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О. М. ПОНОМАРЬОВ*

ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОБСТОЮВАННЯ КОШЕМ 
ТЕРИТОРІЇ ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 

У 1763–1765 РОКАХ

На підставі неопублікованих документів подано перебіг подій 1763–
1765 років, коли Новосербське і Новослобідське поселення були претворені 
у Новоросійську губернію, поряд із чим запорожцям з боку царської влади 
чинилися утиски шляхом територіальних обмежень та поселенням слобідчан 
на землях Бугогардової паланки.
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Вольності Війська Запорозького; річки Корабельна, Помічна, Грузька, Кос-
тувата, Лозувата, Сугаклія, Чорний Ташлик; урочища; селища Бешбайраки, 
Лиса Гора, Піщаний Брід.

Важливим джерелом для вивчення історії Запорозької Січі є до-
кументи Архіву Коша Нової Запорозької Січі (1734–1775 рр.), які до-
несли до нашого часу увесь шал і напругу дипломатичної, економічної 
і мало не збройної боротьби запорожців із представниками царського 
уряду за збереження своїх прав і свобод, а головне – земель.

Із заснуванням фортеці Св. Єлисавети і Нової Сербії (1754 р.), 
а також Новослобідського козачого полку (1753 р.), території яких 
упритул підійшли до Вольностей Війська Запорозького, зокрема до 
Бугогардової паланки, царський уряд почав поступовий наступ на За-
порозьку Січ. Робилося це за допомогою їхніх вірних служак і попліч-
ників – російських військових. В іменному імператорському указі від 
11 червня 1763 р., зокрема, йшлося про призначення генерал-поручика 
Олексія Мельгунова командиром над новосербськими і новослобід-
ськими поселенцями: «ему Мельгунову команду иметь, как над тем 
[Новосербским] корпусом, так и над всем Новослободским поселением 
и крепость Святыя Елисаветы»1.

Згодом, 3 вересня 1763 р., генерал промеморією повідомляв Коше-
ві, що, відповідно до імператорського указу, йому «Новосербской кор-
пус и Слободское поселение препоручено... в главное ведомство»2. Далі 
Олексій Мельгунов закликав Кіш, аби «прекращены были чинившиясь 
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доныне от казаков запорожских слобоцким поселенцам обиды и разоре-
ния», які відбувалися через захоплення запорозьких земель. Також вка-
зувалося, що він має «до будущих впредь обстоятелств и разсмотрения 
отмежевать толко ту землю, начав от Днепра, коя слободским селением 
занята»3. Це був тривожний сигнал, оскільки вже існувала 20-верстна, 
т. зв. «глебовская линия», якою була оточена фортеця Св. Єлисавети, 
нібито для убезпечення її від нападників та здійснення господарської 
діяльності поселян.

Стосовно нової межі, відомої в історіографії як «мельгуновская ли-
ния», сам Мельгунов повідомляв, що він «определыл быть оной меже 
от устя реки Самоткани и от оной вверх до излучины выходящей из 
Слободского полку, а от той излучины на проведенную в натуре дват-
цетыверстную от Новой Сербии черты, по которой весты даже до са-
мой реки Черного Ташлика, а как далѣе определить о том впредь же 
разсмотрение учинытся»4. Поряд із цим, генерал закликав кошового, 
аби козаки не заходили в слобідські поселення, а саме за р. Самоткань 
і 20-верстну межу5.

Тоді ж Кошем було отримано прохання надіслати депутатів для 
проведення опису земель і зйомки місцевості, для подальшого вста-
новлення кордону між новосербськими і новослобідськими поселен-
нями з одного боку, та запорозькими землями – з іншого6. В той же 
час Олексій Мельгунов у промеморії від 28 жовтня 1763 р. намагав-
ся заспокоїти Кіш, підкреслюючи, що «совсем же та межа нынешнею 
осенью окончана не будет, а останется до будущеи весны», і що про 
початок робіт він обов’язково повідомить7.

Вже у березні 1764 р. київський генерал-губернатор Іван Глєбов 
поставив Кіш перед фактом щодо необхідності створення Генеральної 
карти Вольностей Війська Запорозького, відповідно до указу Катери-
ни ІІ від 5 грудня 1763 р., в якому наказувалося зробити опис «всем 
запорожским мѣстам и угодям, как спорным, так и не спорным... как 
порозжих, так і старинных запорожских, і вновь занятых зимовников, 
и владеемых мест и дачь», залучивши для цього військових інженерів 
та геодезистів з фортеці Св. Єлисавети8. Поряд із цим у серпні 1764 р. 
із метою встановлення прав запорожців на їхні землі було затребувано 
надіслати копії документів щодо права володіння9. 

Тим часом у Петербурзі йшло жваве обговорення питань щодо за-
порозьких територій. 22 березня 1764 р. на доповідь сенаторів Микити 
та Петра Паніних щодо іменування Новосербського поселення Ново-
російською губернією Катерина ІІ наклала резолюцію, де йшлося, що 
«представляемый в подносимой карте угол земли к нынешней границе 
Новосербского селения, от верховья реки Ингул косою линиею до мес-
течка Орел, лежащего у польской границы при реке Синюхе, так, как на 
поднесенной карте красною линиею назначено, из степи, присвояющей 
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теперь запорожцами (виділення наше – О. П.), повелеть к тому селению, 
для представленных причин, прибавить, а потом всю землю того селе-
ния разделить, как в плане представлено ж, на округи...»10.

Катерина ІІ дуже уважно ставилася до вивчення питання щодо роз-
межування, намагаючись показати себе дбайливою матінкою-государи-
нею, а в той же час готувалася безжально відшматовувати від Запорозьких 
Вольностей все нові й нові території. Вже у наступному місяці (30 квітня 
1764 р.) питання про запорозькі землі, яке раніше вже розглядалося ім-
ператрицею, було вирішено і оформлено у Сенаті. Генерал Олександр 
Ісаков повідомляв Кошеві, що в «представляемой в подносимой ея импе-
раторскому величеству картѣ угол земли к селению Новороссийкой гу-
бернии по реке Ингулу косою линиею назначено из степи запорожскои 
прибавить», у відповідності з чим «объявленные места... показанные кар-
тою, принадлежащие Новороссийской губернии места и межуются, а не 
в настоящих ныне имеющихся Сечи Запорожской дачах»11. 

У зв’язку із забороною безпосередньо звертатися до імператриці, 
Кіш неодноразово писав із приводу заселення слобід до гетьмана Ки-
рила Разумовського, зокрема у лютому 1764 р.12 та пізніше – у жовтні 
того ж року. Так, у донесенні Коша (від 12 жовтня 1764 р.) гетьману 
Кирилу Розумовському йшлося про насипання «могилок» по вершинах 
урочищ Корабельна, Помічна, Грузька і у Бешбайраках інженер-пору-
чиком Єгором Араповим, у зв’язку з чим гетьмана уклінно просили, 
аби він клопотався у вищих за нього інстанціях щодо заборони в’їзду 
новослобідських мешканців для поселення хуторами, для заготівлі дров 
та інших «прокористований» за глєбовську лінію13. Однак це донесення 
залишилося без відповіді, оскільки у листопаді 1764 р. інститут геть-
манства було скасовано.

