом, орієнтуючись 
на кількість димів, зафіксованих саме 1629 р. Так було й на 
початку Війни, зокрема у 1648 і 1649 рр. І навіть у наступні 
роки, незважаючи на ухвали збирати той чи інший поди
мний податок тільки за квитами попередніх поборців, а не з 
кількості зафіксованих 1629 р. димів, спроби повернутися до 
1629 р. як орієнтира були неодноразовими.

Одну з цих таблиць упорядники включили до видання
з тих міркувань, що вона якнайкраще слугуватиме дослід
никам при вивченні соціально-економічної історії України 
напередодні й під час Національно-визвольної війни, насам
перед змін у кількості населення і, відповідно, у заселенні 
території; появу нових населених пунктів і зникнення чи 
зміні статусу існуючих; виходячи з цього -  змін у кількості 
димів тощо. Таблиця у комплексі зі складеним упорядни
ками Покажчиком географічних назв, на наш погляд, до
бре послугується краєзнавцям, а також тим, хто цікавиться 
історичною географією.

Таблицю «Реєстр поселень (за абеткою) з зазначенням 
числа димів кожного» виготовлено для видання способом ска
нування, тобто, її подано цілком в авторському варіанті. Тому 
колонки «Місце на мапі» та « №№ списку за володільцями» в 
ній залишилося, однак користуватися ними можна, маючи під 
рукою названу працю О. І. Барановича.

1 Так автор називає юраменти (судові присяги) підданих 
про сплату подимного податку.
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Реєстр поселень (за абеткою) з зазначенням числа димів кожного
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1 Александрія мі 38 Башарівка8 . . 8. в . к. 818
сто ................ 6. ь. л. 518 357 39 Башківці . . . 8. 3. к. 467 97

2 Амбуків . . . 5. А. в. 372, 427 54 40 Башлики . . . 5. X л. 655 8
3 Андруга . . . 2. К. л. 958 33 41 Башуки 9 . . . 9. в . к. 564
4 Андруга задня 1 8. Н. к. 847 14 42 Бєгнє . . . . 6. К. л. 527 9
5 Андруга перед 43 Бейзими . . . 9. N. к. 105 16

ня 1 . . . . 8. Н. к. 839, 882 22 44 Белмаж . . . 7. 1. л. 249 54
6 Андрусіїв . . . 6. М. л. 775 55 45 Бенівщина . . л. 767 12
7 Андрушівка 8. К. к. 294 21 46 Берег . . . . 8. Н. к. 606 64
8 Антонівці . . . 8. X к. 472 53 47 Берегелинці . 10. О. к. 145 11
9 Антоніни 2 . . 9. N. к. 187 6 48 Берегелі10 . . 10. О. Р. к. 58

10 Арестів . . . 6. К. л. 511 34 49 Бережанка . . 9. Л. к. 590 19
11 Арсоновичі . . 4. О. л. 824 24 50 Бережинці . . 9. 1. к. 689 23
12 Аршичин . . . 7. Н. л. 764 36 51 Бережниця мі
13 Баб’є ................ 5. Е. л. /1115,1120,1 22 сто . . . . 3. 1. л. 114 423

\  Н17 / 52 Бережці . . . 8. Н. к. 832, 833, 38
14 Бабин . . . . 6. 1. л. '  1219 56 877, 878,
15 Бабин . . . . 6. О. л. 423, 424 79 53 Берездів місто 7. О. л. 369 289
16 Бабка . . . . 3. X л. 695 30 54 Берездівка 11 . л. 373
17 Баволоки . . . 6. л. 504 6 55 Березів . . . . в. 156 27
18 Яяглаї . . . . 10-11. к. 544 2 56 Березівка . . . 9. И. к. 339 20

1. М. 57 Березк місто . 5. Е. л. 918 126
19 Баглаї3 . . . . 10. Р. к. 73 58 Березна місто124—5. М. л. 734 328
20 Баглайки4 . . 10. N. к. 56 59 Березна 13 . . 4. М. л. 735 28
21 Базалія місто . 10. 1. к. 108 433 60 Березна . . . 8. Р. к. 318 73
22 Базаринці . . 10. Н. к. 390 26 61 Березна . . . 8. О. к. 745 18
23 Б а ї в ................ 6. Р. л. 304 64 62 Березовичі . . 5.С.Д. в. 290 46
24 Баймаки . . . 8. К. к. 837 13 63 Березолупи . . 5. Е. л. 1166 ЗО
25 Баківці . . . . 6. ¥. л. 862, 1235 27 64 Березолупи . . 5. Е. л. 287 17
26 Бакорин . . . 6. Н. л. 628, 629 52 65 Березолупи . . л. 752 11
27 Бакоти 5 . . . 9. Н. к. 516 66 Берестечко мі
28 Бальківці . . . 10. К. к. 537 42 сто ................ 7. К л. 978 389
29 Баранівка місто 7. д . к. 337 282 67 Берестерко Ру-
ЗО Бараннє • . . 7. М. N. л. 331 43 синове . . . 7. Р. л. 1080, 1300, 34
31 Бараннє 6 . . . 8. Р. к. 751 1301, 1302,
32 Бармаки . . . 6. К. л. 514 28 1389
33 Басів Кут . . . 6. К. л. 506 85 68 Берестовець . 5. 1. л. 154 52
34 Батуні . . . . л. 161 13 69 Берестяни . . 5. Л. л. 634 89
35 Батьків7 . . . 8. Г к. 817 70 Бернешів . . . 6. С. в. 235 26
36 Б ах ів ................ 3. Д. в. 10 37 71 Бесідки . . . 6. О. л. 431 51
37 Бачманівка 7. N. к. 199 57 72 Бибчинці . . . к. 280 17

1 Маємо дими ще Андруги, невідомо которої саме з цих двох: к. 873,874—6 димів; к. 840—Ан- 
друга з Лішнею—3 дими.

2 Тоді називалися Голодьки.
3 60 димів з Ємцями.
4 37 димів з Самчинцями.
5 68 з Раковцем.
6 62 дими з Стариками коло Крупця.
7 49 димів з Башарівкою.
8 49 димів з Батьковим,
9 Волости Андріївської, маємо дими огулом у всій волості.

10 8 димів з Шашківщиною.
11 66 димів з Горицею.
12 Тоді називалось Андріїв.
18 Зазначена, як „старе село“—чи не Селець тепер.
14 Л—Луцький, В—Володимирський, К—Кремінецький.
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73
74
75
76

77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 

100

101
102

103

104
105
106
107
108
109
110 
111 
112 
113

Назва

поселення

03X
Я -ио е ^  03

айо . X 
с  о оч

2 * « 2
СЗ К оо ^

Биківці . . . 
Биричівка . 
Бистричі . . 
Бистрицька Во 

лиця . . . 
Битень . . . 
Бичаль . . . 
Біла Криниця 
Біла Кринипя 
Біла Криниця1 
Білашів 
Білашів 
Білашів 
Білашівка 
Білежинці 
Біле Поле2 
Білецьке . 
Білий сток* 
Білин . . 
Біличі . .
Білі Береги 
Білі Береги4 
Білів місто 
Білів . . . 
Білка5 . . 
Білка . . . 
Білка6 . . 
Білобережже 
Білогородка мі 

сто . . . .  
Білогородка . 
Білозірка Верх 

ня . . . . 
Білозірка Ниж 

ня . . . .  
Білотин . . . 
Більська Воля. 
Більче . . . 
Більчин . . . 
Бісівка . . . 
Бісівка Мала 
Біскупичі7 .
Біскупичі . . 
Біскупичі . . 
Блаженик . .

8. К. 
3. Л. 
5. N.

4. Е.
5. К. 
8. Н. 
8. О. 
8. Р. 
7. Ь.
7. К.
4. Д.
5. N.
8. М.
6. Д.
9. Р. 
6. Е. 
3. Д.
6. В.
5. В.

6, І
8. N.
9. Л. 
9. Л. 
5. М.
7. Л.

8. М.
7. а.

9. К.

8. М. 
3. Н. 
6.
8. М.
9. І. 
9. М. 
6. Е.

6. В. С. 
6. С. 
5. С.

к.
Л'
л.

л.
л.
л.
к.
к.
к.
л.
л.
в.
л.
к.
в.
к.
л.
в.
в.
в.
л.
л.
к.
к.
к.
л.
л.

к.
л.к

534
705
725

729 
1121а 
134 
561 
744 
830 
265 
244 
55 

746 
270 
286 
336 

889, 1375 
26 

292 
51

172 
575
173 
684 
528 
749
37

281 
208, 610

419

418 
325 
693 

1280, 1329 
316 
688 
268 
944 
239 

70. 71 
255

68
44
98

12
67 
52 
31
68
14 
26 
95 
77
50 
16 
26 
13 
49 
87 
ЗО

7

154
22

16

41

119
48

67

64
42 
44
15 
52 
20 
10

54
51 
5

*

Назва

поселення

03«

5 с
§  з

оке:о

їК*
ОЧОX
У

14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57

Блуді в 
Блудів 
Бобичі ,
Бобли . 
Бобрівці 
Бовкуни 
Богате . 
Богданівка 
Богданівщина 
Богдашів . 
Боголюбе . 
Богуші . . 
Богушівка 
Бодаки . . 
Бодаки . . 
Бодачів . . 
Бодачів . . 
Божанка 
Божів . . 
Божковичі 
Боків . . . 
Бокшин . . 
Болізуби9 
Боложівка10 
Болотьківці 
Боратин . 
Боратин . 
Борблин 11 
Борзова . 
Борисів 
Борисковичі 
Борки13 .
Борки . . 
Борки14 .
Борове . . 
Боровиця Ве 

лика . 
Боровиця Мала 
Боровичі . 
Боровно . 
Бородчиці 
Боротин . 
Борсуки . 
Бортники . 
Бортнів . .

6. М. N. 
6. Е.
5. Д.
4. С.
9. в .  
9. N.
6. Р.
8. Н. 
6. N.
6. к.
5. Р.
4. М.
4. Е.
7. Л.
9. Н.
5. О.

7. С. Д. 
5-6 В.
6. Д. Е.

6. Н.
5. Р.
6. N. 
9. Н.
8. К.
7. І .
7. О.
5. Е.
6. Н.
3. С.
8. М.
7. Д.

8. Л.
2. Д.
4. О.

8. К.
8. К.
4. О 
2. Г.

7. Д. Е.

9. Л.
8. Р.
5. В.

785 
1023
353 

90 
573 
100 
481 
806 
429 
532 

90 
738 
949 

41 
496 

1412 
1124, 1125 

61 
1062 
232 
56

786 
488 
808 
816 
811

12 
806 
231 
314 

1287 
24 

836, 854 
268 
733

324 
359 
929 
178 

888, 1393 
1246 
587 
299 
369

1 Передмісте Крупця.
2 Білопілля.
3 Білосток.
4 27 димів з Вольною.
5 Ьб димів з Мартишківцями і Пліскою.
€ о4 дими з Руденкою.
7 62 дими з Десятинною.
8 В волості Андріївській, де всі дими подані разом за всю волость.
* 39 димів з Решнівкою.

10 66 димів з Степанівкою.
11 290 димів з Малином, Уєздцями, Пелжою, Заболотцями і Ставищем
12 ЗО димів з Довгим.
15 26 димів з Мовчанівкою.
14 49 димів з Мостищем.

81
171
15

151

12
51
26
34
24
36 
13
24
25 
71 
10 
22 
29 
40 
42
37 
10

39
19
26

9
187

29

*7

56
20
70
80
73
28
21
41
22
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158 Борухів . . . 5. а л. 941 65 199 Ванжулів . . . 9. X К- к. 595, 596 23
159 Борушківці . . 9. о . к. 322 42 200 Вараш . . . . 3. X л. 696 69
160 Борщівка1 . . 9. О. к. 577 201 Вариводки . . 9. К. к. 613 21
161 Борщівка . . . 7. К. л. 256 24 202 Варковичі9 . . 7. і. л. 233
162 Борщівка3 . . 7. М. л. 362 203 Василівка 10 . •. 9. Ь. к. 132
163 Борщівка . . . 9-10. 1. к. 125 4 204 Васильковичі . л. 98 8
164 Борщівка . . . 9. X к. 815 40 205 Васьківці . . . 8. М. к. 252 56
165 Ботин . . . . 5. Н. л. 29 25 206 Васьківці . . . 8. К- к. 295, 601 42
166 Бочаниця . 6. М. л. 1266 42 207 Васьковчики . 9. М. к. 180 4
167 Бражинці . . . 9. Р. к. 324 35 208 Ватин11 . . . 6. Е. л. 1175, 1179 27
168 Брани 3 . . . . 7. Д. л. 1151 1348
169 Бранів . . . . 6. N. л. 792 34 209 Ватинець12 . . 6. Е, л. 1311, 1180 15
170 Бриків . . . . 6. N. л. 428 56 210 Вачова . . . . 7. N. к. 200 32
171 Бриків . . . . 8. К. к. 739 ЗО 211 Велбичі13 . . . 6. Н. л. 810 28
172 Бродів . . . . 7. Ь. л. 270 53 212 Велихів . . . 3. к . л. 145, 146 41
173 Бродки . . . . л. 1411 4 213 Велицьк . . . 4. Е. л. 818 97
174 Бронне . . . . 4. М. л, 744 32 214 Велничі . . . . 6. О. л. 1362, 1378 27
175 Бронники . . . 6. К. л. 1201, 1247, 59 215 Вельбовно . . 7. 1. л. 326 204

1248 216 Верба . . . . 7. Н. к. 604 106
176 Брухів4 . . . 6. в . л. 1095 217 Верба . . . . 5. С. в. 253 76
177 Бруховичі . . 4. Е. л. 1406 51 218 Верба Мала14 . 5. В. в. 377, 378, 53
178 Бубнів . . . . 6. Д.  Е. л. 1024 74 379, 380,
179 Бубнів . . . . 6. с. в. 139 15 383, 389
180 Буглів . . . . 9. 3. к. 677 18 219 Вербень . . . 7. Е. л. 1150 26
181 Бугрин5 . . . 6. Ь. л. 1232, 1238 43 220 Верб’є . . . . к. 861 9
182 Будераж . . . 7. К. л. 223 44 221 Вербичне . . . 5. Д. в. 296, 298, 19
183 Будераж . . . 7. в . л. 209 40 299, 301,
184 Бужани . . . 7. Д. л. 942 118 304, 305
185 Бужковичі . . 6. с. в. 125 68 222 Вербівці . . . 9. N. к. 175 66
186 Букойма . . . 7* g• л. 1275, 1396 79 223 Вербка . . . .  і 4. Д. в. 7 5
187 Булаївка6 . . 9. N. к. 184 224 Вербовець мі- і
188 Буремель . . . 7. Р. л. 1072 62 сто15 . . . . 1 9. 3. к. 520, 521 94
189 Буремець7 . . 6. О. л. 94 225 Вербородинці . |10. О. Р. к. 66 10
190 Бутин . , . . 9. N. к. 499 31 226 Вербче більше. 4. К. л. 143 45
191 Бутятичі . . . 6. в . в. 382 13 227 Вербче друге . 4. К. л* } 144 44
192 Бухарів8 . . . 6. Ь. л. 1009, 1137 10 228 Верб’яїв . . . 6. О- л. І 52 24
193 Буцин . . . . 3. Д. в. 158 36 229 Вереміі'вка . . 10. N. к. 147 21
194 Б у щ а ................ | 7. К. л. 254 146 230 Верещаки 16 . . 10. Л. к. 681
195 Б у щ а ................ 8. і . л. 221 12 231 Верпень . . . 5. О. л. 901 4
196 Буяни . . . . 5. Е. л. 16 ЗО 232 Верхи . . . . 3. Е. в . ; 164 47
197 В алів ................ і к. 838 14 233 Верхів . . . . 7. К. л* І 264 202
198 Валовичі . . . !

і
6. Д. в. 201 14 234 Верхнів . . . 5. В. в . ; 47 22

1 Волості Таразької.
2 45 димів з Нараївкою.

50 димів з Волицею.
4 80 димів з Добратином.
5 Та ще 6б димів разом з Кунятковим.
в 17 димів з Волицею,
7 46 димів з Підгайцями.
3 Та ще 18 димів разом з Завізовим.
9 110 димів з Молодавкою.

10 20 димів з Лютерівкою.
п  До того ще 7 димів з Ватинцем.
12 До того ще 7 димів разам з Ватином.
13 Частина.
14 Друга тогочасна назва—Вохновичі.
15 В місті димів 58, на стариках (селі) 36.

16 95 димів разом з Кустівцями і Паиьківцями.
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235 Верхняки . . . 10. о . к. 65 19 271 Вовчківці 8 . . 9. 1. к. 645
236 Верховськ . . 6. л. л. 1283, 1284, 36 272 Воєгоща . . . 2. К в. 177 125

1285, 1346 273 Войковичі . . 6. С .' в. 130 67
237 Верхостав’є . . 6. д. л. 1161 22 274 Войнин . . . . 6. д. в. 213 43
238 Вигнанка . . . л. 1230, 836 38 275 Войниця . . . 6-7. О. л- 1288 27
239 Вигуричі . . . 6. р. л. 997 34 276 Волгошів . . . 6. м. л. 546 48
240 Видерть . . . 2. Е. в. 171 64 277 Волиця . . . . 7. К. л. 44 16
241 Вижва місто . 3. с . в. 22 166 278 Волиця9 . . . 7. Н. л. 185
242 Вижва село . . 3. С. в. 23, 24 93 279 Волиця . . . . 7. Л. л. 204 28
243 Вилуски1 . . . л. 402 280 Волиця . . . . 7. Р. І л. 981 13
244 Вириця . . . . 5. 0 . л. 469 10 281 Волиця10 . . . 7. Д. ! л. 1154
245 Висоцьк . . . л. 19 44 282 Волиця11 . . . і л. 668
246 Вичолків . . . 7. ?. л. 1079 27 283 Волиця12 . . . 7. Д. і Л. 1152
247 Вишгородок мі 284 Волиця . . . . і л* 1231 29

сто ................. 9. Л. к. 671 111 285 Волиця . . . . 6. с. в. 204 35
248 Вишенки2 . . 5. О, л. 936 154 286 Волиця . . . . к. 39 18
249 Витків . . . . 5. Р. л. 1105 21 287 Волиця13 . . . 9. О. к. 76
250 Вишнє поле :з . 9. О. к. 330 26 288 Волиця . . . . 9. М. к. 109 38
251 Вишнів . . . . 5. 0 . л. 900 26 289 Волиця . . . . 10. N. к. 146 16
252 Вишнівець мі 290 Волиця14 . . . 10. М. к. 153

сто ................. 9. К. К. : 494, 505, 372 291 Волиця15 . . . 9. N. к. 185
584 292 Волиця . . . . 10. М. к. 719 31

253 Відють . . . . 4. С. в. 294 28 293 Волиця16 . . . к. 728
254 Війтівці . . . 10. 1. к. 542 28 294 Волиця . . . . 9. 1. к. 691 4
255 Війтівці . . . 8. М. л. 315 33 295 Володимир мі
256 Вікторани . . 6. Р. л. 57 10 сто ................ 5. В. С. в. 1,3,4,50, 544
257 В іл Ія ................ 8. К. л. 360 35 ! 53,54,134,
258 В іл ія ................ 5. N. л. 724 11 320, 406, }
259 Вілія ................ 8. Л. к. 8 80 387, 206,
260 Вільгор.4 . . . 6. Ь. Л. і 1138, 1139, 11 225, 264

1259 296 ^олодимирець
261 Вітків 5 , . . . 6. М. л. 1236 місто . . . . 3. К. л. 955 220
262 Вітковичі . . . 4. М. л. 741 35 297 Володимирка 17. л. 1372
263 Вітовищі . . . к- 807 12 298 Володю в щи на . 5. в . л. 1174 3
264 Вітоніж . . . . 5. Е. л. 1241, 1243 75 299 Волосова Воля. 5. Е. л. 923 8
265 Вічини . . . . 5. Е. л. 1118 31 300 Волоське18 . . і 8-9. К. к. 647, 650, 53
266 Вовківці . . . 8. N. к. 169 45 863, 865
267 і Вовківці6 . . . 8. К. к. 814, 845, 11 301 Волохи . . . . 6. К. л. 531 14

888 302 Волохиіа . . . 4. 1. л. 175 7
268 ?Вовковиї7 . . 7. О. л. 1185, 1187 24 303 Волохи . . . . 4. Е. в. 272 20
269 Вовчецька Воля 3. Н. л. 1021 22 304 Волочиське МІ- |
270 Вовчківці . . . 10. К. к. 549 31 ст о .................1 10. К. к. і 424 і198

1 70 димів з Юрківщиною.
2 Тоді місто, і називалось Новий Острів.
3 Вишнопіль.
4 До того ще 21 дим разок з Колесниками, Черняховим, Угольцями.
5 59 димів з Підлісцями.
6 Та ще 40 димів з Потуторовим разом.
7 Ще до того 46 димів разом з Рогізним і Семенівкою.
8 50 димів з Кривовулькою, Коров'їм, Михнівкою.
9 56 димів разом з Плоскою і Дитиничами.