Поряд із цим на вимогу Коша бугогардові полковники споряджали 
команди для перевірки наявності новослобідських поселень у межах па-
ланки. Так у рапорті бугогардового полковника Кирила Темного Кошеві 
(березень 1764 р.) показано його спробу здійснити інспектування посе-
лень пилипонів біля селищ Лиса Гора та Піщаний Брід. Проте росій-
ський капітан Олексій Жихарєв зі своєю командою не допустив козаків 
це зробити. Він напряму погрожував, що у разі проїзду запорозької ко-
манди до Лисих Гір і Піщаного Броду він буде переслідувати бугогар-
дівців, і більш того, «буду бить, как на неприятеля, и всех вас перелов-
лю, и как воров отишлю в Елисавет», аби не перетинали новий кордон 
по р. Корабельна14. Пізніше, у вересні 1765 р., командами бугогардових 
козаків було виявлено на Кам’януватій Сугаклії вісім хуторів, які на-
лежали різним мешканцям слободи Грузької та фортеці Св. Єлисавети, 
а також п’ять на Чорному Ташлику, які були власністю мешканців сло-
бід Виска та Плетений Ташлик15. Перелік цих поселень із зазначенням 
імен їхніх власників було подано до Коша. 
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Шкода Запорозьким Вольностям завдавалася не тільки новослобід-
ськими поселенцями, а й російськими військовими й козаками мало-
російських полків, які стояли заставами на кордоні паланки. Так, в од-
ному з рапортів (від 26 червня 1764 р.) Кирило Темний повідомляв 
Кошеві, що козаки городові і комапанійських полків, які стоять заста-
вою в Орловському шанці, безперешкодно заходять у військові дачі, де 
«чинят вымѣющихся понад Бугом плавнях вирубом немалую пустошь 
и уездят упорно по сю сторону Карабилного и к Лусканевым, и рубают 
имѣющоесь понад берегом и помежду скелями дерево»16.

Кіш, відповідно до отриманих рапортів про це та інше, скаржив-
ся далі. Так, у своїй промеморії до коменданта фортеці Св. Єлисавети 
(від 6 липня 1764 р.) зазначав, що «в запорожских дачах» на їхньому 
боці, не доходячи «глебовской линии» на річках Костувата й Лозува-
та стоять команди малоросійських козачих полків «и войсковим лесам 
и протчиим угодиям, вырубкою дерева и вибоем к козбѣ годних трав, 
пустош немалую чинят»17.

У своїх рапортах бугогардові полковники – спочатку Кирило Тем-
ний, а згодом Яків Біда – повідомляли Кошеві, що під час інспектуван-
ня паланки вони виявляли слобідскі поселення пилипонів понад р. Чор-
ний Ташлик та «могилки» по вершинах річок Корабельна, Мигійський 
Ташлик, Помічна, Грузька, які були насипані російськими військови-
ми. Так, у відповідь на запитання бугоградового полковника він почув 
від компанійців: «не знаю, нащо москалѣ сиплют и здесь розмѣрили, 
скрозь сказуют, якобы здесь город будут осажувать»18.

У рапорті бугогардового полковника Якова Біди Кошу (від 7 серпня 
1765 р.) йшлося, що «новозаводимые футора, також посипанные гранню 
могилы болшые, кои мною в нынѣшной объезд найдены в Сугаклийских 
вершинах, а начавшиесь от сербскых дач» по обидва боки р. Чорний 
Ташлик вбік до р. Синюха «от Сугаклийскых вершин до Пещаного Бро-
ду, и якие вблизости за оною новою чертою посепанние могили каждои 
слободе и пилиповцям (старовіри-пилипони – О. П.) границею, дабы 
одны до другых в дачи к прокористованию не вездили, поразброшевал»19. 
Проте далі полковник не поїхав, оскільки не знав точного розмежування: 
«дале ехать, яко я и из козаков здешных нихто, веденной... генералом 
Глѣбовым черти не знае, поопасувался»20. Також полковник повідомляв, 
що від Лисої Гори в напрямку до слободи Орел «по Карабелне степу 
отмежуется». Та ще й ніби від тієї межі «на какуюсь государственную 
надобность» на 30 верст «землѣ войсковой приймется»21.

На думку запорожців, ситуацію можна було переломити лише без-
посередньо звернувшись до Катерини ІІ. З цією метою на початку січня 
було відряджено делегацію від Коша. 

Відразу після повторного обрання на Військовій Раді (3 січня 1765 р.) 
кошовим отаманом Петра Калнишевського, він разом із депутатами від 
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Коша відправився до Петербурга. Починаючи з кінця березня 1765 р., 
у столиці отаман тривалий час обстоював права запорожців на свою зем-
лі. У чолобитній (від 4 січня 1765 р., а поданій 30 березня) до Катерини ІІ 
йшлося, посилаючись на грамоти польських королів та універсали геть-
мана Богдана Хмельницького, що під тиском уряду запорожці втратили 
землі, взяті під новосербське та новослобідське поселення. І що зараз 
вже зайняті землі й за цією межою, «начав от Мигейского острова [на 
Бугѣ] по ввершинам Мигейского Ташлыка до Лысых Гор, оттоль по вер-
шине Корабельной, да по вершинам рр. Помочной и Грузкой и четыре 
байрака, называемые Беш-Байраки»22. Також наголошувалося на тому, 
аби 20-верстна відстань навколо фортеці Св. Єлисавети не розширюва-
лася, а землі за р. Оріль та вздовж р. Самара були й надалі збережені за 
козаками, що напряму було пов’язано з економічним буттям січовиків. 

7 червня 1765 р. Петро Калнишевський писав до Коша, що справа 
знаходиться на розгляді не в Сенаті, а в імператорському палаці, куди 
запорожці привезли карти Вольностей Війська Запорозького. Вислов-
люючи сподівання на позитивне рішення порушених питань, кошовий 
отаман тим часом закликав запорожців до заселення місцин понад 
р. Оріль та, зокрема, в Бешбайраках, мотивуючи це тим, що ці краї, 
хоч і відходять під Новоросійську губернію, наразі є незаселеними23.

26 серпня 1765 р. Петру Калнишевському в Зимовому палаці в ус-
ній формі у присутності сенаторів Микити Паніна, Захара Чернишова, 
Олександра Вяземського було обіцяно, що землі Нової Сербії належа-
тимуть запорожцям, а для потреб фортеці буде відведено двохверстну 
межу24. Було видно, що до проблем запорожців царський уряд ставить-
ся нещиро, а подекуди й блюзнірськи. Російська імперія, в плани якої 
не входило збереження прав і свобод запорожців, усіляко намагалася 
поступово захоплювати їхні землі, поселяючи слобожан на відібраних 
територіях. Це підтверджується ордером (від 25 серпня 1765 р.) ма-
лоросійського генерал-губернатора Петра Рум’янцева Кошу, в якому 
заборонялося обмежувати новоприбулих поселенців в їхньому бажанні 
осісти на запорозьких землях25.

Пізніше, 19 квітня 1766 р., граф Захар Чернишов на словах пере-
дав майже те саме, що і минулого року: «новосербские и елисаветские 
мѣста Войску по-прежнему отдадутся, и Самар вся по самую Орель во 
владѣнии вашем (козаків – О. П.) останется». Однак зазначалося і про 
зведення на вказаних річках двох фортець, «одна от другой далностию 
на 60 верст и для пастбы и сенокосу лошадям той команды около каж-
дой крѣпости на двѣ версти отведется», а щодо прохання запорожців 
не будувати фортеці було сказано, «что в крѣпостях надобность госу-
дарственная, и чтоб не быть им, то того зделать невозможно»26.

Земельне питання вкотре розглядалося імператрицею ще 10 липня 
1766 р. у присутності царських можновладців, причому вона особисто 
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намагалася з’ясувати всі обставини проведення кордону, який відмежо-
вував територію Вольностей Запорозьких. Катерина ІІ, як писав Петро 
Калнишевський до Коша, уважно розглядала плани «три часа, между 
чем, якобы признав некоторую сумнытельность, тогда не апробуя (не 
затверджуючи – О. П.) изволила удержать у себе для глубочайшего 
разсмотрения, по коему и по ся поры никакой резолюции нет»27.

Зрештою усі сподівання Війська Запорозького відстояти недотор-
каними свої володіння розбилися об байдужість царської влади, яка 
поступально і планомірно просувалася до Чорного моря, змітаючи 
все, що заважало їй на шляху до поставленої мети. Обмеження прав 
і свобод запорожців, захоплення їхньої території шляхом проведення 
спочатку двадцятиверстної «глебовской», а згодом тридцятиверстної 
«мельгуновской» ліній були лише черговим кроком Петербурга до ос-
таточного знищення Запорожжя у 1775 р. 

Документи публікуються вперше. Їх археографічне опрацювання 
здійснено відповідно до «Методичних рекомендацій по підготовці до 
видання «Архіву Коша Нової Запорозької Січі»28. Текст подається ав-
тентично, стилістику й орфографію збережено, пунктуацію уточнено, 
виносні літери внесено в рядок і виділено курсивом. Слова під титлами 
на зразок: гпдну, гспдну, гсдарь, гдаря, нне, ннѣшний, Стие тощо не 
розкривалися. 

1 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. Т. XVI. 
СПб., 1830. С. 297.

2 ЦДІАК України (Центральний державний історичний архів, м. Київ). 
Ф. 229. Оп. 1. Спр. 151. Арк. 1-а. 

3 Там само. Арк. 1-а зв.
4 Там само. Арк. 1-а зв.
5 Там само. Арк. 1-а зв.
6 Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожс-

кого. В 3 ч. Изд. 3-е. Ч. ІІ. Одесса. 1885. С. 255–256.
7 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 151. Арк. 13. 
8 Там само. Арк. 25. 
9 Скальковский А. История Новой Сечи...  В 3 ч. Изд. 2-е. Ч. ІІ. Одесса. 

1846. С. 290–291.
10 Полное собрание законов... Т. XVI. СПб., 1830. С. 658–659.
11 ЦДІАК України, ф. 229. Оп. 1. Спр. 151. Арк. 65. 
12 Скальковский А. История Новой Сечи... В 3 ч. Изд. 2-е. Ч. І. Одесса. 

1846. С. 66–68.
13 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 165. Арк. 60 і зв., 65 і зв. 
14 Там само. Спр. 151. Арк. 31. 
15 Там само. Спр. 165. Арк. 49.
16 Там само. Спр. 151. Арк. 36. 
17 Там само. Спр. 99. Арк. 165.
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18 Там само. Спр. 165. Арк. 57. 
19 Там само. Спр. 151. Арк. 48. 
20 Там само. 
21 Там само. Арк. 48 і зв.
22 Скальковский А. История Новой Сечи... В 3 ч. Изд. 3-е. Ч. ІІ. Одесса. 

1885. С. 277.
23 Там само. С. 281–282.
24 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 175. Арк. 245.
25 «Рекомендую вам в сходствие посланных от гдина генерал-порутчика 

и ковалера Фонбранта предложении о нечинении поселяющимся на отведен-
ных для того в степи местах людям помешателства, а особливо какова-либо 
грабителства; что сие селение делается по всевысочайшей ея ива воли непре-
менно исполнять в ожидании по поднесенным от вас ея иву чрез нарочного 
посланного Петра Калнишевского челобитным всевысочайшей резолюции. 
И о том всем ведомства вашего до кого принадлежит знать дать, а чтобы 
исполнено было командирски взыскивать» // ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. 
Спр. 151. Арк. 67. 

26 ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 175. Арк. 245 і зв.
27 Там само. Арк. 245 зв.
28 Гісцова Л. Методичні рекомендації по підготовці до видання «Архіву 

Коша Нової Запорозької Січі». Київ, 1992. С. 12–20.

№ 1

1763 р., жовтня 28. Фортеця Св. Єлисавети. – Промеморія головного 
командира Новосербського поселення Олексія Мельгунова Кошеві про 
початок проведення розмежування між запорозькими землями та ново-
слобідськими поселеннями поблизу р. Самоткань 

Высокоблагородный ї высокопочтεнный гсдинъ Воиска Запорожского 
Низового кошεвой атаманъ с старшиною ї товариствомъ

Гсдрь мой
Письмо вашε я чрεзъ присланныхъ старшинъ получилъ и во удоволствиε 

требования вашεго начатую в слободскомъ посεлεнїи от запорожскихъ 
дачъ мεжду1, сколко εε доннε провεдεно, показать тεмъ старшинамъ вεлεлъ. 
Совсεмъ жε та мεжа нынεшнεю осεнью окончана нε будεтъ, а останεтся до бу-
дущεи вεсны, и когда вεсною паки производством начнεтся в то врεмя вашεму 
высокоблагородию знать дать нε оставлю. 

Что жъ слεдуεтъ до назначεнного мною, якобы нεизвεсного Кошу За-
порожскому урочища, показующаго мεжу от устья рεки Самоткани ввεрхъ 
до выходящεи излучины, о чεмъ, какъ виднω, Кошъ имεεтъ сумнитεлство, 
то оная излучина нε иноε что значитъ, какъ толко згибъ или, попросту ска-
зать, колено рεки, ї никакого Воиску Запорожскому сумнεния нε делаεт, 
а показываεт от той излучины нε инно, какъ напрεждε провεдεнную двад-
цативεрстную чεрту.
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Согласно тому ї завεдεнноε до сεго врεмεни за оною чεртою слободскоε 
сεлεниε, какъ ис прεжняго моεго писма усмотрεт можεтε, никакихъ утεс-
нεнεи Запорожскому Войску дεлать нε можεтъ жε, а εдинствεнно, а [!] ос-
танεтца с тεмъ, чтоб однимъ толко построεннымъ дворамъ быть, а владεниε 
имεть и впрεдь сεлεниεмъ приказано распространятца, нε выходя за означεн-
ную чεрту. 

О чεмъ благоволитε, гсдинъ кошεвои атаманъ с старшиною ї товари-
ствомъ, сумнεниε оставить ї увεрить сεбя тεмъ, что я никакихъ Войску За-
порожскому утεснεний дεлать нε намεрεн, а стараюсь в наблюдεнїи на обε 
стороны спокоиства. 

Вашεго высокоблагородия, гсдря моεго, с старшиною и товариством, до-
брожεлатεлныи слуга А. Мельгунов

Помітка: Пол. 1763 году ноябра 41 д.

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 151. Арк. 13. Оригінал.

№ 2

1763 р., листопада 20. Фортеця Св. Єлисавети. – Промеморія голов-
ного командира Новосербського поселення Олексія Мельгунова Кошеві 
про неузгодженість дій між депутатами Коша і сотником Чечелем при 
проведенні нової межі між запорозькими землями та новослобідськими 
поселеннями 

Высокоблагородныи и высокопочтенныи гсдинъ Воиска Запорожского 
Низового кошевои атаманъ с тавариствомъ

Гсдрь мои
Ѡт 9 числа сего ноября пишεте вы ко мне, что бывшие здесь от Коша 

Войска Запорожского старшины Сидоръ Нещадимъ с товарищи прибывъ в 
Кошъ представили, яко определеннои для показания начатои в слободском по-
селенїи от запорожских дачъ межи, слободы Верблюшки [!] сотникъ Чечεль, 
не показавъ имъ тои межи, от техъ местъ, до коих она от Днепра проведена2, 
намеренъ былъ в промедлениε напрасно времεни вεсть праздно до Днепра, 
а от Днепра показание тои межε чинить. 

И потому они, видя в показанїи той имъ межи, якобы препятствие и на-
прасной труд, до Днепра не поехали, а возвратились в Кошъ, но то ихъ пред-
ставление неправилно, ибо персонално от меня имъ было обявлено, что та 
межа εще толко начата, а не проведена и ннешнею осенью не можεтъ быть 
окончена. 

Почему помянутому сотнику было велено ихъ, какъ по тои зачатои межε, 
такъ и по назначеннымъ под оную урочищамъ, начавъ от Днепра, от устья 
реки Самоткани до излучины, выходящеи вверхъ по реке Самоткане, и от 
онои, на прежде проведенную двадцетиверстную черту, а тою чертою до тех 
местъ, пока межевщики нне прошли, провести, но оные старшины с помя-
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нутымъ сотникомъ на межу не поехали, а отехали в Кошъ, в чемъ реченнои 
сотникъ Чечель ї виннымъ не состоитъ.

Вашего высокоблагородия, гсдря моего, с старшиною и товариством 
доброжелателныи слуга А. Мельгунов

Помітка: Пол. 1763 году дεкабря 1 д.

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 151. Арк. 23. Оригінал.