10 58 димів з Жоравниками.
11 40 димів з Шпіколосами.
12 50 димів з Бранами.
18 25 димів з Мальківцями.
11 71 дим з Чепелівкою. 
п 17 димів з Булаївкою.
16 77 димів з Перенятином.
17 38 димів з Чудницею і Красносілкою.
18 Та ще 24 дими разом з Ольшаницею і Скроботівкою.
19 Друга назва Волька Степанська.
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305 Волошківці . . 7. М. л. 50 11 349 Глубочок . . . 6-7. М. л. 774
306 Волчицьке . . 4. Е. л. 833 20 350 Глубочок . • . л. 1426 28
307 Волька1 . . . л. 171 351 Глубочок . . . 10. н . к. 404 5
308 Волька . . . . л* 604 20 352 Глухопін . . . 7. й . л. 908, 909 52
309 Волька . . . . л. 1424 4 353 Глухи місто . . 7. 1. л. 812 100
310 Волька . . . . 5. С. в. 215 18 354 Глухи село . . • 7. І,. л. 812 103
311 Волька . . . . 5. В. в. 333 1 355 Глуховиця 4 . . в. 183
312 В о л я ................ л. 987 40 356 Глушець . . . 1. Е. в. 175 89
313 К о л я ................. к. 785 8 357 Глядки . . . . 10. в . к. 480 ЗО
314 Воняча2 . . . 5. О. л. 737 29 358 Гнатки . . . . 10. Р. к. 84 6
315 Воробинець . . в. 198 5 359 Гнидава . . . 6. Р. л. 2, 1077, 84
316 Воробіі'вка . . 9. Р. к* 354 ЗО 1111
317 Воробіївка . . 9. К. к. 641 23 360 Гнилиця Верх
318 Ворокомль . . 2. Е. в. 172 132 ня ................ 10. к. к. 415 64
319 Ворона . . . . 4. Д. в. 65 28 361 Гнилиця мала . 10. к. к. 414 42
320 Вороничі . . . л. 1196 20 362 Гнилорудка. . 9. Л. к. 589 21
321 Воронів . . . 6. М. л. 757 12 363 Гнідава6 . . . 9. В. к. 514
322 Воронівці . . . 9. К. к. 15 26 364 Гніздичне . . . 9. Н. к. 487 50
323 Воронки . . . 2. К. л. 959 25 365 Гнойниця . . . 8. М. л. 317 69
324 ВоронківШ . . 10. О. к. 79 19 366 Гнойниця мала. 8. М. к. 274 14
325 Ворончин . . . 5. Е. л. 920 38 367 Гнойне . . . . 5. С. в. 243 54
326 Воротнів . . . 6. О. л. 841 65 368 Годовичі . . . 4. С. в. 17, 18, 19 46
327 Ворсин3 . . . 6. й . л. 1318, 1320 17 369 Годомичі . . . 4. О. л. 934 47
328 Ворчин . . . . 5. В. в. 360 23 370 Гоздів . . . . 6. О. л. 421 56
329 Воскодави . . 6. М. л. 1367 80 371 Голешів . . . 6. й . л. 3 17
330 Вощатин . . . 5. В. в. 205, 393, \ 35 372 Голибіси . . . 8. Л. к. 531 17

396, 425 / 373 Голики . . . . 8. N. к. 283 10
331 Воютин . . . . 6. Е. л. 877, 878,’І 80 374 Голичівка . . . 6. О. л. 418 24

879, 880Л 375 Голиші . . . . 4. Р. л. 732 51
885 } 376 Голишів . . . 6. 3. л. 571 72

332 Вязовець . . . 9. К. к. 444 49 377 Голоби . . . . 4. Е. л. 831 98
333 Гаврилівна . . 9. Ь. к. 422 8 378 Головинці * . . к. 17
334 Гавчиці . . . . 5. й. л. 1106 16 379 Головін . . . . 5. К. л. 155, 156 \ 114
335 Гайворонці - . 8. О. к. 457 25 160 /
336 Гайки . . . . 4. В. в. 332 21 380 Головлі . . . . 7. М. л. 334 54
337 Галичани . . . 7. Е. л. 1189 34 381 Головниця . . 6. О. л. 420 112
338 Гараймівка . . 4. 3. л. 656 5 382 Головчиці . . . 7. Н. л. 187 42
339 Гараймово дво 383 Головчиці . . 11. К. к. 426 18

рище . . . . л. 97 2 384 Голодьки . . . 10. К. к* 411 17
340 Гаруша . . . .  і 4. Д. в. 96 40 385 Голубе 7 . . . к. 526
341 Г а т ь ................ | 6. Е. л. 884 14 386 Голубне . . . 5. М. л. 661 94
342 Глазів . . . . | 5. К. л. 542 8 387 Голубче . . . 8. С}. к. 332 31
343 Глезна . . . .  І 9. <}. к. 323 28 388 Голузії . . . . 3. Н. л. 931, 1022 121
344 Глинки . . . . ! 6. 1. л. 537, 538, \ 45 389 Голюнки8 . . . 10. N. к. 138

539, 540 | 390 Голятин . . . 7. Е. л. 3081 і пі
345 Глинки . . . .  1 7. N. л. 333 61 391 Голятин Старий 7. Е. л. 3091
346 Глинське . . .  і 6. к . л. 255 84 392 Горажджа . . 5-6. й . л. 1418 5
347 Глібки . . . . 10. м . к. 149 3 393 Горбаків . . . 6. М. л. 549 46
348 5. С. в. 328, 324, і 20 394 Горбаша мала. 7. Р. л. 482 39Глуботин * * * |

1
330, 297 / 395 Горбаші9 . . . 7. Р. л. 450

і[ 27 димів разом з Білими Берегами.
2 Друга назва—Добра вода.
51 Та ще 16 димів разом з Яловичами.
А1 7 димів з Ловищем.і> 40 димів разом з Коханівкою.і1 21 дим разом з Осниками.
:г 43 дими з Корначівкою і Шилами.
і* 88 димів разом з Западинцями.
* 56 димів разом з Каменкою.
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396 Горбів . . . . 6. м. л. 554 20 431 Градецька Бе-
397 Горбівці . . . 8. І. К. 712 29 резна 9 . . . 4. й . л. 933 10
398 Горздвин . . . 6. Е. л. 20 32 432 Грань10. . . . 2. К. І- л. 962
399 Горинка . . . 9. Н. к. 560 100 433 Гребенинка . . 9. О. к, 75 12
400 Горинка Вели 434 Грем’яче . . . 5. Л. л. 644 39

ка 1 . . . . 9. О. К. ( 761, 764' зо 435 Грем’яче . . . 7. 1 . л. 251 зо
)  768, 772] 436 Грибова . . . 9. К. к. 443 41

401 Горинка мала2. 9. й . к. І 567, 7711 27 437 Грибовиця . . 6. В. в. 107 50
\  760, 765 438 Грива . . . . 2. й . в. 170 35

402 Гориньград мі 439 Гривятки . . . 3. Е. л. 851 26
сто 3 . . . . 6. 1 . л. 772, 796 263 440 Григорівна . . 10. О . к. 78 32

403 Гориці4 . . . 7. О. л. 372 441 Г ригоровичі 6. Е. Е. л. 1281 11
404 Горичів............ 5. В. в. 138 32 442 Гридки . . . . 3. Д. в. 36 16
405 Горка5 . . . 6. л. 301 443 Гридківці 11 . . 9. Х к. 723
406 Горки . . . . 6. Р. л.

/  404 ч 21 444 Грималів . . . 7. Е. к. 775 13
407 Городелець . . 4. Д. в. ( 150, 322\ 22 445 Гринівні . . . к. 195 20

\  392 ) 446 Гриців місто . 9. О. к. 454 300
408 Городець . . . 3. К. л. 118 142 447 Грицківці 12 . . 10. і. к. 382, 784 11
409 Городецька Во 448 Грицківці 13 . . 10. М. N. к. 32, 33 18

ля ................ л. 23 7 449 Гробузна . . . 9. Р. к. 334 11
410 Городині . . . 5. Е. л. 11 48 450 Грозів . . . . 7. 1. л. 260, 261 36
411 Городище . . 6. Е. л. 305 54 451 Грошова Воля. 4. Д- в. 69 6
412 Городище . . 6. Е. л. /1268, 1269,1 53 452 Грузятин . . . 4- £• л. 930 90

11270, 1344,| 453 Грушвиця . . 6. X л. 593, 592 203
4 51345 ' 454 Грушівка . . . 5, М. л. 760 1 42

413 Городище . . 6. N. л. 460 82 455 Грушівка14 . . в. 401
414 Городище . . 4. М. л. 736 22 456 Грушівна . . . 3. Е. л. 844 6
415 Городище . . 5. М, л. 761 22 457 Грушова . . . 6. с . в. 195 42
416 Городище 6 л. 1397 24 458 Губин . . . . 6. Е. л. 79 59
417 Городище . . К. 344 12 459 Губин . . . . 5. Д. в. 317 44
418 Городище . . 8. N. к. 217, 755 77 460 Г убин . . . . 9. Р. к. 347 38
419 Городниця . . 6. в . л. 563 42 461 Губків місто . 5. N. л. 720 180
420 Городниця7 6. о . л. 1092 462 Губча . . . . 9. О. к. 458 81
421 Городок . . . 6. г л. 112 24 463 Гудчий Врод . 4. Е. л. /864, 868,\ 29
•122 Городок . . . 6. к . л. 104 123 і 872, 874 1
423 Городок8 . . 3. й . л. 716 464 Гулєвичі місто. 3 - 4 .  Е. л. 1 843 190
424 Горохів місто . 6 - 7 .  Д. л. 611 152 465 Гулівці . . . . 8. 1 . к. 687 63
425 Горохів старий * 466 Гульча . . . . 7. К. л. 253 114

село . . . . 6. д . л. 25, 613 109 11334, 1337,
426 Горошки . . . 8. Р. к. 300 41 1338, 1339,
427 Горшилівська 467 Гуляники . . . 5. Е. л. {1340, 1341,} 25

Воля . . . . 10. X к. 875 5 1359, 1365,
428 Гоща місто . . 6. М. л. 771, 790 309 (1387, 1 3 8 8 , )
429 Грабів . . . . 6. К. л. 581 108 468 Гуляники . . . 6. X к. 360 7
430

і

Г рабів . . . . 3. д . в. 154 27 469 Гуменники . . л. 216 34

1 То ще з Ростоками, Горинем Малим, Поріччям в Горині Великім 57.
2 3 тиімиж 57.
3 Тод називалось Крупа.
4 66 димів разом з Берездівкою.
5 70 димів разом з Полонним. 
в Не знаю де.
7 103 дими разом з Ярославичами, Княгиніним і Підлісцями.
8 217 димів разом з Маневичами і Карасином.
9 Чине Граддє.

г0 37 димів з Рубчицями.
11 160 димів разом з Піщатинцями і Матіївцями.
12 Та ще щось в частині Менкіського.
13 Грицики чи Гриценки тепер?
14 дими разом з Яковичами.
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470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

488

489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507 
50Ö
509
510
511

Назва

поселення

«З35
ЕО Е яз
S  аз

>>хо
S
ЕО
%
%

Гумнище . , 
Гурщина . . 
Гуска . . . 
Гущин . . . 
Гущана . . 
Дажва . . . 
Дамещин . 
Данилівна 
Даничів . . 
Данники . . 
Данчиміст 
Даньківці . , 
Двірець . 
Двірець . . 
Двірець . 
Двірець 
Двірець . . 
Дедеркали Ви

щ і2 . . . .
Дедеркали Ниж 

чіа . . .

Демидів3 . . 
ДемківцІ . . 
Демківці . . 
Денисівна . . 
Дераженка . 
Деражня . . 
Деражня місто 
Деревинь 1 . 
Деревичі . . 
Дерев’яне . . 
Дерев’янче . 
Деречин 5 . . 
Деречівка . . 
Дерн . . . .  
Дермань . . 
Дертка . . . 
Десятинна6 
Дзвінки . . 
Дзвіняча 7 
Дзвіняча . . 
Дзенинецьн 
Дивень . . . 
Диків . . .

7. F.
8. L

3. Д. 
10. J.
5. Д.
4. С
9. L.
6. N.

5. L.
9. N.

8. Н.
8. L.

6. К.

8. К.

8. К.

7. G.
9. О. 
9. Q. 
9. L. 
6. О. 
6. О.
5. J.
6. С.
9. Q.
6. J.
7. L.
6. Д.
8. J. 

5 -6 .  В.
7. К.
8. Q. 
6. Е.
8. L.
9. Е.
6. Н. 
9. О. 
6. N. 
6. J.

1149
342
243

8
376, 377 

276 
149 

667, 717 
451 
176 
662 
246 
501 

14 
271 

.392 
509

823, 827

/824, 825,\  
\  826 І 
1325, 1398 

53 
329 
625 
493 
445 
115 

259, 262 
326 
572 
263 
48 

466 
627 
241 
297 
945 
627 

504, 579 
295 
94 

456 
574

%
%

Назва

поселення

сЗX
Е . -О Е;е со £  %

£  *З 5£ З 
Е ОО ч
2  § І«З « ^  го Е

28 512 Дитиничі9 . . 7. Н. л. 186
1355 513 Дідичі . . . . 6. Н. л. 619

3 514 Дідківці . . • 9. к. к. 446 20
34 515 Дідовичі . . . 5. G. л. 99 15
11 516 Дідовичі . . . 6. Р. л. 480 60
16 517 Дмитранівка 4. Е. л. 832 10
10 518 Дмитрівна1'* .

5. д.
к. 565

42 519 Дмитрівна 11 в. 187
3562 520 Добрин . . . . 8. L. л. 320

34 521 Добрі-Води . . 7. G. к. 812 10
45 522 Добромірка . . 10. J. к. 378 44
3 523 Добрятин12 . - 6. G. л. 1094

4017 524 Довга Воля . . 3. J. л* 956
46 525 Довга Воля . . л. 1039 15
52 526 Довгалівка . . 9. к. к. 441 54
6 527 Довге13 . . . . 7. д. л. 1286, 870 9

19 528 Довгоноси . . 4. Д. в. 37 13
529 Довгошиї . . . 6. Н. л. 622 144

16 530 Довжок . . . . 6 - 7. N. л. 364 34
531 Долоче . . . . 8. К. л. 337 35

25 532 Дольськ . . . 4. С. в. 95 41
533 Доманінка . . 9. J. к. 593, 594 16
534 Доманінка . . 9—10. J. к. 674 35

14 535 Домашів . . . 5. н. л. 1088 
і 313, 314І 
1 315 і

12
21
34

536 Дорогиничі . . 6. с. д. в. 567:
5 537 Доброгиничі14. 6. В. в. 431 зо

58 538 Дорогобуж мі
544 122351 сто ................ 6. L. л.

28 539 Дорогостаї мі
н. 973 14033 сто ................. 6. л.

86 540 Дорогостаї се
н. 974 21523 ло . . * . . 6. л.

541 Доротище . . 3. D. в. 153 4і
5 542 Дорофіївка . . 10. к. к. 548 55

51 543 Д рачі................ 9. N. к. 101 12
201 544 Д рачі................

6.
к. 492 11

24 545 Дроздів . . . . L. л. 552 46
546 Дрозні . . . . 4. Е. л. /863, 867Д 74

25 *871, 873 f
13 547 Друхів . . . . 5. М. л. 755 64

134 548 Д у б а ................ л. 961 48
3 549 Дубиці . . . . 5. F. л. 68 17

60 550 Дубищі Великі 5. н. л. 639 34
56 551 Дубищі малі 5. н. л. 641 6

.2”5X
о«=2оXпг

1 Під рівним.
2 То ще димів 15 (№№ 740, 859), невідомо в яких Д зер к ал ах  з цих двох.
3 21 дим разом з Лишнею.
4 Та ще 31 дим разом з Іваничами.
5 55 димів разом з Завидовим.
* 12 димів разом з Біскупичами.
7 Та ще щось в частині волості Таразької.
8 Чи не зеленці?
• 56 димів разом з Плоскою Волицею.

10 В волості Андріївській, всі дими разом подані.
11 41 дим разом з Старим Селом і Журавцем.
12 80 димів разом з Бруховим.
13 Та ще ЗО димів разом з Борисковичами.
14 Чи це не другі Дорошничі коло Хотячова і тоді церковні.
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552 Дубівка . . . 3. к . 1 л. 164 24 594 Жидичин . . . 5. Р. л. 84 61
553 Дубляни . . . . 7. О. л. 988 27 595 Жижниківці 8. 1. к. 623 19
554 Дубники* . . . 5. В. в. 412, 433 13 596 Жилинці . . . 8- N. к. 223 10
555 Дубне місто 7. N. л* 178 ;488 597 Житани . . . 5. С. в. 250 37
556 Дубне . . . . в. 270 ) 598 Житин Великий 6. 1.. л. 533 93
557 Лубенська Воля в. 271 { ї ї 599 Житин Малий . 6. 1. л. 515 39
558 Дубова . . . . 3. О. в. 6 45 600 Житинці . . . 9. Р. (}. к. 328 22
559 Дубрівка місто 7. Р. л. 382 112 601 Жмудче . . . 4. Г. л. 1036 42
560 Дубровиця . . 7. М. ! л. 354 10 602 Жолкині7 . . . 3. к. л. 706 6
561 Дуліби . . . . 6. М. : Л. 1240 54 603 Жолоби . . . 8. N. к. 4 73
562 Дуліби . . . . 4. С. В. 416 36 604 Жолобів . . . 5. Р. л. 65 30
563 Дулібська Воля 4. С. в. 417 11 605 Жолобки . . . 8. Л. к. 530 50
564 Дунаїв . . . . 8. N. к. 10 43 606 Жолобне . . . 7. Р. л. 44'і 91
565 Дуилінки . . . 6. о . л. 483 44 607 Жолудське . . 3. к. л. 700 59
566 Духче . . . . 4. Р. л. 1040 24 608 Жолудське . . 3. К> л. 679 11
567 Дьогтів . . . . 5. В. в. 129 33 609 Жоравичі . . . 5. N. л. 719 27
568 Дюксин . . . . 5. К, л. 976 105 610 Жоравники я 7. Б. л. 1153
569 Дядковичі . . 6. Л. л. . 559 54 611 Жорнищі . . . 6. N. л. 652 78
570 Дядковичі . . 6. Л. л. Ь307, 1343,\ 42 612 Жорнів місто . 6. Л. л. 555 150

1 1390 і 613 Жуків місто . 6. .1. л. 595 33
571 Д як ів ................ 7. к. 209 18 614 Жуків старий . 6. Л. л. 599 38
572 Дятелівка . . . 7. N. к. 207 20 615 Жуків . . . . 7. N. к. 203 75
573 Ємці1 . . . . 10. Р. І*. 72 616 Жуківці . . . 9. Л. к. 592 20
574 Ж абка2 . . . . 5. О. І л. 87 617 Жуковець . . 6. Е. л. 22 31
575 Жабокрики * . 7. О. І к. /657, 792,» 52 618 Журавець9 . . 5. О. в. 188

і 1795, 797 і 619 Заболоттє . . 3. Л. л. 685 55
576 Жа<5че . . . . 7. Е. | л. 71 21 620 Заболоттє . . . 7. Н. к. 704 6
577 Жабче4 . . . 9. О. 1 к. 51 621 Заболотні . . . 5. Р. л. 606 8
578 Жаврів . . . . 6. М. І л. 779 60 622 Заболотні10 . 6. Н. л. 808
579 Жалин . . . . 5. К. л. 173 } 623 Заболотні. . . 6. В. в. 232 22
580 Жалинська Во 51 624 Забороль . . . 6. 1. л. 1335, 1416 12

ля ................ 5. К. л. 174 } 625 Забороль . . . 6. Р. л. /1225, 1226,\ 43
581 Жалинка . . . 6. М. л. 780 37 1227
582 Жашкевичі . . 6. С. в. 236 66 626 Забужани . . . к. 697, 707 23
583 Жданчин . . . л. 781 38 627 Завадинці . . 8. М. к. 273 21
584 Жджари . . . 6. В. в. 251 45 628 Заваличі11 . . л. 162
585 Жджарки . . . 6. В. в. 252 15 629 Завалійки12 . . 11. к. ь. к. 435
586 Желинів . . . 5. В. в. 46, 421 13 630 Заваллє . . . . 7. Л. л. 213 12
587 Желізниця . . 6. N. л. 452 34 631 Завидів . . . . 7. 1. л. 250 15
588 Ж елізці5 . . . 5. О. л. 88 632 Завидів 13 . . . 6. с. в. 49
589 Желудки . . . 8. О. к. 314 11 633 Завизів 14 . . . 6. 1. л. 1133, 1136 6
590 Жемелинці . . 9. 1. к. 633 59 634 Завистівка . . к. 327 8
591 Жеребилівка 6 . 6. О к. 442 635 Загайні . . . . 6. Б. в. 203 13
592 Жеребки Нові. 10. 1. к. 112 19 636 Загайні . . . . 8. Л. к. 710 59
593 Жеребки Старі. 10. 1. к.

■
111 29 637 Загір’є . . . . 9. О. к. 452 37

1 60 димів разом з Баглаями
2 7 димів разом з Желізцями.
3 Не видно чи це Жабокрики Великі, Малі. До того е ще 95 димів разом з Ситним і Лосятином.
4 36 димів з Капустином.
5 Сім димів разом з Жабкою.
6 46 димів разом з Еилівкою.
7 Частина.
8 58 димів разом з Волицею.
9 41 дим разом з: Старим релом і Дмитрівкою.