№ 3
1764 р., березня 9. Київ. – Ордер київського генерал-губернатора Іва-

на Глєбова Кошеві про створення Генеральної карти Вольностей Війська 
Запорозького; про заборону запорожцям чинити утиски новослобідським 
поселенцям, а останнім селитися на запорозькій землі до закінчення роз-
межування

Высокоблагородныи і высокопочтεнныи гсдинъ Воиска Запорожского 
Низового кошεвои атаманъ съ старшиною

По указу εя імпεраторскаго вεличεства изъ Пра[ви]1тεлствующаго Сεната 
от 5 дεкабря 1763 году ко мнѣ присл[ан]ному вεлѣно, по силѣ прεждε послан-
ных из Правитεлствующа[го] Сεната указовъ і грамотъ, всεм запорожским 
мѣстам и угодям[ъ], какъ спорнымъ, так и нε спорным, зачавъ от слободс-
кого посεлεнія, при вновь опрεделяεмых от гсдина малороссіискогогεтмана, 
і крεпости Святыя Εлисавεты, и от Воиска Запорожъского дεпутатах, учинить 
описаніε съ точным показаніεм, какъ порозжих, такъ і старинныхъ запорож-
ских і внов занятых зимовников и владеεмых мεстъ и дачь, употрεбя к тому 
описанію и учинεнію карты из находящихся въ крεпости Святыя Єлисавεты 
инжεнεрных и гεодεзіи афицεров, что всε на распоряжεніε отдано мнѣ. 

И при томъ приложεно присъланноε въ Правитεствующіи Сεнатъ въ 
1760 году от бывъшаго въ онои же крεпости Святыя Εлисавεты камεндантом 
брεгадира Муравьεва о прибавкѣ под слободскоε сεлεніε зεмεль прεдставлε-
ніε, и по ωкончаніи того описанія мнѣ, собрав будε от кого потрεбно мнεніи, 
в тонкость разсмотрεть. И, согласуя с данным Правитεлствующεму Сεнату 
июня 11 дня 1763 году имεннымъ εя імпεраторскаго вεличεства о умножεніи 
слободского посεлεнія высочайшимъ указом, каким образомъ тамошніε зεм-
ли мεжду ими и запорожцами раздεлить и происходимыя споры и нεсогла-
сіи прεкратит, // ω томъ обстоятεлно прεдставить в Сεнатъ со мнεніεмъ жε, 
присовокупя всεмъ тѣмъ мѣстам краткоε описаніε и Гεнεралную карту, а для 
лутчаго изъяснεнія из бывших при тои описи аөицεров однаго прислать в Пра-
витεлствующіи Сεнат. И, чтоб до настоящεго по тому в Сεнатѣ разсмотрεнія 
і рεшεнія, какъ от запорожцовъ слобожанамъ, такъ і от ωныхъ запорожцамъ 
в нынѣшних іх посεлεніяхъ никакихъ обид і наглостεи нε происходило, а при 
том бы і слободскихъ сεлεнεи в нεподлεжащихъ мѣстахъ вновь заводимо нε 
было, о том крεпчайшεе запрεщεніε учинить к Воиску Запорожскому от гди-
на малороссіиского гεтмана, а в крεпость Свтыя Εлисавεты от мεня. 
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А понεжε, по силѣ высочайшεго εя імпεраторскагω вεличεства имянно-
го указу о вышεобявлεнных Заднεпрских мѣстах и угодяхъ, коим изъ оных 
надлεжитъ остатся для разъмножεнія слободского вѣдомства крεпости Свтыя 
Εлисавεты посεлεнія, також для Новой Сεрбіи и для Войска Запорожского 
мною общε съ гсдином гεнεралом-порутчиком и кавалѣромъ Мεлгуновымъ 
планъ сочинεнъ, и съ нимъ гсдином гεнεралом-порутчиком Мεлгуновымъ, къ 
высочайшεй εя імпεраторскаго вεличεства апробаціи отправлεнъ, то в разсу-
ждεніи того и, чтоб до имѣющεи быть объ ономъ высочайшεи εя імпεратор-
скаго вεличεства апробаціи, никаких обид и наглостεй мѣжду запорожцами, 
Новою Сεрбіεю и слобожанами происходит нε могло, и слободских сεлεнεи 
в нεнадлεжащих мѣстах внов заводимо нε было, о том посланнымъ от мεня 
к находящεмуся в крεпости Свтыя Εлисавεты гсдину гεнεрал-маіору Исакову 
ордεром вεлѣнω // по Новой Сεрбіи і по крεпости Свтыя Εлисавεты ко м[нε] 
надлεжитъ наикрεпчаишε подтвεрдить і ко мнѣ рεпортов[ать]. 

А сεго марта 8 дня онои гсдинъ гεнεралъ-маіоръ Ісаковъ ко мнѣ рεпорто-
валъ, что о вышεписанномъ по Новои Сεрбіи и по крεпости Свтыя Εлисавεты, 
кому надлεжало от нεгω гсдина гεнεрала-маіора Исакова наікрεпчаишεε под-
твεр[ъ]ждεно, ω чεм вамъ гсдину кошεвому атаману съ старш[и]ною, вεдать 
и, чтоб от запорожцовъ слобожанам никаких[ъ] обидъ и наглостεи нε про-
исходило, о том имѣεтε въ Воиск[ε] Запорожском накрѣпко ж подтвεрдить.

Вашεго высокоблагородія ωхотный слуга Їванъ Глѣбовъ

Помітка: Пол. 1764 года марта 22

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 151. Арк. 2–26. Оригінал.

№ 4
1764 р., н. р. 15 березня1. – Рапорт бугогардового полковника Кирила 

Темного Кошеві про недопущення капітаном Миколою Жихарєвим його 
команди до інспектування поселень пилипонів поблизу селищ Лиса Гора 
та Піщаний Брід 

Εя импεраторскаго вεличεства Воиска Запорожского Низового вεлможно-
му и высокородному гспдну гспдну атаману кошовому Филипу Фεдорову зъ 
высокопочтεннѣишεю воисковою старшиною и курѣнними атаманами

Покорніи рεпортъ
Сεго марта 15-дε дня εздилъ я обійздкою вгору рεки Богу для проискания 

воровъ в тамошнихъ мεстахъ, нε имεεтся ль гдε въ скритняхъ, и хотεлъ заε-
хат в Лису Гору к Пεщаному Броду для провѣдования въ тамошнихъ мεстахъ 
слободского посεлεния, якъ нам слихи [!] заходят, что в Пεщаномъ Броду и 
в Лисои Горѣ, по-прεжному пилиповцѣ построились и причиняют козакам 
воровством лошадεи нεмалую обиду. 

А как приεхалъ в сεло Орεлъ, гдε состоит капитанъ с командою Мико-
лаи Алεѯѣεвичь Жихарεвъ, которои обявилъ мнε, что-дε я знаю куда думаεтε 
εхат, толко я васъ к Лисои Гори и Пεщаному Броду вεздит нε допущу, бо 
нε в вашεй граници тε слободи состоят, ї εсть у мεня от господина гεнεрала 
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Глεбова указъ, чтобъ васъ къ тεм мεстам нε допускат, толко вам до Кара-
бεлного доεздит, а болѣε никуда. Εжεли жъ будεтε до Лисихъ Горъ и к Пε-
щаному Броду εхат, то я с командою въслεдъ за вами буду слεдоват и буду 
бит, какъ на нεприятεля, и всεхъ васъ пεрεловлю, и какъ воровъ отишлю [!] 
в Εлисавεтъ, чтобъ знали свою границю по Карабεлнε, а далε нε уεжчали [!] б. 
Что я, услишавши таковиε от вышъписанного капитана похвалки1, принуж-
дεнъ возвратитця обратно, даби в случаи чεго худого послεдоват нε могло. 

О чεмъ вашεи вεлможности зъ нижаишεю покорностию рεпортую и, какъ 
повεлεнно будεт, ожидат имѣεмъ милостивоіи рεзолюціи. 

Полковникъ бугогардовїй Кырило Тεмний з товариствомъ

Помітка: Пол. 1764 года априля 9 д.

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 151. Арк. 31. Оригінал.

№ 5

1764 р., квітня 28. Кіш. – Ордер Коша бугогардовому полковникові 
Кирилу Темному про заборону запорожцям чинити утиски новослобід-
ським поселенцям, а останнім селитися на запорозькій землі до рішення 
Сенату щодо розмежування 

Пану полковнику бугогардовому Кирилу Тεмному з старшиною
Ордεръ
В силѣ насланныхъ к εго яснεвεлножности високоповεлитεлному гспдну 

гспдну Малия Росіи обоихъ сторонъ Днεпра2 і Воискъ Запорожских гεтману 
и разних ординов кавалεру с Правитεлствующаго Сεната грамоти, а к гспд-
ну гεнεрал-аншεөу и киεвскому гεнεрал-губεрнато3 и кавалεру Глεбову указа, 
в получεнних в Кошε Воиска Запорожского ордεрахъ обявлεнно4 от εго яс-
нεвεлможности ізшεдшого фεвраля 26 дня5, что по височайшому εя імва 
опрεдѣлεнию, всεмъ запорожскимъ мεстамъ и угодиям, какъ спорнимъ такъ 
и нεспорнимъ, зачавъ от слободского посεлεния вεлεнно учинит // оному 
гспдну гεнεрал-аншεөу Глεбову описаниε и прислат в Правитεлствующій Сεна-
тъ. И, чтоб до настоящого по тому в Правитεлствующεмъ Сεнатѣ разсмотрεния 
и рѣшεния, какъ от запорозцовъ слобожанам, такъ і от нихъ запорожцамъ в 
ннѣшних ихъ посεлεниях никаких обидъ і наглости нε происходило, а притом 
би и слободских сεлεній в нεподлεжащихъ мѣстах вновь заводимо нε било. 

А от6 гпдна гεнεрала Глεбова7 изшεдшого жъ марта 22 д.8 по силѣ-дε 
височайшого εя іва имянного указу9 о висшεобявлεнных мѣстах и уго-

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1 Слово правлено.
2 Написано над рядком обоихъ сторонъ Днεпра.
3 губεрнатору.
4 Написано на лівому березі.
5 Далі закреслено обявлεнно.
6  Далі закреслено нεго ж.
7 Написано над рядком.
8 Далі закреслено обявлεнно, что.
9 Далі закреслено гг.
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диях, коимъ ізъ оних надлεжит остатся для размножεния слободского 
вѣдомства, и для Воиска Запорожского нимъ гспдном гεнεралом-губεр-
натором купно з гεнεралом-порутчиком Мεлгуновимъ планъ сочинεнъ // 
и к височайшεй εя їва апробаціи отправлεнъ и, чтоб1 до имѣющεй бит 
об оном височайшεи2 апробаціи никаких обидъ и наглостεй мεжду запо-
рожцами и слобожанами проісходит нε могло, и слободскихъ сεлεній в 
нεнадлεжащих мѣстах заводимо нε било, о томъ посланним3 от нεго гспд-
на гεнεрал-губεрнатора Глεбова к находящомуся в крεпости Стия Εли-
савεти гспдну гεнεралу-маіору Исакову ордεром вεлѣнно кому надлεжит 
найкрѣпчайшε подтвεрдить. 

А понεжε в Кошε Воиска Запорожского Низового ізвεстно, что от сло-
бодского посεлεния нεкоториε людε4 за отвεдεнною гспдномъ гεнεраломъ 
Глεбовимъ чεртою в запорожских, нεдалεко от Гарду, дачахъ при Лисой Горѣ 
и Пεщаномъ Броду, начали сεлится, гдѣ запорожскиε козаки, хотя намѣрεва-
ютъ имѣть свои жилища, но за таковим упорно сεлящимися остаются тут в 
краиной тѣснотε5. 

Того ради, чрεз сиε прεдлагаεтся вамъ, собравъ вѣдомства своεго // 
пристойную команду, слѣдоват с оною к онимъ людѣмъ6 начинающим-
ся сεлїтся7 и εжεли кто ужε в тѣхъ мεстахъ посεлился, то онимъ8 посεлεн-
цамъ, нε причиняя9 ї малεишεи обиди обявит, чтоб они10 оттол доброволно 
сходоли [!], яко з дачь войскових11, а когда доброволно нε сойдут, то с 
нεчεстию будут высланни, и, что по сεму вами учинεнно будεт и колико их 
тамо посεлилос12, и какъ скоро соидут13, в Кошъ в обстоятεлствѣ рεпортоват 
вскорости с нарочнимъ нεпрεмѣнно.

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 151. Арк. 29–30зв. Відпуск.

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1 Далі закреслено двим.
2 Написано на лівому березі замість закресленного резолюціи.
3 Частину слова написано на лівому березі.
4 Написано над рядком замість закресленного слободки.
5 Вставка на лівому березі гдѣ запорожскиε козаки, хотя намѣрεваютъ 

имѣть свои жилища, но за таковим упорно сεлящимися остаются тут в краи-
ной тѣснотε.

6 Написано над рядком.
7 Слово правлено, а далі закреслено слободамъ.
8 Написано над рядком кто ужε в тѣхъ мεстахъ посεлился, то онимъ за-

мість закресленного ониε за чεртою в дачахъ запорожскихъ сεлятся, то нахо-
дящимся в оних слободкахъ.

9 Далі закреслено имъ.
10 Слово правлено.
11 Вставка на лівому березі яко з дачь войскових свεрхъ отвεдεнних под 

слободскоε де слова свεрхъ отвεдεнних под слободскоε закреслено.
12 Написано над рядком и колико их тамо посεлилос замість закресленно-

го и сойдут ли тε посεлεнци з слободомъ.
13 Написано над рядком замість закресленного и нε будεт ли от 

кого вв.
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№ 6
1764 р., червня 15. – Промеморія командира Новоросійської губернії 

Олександра Ісакова Кошеві про неможливість виведення малоросійських 
команд при річках Костувата і Лозовата та поселенців при селищах Лиса 
Гора і Піщаний Брід, оскільки ця територія відійде до Новоросійської гу-
бернії 

Высокоблагородны1 и почтεнны гсдинъ Воиска Запорожского Низового 
кошεвой атаманъ, старъшиною и товариствомъ

Гсдрь мωй
На три писма вашεго высокоблагородїя обявляю.
Состоящихъ при рεчках Кωстоватои и Лозоватωй малороссїиских коман-

дъ свεсти, такжε начавъшихся при Лысой Горε и Пεщаном Броду и в других 
поблизости оных мεстахъ сεлится, выслать нε можно, потому что из опробо-
ванного εя їмпεраторскимъ вεличεствомъ о здεшнεи губεрънїи плана видно, 
яко къ сεлεнию онои губεрнїи из стεпи запорожскои часть зεмли прибавить 
вεлεно, о чεмъ и к гдину малороссїискому гεтману и ковалεру графу Кирилѣ 
Григорьεвичу Разумовскому за извεстиε грамота послана, почεму Пεщаной 
Брод и Лысыε Горы с тою прибавлεнною зεмлεю точно отоидут к здεшнεи 
сторонѣ. 

И, когда вам от Воисковой Гεнεралной канцεляріи εщε об оном знать 
нε дано, то я сим сообщаю, а к тому ж малороссїискіε // команды стоять 
по извεсным [!] вамъ самим нынεшним обстоятεлствам в защищεниε здεшнεи 
границы, что ж принадлεжитъ до въεжающих в настоящиε стεпи запорожскиε 
для сεнокосу и о причинимых здεшними команды вашεи обидах, о нεчинεнїи 
того от мεня кому слεдуεтъ накрεпко подтвεрждεно. 

Вашεго высокоблагородия, гсдря мωεго, старшыною и товариством, до-
брожεлатεлны слуга, гεнεрал-маиоръ и Новороссїискои губεрнїи камандиръ 

Алεксандръ Исаковъ

Помітка: П. їюля 23 д. 1764 году

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 151. Арк. 41 і зв. Оригінал.