10 290 димів разом з Мабином, Уєздцями, Борллином, Пелжою, Ставищем.
11 13 димів разом з Лопушками.
32 70 димів разом з Курниками, Кривачинцями, Промною.
13 55 димів разом з Деречином.
14 Та ще 18 димів разом з Бухаровим.
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638 Загірці . . . . 9. К. к. 1881, 882л 15 683 З б у ж .................
Звиждж . . .

5. к. л. 125 34
1883, 884, < 684 5. к. л, 132 22

639 Загірні . . . .
885 685 Звірів . . . . 5. в . л. 839 56

7. Н. л. 237 12 686 Звягель місто . 6. <?. л. 380 451
640 Загірці . . . . 8. К. л. 349 26 687 Зданівка . . . л. 393 4
641 Загірці . . . . 7. Н. л. 1058 13 688 Здолбиця . . . 7. к. л. 258 150
642 Загорів . . . . 6. Б. в. 209 69 689 Здолбуново . . 6. к. л. 259 2а
643 Загоровська Во

4. в .
690 Зелена . . . . 9. М. к. 233 9

ля ................ л. 1016 11 691 Зелеца . . . . 10. 1. к. 540 17
644 Загоровщина . 6. К. л. 1312 13 692 Зелжа . . . . 5* к. л. 580 6
645 Задиби . . . . 4. Б. в. 92 88 693 Зелове . . . . 1. С. в. 15 10
646 Заєчиці . . . . 6. Б. в. 118 40 694 Зенькі Ближчі. 8. к. к. 287 16
647 Зайчівка . . . 3. Р. л. 902 3 695 Зеньки Дальші. к. 286 18
648 Закриничче . . 7. О. л. 375 30 696 Зимно . . . . ! 5. С. в. 136 41
649 Закриничче . . 8. Ь. л. 1103 10 697 Злотолин . . . 4. к. л. 148 78
650 Закриничче . . 9. N. к. 182 49 698 Зміїнець . . . 5. р. л. 607 15
651 Закружці . . . 8. М. к. 284 12 699 Зміїнець . . . 5. р. л. 1112 17
652 Залав’є . . . . 6. в . л. 566 49 700 Знесеннє . . . 7. Н. л. 191 15
653 Залісці . . . . 5. Р. л. 284 7 701 Зносичі . . . . 4. М. л. 168 29
654 Залісці . . . . 4. D. в. 97 36 702 Зобрин . . . . 5. л. л. 977 45
655 Залісці . . . . 4. С. в. 146 13 703 Зожів4 . . . . 6. к. Л, 906
656 Залісці . . . . 9. Н. к. 497 174 704 Зозулинці . . 6. ь. л. 271 10
657 Залісці . . . . 8. Л. к. 474 43 705 Зозулинці Ве
658 Залужже . . . 7. Л. л. 224, 225 15 ликі 5 . . . . 10. М. к. 121
659 Залужже . . . 8. Л. к. 603 33 706 Зозулинці Малі 10. М. к. 134 6
660 Залужже . . . 8. 1. к. 652, 653 52 707 Золотіїв . . . 6. к. л. 513 48
661 Залучче . . . к. 219 10 708 Золочівка . . . 6. р. л. 9 67
662 Залюбеч . . . 4. О. л. 926 43 709 Зубарі . . . . 8. N. к. 242 18
663 Залюбівка . . 7. Л. л. 197 14 710 Зубівці . . . . 9. м. к. 181 18
664 Замлиннє . . . 7. Л. л. 43 7 711 Зубільне . . . 5. Е. л* 869, 1420 44
665 Замличі . . . . 6. С. в. 234 39 712 Зубове Село . к. 244 33
666 Западинці1 . . 10. N. к. 137 713 Зубовіцина . . 7. о . к. 211 36
667 Зарічче . . . . 4. Л. л. 690 5 714 Зульна . . . . 3. Ь. л. 166 5
668 Зарічче . . . . 6. Л. Л> 557 76 715 Іваниничі . . . 7. *1. л. 236 9
669 Зарічче2 . . . 3. О. в. 162 716 Іваницька Воля в. 261
970 Зарубинці . . 10. Н. к. 406 32 717 Іваничі7, 8 . . 6. С. в. /258, 265,1 37
671 Заруддє . . . 7. Л. Л. 39 25 { 260 /
672 Заруддє . . . 10. Н. к. 400 14 718! Іванковичі . . 6. Н. л. 214 23
673 Заруддє . . . 10. О. к. 479 4 719 І Іванівці . . . . к. 398 23
674 Заруддє . . . 9. Н. к. 491 39 720 і Іванківці . . . 9. 0 . к. 361 33
675 Заслав місто . 8. М. к. 155, 251 875 721 і їваннє . . . . 7. н. л. 182 77
676 Застав'є . . . 6. N. л. 457 48 722 Іваннє 9 . . . . 9. 0 . к. 586
677 Затурці . . . . 5. Е. в. 219, 220 1107 723 їваннє10 . . . 8. о . к. 656 41
678 Защитів . . . 6. О. в. 1406, 432 | 15 724 Іванчиці . . . 5. л. 1265 43
679 Збараж місто 10. Н. к. 372, 779 518 725 Івачів . . . • 10. О. к. 476 45
680 Збитин . . . . 7. Л. л. 203 31 726 Івачків . . . . 10. К.Ь. л, 814, 815 44
681 Зборишів . . . 7. Е. л. 1191 16 727 Івашківці . . . 10. н. к. 397 38
682 Зборишів дру 728 Івашківщина . 6. <3. л. 383 17

гий ................ л. 1192 17 729 Ігнатків . . . . л. 1369 10

1 88 димів разом з Глюнками.
3 36 димів разом з Лапневичами.
3 Та ще де що в частині Менкіського.
* 53 дими разом з обома Олексинами.
5 116 димів разом з Шмирками.
6 29 димів разом з Старими Іваничами.
7 Га ще 31 дим разом з Деревинєм.1* 29 димів разом з Волею Іванівською.!9 Волость Андріївська.

10 Тепер Пусте їваннє.
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730 Із ів .................... 5. в. в. 310 37 772 Карпилівка7 . 8. о- к. 658
731 Іл л ін ................ 6. 1. л. 551 33 773 Карпівці . . . к. 359 12
732 Ілляшівка . . . 7. к. к. 699 23 774 Качин8 . . . . 3. о. в. і 256, 344,) 93
733 Ілпень . . . . 6. к. л. 541 12 { 346, 408, \
734 Ілпибоки . . . 7. в . л. 990 12 І411, 404 1
735 Ільківці . . . . 9. к. к. 860 13 775 Кащинці . . . 8. к. к. 616 26
736 І н ч а ................ л. 448 35 776 Квасилів . . . 6. к. л. 510 28
737 Іршики . . . . 9. р. к. 22, 349 29 777 Квасів . . . . 7. о. л. 83 49
738 Ісерна . . . . 8. к. к. 290 21 778 Киверці . . . 5. й . л. 1194 75
739 Кадлубищі . . л. 758 13 779 Кидри . . . . 3. 1. л. 165 29
740 Казимірів місто. 4. 1. л. 664 50 780 Кикова . . . . 7. с>. л. 384 43
741 Каламаринка . 10. N. к. 57 20 781 Килікіїв місто . 6. N. л. 411 109
742 Каленичі . . . 8. О. к. 304 37 782 Киселин місто. 5. О. в. 135 72
743 Калетинці близ- 783 Киселі . . . . к. 367 33

чі . . . . . 8. 1. к. 620 22 784 Киселі9 . . . 9. р. к. 62
744 Калетинці даль 785 Киянка . . . . 7. о . к. 400 115

ші ................ 8. к. к. 618 21 786 Кімнатка . . . 8. в , к. 664 16
745 Калинівка . . в. 394 8 787 Клєвань місто. 6, л. л. 569 306
746 Калинівка . . к. 237 8 788 Клевецьк . . . 4. с. в. 14 41
747 Калинівка . . 9, р. к. 345 9 789 Клембівка . . 8. м. к. 253 28
748 Калитинці . . 8. М. л. 318 18 790 Клепачі . . . . 7, N. л. 356 52
749 Калусів . . . . 6. В, в. /257, ЗООд 33 791 Клепачів . . . 5. в . л. 86 23

1302, 303 » 792 Клечани . . . 6. й. л. 842 17
750 Кальнятичі . . 6. о . л. 501 13 793 Клечковичі . . 4. с . в. 41 3
751 Каменка1  ̂ . 6. о. л. 449 794 Клецька Велика 6. О. л. 413 1 110
752 Каменка . . . 6. р. л. 473 18 795 Клецька Мала . 5. N. л. 414 і і 1о
753 Каменка . . . 5, м. л. 659 35 796 Клинини . . . 10. 1, к. 554 19
754 Каменка . . . 8. N. к. 159 14 797 Клітна10 . . . 10. М. к. 129
755 Каміниця2 . . 7. н, к. 702 798 Клітенка . . . 10. М. к. 128 9
756 Камінна гора . 4. н. л. 994 54 799 Клодниця . . . 4. Б. в. 25 9
757 Камінь-Кошар- 800 Клопотівка . . к. 194 9

ський . . . 2. Е. в. 169 322 801 Клопочин . . . 6. С. в. 192 10
758 Канівка . . . . 11. К. к. 427 14 802 Клубочин . . . 5. Н. л. 636 28
759 Каноничі . . . 3. К. л. 966 45 803 Клюбачі . . . к. 305 5
760 Кануни . . . . 6. <3. л. 388 24 804 Клюск . . . . 4. Б. в. 348, 350 \
761 Капустин . . . л. 367, 1209 31 805 Клюска Воля . 4. С. Б. в. 349, 351 <
762 Капустин3 . . 9. о. к. 50 806 Кнереут . . 6. Н. л. 11297,1298', і 20
763 Капустинці . . 10. н. к. 401 24 \ 1299 (
764 Карабіі'вка 4 . . 9. ь. к. 630 807 Княгинін . . . 7, Л. л. 34 124
765 Караєвичі . . . 6. к. л. 525 28 808 Княгинін . . . 5. Р. л. 288 41
766 Карасин5 , . . 3. в . її 718 809 Княгинін11 . . 7. й . л. (1091, 1331,1 20
767 Карасин . . . 3. Е. •и.

її 168 ЗО {1379, 1364,}
768 Карпилівка * . 5. Л. о.

п 645 28 І. 1425 1
769 Карпилівка6 . 6, К. <11 • 

тт 1070 810 Княгинін . . . 6. л.
770 Карпилівка . . 9. О. л. 366 27 811 Княже18 . . . 7. С. л. 666
771 Карпилівка . . 8, К. к.

л. 351 25 812 Княже13 . . . 6, Р. л. 477

1 56 димів разом *з Горбашами.
2 41 дим разом з Микитичами і Підлужним.
3 36 димів разом з Жабчем.
4 120 димів разом з Теофіполем, Новоставцями, Кунчою.
5 217 димів разом з Маневичами і Городком.
6 65 димів разом з Понебилєм и Рогачовим.
7 28 димів з Ситним.
8 Та ще 3 дими разом з Личинами.
9 11 димів разом з Писарівкою.

10 34 дими разом з Сорокодубами.
11 Та ще 103 дими разом з Ярославичами, Підлісцями, Городницею
12 51 дим разом з Фусовим.
13 47 димів з Кудиновичами і Молодьковим.
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813 Княже . . .
814 Княже . . .
815 Князь село .
816 Кобиллє . .
817 Кобиллє . .
818 Кобильне . .
819 Коблє . . .
820 Коблин . . .
821 Кобче *
822 Кобче . . .
823 Ковель місто
824 Когильне . .
825 Кожушки . .
826 Козак . . .
827 Козачки . .
828 Коззя . . .
829 К озин1 . . .

830 Козин . . .
831 Козин місто
832 Козин Став .
833 Козлин місто
834 Козлиничі
835 Козлиничі
836 Козлів . . .
837 Козятин . .
838 Кокорів . .
839 Колдирів3 .
840 Колесець . .
841 Колесники 4 .
842 Колки місто
843 Колки старі .
844 Колки 5 . . .
845 Колмів . . .
846 Колмовичі .
847 Коловерть .
848 1 Колодеж . .

X
я — о с2  ЯЙ а

850
851
852
853
854
855

Воля . . . 
Колодежне . 
Колоденка 
Колоденка . 
Колодії . . . 
Колодне місто 
Коломля . .

6. Р.

4. М.
6. О. 

10. О.
9. Н.

7. Н.
5. ?, 
5. О.
4. О.
5. С.
7. Р.
6 . О. 
9. К.
8. Р.
8. Ь.

5. Р.
7. в .

6 . І .
3. л.
4. Е, 
6. Б.
6. Б.
8. Н. 
6. і.
9. І . 

6—7. І .
4, Н. 
4. Н.
9. М.

. 7. Е.
7. Е.
6. N.
7. Р.

7. Р.
6. К.
3. Н.

9—10. Н. к
7. М. л

>>мОX
со

л*4
о
о
га *

391 
1321, 1322 

740 
447 
143 
485 
642 
762 

1047 
1193 

5 
216 
387 
419 
449 
778 

( 827, 8251 
\ 829 ?

1204 
654 
102 

519, 520 
672 
165 
117 

11(53 
798 
573 
421 

1258, 1262
710
711 
126

1190
311
454

72

654
653
396
517
707
482
329

32
16
28

106
46
36
32 
19 
10 
16

416
44
19
74
9

24 
11

25 
155

З
250

25
81
15 
5

34
70
23
24 

468
61

22
7

90
84

16
25 
17 
74
33 

146
32

856
857
858
859
860 
861 
862
863
864
865
866
867
868
869

870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880 
881 
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899

Назва

поселення

Колосова . 
Колпите . 
Колпитів . 
Комарин®. 
Комарів7 . 
Комарів 
Комарівка 
Комарівка 
Комарівка 
Комарівка 
Конахівці • 
Конюхи . 
Конюхи . 
Копиль . .

Копитків . 
Коптевичі 
Кораблиіці 
Кордишів . 
Корець місто 
Корист . . 
Коритищі . 
Коритне . 
Коритне . 
Коритниця 
Корито . . 
Корначівка 8 
Корниця місі 
Корнін . . 
Коррв’є 10 . 
Корост . . 
Коростова 
Коростова 
Коростова 
Коростова 
Коростятин 
Корсин 11 
Корсів . 
Корчик12 
Корчин . 
Корчівка 
Коршилівка 
Коршів . 
Коршів . 
Коршовець

СЗ%
<и ^  — О с 3̂ аз ^  3=

* £оЯ е*а ои є?
,о і 2 % « «§ї «з со

25«еї
О
оК

8. н. к. 11 18
6. N. О л. 417 17

6. О. в. 368, 371 42
9. Н. к. 578
3. Б. в. 77
4. Н. л. 701 22
7. м . л. 335 16
8. м . к. 663 48
8. н. к. 805 7

к. 208 19
к. 498 30

7. 3. л. 210 38
6. 0 . в. 287 80
4. н . л. і 932,1015а 

Ч 1030, 1046 ь
56

7. 1,. л. 1245 46
6. К. л. 526 22
6. ,1. л. 211, 212 44
8. 3. к. 532 35
6. о . л. 407 1124
6. N. л. 488 101
7. Р. л. 478 51
8. ь. л. 323 29
7. р. к. 799, 829 39
6. о . в. 212 89
6. н. л. 566 25
9. 3. к. 525
8. ь. к. 626, 886 100
6. к, л. 508 62

ч
ь.
ь.

к.
л.

643
136 81

7. 1. л. 274 62
7. N. л. 352 13

10. к. к. 547 34
к. 676 9

6. м . л. 751 66
4. р. л. 1042
8. р. к. 776 41
7. о . к. 215 14
5. к. л. 579 14
9. м . к. 110 31
9. н . к. 568
7. к. л. 243 35
6. р. л. 307 52
6. р. л. 53

і
19

1 Та ще 39 димів разом з Радогощею.
2 В місті димів 219, на стариках 31.

Дерев’яне і Колдирів—одно село тепер.
4 Та ще 21 дим разом з Вільгором, Черняховим та У гольцями.
6 41 дим разом з Строками.
6 Волость Таразька, всі дими волості подані разом.
7 80 димів разом з Соловйовим, Нецями.
8 43 дими разом з Голубим і Шилами.
е Та ще 7 димів разом з Окнінами.

10 Абр. Сей юти подано димів за ряд сіл разом.
11 24 дими разом з Літогощею.
12 Чи не Красний Корець?
13 Волость Андріївська, всі дими волості подані разом.
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900 Косарі . . . . 10. К. к. 380 16 943 Краснолука5 9. J. к. 789
901 Косарів . . . . 6, Н. л. 231 36 944 Краснопіль мі
902 Косинів . . . 6. О. л. 444 85 сто ................ 8. G. к. 724 140
903 Космачів . . . 4. L. л. 907 48 945 Красносілка . . 7. N. л. 340 12
904 Костенедь . . 9. О. к. 47 2 946 Красносілка . . 8, О. к. 747 9
905 Костенець . . 7 / J. л. 226 10 947 Красносілка6 . 9. О. к. 82
906 Костюхова Воля 3. Н. л. 1020 65 948 Красносілка7 . 6. М. л. 1370
907 Коськів . . . . 9. О. к. 92 99 949 Красносілка . . 10. J. к. 402 53
908 Котелянка . . 8. а . к. 321 65 950 Красностав мі
909 Котечин . . . к. 225 36 951 сто ................ 7. О л. 370 383
910 Котів . . . . . 5. Н. л. 561 79 Кратівці . . . 10. J. к. 385 31
911 К отів................ 6. L. л. 773, 800 82 952 Крачанівка . . 9. О. к. 368 19
912 Котівка . . . . 7. N. л. 365 1 953 Кремеш . . . 6. Д. в- , 202, 210, 40
913 Котова Воля . 5. Н. л. 562 24 954 Кремінець місто 8. Н. к. 1, 23, 27, 1224
914 Котова Воля . л. 921 7 729, 791,
915 Котюржинці. . 9. L. к. 135 24 816, 843,
916 Котюржинці. . 10. N. к. 150 51 846
917 Котюржинці. . 9. J. к. 511 43 955 Кремінчуки . . 9. N. к. 98 4
918 Коханівка . . . 8. Р. к. 303 30 956 Кречевичі . . . 3. Е. в. 157 68
919 Коханівка1 . . 9. Н. к. 515 957 Кречківці . . . к. 216 8
920 Кошар— новий. 4. С. в. 142 62 958 Кривачинці9 . 11. L. к- 541, 437 15
921 Кошар старий. 4. С. в. 141 81 959 Кривичі Великі 6, J. л. 1295 1
922 Кошатів . . . 6. К. л. 529, 530 13 960 Кривичі Малі . 6. J. л. 1296 і ZO
923 Кошелів . . . к. 634 24 961 Кривін . . . . 7. М. л. 328 142
924 Кошелів . . . л. 1303 19 962 Кривлін1*. . . 4. F. л. 1033
925 Кошелівка . . 10. М. к. 668, 720 12 963 Кривовулька11 9. L. К- 642
926 Кошів . . . . 6. Е. л. 21 54 964 Криволука * . 8, М. к. 255 14
927 Кошлаки . . . 10. К. к. 412 86 865 Криворудка . . 9. М. к. 264 4
928 Кошлачки . . к. 413 27 966 Кривчики . . . 9. Н. к. 513 17
929 Кошмаківська 967 Крилов . . . . 6. N. л. 427 81

Воля . . . . л. 681 7 968 Кричельське . 3 - 4 .  L. л. 117 127
930 К раїв ................ 7. L. л. 239 33 9Ь9 Кропивна . . . 9. М. к. 228 23
931 Краснлів місто. 10. N. к. 136 280 970 Кропивщина . 6. В. в. 135 9
932 Красилів місто2 6. Р. л. 409 231 971 Кругель . . . 3, С. в. 145 49
933 Крясилівка3 . л. 1048 972 Круголець . . 8. D. к. 599 15
934 Красі в . . . . 7. Е. л. 297 31 973 Крупа . . . . 6. G- ;л. 560 89
935 * Красна Воля . 4. J. л. 1109 24 974 Крупець місто. 8. F. і к. 748 80
936 Красна Воля . 3. D. в. 35 13 975 Крупець . . . 7. М. :л. 330 34
937 Красне . . . . 5. G. л. 4 32 976 Крутнів12. . . 9. G. к. 571
938 Красне . . . . 6. а л. 500 64 977 Крухиничі . . 5 -6 .  Д. в. 113 63
939 Красний Брод. л. 802 12 978 Кудиновичі13 . 6. Р. л. 475, 398 11
940 Красний Корець 979 Кудлаївка 14 . . 9. J. к. 557

місто4 . . . к. 156 331 980 Кудринка. . . 5. М. л. 782 10
941 Красний став 5. J. л. 577 9 981 Кузьмин місто . 10. О. к. ЗО 125
942 Краснодуб’о . 3. с. в. 144 16 982 Кузьминці . . 9. М. к.