№ 7
1764 р., вересня 13. – Рапорт бугогардового полковника Кирила Тем-

ного Кошеві про наявність слобідских поселень пилипонів над р. Чорний 
Ташлик; про насипання інженер-поручиком Єгором Араповим меж по 
верхів’ях річок Корабельна, Мигійський Ташлик, Помічна, Грузька від 
Лисих Гір до Бешбайраків та про чутки щодо осадження на цих землях 
пікінерів

Εя їмпεраторскаго вεличεства Воиска Запорожского Низового вεлмож-
ному і высокородному гспдну гспдну атаману кошовому Филипу Фεдорову 
з высокопочтεннѣишεю воисковою старшиною і курѣнними атаманами

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1 Слово правлено.
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Покорній рεпортъ
Сего течения 8 д. ездил я с козаками в обездку вгору реки Бога, и за 

прибытиемъ в Карабелне увестилсь от тамошних козаков, которие состо-
ят на заставѣ, что определѣннои с крепости Святыя Елисаветы от генерала 
і коменданта, поручикъ инженернои для отмежевания войсковых земель к 
слободскому поселению, ї при немъ два подпрапорщики да гетманцѣв десят 
человѣкъ і пилиповцѣвъ, которие сидят слободами понад Ташликом Чер-
нимъ, четири человѣки. І розмѣрил в Мигіи на город и оттол зачалъ сипать 
могилки по вершинѣ Мигиіского Ташличка, даже до Лисои Гори, и по вер-
шинѣ Карабелного.

І услишавши я тое, для лучшого выроятыя, поехал прямо в Лису Гору. 
І сискалъ по сеи бокъ Лисои Гори насипанну едну могилку, и сталъ спра-
шиват тамо состоящего тамо с командою кумпанѣйского хоружего, для 
чего могилка высипанна. І онъ сказал: «я не знаю, нащо москалѣ сиплют и 
здесь розмѣрили, скрозь сказуют, якобы, здесь город будут осажувать». Да 
кромѣ того, живущии тамо пилиповець сказалъ, что здесь будуть селитись 
пикенери, а насъ отсел сведут. Роспитавши тамо, поехалъ за ним следо-
вать, и какъ зачалъ от Лисои Гори сипать по вершинѣ Карабелного, по 
вершинѣ Помѣчнои, і по вершинѣ Грузкой // и чрезъ Безбаираки [!]. І оте-
халъ Бешбараков [!] четири, а единъ осталсь в дачах воисковых, где и сам 
вышписанного поручика Егора Арапова засталъ и спрашивалъ, по чиему 
велению грань чинишь войсковым землямъ, сказалъ я по указу імянному и 
по даннои мне от гпдна генерала і крепости Святыя Елисаветы коменданта 
инструкциі. 

О чемъ Кошъ і извѣстенъ, (а ми от вашей велможности в полученіи ор-
дера за розмежование землѣ і понинѣ не имѣем)1, и вишеписанного поручика 
болшъ межоват войсковои землѣ не допустилъ, і доброволно з дачь воиско-
вих согналъ і могилки велелъ порозброшиват по вершинѣ Помѣчнои и около 
Бешбайраков, а по вершинѣ Грузкои и по вершинѣ Карабелного, даже до Ми-
гіи могилки остались не разазброшены [!], затемъ, что немного было со мною 
команди, а в ставках, какъ гетманцовъ, такъ і кумпанѣицов немалое число 
состоитъ. И затемъ опасивалсь ехат, чтоб скрозь учиненную имъ, поручи-
ком, грань разбросит, дабы, в случаіи, от состоящих командъ малороссійских 
и кумпанѣйских, чего худого последоват не могло. 

О чем, вашей велможности, с нашей покорностию репортуем, и как по-
велено будет с таковыми поступать, упорно вежающими в войсковые землѣ, 
снабдить нас высокомилостивою резолюциею не оставить.

Полковникъ бугогардовій Кырило Тεмній зъ старшиною

Помітка: П. сентябра 17 д. 1764 году

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 165. Арк. 57 і зв. Оригінал.

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1 Дужки в тексті.
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№ 8
1764 р., н. р. 17 вересня1. Кіш. – Ордер Коша бугогардовому полковни-

кові Кирилу Темному з наказом розкидати насипані інженер-поручиком 
Єгором Араповим межі по верхів’ях річок від Лисих Гір до Бешбайраків

Пану полковнику бугогардовому Кирилу Тεмному з старшиною
Ордεръ
Рεпорт ваш с прεдставлεниεм, что при розεздѣ вашεм с командою вѣдом-

ства вашεго стεпних мѣст наεхали отправлεнного с крεпости Святия Εли-
савεти инжεнεр-порутчика Εгора Крапова [!], розεздившого2 с командою 
стεпь здεшний, взявъ отъ Лисой Гори по вεршинѣ Карабεлного, Помѣчной, 
и по вεршинѣ Грузкой чрεзъ Бεшбайраки. І3 Бεшбайраковъ чεтири отεхалъ 
и могилки сипалъ. По запросѣ жъ-дε вами εму, порутчику4, по какимъ вεлѣ-
ниямъ онъ порутчикъ то дѣлаεт, обявилъ-дε, что онъ, в силѣ ордεра крεпости 
Святыя Ε. комεнданта дѣлаεтъ, и что ви, нε имѣя от Коша у сεбε повεлѣния, 
к таковому описанию εго нε допустили в Кошѣ Войска Запорожского Низово-
го сεго сεнтябра 17 дня получεнъ.

А яко по справки в Кошѣ Войска Запорожского Низового явилось, что5 
для насипанія могилокъ к разграничεнїю стεпних мѣстъ Войска Запорожс-
кого6 никакова указа в получεнии в Кошѣ нεтъ, и розмεжованія войсковой 
в запорожских дачах лεжащεи зεмлѣ бεз вѣдома Коша никому чинить нε 
слѣдуεтъ7. Для // того в рεзолюцию повεлεваεтся вамъ зараз, собравъ вѣдом-
ства вашεго8 съ надεжнихъ козаковъ команду, и в стεпниε вѣдомства вашεго 
мѣста слѣдовать, и издѣланниε означεннимъ поручикомъ могилки всѣ раз-
бросить. И впрεдь бεз повεлѣния Коша ку [!] учинεнию чεрти и посипанія 
могилокъ9 никогω отнюдь нε допускать. И что при розεздахъ ваших слεдо-
вать будεтъ зчаста10 в Кошъ рεпортовать.

А что ви обявлεного поручика сипать могилокъ бεз вѣдома нашεго нε 
допустили, ї могилки роскидали, васъ и козаковъ, сїε чинившихъ, похваляεмъ.

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 165. Арк. 58 і зв. Відпуск.

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1 Датовано за змістом документа.
2 Написано над рядком.
3 Далі одне слово написано над рядком нерозбірливо.
4 Написано на лівому березі εму порутчику.
5 Далі закреслено для.
6 Вставка на лівому березі для насипанія могилокъ к разграниченїю степ-

них мѣстъ Войска Запорожского написана замість закресленого описания 
степнихъ местъ.

7 Вставка на лівому березі и розмежованія войсковой в запорожских дачах 
лежащеи землѣ ни от кого ни слѣдуетъ без вѣдома Коша, никому чинить не 
слѣдуетъ де слова ни от кого ни слѣдуетъ закреслено.

8 Далі закреслено козачую ком. надεжную.
9 Вставка на лівому березі черти и посипанія могилокъ написана замість 

закресленого грани и описания зεмεл де слова и описания зεмεл написано над 
рядком і закреслено.

10 Вставка на лівому березі при розездахъ ваших следовать будетъ зчаста 
написана замість закресленого по сεму впрεдь послѣдуεт.
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№ 9
1764 р., жовтня 12. Кіш. – Донесення Коша гетьманові Кирилу Розу-

мовському про насипання інженер-поручиком Єгором Араповим меж по 
урочищах Корабельна, Помічна, Грузька і у Бешбайраках; про заборону 
в’їзду новослобідських мешканців для заготівлі дров у Вольності Війська 
Запорозького

Яснεвεлможному высокоповεлитεлному гспдну гспдну Малия Россїи 
обоихъ сторонъ Днѣпра и Войскъ Запорожскихъ гεтману, гεнεралъ-фεлдмар-
шалу, [...]1 графу Кирилѣ Григориεвичу εго сияльтεлству Разумовскому

Нижайшεе доношεниε
Какови Войску Запорожскому Низовому от слободских, что при крεпости 

Святия Εлисавεты насεлεнних по провεдεнную прεждε гспдном гεнεром[!]-ан-
шεфомъ и киεвскимъ гεнεралъ-губεрнатором и кавалеромъ Глѣбовимъ чεрту 
обиватεлεй самоволнимы и гвалтовними вездами для разнихъ прокωристо-
ваній испустошεнїεмъ здεшнихъ Запорожского Войска по сю сторону оз-
начεнной чεрти, лесов, буεраков и протчεго, також висεлεниями футоров и 
протчεго2 послεдовали обыди [!] вашεй яснεвεлможности от Коша Войска 
Запорожскогω Низовогω // многажди доносимо было. 

Свεрхъ жε вишεписаного3, минувшаго сεнтябра 17 дня полковникъ буго-
гардовій с полковою старшиною в Кошъ рεпортуεтъ, что по обявлεнїю εму от 
розездних запорожских козаков, когда увѣстился онъ, яко нѣякись афицεри 
пω зεмляхъ запорожскому владεнию принадлεжащихъ, сиплютъ могилки по 
вεршинѣ урочищъ Карабεлного, Помѣчной, Грузкой и Бεшбайраках, то онъ, 
полковникъ, поεхавши к провѣдїванию того сискалъ тѣхъ афицεров в Бεшбай-
ракахъ, іс которихъ пεрвой по спросу полковнику обявил, что онъ порутчикъ 
Εгоръ Арапов и посланъ от гспдна гεнεрала-порутчика и кавалεра Мεлгунова4 

по инструкціи для учинεния мεжѣ к слободскому посεлεнію5. Рεчεнной жε 
полковникъ, нε имεя у сεбε от Коша повεлѣния, оного порутчика к насипа-
нию могилок болшε нε допустилъ. 

А понεжε тε зεмли, гдε прεдписанній порутчикъ сипалъ могилки, Войску 
Запорожскому Низовому ко владѣнию ізстара [!] и нинѣ принадлεжитъ, Войско 
ж Запорожскоε и такъ отшεдшими под слободскоε посεлεниε и Новую Сεрбию 
зεмлями крайнε истѣснεнно и обижεнно, нинѣ ж εщε в горчайшую того ωбыду.

Прεдрεчεнній порутчикъ тε могилкї нεвѣдомо для чεго сипал по воисковои 
зεмлѣ, бεз списания с Кошεмъ, и тѣмъ навεлъ // нεмалоε Войску сумнѣние, о 
чεмъ, хотя к находящεмусь тамо гспдну гεнεрал-порутчику и Новороссїйской 
губεрніи главному командиру Мεлгунову писано с прошεниεмъ, чтоб впрεд 
на владѣεмую Войскомъ Запорожскимъ зεмлю сипать могилокъ бεз вѣдома 
Коша нихто нε наεздилъ, и посεлεнци бъ воздεржани были от гвалтовного 
и самоволного к прокористованию в здεшние дачи за чεрту прεдписанную 

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1 Повне написання титулу скорочено.
2 Написано над рядком и протчεго.
3 Написано над рядком Свεрхъ жε вишεписаного.
4 Написано над рядком порутчика и кавалεра Мεлгунова замість закрес-

леного и крεпости Святия Εлизавεты комεнданта.
5 Написано над рядком к слободскому посεлεнію.
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вεзда1 и вісилεній2 футорами, аднакъ, какъ вышεпрописано, что имѣεтъ Вой-
ско крайноε от гвалтовнихъ и самоволнихъ3 слобожанами вεздов4 разорεниε ї 
нεмалое чрεзъ посипание могилок сумнѣниε. 

Для того вашεй яснεвεлмωжности покорнѣйшε5 донося, нижайшε про-
симъ, дабы впрεд вишεписанниε Новороссійской губεрніи подчинεние людε в 
запорожскиε дачи за чεрту εго высокопрεвосходитεлством гспдномъ гεнεра-
ломъ-аншεфомъ и кавалерωм Глѣбовимъ, прεждε провεдεнную, в войсковиε 
буεраки для рубки дров и протчихъ потрεбностεй, и ни для какихъ на вой-
сковихъ зεмляхъ прокористованій нε везжали и футорами и протчиимъ6 на 
здεшнεй7 зεмлѣ сεлεния нε имεли, а учинившиεсь свεдεно бъ било. 

Такожъ8 на оной9 // вмεсто знаков10 могилокъ насипаεмо и никакова 
прεпятства в завладѣніи насилаεмими афицεрами, ї, какъ вишεписано, чинεно 
бъ11 нε било, куда надлεжитъ о исходωтайствованіи милостивой, запрεтитεл-
ной12 рεзолюціи взнεст и насъ13 рεзолюциεю снабдить отчεски14 нε оставить.

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 165. Арк. 60 і зв., 65 і зв. Відпуск.

№ 10
1764 р., грудня 13. – Рапорт бугогардового полковника Кирила Тем-

ного Кошеві про заперечення факту грабунку майна та речей пилипо-
нів, які оселилися в межах Вольностей Війська Запорозького; про заста-
ви компанійців на Грузькій, Корабельній, Піщаному Броді і Лисій Горі, 
виставлені для унеможливлення здійснення бугогардовим полковником 
нагляду з метою попередження пустошення байраків, ловлі звіра та по-
селення хуторів

В Кошъ Войска Запорожского Низового
Покорнїй репортъ
Ѡрдεръ от вашεй вεлможности прошлого ноябра 29 д. в Бугогардовой 

паланки полученъ, в которомъ изъяснεно, что гспднъ гεнεрал-маіоръ ї Ново-

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1 Слово правлено.Треба въездя.
2 Слово правлено.
3 Далі закреслено вездовъ.
4 Написано на лівому березі.
5 Слово правлено.
6 Написано над рядком и протчиимъ.
7 Написано над рядком замість закресленого войсковой запорожской.
8 Написано над рядком а учинившиεсь свεдεно бъ било. Такожъ замість 

закресленого в рядку и бεз вѣдома Коша та закресленого над рядком и то.
9 Написано над рядком замість закресленого владѣεмωй изстар[и] // Запо-

рожскимъ Войскомъ зεмлѣ де слово изстар[и] написано на лівому полі.
10 Написано над рядком и протчиимъ.
11 Вставка на лівому березі ї знако и никакова прεпятства в завладѣніи 

чинεно нε би насилаεмими афицεрами, ї какъ вишεписано чинεно бъ де слова 
ї знако та чинεно нε би закреслено. 

12 Написано над рядком.
13 Далі закреслено милостивою.
14 Написано на правому березі.
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російской губεрніи комендиръ Алεѯандръ Ісааков [!] сεго тεчεнія 8 д. при-
сланнимъ в Кошъ сообщεніемъ обявил, якоби я прошεдшого сεнтября 28 д. 
с командою наεхав в ставку Лозовату, состоявшим при оной казакамъ при-
казивал оттол сойтит, и забрал в них полтора мεшка сухарεй, в коих било 
зашито козачих дεнεгъ шεстьдεсят копεкъ [!], пшεна полтора мεшка; сало вεд-
чоноε εдно, а при томъ похъвалялсь заготовлεноε тεми козакамъ сεно, такжε 
і ставку зжεчь.

Да того жъ сεнтября 29 д. поутру будто я з болшою командою житεля 
Пεщаного Броду Мойсεя Харитонова, такжε и жющого1 от Лисой Гори ставки 
в трεх вεрстах посεлεнца-расколника Василия Губарεва і εго товарища Михай-
ла Εршова билъ плεтми нεщадно и отнялъ нεсколко с имущεсътва, а сколко 
и у кого и чεго имεнно // у оного писма и рεεстръ сообщεнъ, с которого при 
ордεрѣ вашεй вεлможности и копия приложεнна, трεбуεт того всεго возвра-
щεния; и повεлѣваεтся от вашεй вεлможности, когда такие от ме2 бой, гра-
бителство ї похвалки при ставки Лозоватои казакамъ, такжε Пεщаного Броду 
житεлю Харитонову, и живущεму в трεхъ вεрстах3 от Лисой Гори расколни-
ку Губарεву причинили, ї за что имεнно и в каких дачах посεлεниε состоит 
прислат в Кошъ обстоятεльнѣйший рεпорт. Ї во исполнεние высокого вашεй 
вεлможности ордεра рεпортую. 