і

263 5

1 40 димів разом з Гнідавою.
2 Чи не теперешня Красилівка?
3 16 димів з Передзамчем.
4 Чи не Корчик?
5 70 димів разом з Татаринівцями, Якимівцями.
6 33 дими разом з Сахнівцями і Остриківцями. 3 х* V A \
7 38 димів разом з Чудницею і Володимиркою. * к  і \
8 Тоді називався Хлапотин. i f \  1 Ś  і
9 Та ще 70 димів разом :з Завалійками, Курниками, Промною. " ^  І?/І
10 40 димів разом з Мірином і Рудною.
11 Подане число димів разом за ряд сіл.
12 Волость Андріївська, всі дими волости подані разом.
13 Та ще 47 димів разом :з Молодьковим і Княжим.
14 92 дими разом з Янківцями і Підгайшши,
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37
1028 Лаврів . . . . 6. Р. л. ( 861. 998,) 

П177, 1347/ 
1 1271 7

1̂24

8. Н. к. /738, 741Д 32 1029 Лагодинці . . 10. N. к. 44 11
\ 742 / 1030 Лагодівка. .. . • 6. в . л. 293 2

4. Н. л. 702 ЗО 1031 Ладиги . . . . 9—10 Р. к. 346 16
5. Р. л. 70,6 67 1032 Лажева . . . . 10. Р. к. 68 ї 15
4. С. в. 101 27 1033 Лазучин Вели 55
9. N. к. 43 12 кій ................ 9. 1. к. 115 13

9—10. N к. 42 6 1034 Лазучин Малий 9. 1. к. 114
8. 1. л. 1100 176 1035 Ланівці місто . 9. К. к. 695, 705 33
7. К. л. 242 106 1036 Лапневичі8 з. д. в. 161
9. Ь. к. 631 1037 Ласків . . . . 5. В. в. 318, 386 33

л. /1239Д 15 1038 Лашки . . . . 9. N. к. 95 8
\1233 / 1039 Лашки . . . . 10. О. к. 60 21

5. Д. в. 63 47 1040 Лебеди . . . . 7. К. л. 240 28
9. Р. к. 325 71 1041 Левковичі . . 9. в . к. 880 12
3, 1 . л. 610 24 1042 Левятин9 . . 8. Р. к. 734
9. О. к. 459 5 1043 Ледухів . . . . 8. О. к. 725 163
7. Ь. л. 48 14 1044 Ледянка . . . 9. М. к. 2д5 2

10. К. к. 555 49 1045 Лежехів . . . 5. Д. в. 280 4
7. Р. л. 403 59 1046 Лемешів . . . 6. Д. л. 1162 13

10. Н. к. 388 5 1047 Ленківці . . . 8. N. к. 93 44
11. Ь. к. 436 1048 Лепесівка . . 9. К. к. 440 81
6. М. л. 795 52 1049 Летчана . . . 6. Н. л. 621 70

5—6 Р, л. 799 224 1050 Лешнів місто . 8. Р. к. 774 33
8. 1, к. 622 16 1051 Лещана . . . . 9. N. к. 177 29
6. К. л. 1217 59 1052 Л и п а ................. 7. Р. л. 951 45
4. С. в. 1*03 37 1053 Л и п а................ 7. Л. л. 1055 26
9. Р. к. 335 53 1054 Липки . . . . 6. М. л. 547 90

10. Л. к. 682 1055 Липляни . . . 5. Р. л. 92, 1409 16
9. X к. 503 21 1056 Липна . . . . 4. Л. л. 137 46
5. Е. л. 15 2 0 1057 Липне . . . . 3. л. л. 957 38

І 6. Д. в. 208 30 1058 Лиса гора . . к. 259 14
! 8. Л. к. 602 40 1059 Лисин . . . . 7. Р. л. 1075 43
! 10. Л. к. 678 1060 Лисинці . . . 6- о . к. 107 12
і 6—7 0 . л. 434 56 1061 Лисичин . . . 10. л. к. 396 64
| 7. Е. л. 986 31 1062 Лисиця . . . . 7. М. л. 347 54
1 4. Е. л. 820 21 1063 3 н . л. 671 51

9. О. К- 38 1 1064 Лисогірка . . . 9. К. к. 448 15
6. С. в. 197 13 1065 Листвін . . . . 7. Л. л. 199 52
6. Е. л. ЗО 1066 Литва . . . . 6. Е. л. 14 27
9. М. к. 230 4 1067 Лихачівка . . 6. в . л. 294 6
9. Н. к. 559 103 1068 Личини 10 . . . 3. Д. в. 345, 405 3

10. 1. к. 553 14 1069 Лички . . . . 5. О. л. 1084 35
8. Р. к. 362 303 1070 Лиш ів11 . . . 6. С. в. 128

л. 910 4 1071 Лище . . . . 6. О. л. 28 40
9. N. к, 106

1
15 1072 Лище . . . . 4. в . л. 927 45

983
984

985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999 

1000 
1001 
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010 
1011 
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020 
1021 
1022
1023
1024
1025
1026 
1027

Кукли . 
Кукольська Бо 

ля . . .
Куликів .
Куликовичі 
Кульчин . 
Кульчин . 
Кульчини . 
Кульчинки 
Кунів місто 
Кунін . . 
Кунча1 . .
Кунятків2
Купичів 
Купчинці . 
Кураш . . 
Курганівка 
Курганки . 
Курилівка 
Курмань . 
Курники . 
Курники3 
Курозвони 
Курчиці місто 
Кур'янки 
Кустин . 
Кустичі 
Кустівці 
Кустівці 5 
Куськівці . 
Кути . .
Кути . .
Кути . . 
Кутищі6 
Кутки . . 
Кутрів . 
Кухарі . . 
Кучівці . , 
Кучків . . 
Кучкоровець 
Кучманівка 
Кушлін . . 
Кушьірівка 
Лабунь місто 
Лавринівка 
Лавринівці

1 Димів разом з Теофіполем, Новоставцями, Карабіївкою.
2 Та ще 60 димів разом з Бугрином і Підліською Волицею.
3 Разом з Завалійками, Кривачинцями, Промною.
4 Тоді називалися „Сокол*.
5 95 димів разом з Верещаками і Паньківцями.
в 62 дими разом з Люлинцями і Хижниками.
7 17 димів разом з Черчицями.
8 36 димів разом з Заріччем.
9 Подані дими разом за ряд сіл.

10 Та ще 3 дими разом з Качином.
11 54 дими разом з Орищем.
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1073 Лідава - . . . 7. К. л. 275, 276 31 1109 Лучники . . . 8. N. к. 226 14
1074 Лідавка . . . . л. 368 6 і»Г* Г А І АО І
1075 Лізяна . . . . 4. М. л. 742 20 5 8 , 5 9 ,1 0 3 , !« л#7 1 /\А І
1076 Л інев ................ 6- Е. л. /1142,1143, \ 

11144,1145 *
63 1110 Луцьке місто . 6. Е ^ . л. 107, 109, і 

ПО, П І, 
1199, 1064,

546

1077 Ліски1 . . . . 8. К. к. /822, 857,» 13
і 869, 871 1

9. <3.
1208, 1373 І

4451078 Л ітин ................ 4. Д. в. < 227, 388, і 59 1111 Любар місто . к. 358
1419, 362 ( 1112 Любахи . . . 3, Л. л. 687 24

1079 Літовіж місто . 6. В. в. 106 107 1113 Любаша . . . 5. 1. л. 126 92
1080 Літовіще . . . 8. І. к. 600 21 1114 Любаша . . . 5. Ь. л. 789, 798 128
1081 Літогоща2 . . 4. Е. л. 822, 1043 17 1115 Любещина . . л. 948 8
1082 Лішня3 . . . . 7. й. л. <989,1326,. 

і  1399 і
31 /1169, 1401, 

1403, 1404,
1083 Лішня 4 . . . . 8. Н. к. <844, 841, і 

1 879 1
9 1116 Любитів . . . 4. Е. л. } 866, 875,

11357, 1358/ 103

1084 Лішня . . . . 6. В. в. 109 21
Любитівська

[1360, 1402
1085 Ловищ е5 . . . 5. Е. в. 182 1117

4. Е. 11701086 Л о з и ................ 9. Н. к. 495 41 Воля . . . . л.
1087
1088

Лозична . . . 
Лозки . . . .

8. О. 
3. Л.

к.
л.

746
698

16
28 1118 Любче . . . . 5. Е. л. і 1214,1421// А Ґ* Т* ЛЛЛ V

46

1089 Лозова . . . . 10. Н. к. 387 41
8. Л.

(465, 862, ]
681090 Лозова . . . . 10. К. к. 429 14 1119 Людвищі . . • к. |  831, 849, >

1091 Локачі місто 6 . 6. д. в. 110 187
7. 1 .  
9. Л.

[ 850, 851 )
531092 ЛомачМська 

Воля . . . . 3. Е. в. 159 17
1120
1121

Людчин . . . 
Люлинці11 . . .

л.
к.

60
679

1093 Лонівка . . . л. 1423 10 1122 Лютерівка . . 8. М. к. 26 22
1094 Лопавши . . . 7. Е. л. 1074 46 1123 Лютерівка12 • . 10. М. к. 131

331095 Лопушки7 . . л. 163 1124 Люхче . . . . 3. м. л. 167
1096 Лопушна . . . 8. М. к. 257 7 1125 Ляхів . . . . 6. с. в. 339 33
1097 Лопушна8 , . 9. Л. к. 523 1126 Ляхів . . . . 8. К. л.к 813, 835 57
1098 Лопушне9 . . 9. О. к. 572 1127 Ляхівці місто13. 8—9. 1. к. 611, 612 355

1 583, 855,1 1128 Ляшки місто . 7. С. л. 1278 40
1099 Лосятин10 . . 9. О. к. І 736, 737, } 

і. 726, 794,}
66 1129 Майків . . . . 6. М. л. 784 82

1130 Маковичі . . . 5. Д. в. 279 32
1131 Макотерти . . 6. Л л. 601 41

1100 Лотівка . . . . 8. О- к. 205, 456 102 1132 Малин14 . . . . 6. н. л. 804
101101 Луб’янки гірні. 

Луб’янки нижні
10. л. к. 392 ЗО 1133 Малинки . . . 9. М. к. 118

1102 10. л. к. 391 53 1134 Малишівка . . 10. & . к. 477 38
1103 Лудин . . . .  

Лукарівка . .
5. А. в. 426 103 1135 Малишівка . . 9. Р. к. 350 6

1104 6. Н. л. 215 3 1136 Малів . . . . 6. Е. л. 1018 23
1105 Л у к ів ................

Луковичі . . .
4. О. л. 1013 24 1137 Мальки15 . . . 9. О. к. 77

181106 6. С. в. 126 29 1138 Малятин . . . 6. М. л. 748
1107 Лучиці . . . . 6. О. л. 1002 22 1139 Манастирське .

10. 1.
л. 548 26

1108 Лучиці . . . . 5. О. л. 472 68 1140 Маначин місто. к. 535 301

31 Та ще 4 дими разом з Садками; 47 димів разом з[ Перерослим Садками, Окнінами.
2 Та ще 24 дими разом з Корсинєм.
3 Та ще 21 дим разом з Демидовим.
4 Та ще 3 дими разом з Андругою.
5 7 димів разом з Глуховицею.
і5 Вважаю за місто на підставі ах. XIX.
7 13 димів разом з Заваличами.
і* 128 дим разом з Пахинками.
і* Волость Андріївська, за волость всі дими подані разом.

10 Та ще 58 димів разом з Жабокриками і Ситним; та ще частина Мик. Лосятинського.
11 62 дими разом з Кутищами 1 Хижками.
12 29 димів разом з Василівкою.
13 318 димів в місті, 37 на стариках.
14 Всієї волості 290 димів.
15 25 димів разом з Волицею.
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1141 Манів . . . . 9. X к. 508 43 1188 Миловші . . . . 5. її. л. 55 45
1142 Манівці . . . . 9. N. к. 29 4 1189 Милостів . . . 6. X л. 917 60
1143 Манєвичі1 . . 3. й . л. 717 1190 Мильське. . . 4. Р. л. 946 40
1144 Мантин . . . . 7. Н. л. 975 12 1191 Мильське мі
1145 Манятин . 5. О. л. 379 15 сто 7 . . . . 6. К. л. І 1007 ^
1146 Маренін місто . 6. О. л. 412 85 1192 Мильське старе 6. К. л. {1427, 1008,} 112
1147 Марків Став . 6. С. в. 137 28 [ 1011 {
1148 Марківці . . . 10. м. к. 148 9 1193 Миляновичі мі
1149 Марківці . . . 9. N. к. 103 9 сто ................ 4. С. в. 12 98
1150 Марковичі . . б. Д. л. 612 50 1194 Милятин місто. 6. С. л. 11123,1131,» 48
1151 Марковичі . . 6. д. в. 289, 413 36 1 856 і
1152 Мартинів . . . л. 36 9 1195 Милятин . . . 7. М. л. 776 162
1153 Мартишківці2 . 9. X к. 685 1196 Мирків . . . . 6. Д. л. 1160 28
1154 Матвіївна . . . 5—6. М . л. 753 29 1197 Мирківці . . . л. 49 16
1155 Матвіївні3 . . 9. X к. 721 1198 Мировичі . . • 4. С. в. 102 21
1156 Матвійки . . . 4. X л. 1110 6 1199 Мирогоща . . 7. 1 л. 1054 65
1157 Матів4 . . . . 7. С. л. 857, 1127 12 1200 Мислін . . . . 7. Е. л. 296 39
1158 Мацевичі . . . 9. О. к. 41 9 1201 Мислова . . . 10. К. к. 432 8
1159 Мачулищі . . . 5. X л. 588 16 1202 Мислятин. . . 8. М. к. 256 42
1160 Маща . . . . 5. 1 . л. 147 63 1203 Митниці . . . 10. N. к. 139 20
1161 Медведівка . . 9. N. к. 102 5 1204 Митищі . . . . л. 999 29
1162 Медведівка . . 5. N. л. 730 29 1205 Митківці . . . 8. М* к. 254 20
1163 Медведівка . . 8. О. к. 312 34 1206 Михайлівна . . 8. в . к. 753 41
1164 Медвежже5 3. Н. л. 703 86 1207 Михайлівці . . 9. К. к. 447 21
1165 Медзьк І . . . 4. К. л. 141 55 1208 Михайлівці Ро
1166 Медзьк П . . . 4. К. л. 142 25 бочі . . . . 10. О . к. 88
1167 Медин . . . . 10. К. к. 379 12 1209 Міхайлівці Че
1168 Медисівка . . 9 -10 . 1 . к. 423 18 мериси 6) . . 10. О. к. 87
1169 Медків . . . . 6. К. л. 589 44 1210 Михалківська
1170 Межиліська Во Воля . . . . л. 1050 2

ля . . . . . л. 924 2 1211 Михалківці . . 7. Ь. *л. 778 30
1171 Межирич місто. 7. 1 . л. 252 313 1212 Михиївка . . . 6. Р. л. 474 48
1172 Межирич місто. 6. N. л. 410 326 1213 Михиринці . . 10. 1 . к. 113 8
1173 Мельниця місто 4. Р. л. 1032 153 1214 Михлін . . . . 6. Е. л. 1183 48
1174 Менчиці . . . 6. С. в. 140 10 1215 Михля . . . . 8. М. к. 276 35
1175 Мерва . . . . 7. Е. л. 985 37 1216 Михнів . . . . 8. М. к. 258 55
1176 Меречівка . . 7. N. к. 204 46 1217 Михнівка9 . . 9. Ь. к. 644
1177 Метельно . . . 6. Н. л. 620 78 1218 Мишів . . . . 6. С. в. 179 55
1178 М е ц і................ 9. N. к. 97 3 І219 Мищківці. . . 9. Н. к. 518 11
1179 Мизово . . . . 3. С. в. 228 141 1220 Мізоч Великий 7. К. л. 272 100
1180 Мизюринці . . 9. X К. к. 715 22 1221 Мізочик . . . 7. К. л. 245, 246 41
1181 Микитичі 6 . * 7. Н. к. 700 1222 Мільча . . . . 7. О. л. 1061 23
1182 Миків . . . . 5. Н. л. 1086 22 1223 Міньківці . . . 7. N. к. 198 74
1183 Миклаші . , . 9. 1. к. 640 42 1224 Мірин 10 . . . 4. Р. л. 1034
1184 Микулин . . . 6. Ь. л. 783 61 1225 Мірутин . . . 7. N. к; 212 41
1185 Микулин . . . 9. О. к. 365 51 ,226 Млинів . . . . 6. Н. л. 766 5
1186 Микуличі . . . 5. С. в. 291 56 {227 Млинівці . . . 8. Н. к. 6 22
1187 Микуличі . . . 5. В. в. 57 16 {228 Млинівці . . . к. 696, 706 48

1 217 димів з Карасином, Городком.
2 66 димів разом з Білкою і Плискою.
3 160 димів разом з Піщатинцями і Гридківцями.
4 Та ще 25 димів разом з Стрільчем.
5 Старе і Нове разом.
6 41 дим разом з Підлужним і Камяницею.
7 Тепер Новомильське.
8 Михайлівці Робочі, Михайлівні Чемериси разом з Мовчанами мали 57 димів.
й Подано число димів за ряд сіл разом.

10 40 димів разом з Кривліном і рудною.
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Млинівці . . . 
Мнішин . . . .

9. Н. к. 519 53 1271 Мстишин . . . 6. в . л. 291 40
6. м . л. 1368 24 1272 Мужиловичи . 6. о . л. 441 42

231! Мовчани 1 . . * 10. N. к. 89 1273 Мульчиці . . . 2. *1. л. 692 50
232 Мовчанів . . . 5. Д. в. 414 12 1274 Муравиця місто 6. в .  н . л. 972 140
233 Мовчанівка2 * 10. Л. к. 25 1275 Мураличі . .

6. 0 .
в. 435 4

234 Могильне. . . 5. С. в. 244 85 1276 Мхарів . . . . л. 438 70
235 Могиляни . . . 7. Ь. л. 33 36 1277 Мшакви . . .

8. 1.
л. 591 21

236 Можків3 . . . 6. Н. л. 567 1278 Мякоти . л. 321 69
237 Моквін . . . . 5. М. л. 759 79 1279 М’ятин . . . . 6. 1. л. І012 19
238 Мокіївці . . . 8. N. к. 171 57 1280 Навколиски . ■

4. й .
л. 854, 1122 19

239 Мокре . . . 7. О. Р. л. 377 24 1281 Навоз . . . . л. 1014, 1041 54
240 Мокре . . . . 7. Л. л. 230 28 1282 Навратин . . . 5. С. в. 249 16
241 Мокрець . . . 4. С. в. 237, 238 7772 1283 Нагорки . . . 7. Л. л. 198 

И250, 1252лІ « /\г* і 4 ЛАЛ І
15

242 Мокрець Вели

І 243
кий . . . .  

Мокрець Малий
8. М. к.

к.
277
278

58
16 1284 Надчиці . . . 6. в . л. *1254, 1306,; 

{ 1384, 1385,} 
1 1386 І

50

1244 Молодавка 4 . . 7. Л. л. 234
9. N. 81245 Молодьків 6. Р. л. 471, 484 51 1285 Нападівка . . . к. 96

1246 Молодьків5 . . 6. Р. л. 476 1286 Нападівка . . . 9. Л. к. 588 14
1247 Молодьків6 . . 9. К. к. 19 1287 Нараїв . . . . 7. Л. л. 45А а* « А /•% « 34
1248 Мольників . . 6. В. в. 375 19 1288 Нараі'вка* . . 7. М. л* 357, 361 24
1249 Мончинці . . . 10. м . к. 36 10 1289 Невірків . . . 6. М. N. л. 485, 545 88
1250 Мончинці Ве 1290 Невольне . . . 5. Е. л. 1400 10

ликі . . . . к. 37 14 1291 Негрибів . . .
8.

л. 222 6
1251 Морозів . 6. О. л. 422 30 1292 Немирів 10 . . к. 735

141252 Морозівка к. 428 14 1293 Немиринці . . 11. К. к. 433
1253 Москалівна . . 9. Р. к. 355 13 1294 Немиринці12 . 9. К. к. 18/ а А 1 А1 А \
1254 Москалівна . . 9. К. к. 416 45

5. Е.
| 953, 1212,1

231255 Москалівна . . 9. К. к. 638 31 1295 Немір . . . . л. Ц 1215 |
1256 Москвитянівка. 9. О. к. 461 12 1296 Немовичі . . . 3. М. л. І 122 ) 59
1257 Мосор місто7. 4. Е. л. 837 120 1297 Н е р и ................ 5. Д. в. 277 20
1258 Мосор . . . . 4. Е. л. 835 24 1298 Несвіч . . . . 6. Г. л. 995 68
1259 Мосорівці . . . 10. Н. к. 399 67 1299 Несухоїжі місто 3. Е. в. 151 193
1260 Мости . . . . 5. Є. л. 603 27 1300 Нетишин . . . І. м. л. 327 50
1261 Мостище8 . . 2. Д. в. 269 1301 Н ец12 . . . . 3. д. в. 79

151262 Мотилівка . . к. 313 27 1302 Нечаївка . ■ - 8. N. к. 172
1263 Мотрунки . . 10. о . к. 141 20 1303 Нижківці . . . к. 450 19
1264 Мочульки . . . 5. Д- в. 120 21 1304 Ниринці13 . .

8. Р.
к. 783

491265» Мощаниця . . 7. Л. л. 227 55 1305 Ничпали . . . к. 315
1266* Мощаниця . . 7. М. л. 47 85 1306 Німецьке . . . 5. Р. л. 61, 80 14
1267 Мощаниця . 5. Н. л. 632, 633 65 1307 Ніскиничі . . . 6. В. в. 312 37
1268\ Мощаниця біль 1308 Новаки . . . . 3. К. л. 965 21

ша ................ 7. Л. л. 190 82 1309 Нове село . . 9. N. к. 178 42
126£} Мошана . . . 3. д. в. 11, 436 61 1310 Нове село . . 10. Л. К. к. 393 52
127С) Моюничі . . . 3. л. л. 673 15 1311 Новий Двір . . 6. К. л. 507

1 57 димів разом з Михайлівцями Робочими і Михайлівцями Чемерисами.
2 26 димів разом з Борками.
3 41 дим разом з Перемилівкою.
4 110 димів разом з Варковичами.
г> 47 димів разом з Кудиновичами і Княжим.
6 29 димів разом з Немиринцями.
7 Мосор Новий.
8 49 димів разом з Борками.
9 Та ще 45 димів разом з Борщівкою.
?0 Подано число димів разом за ряд сіл.
11 29 димів разом з Молодьковим.
12 80 димів разом з Комаровим і Соловиовим.
13 Подано число димів разом за ряд поселень.
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1312 Новий Двір . . 5. Д. в. 275 17 1355 Оженін . . . . 7. 1. л. 1052 51
1313 Новий Став . * 6. О. л. 51 17 1356 Ожигівці місто. 10. К. к. 408 503
1314 Новий Став . . 6. Л. л. 62, 597 81 1357 Ожирищі . . . л. 495 1
1315 Новий Став . . 7. Р. л. 310 25 1358 Озденіж 5. Р. л. 286 36
1316 Новий Став . . 8. Л. к. 714 9 1359 Оздів . . ." . . 6. Р. л. 302. 303 38
1317 Новики . . . 10. н . к. 490 17 1360 Оздютичі . . . 5. Д- в. 221 40
1318 Новини . . . . 9. О. к. 90 5 1361 Озерне . . . . 4. Р. л. 845 12
1319 Новичі . . . . 8. О. к. 311 24 1362 Озеро . . . . 5. й. л. 1065 37
1320 Новожитинська 1363 Озеро . . . . 2. К. л. 968 46

Воля . . . . к. 804 4 1364 Озерці . . . . 6. Д. л. 614 23
<46, 1057,1 1365 Озерці . . . . 5. N. л. 731 26

1321 Новородчиці 8. К. л. { 699, 709, V 55 1366 Озеряни місто. 4. Д. в. 62 135
1 692 1 1367 Озеряни . . . к. 545 129

1322 Новоселиця . . 8. Р. к. 317 72 1368 Озлив . . . . 7. Н. л. 768 23
1323 Новосілки . . 6 - 7 . 1 . л. 277 83 1369 Окніни3 . . . 8. Ь. к. 821, 887
1324 Новосілки . . 6. Л. л. 584 41 1370 Окніни Великі . 9. Л. к. 509 78
1325 Новосілки . . 6. Л. л. 596 19 1371 Окніни Малі . 9. Л. к. 510 26
1326 Новосілки . . 6. Н. л. 648 ЗО 1372 Окорське . . . 5. Е. л. * 1242,1244, і 671327 Новосілки . . 4. Н. л. 670 40 11256,1257 Г

/1073,1291,1 1373 Олексин Вели
1328 Новосілки . . 7. Р. л. 11292,1294,

11003,1328,
11353,1354)

41 1374
кий* . . .  . 

Олексин Ма
лий * .

6. К. 

6. К.

л.

л.

905

904
1329 Новосілки . . 5. В. в. 283, 366 52 1375 Олексинець Но
1330 Новосілки1 . . 10. О. к. 70 вий 6 . . . . 9. в . к. 562
1331 Новосілки . . 8. О. к. 370 59 1376 Олексинець Ста
1332 Новосілки * . к. 828 31 рий6 . . . . 9. а к. 563
1333 Новоставці . . 6. 1. л. 282 40 1377 Олешківці . . 9. Н. к. 483, 484 30
1334 Новоставці2 . 9. 1. к. 632 1378 Олешковичі . . 5. а . л. 950 9
1335 Ногачівка . . . 7. N. к. 206 35 1379 Олєшва . . . 5. Л- л. 587 22
1336 Носачевичі . . л. 938 7 1380 Олибів . . . . 6. Л. л. 556 40
1337 Носовиця . . . 7. Н. к. 607 30 1381 Олика місто . 6. Н. л. 617 675
1338 Носовичі . . . 6. Н. л. 637 66 1382 Олицька Воля . 5. Л. л. 646 41
1339 Нужель . . . . 4. Е. л. 91 27 1383 Олізарів . . . 7. Е. л. 1323, 1355 18
1340 Нуйно . . . . 2. Е. в. 29 99 1384 Ольблє руське. 2. Е. в. 174 58
1341 Обарів . . . . 6. К. л. 105 77 1385 Ольшани . . . 5. Р. л. 1220 15
1342 О бгів ................ 7. Л. л. 200 73 1386 Ольшаниця6 . 9. К. к. 646, 649 29
1343 Обеніжі . . . 4. С. в. 1052,«

163,
56 1387 Ольшаниця . . 4. С. в. 13 12

1344 Обзир Великий 3. Р. в. 92 1388 Омельне . . . 4 - 5  Н. л. 1229 64
1345 Обзир Малий . 3. Р. л. 847 7 1389 Омельник Ве
1346 О б и ч ................ 8. Л. к. 533, 867 42 ликий . . . 6. Р. л. 1104 41
1347 Облапи . . . . 3. Д. в. 9, 409 94 1390 Омельник Ма
1348 Оборонці . . . 10. О. к. 481 18 лий . . . . л. 96 3
1349 Овадно . . . . 5.  С. в. 1288, 354, і 

\ 420, 309 1 60 1391 Омеляна Велика 6. К. л.
( 279, 280, ) 
1181, 1308,1 Щ ,

1350 Овлочим . . . 4. В. в. /331, 335,» 
1337, 376 Г 44 1392 Омеляна Мала. 6. К. л. 11309, 1310,1 

1 1377 і
1351 Огіївці * . . . 9. О. к. 48 24 1393 Онацківці. . . 9. Р. к. 320 30
1352 Одиради . . 6. Н. л. 626 64 1394 Онисимовичі . л. 394, 395 20
1353
1354

Одиради 
Одирадівка . .

6. Р. 
8. Л.

л.
к.

1141
469

14
14

1395 Онишківці . . 9. О. к . / 371, 462,. 
1 463 / 50

1 92 дими разом з Сковородками.
і: 120 димів разом в Теофіполем, Карабіївкою, Кунчею.
з 47 димів разом з Перерослим, садками, лісками, 7 димів разом з Корницею.
4 53 дими разом з Зожовим.
1 Олексинець новий тоді мав назву „Андріїв* . Всі дими Андріївської волості подані разом.
(8 Та ще 24 дими разом з Волоським і Скроботівкою.
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1396 Онншківиі . . 8. К. к. 289 27 1435 Охматків . . . 6—7 й . л. 1019
1397 Онишківці . . 8. Н. к. /790, 852, і 

1853, 876 / 18 1436
1437

Охримівці10 . . 
Ощів . . . . .

10. Н. 
6. Е.

к.
л.

384, 781 
896, 1264

1398 Опанасівка . . л. 911 4 1438 Павловичі . . 5. Д. в. 114
1399 Опарипси1 . . 8. 1*. к. 733 1439 Падалівка . . . 4. Е. л. 954
1400 Орани . . . . 5. В. в. 319, 385 17 1440 Пальча . . . . 5. Н. л. 638
1401 Ординці . . . 10. М. к. 124 10 1441 Панасівка . . . 9. й . к, 451
1402 Орепи . . . . 7. Р. л. 399 21 1442 Паньківці . . . 9. К. к. 445
1403 Оржів . . . . 5 - 6 . л. 582 80 1443 Паньківці 11 . . 10. л. к. 683
1404 Оришківці . . 9. Л. к. 597 14 1444 Паридуби . . 3. С. в. 20, 21
1405 Оришківці . . 9. К. к. 698, 708 28 1445 Партинці . . . 9. О. к. 460
1406 Орищі2 . . . 6. С. в. 127 1446 Парфенівщина. л. 1197
1407 Орлинці . . . 9. N. к. 183 22 1447 Пашківці . . . 9. О. к. 74
1408 О р л я ................. 4. М. л. 745 15 1448 Пашова . . . 6. Е. л. 1167
1409 О р л я ................. и н . к. 662 77 1449 Пашуки . . . 6. N. л. 343
1410 О с а .................. 5. С. в. 100. 29 1450 Пашуки . . . 8. N. к. 756
1411 Осегрів . . . . 5. Д. в. 430 11 1451 Пашутинці . . 7. О. к. 214
1412 Осів . . . . . л. 1279 ЗО 1452 Пашутинці . . 10. О. к. 142
1413 Осники3 . . . 9. К. к. 16 1453 Пахинкиі2 . . 9. Л. к. 524
1414 Осниця . . . . 4. X л. 674, 675 35 1454 Пекалів . . . . 7. Н. л. 765
1415 Осовець . . • в. 40 2 1455 Пелжа13 . . . 6. Н. л. 807
1416 Остальці Великі 5. 1. л. 151 1 38 1456 Пелча . . . . 7. й . л. 201
1417 Остальці Малі. л. 152 ( 1457 Пелчин . . . . 6. О. л* 440
1418 Осташівка4 . . 6. N. л. 463 1458 Пеньківці . . . 10. К. к. 550
1419 Остриїв . . . 6. в . л. /1119.1255,1 

1 1366 і 49 1459
1460

Перевісся . . . 
Переволока . .

3 - 4  С. | в. 
1 л.

147
348

»420 Остриківці5 . 9. Р. к. 83 1461 Перегонівка14 . ! к. 163
1421 Острів . . . . 5. в . л. 1173, 1085 36 1462 Перегонівка . . к. 49
1422 Острів . . . . 7. X л. 35 31 1463 Переділи . . . 6. л. л. 594
1423 Острів® . . . 7. Р. л. 983 1464 Передмірка . . 9. Л. к. 586
1424 Острів7 . . . 5. С. в. 207 8 1465 Передмостє13 . л. 1081
1425 Острів8 . . . 3. .1. л. 680 10 • 1228, 1289,}
1426 Острівець * . . к. 570 1466 Перекали . . . 7. в л. 1320, 1374, > 

І 1082, 891 111427 Острівки . . . 3. Л. л. 688 41
1428
1429

Остріг місто . 
Острожець мі

7. І.. л. 238, 312 1656 1467 Перекладовичі. 6. о . л. / 1313,1314, і і 
\ 1315,1316 /

сто ................. 1. в . л. 1031 82 1468 Перемилівка,в. 6. Н. л. 568
1430 Острожок місто 7. Я. л. 381 545 1469 Перемиль . . . 7. Е. л. 1147
1431 Острополь . . 9. Р. к. 338 1(Х2 1470 Перемишль 7. N. к. 201
1432 Осьмиговичі . 5. Д. в. 180 55 1471 Перемінка . . 5- 1 л. 128
1433 Осьмиловичі . 6. В. в. 108 19 1472 Переморівка . 8. К. к. 691
1434 Охлопів . . . 7. Д. л. 881, 1290 63 1473 Перенятин17 8. О. к. 727

I Дими подані разом зд ряд сіл.
* 54 дими разом з Лишевим.
3 21 дим разом з Г о л о в и й ц я м и *
4 32 дими разом з Погорілицею і Сапожином.
5 33 дими подані разом з Красносілкою і Сахнівцямн.
* 45 димів разом з Пляшівкою.
7 Під Володимиром.
8 Друга назва—Кошмаки.
9 Волость Андріївська, всі дими волості подані разом.

10 Та ще частина Менк:ського.
II 95 димів з Верещаками і Кустівцями.
12 121 дим разом з Лопушною.
13 290 димів разом з Малином, Уездцямн, Борблином, Заболотцями і Ставищем.
11 ЗО димів разом з Путринцями.
15 Чи не частина Луцька?
1в 41 дим разом з Можковим.
17 78 димів разом з Волицею.
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18
15
29
39
12
35
39
47

94
28

4
29
33

9
18
25
13

18

69
38
26
11
23

1
46
34
17

31

13

48
44
27
67
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1474 Перепілки . . л. 1000 13 1512 Піддубці Малі . л. 426 10
1475 Переросле . . 7. Н. л. 188, 189 23 1513 Підзамче * . . . л. 1049
1476 Переросле1 8. L. к. 819, 842 11 1514 Підліси . . . . 4. F. л. 823, 1044 41
1477 Переславичі 6. С. в. 193 13 1515 Підліски . . . л. 26 15
1478 Пересопниця . 6. J. л. 576 32 1516 Підліски 9 . -. . 6. М. л. 1237
1479 Переспа . . . 5. F. л. 1205, 1422 21 1517 Підлісці10 . . . 6. G. л. 1093
1480 Перковичі . . 4. Д. в. 273 41 1518 Підлісці . . . 8. Н. к. 5 67
1481 Перетин місто 2 л. 708 239 1519 Підлісці . . . 9. М. к. 191 36
1482 Петрашевичі . 

Пехтії 3 . . . .
л. 939 2 1520 Підлісці . . . к. 247 4

1483 9. N. к. 99 3 1521 Підліська-Воли-
1484 Печалівка . . 5. L. л. 663 55 ц я 11 . . . . 6 .  L. л. 1234
1485 Печерна . . . 9—10. J. к. 675 22 1522 Підліщики .  . 9. N. к. 260 8
1486 Печибоди . . . 6. О. л. 430 50 1523 Підложці . .  . 6 .  G. л. 498 50
1487 Печиски .  . . 9. N. к. 34 5 1524 Підлужне 11 . . 5. К- L. л. 150
1488 Печихвости . . 6. д . л. /  852, 1127 > 

і  1128 /
78 1525

1526
Підлужжя 13 . . 

І  Іідлужжя . .

7. Н. к.
к.

701
298 56

1489 Пилипівці . . 6. Р. л. 397 94 1527 Підсинівка14 . 3. д. в. 81
1490 Пилиповичі . . 6. Р. л. 470 100 1528 Пінський міст . 5. С. в. 122 7
1491 Пилки . . . 9. М. к. 232 18 1529 Піски . . . . 5. L. л. 153 54
1492 Пиляї . . . . 8. N. к. 170 29 1530 Піски . . . . к. 213 23
1493 Пирятин . . . 7. Н. л. 1060 23 1531 Пісочне . . . 4. E. Е. в. 155 24
1494 Гіисарівка . . 8. J. к. 2 26 1532 Пісочне . . . . 3. С. в. 82 82
1495 Писарівка4 . . 9. О. Р. к. 61 1533 Пітушків . . . 6. Н. л. 649 68
1496 Писарійка . . 10. М. к. 151 4 1534 Піщатинці15 • 9. J. к. 722
1497 Писарівка . . 10. L. к, 538 12 1535 Плебанівка . . 10. J. к. 374 42
1498 Пищів . . . . 6. О. л. 479 56 1536 Плесківка . - . 10. G. к. 478 9
1499 Півче ................ 7. К. л. 262 

( 81, 859, \
36 1537

1538
Плесна . . . .  
Пліскаи  . . .

8. N. 
10. К.

к.
к.

220
686

18

1500 Підбереззе *• . 6. д . л.  ̂1267, 1414,} 88 1539 Пліщин . . . . 8. N. к. 192 32
\  1419 \ 1540 Плоска . . . . 7. N. л. 339, 350 53

1501 Підборці . . . 7. Н. л. 235 19 1041 Плоска17 . . . 7. Н. л. 184
1502 Підгайці . . . 5. С. в. 342, 359 22 1542 Плоска . . . . 6. J. л. 916 68
1503 Підгайці5 . . . 9. J. к. 556 1543 Плужне . . . 8. L. л. 313 146
1504 Підгайці . . . 7. Н. л. 763 16 1544 Плоска . . . . 7. L. л. 1056 132
1505 Підгайці6 . . . 6. G. л. 499, 95 20 1545 Пляшева . . . 7. F. л .: 980 21
1506 Підгайці Більші 6. G. л. 1272 34 1546 Пляшева . . . 8. G. к. 13 68
1507 Підгайці менш*7 6. G. л. 82, 1273 8 1547 Пляшівка 18 . . 7. Е. л. 984
1508 Підгаттє . . . л. 699 25 1548 Повурськ . . . 3. Е. л. 848 36
1509 Підгірці . . . 6. J. л. 1202 18 1549 Повурська Воля л. 850 9
1510 Піддубці . . . 5. Д. л. 897, 898 24 1550 Погоріла І . . 10. О. к. 85 11
1511 Піддубці Великі 6. О. л. 425 34 1551 Погоріла II . . 10. о . к. 86 20

1 Та ще 47 димів разом з Садками, Лісками і Окнінами.
2 Де не знаю. Гадаю чи не Рафалівка?
3 Опехтії.
4 11 димів разом з Киселями.
5 92 дими разом з Кудлаївкою і Янківцями.
6 Та ще 46 димів разом з Буремцем.
7 Друга назва „Вовкови*с
8 16 димів разом з Красилівкою.
9 59 дймів разом з Вітковиї.

10 103 дими разом з Ярославичами, Княгининим. Городницею.
11 60 димів разом з Бугрином і Кунятковим.
12 48 димів разом з Трубицями.
13 41 дим разом з Микитичами і Каміницею.
14 59 димів разом з Синовим.
15 160 димів разом з Матвіївцями, Гридківцями.
18 66 димів разом з Білкою і Мартишківцями.
17 56 димів разом з Волицею і Дитиничами.
18 45 димів разом з Островом.
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1552 Погорілиця1 . л. 462 1594 Поташня . . . л. 754 7
1553 Погорілівка . . 5. М. л. 728 97 1595 Потуторів • . . 8. К. к- 813
1554 Погорільці . . 9. К. к. 637 22 1596 Почаїв місто . 8. G. к. 661 113
1555 Погорільці . . 7. Н. л. f 179, 180,1 

\  181 Г 127 1597
1598

Почапинці . . 
Почапки . . .

10.
8.

К.
К.

к.
к.

410
693

3
1

1556 Подоляни . . . 6. L. М. л. 553 35 1599 Правутин . . . 7. О. л. 437 76
1557 Подрижі Великі 4. F. л. 1026 94 1600 Правутин . . . 7. О. л. 371 31
1558 Подрижі Малі . 4. F. л. 1027 31 1601 Привалівка . . 9. Q . к. 331 49
1559 Пожарки . . . 5. F. л. 69 34 1602 Привередів . . 7. G. л. 1096 28
1560 Покощів . . . 6. Н. л. 625 67 1603 Прилука . . . к. 167 43
1561 Полиці . . . . 2. F. в. 173 65 1604 Припутні . . . 8. N. к. 222 12
1562 Полиці . . . . 3. J. л. 676 135 1605 Прозівці . . . 10. К. к. 551 16
1563 Половлі . . . 3. J. л. 964, 689 50 Ібсб Промна7 . . . к. 438
1564 Полонка . . . 6. F. л. 77, 78 21 1607 Прохорівка . . 9. О. к. 46 1
1565 Полоничне , . 8. F. к. 802 8 1608 Пруси . . . . 6. L. л. 1218 16
1566 Полоничне . . л. 1102, 1078 22 1609 Птича . . . . 7. Н. л. 206 220
1567 Полонне місто. 8. Р. л. 296 970 1610 Пузини . . . . 4. Е. л. 834 10
1568 Полонне . . . 3. J. л. 684 17 1611 Пузирки . . . 9. N. к. 218 27
1569 Полонне2 . . 6. F. Л.і 300 47 1612 Пузирки . . . 7. N. к. 227 9
1570 Полупанщина . в. 76 27 <242, 361.Ì
1571 Поляни . . . . 4. М. л. 743 1613 П узів ................ 5. в. в. { 373, 374, } 44
1572 Поляни . . . . 11. К. к. 425 \  442 }
1573 Поляни . . . . 9. Н. к. 500 16 1614 Пулганів . 6. F. л. 292 22
1574 Поляхова . . . 9. L. М. к. 267 23 1615 Пулганів . . . 6. F. л. 860 32
1575 Понебиль 3 . . 6. К. і! л. 1069 22 1616 Пулганів8 . . л. 1089 15
1576 Понора . . . . 7. М. N. л. 353 9 1617 Пулганів ® . . 7. Е. л. 1168 32
1577 Понорка . . . к. 221 7 1618 Пустомити . . 6. М. л. 756 29
1578 Попівці . . . . 7. L. л. 283 12 1619 Пустомити .. . 6. Е. л. 1025 57
1579 Попівці . . . . 9. О. к. 71 51 1620 Путринці10 . . 8. М. к. 162
1580 Попівці . . . . 10. L. к. 122 8 1621 Пуцеревичі . . 

П’я н е ................
3. Н. J. л. 704 49

1581 Попівці . . . . к. 343 15 1622 6. G. л. 565 80
1582 Попівці4 . . . 8. Н. к. 575 16 1623 П’ятигори . . 6. д. в. 72 9
1583 Поповичі . . . 4. E. F. л. 1028 1624 П’ятигори . . 6. К. л. 32 46
1584 Порванче . . . 6. Д. л. 11221,1222» 

1 1376 ї 68 1625
1626

П'ятидні . . . 
Рабіївка . . .

5.
10.

В.
L.

в.
к.

56
539

14
36

1585 Порицьк місто. 6. с. в. 189 43 1627 Радежів . . . 2. к . л. 969 19
1586 Порицьк старий 6. С. в. 190 12 1628 Радзивілів 11 . 8. F. к. 731
1587
1588

Порічче5 . . . 
Порохня . . .

9. G. 
10-11. L.

к.
к.

1773, 769, і 
\ 766, 762 і 

543
18
5

1629
1630

Радишок . . .
6. J.

л.
л.

709 
< 217, 218,» 
Ì 219, 220 Г

17
22

1589 Порск . . . . 4. F. л. 1211 62
1631 Радовичі . . . 4.

6.
д.
с.

в. { 226, 306,1
1590 Порск . . . . 4. F. л. 865, 876 28 і 403, 407 \ 106
1591 Гіосників . . . 6. Н. л. 623 46 1632 Радовичі . . . в. (423, 424 |
1592
1593

Постойна . . . 
Посягва . . .

5. К.
6. L. .

л.
л.

136 
1006, 1407

124
47 1633 Радогощ . . . 8. L. д. 341 

/826, 828,і 
і 830 Г

18
• 1634 Радогощ12 . . 8. L. л. 10

Назва

поселення

X
S . «о а 
^  2

* £ 
g - i  
е  оО е 
2  §<2

Назва

поселення

«ЗX
4)X — о с
sr З

а *5 5х t=t
5 §

% Sсз«а

1 32 дими разом з Сапожиним та Осташівкою.
2 70 димів разом з Горкою.
3 65 димів разом з Карпилівкою і Рогачовим.
4 В волості Таразькій, всі дими волості подані разом.
5 Та ще 57 димів разом з Ростоками, Горинєм Великим і Горинем Малим.
6 40 димів разом з Вовківцями.
7 70 димів разом з Завалійками, Кривачинцями, Курниками.
8 Которе село, або де не виявив.
9 Чи не Пулгани?

10 ЗО димів разом з Перегонівкою.
11 Тоді називався Лосятин Новий, число димів подано разом за ряд сіл.
12 Та ще 39 димів разом з Козином.
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1635 Радомишль1 . 6. Е. Л. 7 1675 Р івки ................ 7. N. л. 345 17
5051636 Радохівка . . - 6. Л. л. 600 35 1676 Рівне місто . . 6. К. л. 505

1637 Радошин . . . 4. Е. л. 892 » 1677 Р іп ки ................ 8. N. к. 164 36
581638 Радошинська ЗО 1678 Річиця . . . . 6. Ь. л. 915

Воля . . . . 4. Е. л. 893 1679 Річиця . . . .
6. О.

л. 682 6
1639 Радошівка . . 8. Н. к. 157 94 1680 Річки . . . ~ • л. 416 60 

А *
1640 Радошівка 2 . . 9. К. к. 834 24 1681 Рішоцьке . . . 6. к. л. 536 41о
1641 Радошівка Ма 1682 Рованеиь7 . . 6. о . л. 108 3СЛ

ла ................. к. 279 24 1683 Рогачів . . . . 7. О . л. 385 59
1642 Радчин . . . » 7. Н. л. 183 92 1684 Рогачів8 . . . 6. К. л. /1336,1381л 

і 1071 І 14
1643 Разничі . . . . 4. Н. л. 714 35

211644 Райки . . . . 9. Р. к. 357 12 1685 Рогізне9 . . . 7. й . л. і  1184,11881
1645 Раймісто3 - . 4. Е. л. 1113 64 1686 Роговичі10 6. д. в. і 218, 384 і 14
1646 Раковець .  .  . 9. Н. к. 502 70

8. Р.
429

25
23
15

1647 Раковець 4 .  . 9. Н. к. 517 1687 Роговичі . .  . к. 301
1648 Раковець Тала- 1688 Рогожани . - . 5. А. в. 45

лаїв . . . . 9. Н. к. 512 38 1689 Рожична . . . 8. О. к. 307
1649 Ракулин . . . 

Расники . . .
6. В. в. 233 24 1690 Рожищі місто . 5. Е. л. 64 149

О А

1950 6. 1 . л. 797 56 1691 Розваж . . . . 7. Ь. л. 247 89
СІЛ

1651 Растів . . . . 4. С. в. 93 53 1692 Розношинці .  . 10. і . к. 403 24
1652 Ратнів . . . . 6. Е. л. 306 24 1693 Рокині • . . • 5. Е. л. 89 21

1 і  О

1653 Рахманів місто. 8. К. к. 529 300 1694 Рокитна .  .  . 5. і.. л. 139 118
20|654

1655
Рачин . . . . 6. Д. л. 615 40 1695 Рокитниця .  . 4. Д. в. 64
Рашківська Во 1696 Рокитниця .  . 5. А. в. 311 6

91ля . . . . . в. 241 33 1697 Романів .  .  . 6. Н. л. 840
1656 Раштівка .  .  . 9. О. к. 54 5 1698 Ромашків .  .  . 5. Н. л. 647 11

15
10
90

1657 Ревушки .  .  . 5. С. в. 121 24 1б99 Ромейки .  .  . 3. К. л. 176
1658 Рекнівка .  . . л. 660 39 1700 Росолівці .  .  . 9. N. к. 40
1659 Ремель . . . . 6. 1 . к. 516 19 1701 Ростоки11 .  . 9. в . к. 767, 770
1660 Ремчиці * • . 3. 1 . л. 121 72

9. М. N.
763, 759

8
541661 Решнівка . .  . 8. О. к. 308 11 1702 Рублянка .  .  . к. 240

1662 Решнівка .  . . 9. Р. к. 348 18 1703 Рубче . . . . 6. К. л. 590
1663 Решнівка .  .  • 8. 0 . к. 758 13 170) Рубчиці12 . .  . 2. Ь. л. 963

25
25

8
20

1664 Решнівка5 .  . 9. Н. к. 489 1705 Р у д а ................ 5. Л» к. 578*700
1665 Решнівка Вели 1706 Р у д а ................ 5« І*. л. 788

ка 6 . . . . к. 356 12 1707 Р у д а ................ 3. Р. л. 846
1666 Ржищів . . . . 7. Д. к. 1332, 1333 10 1708 Р у д а ................ 5. В. в. 254

* 7 Г  А

1667 Ридків . . . . 7. Е. л. 801, 982 38 1709 Руденка13 . .
5. Р.

л.
947, 1207

і  А Г А
31

о1668 Ридомель . . . 9. Н. к. 580 205 1710 Рудка . . . . л.
1669► Рикани . . . . 6. Е. л. 1001 22 1711 Рудка . . . .

7. в .
л. 1059

541670> Рикани . . . . 6. Е. л. 1223 16 1712 Рудка . . . . л. 1195
1671 Риковичі . . ♦ 6. с. в. 191 71 1713 Рудка14 . . . . 4. Е. л. 1035

15
44
15

1672\ Риствін . . . . 5. 1. М. л. 914 42 1714 Рудка . . . 9. І-. к. 690
201672і Ритавиці . . . в. 124 5 1715 Рудка . . . . 8. Н. к.

1674і Р и ч и ................ л. 1067 17 1716і Рудлів . . . . 6. й . л. 503

1 126 димів разом з Сухою Волею.
2 Частина.
3 Частина.
4 68 димів разом з Бакотами.
6 39 димів разом з Болізубами.
6 Де саме не знаю.
7 Частина
8 Та ще 65 димів разом з Понебилем і Карпілівкою.
9 Та ще 46 димів разом з Вовківиями та Семенівкою.

10 Та ще 12 димів разом з Твориничами.
11 Та ще 57 димів разом з Горинєм Великим, Горинєм Малим, Поріччем.
12 37 димів разом з Гранню.
** 34 дими разом з Білкою.
14 40 димів разом з Мірином і Кривліним. ______
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1717 Рудники . . . 4. Н. л. 712 84 1756 Своз . . . . . 5. й. л. 5 24
1718 РудничІ хати . л. 1108 <і 1757 Свойчів . . . . 5. С. в. 214 42

1719 8. О. 
4. С.

1 249 > 7(
7с

1758 Святець . . • 9. К. к. 442 ЗО
Рудня . . . . к. { 184, 321, } 1759 Севруки . . • 9. М. к. 123 11

1720 Ружин . . . . в. ( 356, 391,) 1760 Седмярки * . • 6. Е. л. 76, 74 26
410 1761 Секунь . . . . 3. Д. в. 38 35

1721 Русивль . . . 6. м . л. 1210 53 1762 Селець . . . . л. 1304 3
1722 Р у с ів ................ 5. В. в. 44 12 1763 Селець . . . .

4. Е.
л. 605 4

1723 Руснів . . . . 6. В. в. 240 66 і 764 Селець . . . . л. 819 43
1724 Русовичі . . . 6. В. в. 85, 86, 87 21 1765 Селець7 . . .

5. С.
л. 1342, 1324 22

1725 Саверці . . . . 8. О. к. 455 47 1766 Селець . . . . в. 248 54
1726 Савчиці . . . . 8. Н. к. 665 ЗІ 1767 Селець . . . . 4. Д. в. 98 35
1727 С адів ................ 6. Е. л. 17 53 1768 Селибери . . .

7. О.
л. 640 26

1728 Садівська Воля. 5. Е. л. 18 36 1769 Селичів . . . . л. 436 44
1729 Садки . . . . 7. М. л. 1391 46 1770 Селище8 . . • 5. N. л. 721

83
1730 8. К. к. 1820, 856,1 18 1771 Селище . . . . 5. М. л. 803

Садки1 . . . . 1868, 870 ї 1772 Селище . . . . 3. С. в. 230 67
1731 Салиха . . . . 9. N. к. 234 3 1773 Семаки . . . . 7. N. к. 210 19
1732 Салиха друга . 9. N. к. 235 8 1774 Семенів - • • 9. 1. к. 716, 670 59
1733 Самоволя . . . 6. С. в. 196 25 1775 Семенівка* . .

10. О.
л. 1186

201734 Самоостріли . . 6. N. л. 487 60 1776 Семеренки . . к. 67
1735 Самчинці . . . 10. Р. к. 35 24 1777 Семеренки лі

521736 Самчинці2 . . к. 55 сові . . . .
7. Н.

к. 6
1737 Саланів . . . . 8. Н. к. 9 48 1778 Семидуби . . л. 195 81

1738 Сапановчик . . 8. Н. к. і 848, 7301 
і  875 і 19 1779

1780
Сенигів . . . 
Сенів10 . . .  .

7. О. 
6. М.

л.
л.

374
793

32

1739 Сапогів . . . . 5. в . л. 85 16 1781 Сенюткн • . . 8. Ь. к. 269 20
1740 Сапожин8 . . 6. N. л. 461 1782 Сердятичі . .

8. О.
в. 367 23

1741 Сарни . . . . 3. М. л. 609 93 1783 Серединці . . к. 757 50
1742 Сасанівка . . . 9. О. к. 369 1С 1784 Серетець . . . 9. в . к. 453 34
1743 Сатиїв . . . . 6. Л. л. 558 82 1785 Сереховичі . . 3. Д. в. 152 98
1744 Сахнівці * . . 9. О. Р. к. 81 1786 Серкизів місто. 5. Д. в. 274 22
1745 Сахнівці . . . 9. N. к. 165 26 1787 Серники . ■ . 5. Р. л. 239, 1408 74
1746
1747
1748

Сварин . . . .  
Свидники . . . 
Свинарин . . .

3. К.
4. Е.
5. Д.

л.
л*
в.

177
1029

119

70

125
1788
1789

Сернички . . . 
Серхів11 . . .

5. Е. 
3. Н.

л.
л.

(1274, 1413» 
ї ї 890, 895, } 
( 356, 1363,'

16
60

1749 Свинна . . . . 10. О. к. 80 57 1382
411750 Свинна . . . . 8. Р. к. 302 4і 1790 Сестратин . . 8. Р. к. 777

1751 Свинюхи . . . 6. д . в. 211 14* 1791 Сенне . . . . 6. М. л. 787 111
1752 Свинюхи 6 . . 9. Н. к. 569 1792 Сивки . . . . 8. N. к. 231 4
1753 Свиридівка . . 9. N. к. 241 Є 1793 Сивки . . . . 8. К. к. 614 45

(1249, 1251Д 1794 Сильно . . . . 5. Н. л. 635 73
1754 Свищів . . . . 6. в . л. 1251, 1253,} 21 1795 Симонів . . . 6. м . л. 1132, 1135 59

(1305, 1383 | 1796 Симонівка . . к. 158 24
1755 Свищів . . . . 7- Я- л. 1076 Зі 1797 Синів12 . . .  . 3. Д. в. 80

1

1 Та ще 47 димів разом з Перерослим, Окнінами, Лісками та 4 дими разом 4 Лісками.
2 37 димів разом з Баглайками.
3 32 дими разом з Погорілицею і Осташівкою.
* 33 дими разом з Красносілкою, Остриківцями.
6 Волость Андріївська, всі дими волості подані разом.
« Та ще 46 димів разом з Тернками.
7 Гіпотерично це цей саме селець.
8 55 димів разом з Щикичанкою.
* 46 димів разом з Рогізним і Вовковиями.

10 124 дими разом з Терентіевим.
11 Чи це одно село, чи кілька, для мене
12 59 димів разом з Підсинівкою.

неясно.
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1798 Синівці . . . . 9. J. к. 591 33 1839 Солпа Мала . . 6. N.
і ■ 1 
л.

!
490 6

1799 Синявка . . . 5. Д. в. 181 15 1840 Солтиси . . . 5. G. Л. і 101 4
1800 Ситне1 . . . 8. G. к. 1659, 754,1 

і 793, 796 1 27 1841
1842

Сомін . . . .  
Сопачів . . . .

4.
3.

с.
J. ї

295
694

42
23

1801 Ситниця . . . 4. Н. л. 713 44 1843 Сопотовичі . . л. 100 12
1802 Ситовичі . . . 4. F. л. 1036 36 1844 Сорокодуби8 . 10. М. к. 130
1803 Сіянці . . . . 7. М. л. 1392 32 1345 Сосники . . . * л. 453 17
1804 Скалин . . . . к. 196 10 1846 Соснівка . . . 7* N. л. ! 338 9
1805 Скніт................ 7. М. N. л. 344 21 1847 Соснівка . . . 7. N. K. ! 174 11
1806 Скніт . . . . . 7. N. л. 366 24 1848 Соснівка * . . 9. L. к. 282 38
1807 Сковородии 2 . 10. О. к. 69 1849 Сошище . .* , 8. J. к. І 858 77
1808 Скопіїв . . . . 5. К. л. 133 17 1850 Сошки . . . . 10. О. к. ! 140 10
1809 Скорч . . . . 6. Е. л. 943 130 1851 Сошки . . . . 8. О. К. Ì 306 33
1810 Скриголів . . . 7. Е. л. 1405 13 1852 Сошне . . . . 8. М. к. 275 58
1813 Скроботівка3 . 8—9 К. к. f 648, 864,і 

>866, 651 1 25 1853
1854

Спасів . . . .  
Срібна . . . .

7.
8.

к.
G.

л. і 
л . 1

40
752

61
48

1812 Скулин . . . . 3. Е. в. 27 100 1855 Ставище® . . . 6. Н. л. 809
1813 Славута4 . . . 7. N. к. 202 33 1856 Ставки . . . . 6, К. л. j 522 76
1814
1815

Славчиці . . . 
Смердин . . .

5.
4.

G.
G.

л.
л.

1171 
940, 1045

26
27 1857 Ставки . . . . 4. В. ів. 1263, 336, » 

>338, 334 ( 44
(1126, 858, J 1858 Ставок . . . . 5. К. л. 130 45

1816 Смиків . . . . 1. С. л. < 1349, 1350,} 42 1859 Ставок . . . . 6. G. л. 564 24
*1352, 1380

33, 34
1860 Ставок . . . . 5. н. л. 630, 631 48

1817 Смідин . . . . 3. С. в. 218 1861 Ставок . . . . 4. с. в. 94 49
1818 Смолдирів місто 7. Q. л. 405 226 1862 Ставрів . . . . 6. G. л. 502 21
1819 Смолигів . . . 5. Е. 24 25 1863 Стадники . . . 7. L. л. 1053 17
1820 Смолява . . . 7. F. л. 1148 10 1864 Станіславівка . к. 340 4
1821 Смолянка . . . в. 245 16 1865 Старе село . . л. 13 27
1822 Смордва . . . 7. G. л. 1098, 1099 105 1866 Старе село . . 5. Е. л. 919 17
1823 Сморжів . . . 6. J. л. 570 44 1867 Старе село 1и . в. 186
1824 Сморшки . . . 9. М. к. 262 17 1868 Старий Костян
1825 Снігірівка . . . 9. J. к. 585 12 тинів11 . . . 9—10.0. к.

о>0000ооCNсч 588
1826 Собещиці . . . 3. J. л. 691 29 1869 Старий став . . 6. д. л. 616 17
1827 Собівка . . . . 5. м. л. 801 20 1870 Старики . . . 7. G. К. 655 26
1828 Соболівка . . . 10. к. к. 409 12 1871 Старики . . . л. 207 19
1829 Совча . . . . 6. о. л. 466 11 1872 Старики12. . . 8. F. к. 750
1830 Сокол місто5 . 4. G. л. 1037 242 1873 Стеблі . . . . 3. Е. в. 28 38
1831 Соколівка . . . 9. J. к. 672 35 1874 Стегниківці . . 10. Н. К. 407 34
1832 Соловичі . . .  І! 4. С. в. 104 49 1875 Степанівна13 . 8. К. к. 809
1833 Солов’їв6 . . 1 3. д. в. 78 1876 Степань місто . 4. К. л. 113 636
1834 Соловій............ 4. F. я. 1206, 1216 9 1877 Стецьки . . . 9. О. к. 45 10
1835 Солонів . . . . 7. F. л. 979 ! 23 1878 Стидень І . . . 4. К. л. 138 \ 551836 Соломка 7 . . . 5. к. 1л- 528 і 17 1879 Стидень 11 . . 4. К. л. 139 Ì
1837 Солотвін . . . 4. Е. !в. 66 І 9 1880 Стобихва14 . . 3. F. в. 166 ізе
1838 Солпа . . . . 5. N. і1 л. *467 66 1881 Стовби . . . . 7. Р. л. 378 f

1 Та ще 37 димів разом з Жабокриками, 58 димів разом з Жабокриками, Лосятином, 28 димів 
разом з Корпилівкою.

2 92 дими разом з Новосілками.
3 Та ще 24 дими разом з Ольшаницею і Волоськім.
4 Тоді називалась Деражна.
5 Сокуль—друга назва.
6 80 димів разом з Комаровим і Нецями.
7 Друга назва Солонськ.
8 34 дими ра ом з Клітною.
9 290 димів разом з Малином, Уєздцями, Борблином, Гїелжою, Заболотцями.

10 40 димів разом з Дмитрівною і Журавцем.
11 62 дими разом з Бараийім. \ і '
12 3 них 116 димів на Стариках. ;>■ .• / 4 Л
13 66 димів разом з Боложівкою.
14 Тоді називалась Стобиховська слобода.

!.г ?
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1882 Стовпець . . . 8. Н. к. 605, 803 7; 1925 Тараж 6 . . . . 9. в .  Н. к. 574
1883 Стожок . . . . 8. X к. 471 2і 1926 Тараканів . . . 7. Н. л. 196 44
1884 Столпин . . . 6. N. л. 459 9( 1927 Тарасівна . . . 10. Н. к. 405 25
1885 Сторожів . . . 6. О. л. 465 12С 1928 Татаринівка . . к. 341 ЗО
1886 Сторожинці1. . к. 576 1929 Татаринівцї7 . 9. J. к. 787
1887 Страколів . . . 7. Н. л. 1097 42 1930 Ташки . . . . 7 - 8  N. к. 250 120
1888 Стриева . . . 6. о . л. 389 19 1931 Твердині . . . 5. Д. в. 415 27
1889 Стриївка . . . 10. Н. X к. 383 ' 12 1932 Твориничі* . . 6. Д. в. 217, 347 6
1890 Стрипівці 2 . . к. 782 1933 Теліжинці . . . 8. М. к. 188 32
1891 Стрільче3 . . 6. Д. л. 853, 1130 14 1934 Тельче . . . . 4. Д. л. 677 і 11
1892 Строки4 . . . 9. 1. к. 127 1935 Телецька Воля. л. 678 /
1893 Студинь . . . 5. Е. л. 922 15 1936 Темногайці . . 8—9 X к. 711 21
1894 Студянка . . . 6. К. л. 523 18 1937 Теофіполь9 . . 9. 1. к. 629
1895 Студянка . . . 8. Н. л. 193 52 1938 Теремне . . . 8. К. к. 635 27
1896 Ступне . . . . 7. X л . : 194 33 1939 Теремнє . . . л. 75 56
1897 Судилків місто. 8. О. к.І 193, 743 178 1940 Терентіїв 10 . . 6. М. л. 794
1898 Судобичі . . . 7. Н. л . , 205 24 1941 Терешів . . . 6. Н. л. 811 18
1899 Суємці . . . . 7. Р. О. Л. 386 61 1942 Терешки . . . 9. М. к. 133 27
1900 Суйми . . . . 7. К-' л. і 228, 229 18 1943 Терешки . . . 10. О. к. 342 12
1901 Сульжин місто. 9. N. к.І 91 168 1944 Терешківці . . 6. Е. л. 1263 26
1902 Супрунівка . . 10. к . к. і 431 19 1945 Тернавка . . . 9. М. к. 179 41
1903 Супрунівська ! 1946 Тернки11 . . . 6. Е. л. 73

Воля . . . . л. І 1068 ЗО 1947 Тесів 12 . . .  . 6. М. л. 1157, 1155 28
1904 Сураж місто . 8. К. к. 285 288 1948 Теслугів . . . 7. Е. к. 810 48
1905 Сураж село . . 8. К к. 293 28 194У Тетерів . . . . к. 291 16
1906 С у с к ................ 5. К. л. 583 44 1950 Тетильківці . . 8- X к. 3 77

І 937,1017,1 /> 1 1951 Тилявка . . 8. X к. 464 70
1907 С у с к ................ 5. и . л. !/ 7 7 Я

11051,14151 61 1952 Тинне . . . . 6. к. л. 512 64
1908 Сусли . . . . 6. 0 . л. 390 66 1953 Тиранівка . . . 8. 0 . к. 333 111
1909 Суха Воля . . 6. О. л. 433 68 1954 Титьків . . . . 8. Р. к. 364 101
1910 Суха Воля . . 3. X л. 686 46 1955 Тихомель . . . 8. К. к. 636 39
1911 Суха Воля 5 . . 6. Р. л. 8 1956 Тихотин . . . 5. Е. л. 285, 1213 2
1912 Суха Воля . . в. 148 24 1957 Тишевичі . . . 8. N. к. 245 14
1913 Сухівці . . . . 6.. Н. X л. 598 79 1958 Тишиця . . . 4. М. . л. 739 21
1914 Сухівці . . . . 10. X к. 394 37 1959 Тишковичі . . 6. В. в. 75 23
1915 Суходоли . . . 5. В. в. 133 92 1960 Тожир . . . . 6. Р. л. 489 40
1916 Сухожинці . . 9. М. к. 190 ! 13 1961 Толмахїв . . . 5. в . л. 899 2
1917 Сушибаба . . 4. Д. в, 67 і 3 1962 Толмахів . . . 6. М. л. 1146, 1182 33
1918 Сушичне . . . 3. Е. в. 68 і 56 1963 Толпижин . . 7. Е. л. 970 44
І919 Сушівці . . . 9. К. 1. к. 639 35 1964 Топилище . . 6. Д. в. 194 40
1920 Сушки . . . . 3. д. в. 39 8 1965 Топірці . . . . 8. N. к. 236 12
192 і Сягрів . . . . 8. Р. к. 316 36 1966 Топольне . . . 5. Е. л. 66 28
1922 Тагачин . . . 4. Д. в. 99 ЗО 1967 Тополя . . . . 6. в . л. 1224 8
1923 Тайкури місто . 6. Ь. л. 1004 147 1968 Топори „ . . . 8. N. к. 168 22
1924 Тайкури . . . 6. 1. л. 1005 ! 19

І
1969 6. N. л. 415 23

1 Волость Таразька, всі дими волості подані разом.
2 Числі димів подано разом за ряд сіл.

;і Та ще 25 димів разом з Матовим.
* 41 дим разом з Колками.
5 126 димів разом з Радомишлем. 
в Всі дими волості Таразької подані разом.
7 70 димів разом з Якимівцями та Краснолукою.
8 Та ще 12 димів разом з Роговичами.
9 Тоді називалося Камінь. 120 димів разом з Карабіївкою, Новоставцями; Кунчею.

10 124 дими разом з Сенєвим.
11 46 димів разом з Седмярками.
12 Та ще 36 димів разом з Хріновим.________ __ _______ ____________ ____________

126 - 8-929 9 9 7 * ^
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1970 Торговиця місто 6 . О. л. 497 142 2015 Уєздці5 . . . . 6. н . л. 805
201971 Торговище .■ . 4. С. в. 91 87 2016 Ужинеиь . . ■ 6. н . л. 769

1972 Торчин місто . 5 - 6  Е. л. 10 264 2017 Узла.шя . . . . 5. к* л. 131 93
1973 Тотовичі . . . 3. Ь. л. 169 33 2018 Узліщі . . . . 5. з. л. 135 19
1974 Точивки . . . 7. 1. л. 257 27 2019 У й м а................

5. д .
в. 111 34

1975 Травулин . • 8. О. к. 309 41 2020 Уймиця . . •• . в. 115 28
1976 Требетеж . . . в. 278 9 2021 Улашанівка . . 7. м . л. 336 7
1977 Трескинь . . . 3. 1. л. 120 18 202*2 Улашанівка . . 7. N. л. 358 16
1978 Третинники . . 11. Ь. к. 546 10 2023 Улашанівка ■ . 9. N. к. 104 10

1979 Трипутні . . . 2. К. л. 967 6 2024 Улашинівці . . 9. 3. к. 673 27
1980 Трисіень . . . 5. Е. л. 1114 19 2025 Ульбарів . . . 9—7 Л.К. л. 278 89
1981 Тріски . . . . 9. М. к. 119 32 2026 Ульгівка . . . 6. Е. л. 298 15
1982 Тростянець . . 5. О. л. 1083 93 2027 Уніів» . . . . 8. К. к. 615 53
1983
1984

Тростянець . . 
Тростянець . .

4. К. 
7. і.

л.
л.

140
192

78
11 2028 Урвена . . . . 7. к. л. | 266, 267, І 

\ 268, 269 | 50

1985 Тростянець . . 6. О. л. 494 9 2029 Усичі7 . . .  . 5. її. л. 608 79
1986 Тростянка . . 5. Р. л. 290 56 2030 У с т є ................ 5. о . л. 464 104
1987 Трубиці1 . . . л. 149 2031 Устечко . . . . 9. н. к. 582 24
1988 Трубки . . . . 6. с. в. 199 31 2032 Устилуг - . ■ 5. в. в. 247 78
1989 Тудорів . . . . 6 . М. л. 791 103 2033 Утинки . . . . л. 723 38

1990 4 - 5  Д. ( 266, 390, 1 59 2034 Уховецьк . . • 4. Е. л.в 894, 167 33
Туличів . . . . в. і 381, 434 ( 2035 Фащів . . . . 7. О. л. 435 57

1991 Тумин . . . . 5. Д. в. 316 37 2036 Федірки . . . 11. к. к. 434 14
1992 Тупали . . . . 4. С. в. 143 25 2037 Федьківці . . . 9. н . к. 506 47
1993 Турийськ місто 4. С. в. 89 251 2038 Фусів8 . . . . 7. а л. 665

281994 Туриковичі . . 7. Н. к. 703 3 2039 Харалуга . . . 6. N. л. 492
1995 Туричани . . . 5. В—С. в. 281, 418 65 2040 Харуча . . . . 6. N. л. 455 42
1996 Турівка . . . . 9. Ь. к. 718, 669 6 2041 Харучка Мала. 6. N. л. 491 3
1997 Т у р ія ................ 5. С. в. 246 16 2042 Хвалимицька

5. С. 84 121998 Турія2 . . . . 8. Н. к. 608 Воля . . . . в.
1999 Турова . . . .

4. С.
к. 292 21 2043 Хвалимичі . . 5. с . в. 83 16

2000 Туровичі . . . в. 16 12 2044 Хведорів . . . 5. в. л. 59 9
2001 Туропин . . . 5. С. в. 355, 308 40 2045 Хижівка . . . 7. р. к. 406 14
2002 Турчин . . . . 6. Н. л. 618 38 2046 Хижки* . . . . к. 680
2003 Тур’янка3 . . .

6. 1.
к. 609 2047 Хижники . . . 9. р. л. 352 9

2004 Тучин місто . . л. 747 451 2048 Хилівка 10 . . . л. 443
44

2005 /У І «586, 1361, \ 
1 1410 1 22 2049 Хиноч . . . . 2. к. в. 960

Тушебін . . . 6. л. л. 2050 Хмілів . . . . 5. с. в. { 341, 357 1
712006 Тютковичі * . . 6. к . л. 524 29 2051 Хм лів Болохо- І ,  }

2007 Убельці . . . . 7. N. л. 332 28 вичі . . . . 5. с. л. \ 358 )
512008 У г л и ................ 4. й . л. 821 32 2052 Хмілівка . . . 5. N. л. 468

2009 У г л и ................ 4. Е. л. 838 14 . 343, 323, і 
325, 326, } 

І 327, 329 } 
288

452010 Угов . . . . . 7. Д. л. 882 11 2053 Хоболтова . . 5. с . в.

2011 У гольці 4 . . . 6. 1. л. Л1134, 1140,1 
* 1261 « 13 2054 Ходаки . . . . 8. К. к , 16

2012 Угорське . . . 8. Л. к. 468 91 2055 Ходаки . . . .
к.

363 65
2013 Угринів . . . . 6. Е. л. 299 64 2056 Ходоси . . . . 6. л. 534 11

2014 Уєздці . . . . 7. К. л. 38, 281 61 2057 | Холневичі . . . | 4. л. 170 26

1 48 димів разом з Підлужним.
3 25 димів з Турянкою.
3 25 димів разом з Туріею.
1 Та ще 21 дим разом з Вільгором, Колесниками, Черняховим.
5 290 димів разом з Малином, Борблином, Пелжою, Ззболотцями, Ставищем.
6 Войнигів в джерелі.
7 В джерелі Войсеч.
8 51 дим разом з Княжим.
9 62 дими разом з Люлинцями і Кутищами.
10 46 димів разом з Жеребилівкою.
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3058 Холонів
2059 Холопечі
2060 Холопи .
2061 Холпнів . 
Ш2 Хом’яків
2063 Хорів . .
2064 Хорів . .
2065 Хорлупа
2066 Хоровець
2067 Хоростів
2068 Хорохорин
2069 Хорошів
2070 Хорупань
2071 Хотешів
2072 Хотивль
2073 Хотин
2074 Хотинь .
2075 Хотовиця
2076 Хотянка
2077 Хотячїв .
2078 Хоцин
2079 Храськ .
2080 Хрипаличі
2081 Христівка
2082 Хрінів 1 .
2083 Хрінів .
2084 Хрінникн
2085 Хролин .
2086 Хром'якф
2087 Цвітоха
2088. Цевеличі
2089, Цегов ,
2090 Цепорів
2091 Цепцевичі
2092 Цеценівка
2093 Цеценівці
2094 Цумань .
2095 Цурків .
2096 Чайчинці
2097 Чаплин .
2098 Чаруків
2099 Чекнь
2100 Чемерин
2101 ! Чепелівка 
2102, Чепці. .

33

§U п
§  З

* І  
і !

*  »  s
2  я  §

7. Е.
5. Д.
5. N.
5. G.
7. М.
7. L.
6. Д.
6. н.
7. О.
5. С.
5. Е.
8. К.
7. Н.
2. Д.
3. С.
7. F.
5. N.
9. Н.
5. L.
5. В.
6. К- 
3. J.
5. В.
9. М.
6. М. л

5—6. В. в.
7. F. і л.
8. О. к.
5. Н. І л. 

7—8. N. к.
6. Д. в.
7. Д.
6. F.
3. L.

10. N.
8. J.
5. J.
7. К.
9. J.
3. J.
6. F.
6. G.
6. Н.

10. N.

1887, 1164,1 
11165,11591 

116
726 

1172
,346
248
200
624
376
131

1121
617
770
30
42 

666, 800
727 
581 
521

43 
543 
697
58

261
11158,11561 

1351 j 
370 

935, 971 
310 
651 
160 
112 

(883, 1394,1 
1395 І 

63 
119
31 
12

643 
273 
507 
683 
996 

1327 
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152 
224
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71
80
75
52
28
98
34 

115
48
49 
92 
29 
45 
90

4 
51 
49 
22 
26 
37 
37 
24 
15 
12
20
22
71
35 
20 
21 
48
36
23
94
22
42
90
48
83
5 

61 
13 
23
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а
§
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2103і Черемошно . . 3. Е. л.в 849. 160 42
2104 Черемшанка . 3. С. в. 229 8
2105 Черниківці3 . . 10. Н. к. 386, 780 47
2106 Чернихів місто. 10. G. к. 475 90
2107 Черниця . . . 6. N. л. 496 52
2108 Чернів . . . . 5. Д. в. і;з 31
2109 Чернків . . . . 5. А. в. 428 24
2110 Чернятин Ве

ликий . . . 9. N. к. 63 *
2111 Чернятин Ма 62

лий . . . . 9. N. к. 64 !
2112 Черняхів4 . . 7, L. л. 1260, 777 32
2113 Черчиці5 . . . л. 106, 31 20

< 363,364, 1
2114 Черчиці . . . 5. С. в. { 365,395, } 39

1397,399,402/
2115 Чесний хрест . 6. С. в. 285 25
2116 Четвертня мі

сто6 . . . . 4. G. л. 925, 928 354
2117 Чибині . . . . 5. F. л. 67 2
2118 Чижівка . . . 8—9. М. к. 189 36
2119 Човгузів . . . 9. L. к. 628 42
2120 Човниця . . * 5. G. л. 1066 43
2121 Чорна . . . . л. 1198 6
2122 Чорна . . . . 9. Р. к. 353 31
2123 Чорниж . . . 4. J. л. 1107 67
2124 Чорноколів* . . 6. О. л. 432 36
2125 Чортівка7 . . к. 660 9
2126 Чорторийське

місто . . . . 4. J. л. 669 265
2127 Чортория . . . 8. Q. к. 154 90
2128 Чотирбоки . . 8. N. к. 176 19
2129 Чудель . . . , 4. М. л. 123 45
2130 Чудниця 8 . . 6. М. л. 1371
2131 Чумалі . . . . 10. Н. к. 486 12
2132 Чухелі нові . . к. 117 20
2133 Чухелі старі . 10. L. к. 116 22
2134 Шайно . . . . 3. С. в. 31, 32 113
2135 Шарварки . . л. 42 8
2136 Шатерники . . 7. N. л. 363 10
2137 Шашківщина *. к. 59
2138 Шекеринці 10 . 8. L. л. 322 50
2139 Шельвів . . . 6. д. в. 1 222, 223, |  

1 224 Ì 73
2140 Шельвів . . . 8. L. М. к. 272 44
2141 Шепелівка . . 9. J. к. 522 56
2142 Шепель . . . 5. F. л. 602 24
2143 Шепетин місто. 8. Н. л. 202 :247

1 Та ще 36 димів разом з Тесовим.
2 71 дим разом з Волицею.
3 Та ще в частині Менкіського.
* 21 дим разом з Колесниками, Вільгором, Угольцями. 
5 Та ще 17 димів разом з Кучкоровцем.
* 3 них в Четвертні Новій (Боровичі) димів 140.
7 Частина.
8 38 димів разом з Кр'тносілкою і Володимиркою.
9 8 димів разом з Берегелями.

10 Секиринці друга назва.
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2144 Шепетівка місто 8. N. к. 197 128 2183 Яблонська Воля 4. L. л. 658 39
2145 Шибенна . . . 7. F. л. 1293 15 2184 Яворівці . . . 10. N. к. 144 54
2146 Шибенна . . . 10. к. к. 420 44 2185 Ягідна . . . 4. В. в. 282 17
2147 Ш или1 . . . . 9. J. к. 527 2186 Ягідне . • . . 8. N. к. 161 41
2148 Шимківці . . . 9. Н. к. 493 77 2187 Якимівці . . . 9. М. к. 229 6
2149 Шимківці . . . 8- L. к. 624 15 2188 Якимівці7 . . • 9. J. к. 788

182150 Шираівка . . . 9. L.M. к. 266 17 2189 Яківні . . . . 10. J. к. 373
21511 Шитня . . . . 
2152 Шишлів . . .

6. О.
5. В.

л.
в.

439 
52, 60

96
11 2190 Яковичі . . . . 5. С. в. /  132, 307, \ 

\ 352, 398 1 49'/,

2153' Шкарів . . . . 6. М. л. 550 13 2191 Яловиця . . . 8. J. к. 473 ЗО
2154 Шклінь . . . . 6. Е. л. 1428 97 2192 Яловичі8 . . . 6. G. л. 1317, 1319 10
2155 Шмирки2 . . . 10. М. к. 120 2193 Ямпіль місто . 9. К. к. 439 259
2156 Шостаків . . . 6. J. л. 1200 25 2194 Яневичі8 . . . 6. С. в. 73, 400 8
2157 Шпаки . . . . 10. J. к. 395 31 2195 Яневичі . . . . 6. J. л. 585 19
2158 Шпаків . . . . 6. J. л. 1176, 1178 42 2196 Янів місто . . 4. Р. л. 817 131
2159 Шпанів . . . . 6. к. л. 903 97 2197 Янівка . . . . 6. N. л. 458 38
2160 Шпиколоси . . 8. Н. к. 7 89 2198 Янкевичі . 5. L. л. 127 82
2161 Ш пиколоси3 . 7. С. л. 667 2199 Янківці . . . 9. K. к. 417 52
2162 Шпрахи . . . 6. Е. л. 1282 21 2200 Я н к І в ц і . . . 9. J. к. 558

532163 Шумбар . . . 8. J. к. 713 16 2201 Янківці . . . . 10. G. к. 481
2164 Шумськ місто . 8. К- к. 598 146 2202 Янушівка . . . 7. N. к. 248 32
2165 Шуньки . . . 8. L. к. 619 24 2203 Янушівці . . . 10. к. к. 536 20
2166 Шупків . . . 6. L. л. 912, 913 53 2204 Яполоть . . . 5. К. л. 124 58
2167 Щекичанка 4 л. 722 2205 Яремичі . . . 9. Р. к. 351 18
2168 Щекичин . . . 6. N. л. 486 47 2206 Яровець . . . 10. G. к. 477 20
2169 Щенютин . . . 6. С. в. 340 31 2207 Яровиця11 . . 6. F. л. 1063 72
2170 Щенютинок . . 6. С. в. 88, 74 3 2208 Яромель . . . 5. Н. л. 1087 15
2171 ІЦурівці . . . 8. М. к. 238 10 2209 Ярославичі12 . 6. G. л. 1090

2182172 ІЦурівці . . . 7. М. к. 166 23 2210 Ярунь місто . 6. Р. л. 408
2173
2174

Шурин 6 . » . 
Ювківці . . .

5. Е. 
8. L.

л.
л.

1116
319 33 2211 Ясениничі . . 6. к. л. 1276, 1277 39»/*

2175 Юначки . . . 9. N. к. 186 10 2212 Ясенівка13 . . 5. Е. л. 1117
462176 Юрівка . . . . 8. L. к. 621 40 2213 Яцківці . . . . к. 319

2177 Ю рківщина6 6. Р. л. 401 5214 Яшківці . . . л. 1010 10
2178 Юськівці . . . 7. К. л. 355 52 2215 St. Rzia11 . . . к. 430 10
2179 Юськівці . . . л. 886 6 2216 Wpoiowka . . к. 552 29
2180 Юськівці . . . 9. К. к. 786 ЗО 2217 Ознаринці . . к. 381 7
2181 Яблонца . . . 4. G. л. 715 44 2218 Озлавинці . . к. 389 26
2182 Яблонне . . . 5. М. л. 657 52 2219 Kop.................... к. 470 11

1 43 дими разом з Карначівкою і Голубим.
2 116 димів разом з Зозулинцями Великими.
3 40 димів разом з Волицею.
4 55 димів разом з Селищем.
5 28 димів разом з Ясенівкою.
6 70 димів разом з Вилусками.
7 70 димів разом з Татаринівцями і Краснолукою.
8 Та ще 16 димів разом з Ворсином.
9 Та ще 4і/а дими з Грушовою.

10 92 дими разом з Підгайцями і Кудлаївкою. 
п  Передмісте Луцька.
12 103 дими разом з Княгинином, Городницею і Підлігцями.
13 28 димів разом з Шурином.
14 Поселення, точної назви яких, я опреділити не мДг.



Список актових книг, 
використаних для підготовки видання

№
фонду1 Назва фонду №

справи
Старий № 

книги2 Роки Примітки

Ґродський суд Київського 
воєводства

1689 З цієї справи взято один документ -  випис
з книг Володимирського гродського суду 
від 18 грудня 1649 р., який виявлено через 
публікацію в АЮЗР. -  Ч. IV. -  Т. 1. -  С. 96-99. 
У ф. 2 є тільки одна справа -  № 1 (старий 
№ 315, за 1581-1737 рр.), що хронологічно 
стосується теми збірника, але в ній не 
виявлено документів для публікації

Земський суд Київського 
воєводства

135 1715 З цієї справи взято один документ -  запис 
привілею короля Яна-Казимира від 10 січня 
1650 р., який виявлено через публікацію в 
АЮЗР. -  Ч. IV.-Т. 1.-С. 99-101.
Загалом документи ф. З хронологічно не 
стосуються теми збірника

11 Житомирський ґродський 
суд

з

13

14

15

317

19

20 

21

1650, 1651

1649, 1650, 
1651

1651, 1652 

1664-1666

Складену на основі вміщених у справах 3 ,13 і 
14 юраментів таблицю про сплату подимного 
податку підданими Київського воєводства, 
затвердженого 7 березня 1650 р., див. у 2-й 
частині збірника. Акти з цих книг, а також 
кілька записів документів періоду Війни, 
виявлених у спр. 15, включено до 1-ї частини 
видання. Не виявлено документів з теми у 
спр. 12 (старий № 18; 1647-1648 рр.); до неї є 
внутрішній опис (спр. 192 цього фонду).
За відомостями Ю. А. Мицика3, документи 
про Національно-визвольну війну є в трьох 
актових книгах цього фонду

15 Овруцький ґродський суд 3211 1683 З цієї справи взято один документ -  запис 
декрету копного суду в с. Мошки Овруцького 
повіту від 1 лютого 1657 р., який виявлено через 
публікацію в АЮЗР. -  Ч. IV. -  Т. 1. -  С. 109-111. 
Хронологічно документи ф. 15 не стосуються 
теми збірника

21 Кременецький ґродський 
суд4

140а

141

143а

1649

1650 

1650

А документи з актових книг №№ 142 і 143 
(обидві 1650 р.), 149 (1651 р.), 153, 154 і 156 
(всі -  1654 р.), 159 (1656 р.) і 252 (1657 р.) у 
збірнику не використано. Причина -  їхній
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Наукрво-довгдкрвий ашрат

№
фонду Назва фонду №

справи
Старий № 

книги Роки Примітки

144 1650 незадовільний фізичний стан, через що на
1 А С

їхнє опрацювання, точніше, розшифрування,
143 1COU не вистачило відведеного часу
146 1650

147 1650

148 1651

150 1652

151 1652

152 1652 •

155 1654

157 1655

157а 1655

158 1655

158а 1655

160 1655

25 Луцький ґродський суд 247 2951 1648, 1649, У спр. 285 за 1658 р. є записи документів за
1650 1655 і 1657 роки; їх включено у збірник

249 3026 1648

260 2490 1648

261 2169 1648

262 2170 1649

263 2491 1649, 1650

279 2955 1649, 1650,
1655

264 2108 1650

265 2492 1650

266 2981 1650

267 2493 1650

269 2171 1650, 1651

268 2494 1651

270 2495 1651

69 2943 1652

271 2952 1652

186 2496 1652, 1653

272 2172 1652,1653

215 2953 1652, 1653,
1654

273 2173 1653

274 3027 1653



Cnucoi^aiqnoewi книг

№
фонду Назва фонду №

справи
Старий № 

книги Роки Примітки

275 2174 1654

276 2954 1654

277 3028 1654

278 2497 1654, 1655

281 2498 1655

280 2175 1655, 1656

282 2176 1657

283 2499 1657

284 2177 1657

285 2178 1658

26 Луцький земський суд 48

49

2841

2842

1651

1651

Крім того, справа № 47 цього фонду (старий 
№ 2840) включає документи за 9 січня -  
6 лютого 1648 р., тобто, до початку війни; 
до збірника вони не увійшли. Про відбір 
документів за першу половину 1648 р. див. у 
передмові “Від упорядників”

27 Володимирський земський 
суд

42 1215 1650 А документи справи № 41 (старий № 1214) 
датовано 1650 р., однак вони не по темі 
збірника

28 Володимирський 
іродський суд

84

85

86

87

88

89

90

92

91

93

94 

97

1016

1017

1018

1019

1020 

1021 

1022

1024 

1023 

932

1025 

1028

1648

1649

1650

1651

1652 

1652

1654

1655 

1655, 1656

1656

1657 

1660

Документи справи № 95 (старий № 1026), які 
датуються 4 -31  грудня 1658 р. (арк. 1211 -  
1309 зв.), -  140 юраментів про сплату 
семикратного подимного податку, затвердже
ного на сеймі 1658 р.; їх використав у своїй 
публікації М. Ф. Владимирський-Буданов 
(див. АЮЗР. -  Ч. VII. -  Т. 2. -  К., 1890). 
Документи не входять у хронологічні межі 
нашого видання, тому їх не публіковано

33 Дубнівський магістрат 6

1

1345

1336

1648, 1649,
1650

1651

39 Кам’янецький магістрат 40 4426 1648 Крім того у фонді є ще кілька справ, 
які хронологічно належать до періоду 
Національно-визвольної війни: № 1 (4562), 
38 (4423), 39 (4424), 41 (4428), 42 (4433), 158 
(4427). Це переважно протоколи війтівського 
суду вірменської громади м. Кам’янець. Мови 
актів -  вірмено-кипчацька, польська, латинь. 
Та частина документів цих справ, яку вда
лося опрацювати, тематично до збірника не 
належить
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Наукрво-довгдкрвий апарат

№
фонду Назва фонду №

справи
Старий № 

книги Роки Примітки

44 Вінницький ґродський суд 4598 1652 Дотепер книга не збереглася. Документи з 
неї включено у збірник за публікаціями в 
АЮЗР -  Ч. VI,Т. 1 ІЧ. VII,Т. 1

1230 Документи з історії 
Національно-визвольної 
війни українського народу 
середини 17 століття. 
Колекція фотокопій 3 
польських архівів

39 1652 До збірника включено два документи сто
совно Білоцерківського миру 1651 р. (з фондів 
Воєводського державного архіву м. Гданськ)5. 
На деякі ін. копії документів з цього фонду 
зроблено посилання у додатку до видання 
“Сейми в Речі Посполитій, що відбулися 
упродовж 1648-1657 років”

1471 Остерський магістрат 1 — 1655 У цій-книзі є 42 акти за 1654-1657 рр. 
(арк. 158 -  174). Тематично до збірника не 
належать, один акт включено як приклад

1528 Лохвицька ратуша 1 1654, 1655, 
1657

У цій книзі є 93 акти за 1653-1657 рр. 
(арк. 18 -  92). Для збірника відібрано 3 акти, 
решта не належить до нього тематично. Книгу 
опубліковано (див. Лохвицька ратушна книга 
другої половини XVII ст. -  K., 1986)

17676 Кролевецька ратуша 1 1654, 1655 У цій книзі є 53 акти за 1654-1657 рр. (арк. 1 -  
16 зв.). Для збірника відібрано 3 акти, решта 
не належить до нього тематично

20727 Дерманський чоловічий 
монастир

1 У зв’язку з там, що у всіх використаних у виданні фондах йдеться тільки про описи під № 1, цю частину легенди в 
таблиці опущено.

2 Тобто, номер за “Списком актових книг”, складеним у КЦАДА й опублікованим упродовж 1862 -  1864 рр. в 
“Университетских известаях” (Київ). Наводимо ці номери для зручності дослідників, бо в АЮЗР та ін. дорадянських виданнях 
зроблено послання на актові книги саме під такими номерами. Слово “старий” має сленговий відтінок, однак вживаємо його, 
бо воно звичне для всіх, хто працює з актовими книгами.

3 Див. Мицик Ю. А. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. 
Дніпропетровськ, 1996. -  С. 10-12. У виданні здійснено огляд документальних джерел про Війну, що зберігаються в різних 
архівах, зокрема в ЦЦІАК України. Особливо цінним, на наш погляд, є те, що автор приділив багато уваги актовим книгам: свій 
аналіз він здійснив на рівні фондів, де вони зберігаються, виділивши за описами окремі актові книги, що стосуються періоду 
визвольних змагань. На жаль, частина цих джерел опинилася поза увагою автора.

4 Актові книги Кременецького гродського суду зазнали чи не найбільших пошкоджень з усіх тих, що збереглися в Архіві. 
В КЦАДА їх облікували переважно як розсип. Зокрема, у вже згаданому в попередній примітці “Списку актових книг” ці 
документи пронумеровано узагальнено: на кожну з картонок, в яких вони зберігалися, виділено певну кількість номерів 
(орієнтовно за роками). Зокрема, документи за 1648 -  1657 рр. займали місце в межах №№ 1478 -  1607. Однак у подальшому і 
ці номери було втрачено і тепер сформовані з розсипу актові книги ф. 21 не мають старих номерів.

5 Ці документи анотовано в збірнику як виняток, бо фонд включає фотокопії з польських архівів, а пропонований 
збірник будується на актових документах, що зберігаються в ЦЦІАК України. Зважаючи на вагомість підбірки документів 
ф. 1230 (звертаємо на це увагу дослідників), упорядники послалися ще на кілька актів з фонду в одному з додатків -  «Сейми 
Речі Посполитої, що відбулися упродовж 1648-1657 років»

6 Крім того, на етапі виявлення документів про Війну було опрацьовано ще деякі фонди, в яких зберігаються актові книги, 
і встановлено, що або акти за 1648 -  1657 рр. з цих книг тематично не належать до збірника, або їх там взагалі немає:

ф ф. 17, Головний каптуровий суд Волинського воєводства; документів за 1648 р. (коли було безкоролів’я) у фонді не 
збереглося.

ф ф. 20, Кременецький магістрат, -  так само.
ф ф. 23, Луцький магістрат, -  так само.
ф ф. 24, Луцький підкоморський суд, спр. 6 (старий № 2974); є документи за 1648 рік.
ф ф. 30, Олицька ратуша, спр. 1 (старий № 3346); хронологічні межі справи 1596 -  1704 рр. Однак це не документи 

ратуші, а копіарій з архіву Радзивіллів.
ф ф. 32, Вижвівська ратуша, спр. 1 (старий № 1297); хронологічні межі справи 1601 -  1689 рр.
ф ф. 35, Ковельський магістрат, спр. 1 (старий № 1477); хронологічні межі справи 1646 -  1770 рр. Це копіарій документів 

16- 18 століть.



Списсп^аі%пови% г̂ ниг

ф ф. 36, Комісарський суд Подільського воєводства, спр. 2 (старий № 3637), латинь. В опису її крайні дати визначено 
1629 -  1679 рр.; фактично це документи за 1678 рік.

ф ф. 37, Кам’янецький земський суд, спр. 44 (старий № 3635) за 1657 -  1658 рр. Документи складено латинською мовою, 
через відсутність належного фахівця вони залишилися поза увагою упорядників.

ф ф. 38, Кам’янецький ґродський суд. Хронології збірника відповідають 4 справи: № 24 (старий № 3754,1648 і 1649 рр.), 
№ 25 (старий № 3755, 1650, 1651 і 1652 рр.), № 26 (старий № 3756, 1653 р.) і № 27 (старий № 3757, 1654 -  1657 рр.). Всі 
документи латинською мовою: див. зауваження до попередньої позиції.

ф ф. 43, Брацлавський земський суд, документів за 1648 -  1657 рр. у фонді не збереглося.
ф ф. 64, Київський магістрат, спр. 2 (старий № 3508,1556 -  1780 рр.) і спр. З (старий № 3509,1587 -  1780 рр.), документів

з теми збірника не виявлено.
ф ф. 1401, Миляновичівський магістрат, спр. 1 (старий № 5858, 1586 -  1735 рр.), документів з теми збірника не 

виявлено.
ф ф. 1473, Миргородська ратуша, спр. 1 (без старого номера). На початку цієї актової книги є кілька документів періоду 

Війни побутового характеру.
До видання також включено один документ від 25 червня 1653 р. з публікації “Местечко Борисполе в XVII в. Акти 

мейского уряда 1619 -  1699 гг. с предисловием А. В. Стороженка”. -  К., 1892. У передмові до видання відмічено, що на час 
публікації оригінал цієї актової книги зберігався в бібліотеці барона Шодуара в м. Івниця Житомирського повіту Волинської 
губернії. Її подальша доля упорядникам невідома.

7 Як виняток, до видання включено 9 квитів (оригіналів), що стосуються періоду Національно-визвольної війни, які 
зберігаються у ф. 2072, Дерманський чоловічий монастир, оп. 1, спр. 72, арк. 3-10, 13. Зазвичай, квит видавався платникові 
податків, а ще один його примірник зберігався у поборці. В першу частину видання включено групу документів, у яких 
зафіксовано втрату квитів про сплату подимних податків. Звертаємо увагу дослідників, що подібні акти можуть зберігатися 
у фондах інших волинських монастирів, а також у родинних і особових фондах Архіву. Крім того, на с. 56 пропонованого 
збірника вміщено анотацію на універсал польського короля Яна-Казимира (оригінал); він зберігається у ф. 2227, Колекція 
документів Волинського музею, оп. 1, спр. 81



Перелік видань, 
в яких опубліковано окремі документи 
з актових книг ЦДІАК України, 
анотовані у збірнику1

Памятники, изданньїе Киевскою комиссиею для разбора древ- 
них актов. -  Т. 1. -  К., 1845, “повторен без перемен”. -  К., 
1848; Т. 2. -  К., 1846; Т. 3. -  К., 1852; Т. 4. -  К., 1895. 
Издание второе с дополнениями: Т. 1-2 и 3. -  К., 1898 -  
саме на це видання зроблено посилання у тексті збірника 
(т. 4 -  не перевидавався).

АЮЗР. -  Ч. І. Актьі о церковно-религиозньїх отношениях в 
Юго-Западной Руси (1322-1648 гг.). -  Т. 6. -  К., 1883.

АЮЗР. -  Ч. II. Постановления дворянских провинциальньїх 
сеймов в Юго-Западной России. -  Т. 1. -  К., 1861.

АЮЗР. -  Ч. II. -  Т. 2. Акти для истории провинциальньїх 
сеймиков Юго-Западного края во второй половине 
XVII века. -  К., 1888.

АЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 4. Актьі, относящиеся к зпохе Богдана 
Хмельницкого. -  К., 1914.

АЮЗР. -  Ч. IV. Актьі о происхождении шляхетских родов в 
Юго-Западной России. -  Т. 1. -  К., 1867.

АЮЗР. -  Ч. VI. Актьі об зкономических и юридических 
отношениях крестьян в XVI -  XVIII веке (1498 -  1795). -  
Т. 1 (с приложением в особой книге). -  К., 1876.

АЮЗР. -  Ч. VI. Акти об зкономических и юридических 
отношениях крестьян в XVI -  XVIII веке (1498 -  1791). -  
Т. 1. Приложение. -  К., 1876.

АЮЗР. -  Ч. VII. -  Т. 1. Актьі о заселении Юго-Западной 
России. -  К., 1886.

АЮЗР. -  Ч. VII. -  Т. 2. Актьі о заселении Юго-Западной 
России. -  К., 1890.

АЮЗР. -  Ч. VIII. -  Т. 3. Акти о брачном праве и семейном бьіте 
в Юго-Западной России в XVI -  XVII вв. -  К., 1909.

Местечко Борисполе в XVII веке: Актьі мейского уряда 1612 — 
1699 с предисловием А. В. Стороженко. -  К., 1892.

Каманин И. М. Материальї по истории казацкого землевла- 
дения (1494 -1668 гг.) // Чтения в Историческом обществе 
Нестора-летописца. -  1894. -  Кн. 8.

Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной 
России, издаваемьій Комиссией для разбора древних 
актов, сост. при Киевском, Подольском и Вольїнском 
ген.-губ. -  Вьіп. 2. -  К., 1916.

Україна перед Визвольною війною 1648 -  1654 рр.: Збірка 
документів (1639 -  1648 рр.). -  К., 1946.

Документи Богдана Хмельницького (1648 -  1657). -  К., 1961.

Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. (Збірник 
актових документів). -  К., 1981.

Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст. -  К., 
1986.

Універсали Богдана Хмельницького. 1648 -  1657. -  К., 1998.

Звертаємо увагу дослідників теми також на важливе видання 
документів, що збереглися в Москві: “Актьі, относящиеся к 
истории Южной и Западной России, собранньїе и изданньїе 
Археографической комиссиею. -Т. 3.1638-1657. -  СПб., 1861. 
Том видано під редакцією члена-редактора Археографічної 
комісії професора російської історії в Санкт-Петербурзькому 
університеті М. І. Костомарова за сприяння П. О. Куліша.

1 До переліку включено тільки ті видання, на публі
кацію окремих документів з яких зроблено посилання в кінці 
анотацій з 1-ї частини збірника. Видання подано за хроно
логією виходу в світ.



Перелік видань, 
ілюстрації з яких використано 
при художньому оформленні збірника

Апанович Е. М. Исторические места собьггий Освободитель- 
ной войньї украинского народа 1648-1654 гг. -  К., 1954.

Мацюк Орест. Замки і фортеці Західної України. -  Львів, 
1997.

Савчук Юрій. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана 
Хмельницького у колекціях музеїв Європи (пошук, знахідки, 
атрибуція). -  К., 2006.

Свєшніков І. Битва під Берестечком. -  Львів, 1993.

Сіцінський Євтим. Нариси з історії Поділля. -  Частина І. 
Вінниця. 1927.

Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького. -  Мюнхен, 1954 -  
Львів, 1994.

Українське козацтво. Мала енциклопедія. -  К. -  Запоріжжя, 
2002.

Sokołowski August. Dzieje Polski Ilustrowane. -  T. 5. -  Warzawa, 
[1901].

На обкладинці збірника вміщено: Прапор гетьмана Богдана 
Хмельницького. Середина 17 ст. Військовий музей. Стокгольм. 
Швеція.



Список скорочень

Від упорядників:
Для всього видання
арк. -  аркуш 
арт. -  артикул
АЮЗР -  Архив Юго-Западной России, издаваемьій 

Комиссией для разбора древних актов, состоящей 
при Киевском, Подольском и Вольїнском генерал- 
губернаторе. Ч. 1-8. К., 1859 -  1914

б. д. -  без дати 
бл. -  близько

вид. -  видання 
вип. -  випуск 
вол. -  волость

див. -  дивись 
док. -  документ
“Документи” ... -  Документи Богдана Хмельницкого. 1648 -  

1651.-К., 1961

зв. -  зворот

ін. -  інший
ІР НБУВ -  Інститут рукопису Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського

К. -  Київ (у бібліографії)
Київська археографічна комісія -  офіц. назва: Київська 

тимчасова комісія для розгляду давніх актів в архівах 
Присутственних місць і монастирях Київської, 
Подільської і Волинської губерній 

кн. -  князь, княгиня (з прізвищем)
КЦАДА -  Київський центральний архів давніх актів

лат. -  латинь

м. -  місто, містечко (з назвою; щодо тих населених пунктів, 
адміністративний статус яких чітко не визначено в 
документах) 

м-ко -  містечко (з назвою)

напр. -  наприклад 
н. п. -  не пізніше 
н. р. -  не раніше

о. -  отець (з іменем) 
обл. -  область 
оп. -  опис
опубл. -  опубліковано

п. -  пан, пані (з прізвищем) 
п. -  помер (з прізвищем)
“Памятники.. -  Памятники, изданньїе Временною

комиссиею для разбора древних актов. 1-е вид. -  Т. 1-4. 
K., 1845 -  1859; 2-е вид. -  Т. 1-3. K., 1897 -  1898 

поз. -  позиція 
пол. -  половина 
польс. -  польська мова

р., рр. -  рік, року, роки 
р. -  річка (з назвою) 
р-н -  район 
розд. -  розділ

с. -  село (з назвою)
с. -  сторінка
сл. -  слобода (з назвою)
СПб. -  Санкт-Петербург 
спр. -  справа 
ст. -  століття
“Статут.. -  Статут Вялікаго княства Літоускага. Текстьі. 

Даведнік. Каментарьіі. -  Мінськ, 1989

т. -  том 
т. д. -  так далі

ф. -  фонд

ЦЦІАК України -  Центральний державний історичний архів 
України, м. Київ 

ч. -  частина
чол. -  чоловік (з позначенням кількості)

AGAD -  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, 
Головний архів давніх актів у Варшаві

В покажчиках

Брац. в. -  Брацлавське воєводство

в. -  воєводство
Волин. в. -  Волинське воєводство
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Список^сщючень

ВКЛ -  Велике князівство Литовське 
вол. -  волость 
волин. -  волинський 
волод. -  володимирський

житом. -  житомирський

Київ. в. -  Київське воєводство 
київ. -  київський 
крем. -  кременецький

луц. -  луцький

Нану -  Національна Академія наук України 
Новгород-Сівер. п. -  Новгород-Сіверський повіт

овр. -  овруцький

п. -  повіт (з назвою) 
п. -  помер (з датою)
Поділ, в. -  Подільське воєводство 
побл. -  поблизу

Рус. в. -  Руське воєводство 
р-н -  район

Черніг. в. -  Чернігівське воєводство 
черніг. -  чернігівський

Скорочені слова в цитатах з документів
Бож. -  Божєго 

вел. -вєлмчьносьть

зол. -  золотий

кнєж- кнєжа, кнєжатьі 
кор., кр. -  королєвьська

мл., мил. -  мьиюсьт, милости

п. -  пань, пани
пп. -  паньї, пановь; паній, паней 
поя. -  польский

цар. -царьськоє

Слова під титлом у цитатах з документів

Бгь -  Богь

вотва, вдства, втва -  воєводьсьтва 
вси -  вєси (села)

млтєй, млст, млт, млти -  милосьтєм, милосьтями, милосьти 
мсца, мца, мцу -  м'Ьсєца, м'Ьсєцу

пна, пнов -  пана, пановь

рє/ілии -  религіи

сна -  сьіна
ствахь -  старостьвахь
сто, ста, стомь -  сьвєто, сьвєта, сьвєтомь (свято) 
стого, стго -  сьвєтого (святого) 
стую -  сьвєтую (святую)

трвогь — трєвогь
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