Будучи я с командою в стεпних войскових дачах в розεздѣ наεхалъ в дачах 
войсковихъ инжεнεрной поручика Εгора Арапова, что бεз вεдова [!] мεжовал 
войсковую зεмлю, которогω болшъ к мεжованию нε допустил ї согнал, о чεмъ 
в Кошъ прошлого сεнтябра 12 д. з Бугогардовой паланки и рεпортованно. 

По коεму репорту от вашεй вεлможности того жъ сεнтябра 22 д. в Бугогар-
довую паланку ордεръ наслан, в которомъ вεлεнно за получεниεмъ оного заразъ 
собрат с вεдомства Бугогардового надεжних козаков команду в стεпниε вεдом-
ства слεдоват, и здεланиε вишписаннимъ поручикомъ могилки всε разбросать, 
і впрεдь бεзъ повεлεнія Коша к учиненію чεрти ї пасипанія могилокъ отнюдь 
нε допускат, ї до получεнія // высокого вашεй вεлможности ордεра, собравшы 
шεстьдεсятъ надεжних козаков, εздил и могилки, зачавши от Бεшъбайраков 
поразброшивал, и слεдуючи за разброшεниεмъ могилокъ, сискал в дачахъ вой-
скових за отвεдεнною гспдномъ гεнεрал-аншεфомъ і киεвскимъ гεнεрал-губεр-
наторомъ і кавалεромъ Глεбовимъ чεртою посεлившихся в Пεсчаного Броду пи-
липовцовъ за 10 вεрстъ. Коториε тамо живучи, чинятъ проходящимъ ватагамъ 
в войсковие дачи з борошномъ и другими разними вεщы взятиемъ от каждого 
воза по дεсяти копεεкъ, такожъ воровствомъ лошадεй, рогатого скота отби-
тіεмъ, дεнегъ нεмалую обиду. И за такиε ихъ продεрзости и за уходъ упорно в 
дачи войсковие приказивал сойти і, чтоб впрεдь в дачах войскових нε сεлились, 
даби чрεзъ ихъ воровство на Войско худихъ наносовъ нε слεдовало. 

Ї поεхавши оттол в Лису Гору поразброшивал могилки, гдε нεподалεку 
Лисой Гори в дачах войскових сискал, сидящого хуторомъ расколця [!], от 
чεрти вεдεной прописаннимъ гεнεраломъ Глεбовимъ вεрстъ за 15. Ї тому, за 
силу вашεй вεлможности насланних в Бугогардовую паланку многих високих 
велѣний // в защищεнии дачь войскових, приказал сойти і, чтоб тамъ нε жиль.

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1 жиющого.
2 меня.
3 Написано над рядком.
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Что жъ касаεтся до причинεнія обидъ, какъ гспднъ гεнεрал-маіаръ Ісаков в 
своεмъ сообщεніи к вашεй вεлможности прεдставляεтъ и при ономъ сообщилъ 
рεεстръ, от мεнε прописанімъ пилиповцямъ і состоящимъ в Лозоватой став-
ки казакамъ і малѣйшεй обиди нε причинεно, ї похвалкъ [!] к сожεнію сεна і 
ставки1 нε било, и ничεго нε брато, кромѣ для козаков сами козаки, состоящіε 
в ставки2 Грузкой винεсли для команди мεшокъ сухарεй, бεзъ всякого домага-
тεлства, а пшεна ї сала нε брали, и состоящиε в тои ставки козаки нε давали, 
и будучиε при мнε козаки насилно ничεго нε брали. 

Ї тоε вишъписаннимъ гεнεраломъ Ісаковимъ напрасно к вашεи вεлможно-
сти взнεсεнно, і для одних толко затѣвокъ, чεм би отбить, чтоб в розεзъдъ с 
командою в тиε мεста нε ходлъ [!], даби тамо в дачах войскових, как пилипо-
вцямъ, такъ и другимъ народамъ, сεлится свободно и користоватся байраками 
и сεнокосами, такожъ и в ловлε звѣра, чрεзъ что слεдуεтъ казакамъ нεмалая 
обида і утѣсънεние. // 

Да кромѣ того, он жε гспднъ гεнεрал-маіоръ Ісаковъ, того жъ ноября 8 д. 
присланнимъ в Кош сообшεніεмъ обявляεтъ, будто я свεрхъ прεжних многих 
Новоросийской губεрніи обиватεлямъ причинεних обидъ в нεдавномъ врεмε-
ни, з двумастами чεловѣкъ козаков, приεхав в имεющуюся на рεчкε Ташлику 
отставного рохмистра [!] Іванчεнка футоръ, посεлившившимся [!] тамъ лю-
дямъ оттол сходить приказивалъ, что тамъ вовся нε жили, а когда бъ-дε εго, 
Іванчεнка, застали, прибить похвалялис, и из собствεних εго, Иванчεнка, двад-
цяти осми воловъ самих лучих двε пари3, зарεзавши4, сεли, и прочоε с пожит-
ков забрали, да и кромε того в посεлεнцовъ нεмалоε число разних5 пожитков 
побрато, і търεбуεтъ возврашεния. 

То и сіε гспдномъ гεнεраломъ Ісааковимъ [!] взнεсεнно напрасно. Футор, 
прописанного Иванчεнка, построεнъ сεго году в дачах войскових за отвεдεн-
ною гεнεраломъ Глεбовимъ чεртою в расстояніи от чεрти в войскових дачах 
за 20 вεрстъ і болшε6, нε в Ташлику, но на усть Грузской, і будучи я в во-
бεздки[!], за силу високого вашεй вεлможности ордεра, зъ 60 чεловѣкъ каза-
ками для разъброшεнїя // могилокъ наεхал, вишъписанного Іванчεнка футоръ, 
поставлεнной упорно бεз вεдома Коша в дачах войскових, которому, будучи 
я прεждε сεго в вобεздки [!] для защищεния дачь войскових, по ордεру на-
сланному с Коша в Бугогардовую паланку прошлого їюня 9 д., в которомъ 
найкрѣпчайшε притвεрждεнно, чтоб з слобожан никого в дачи войсковиε 
низачεмъ и к малѣйшεму прокористованию в войсковиε дачи не впускат и 
обявит, чтоб они лεсомъ и прочимъ доволствовались за чεртою гпосдина [!] 
гεнерала Глεбова, нε вεздя в дачи войсковиε бεз вεдома Коша, и накрѣпко 
того смотрεть, чтоб войсковіε буйраки ї плавнѣ в испустощεніе не приходили. 
І во ісполненіе вашεй велможности високих вεленѣй прописанному Іванчεнку 
приказивалъ, чтобъ бεз вεдома Коша нε строился и буйраков войскових для 
посεлεнія футора не пустошил, но онъ Иванчεнко на то, не взирая самовол-
но и упорно посεлилсь на устѣ Грузкой и буйраки войсковиε для посεлεнія 

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1 Слово правлено.
2 Написано на лівому березі в ставки.
3 Слово правлено.
4 Слово правлено.
5 Слово правлено.
6 Написано на лівому березі і болшε.
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футора попустошилъ. // І за такоε εво упрямство и усилство будучимъ при мнε 
казакамъ приказал пару волов убить, ї людямъ, тамъ живущимъ, вεлεлъ сойти, 
чтоб вовся не жили и нε сεлились, и буйраковъ [!] войско1 не пустошили, и 
дεрεвню, что онъ, Иванчεнко, для сεлεнія з байраковъ войско2 навозилъ, со-
жгли. И εжεли бъ εго самого застал, то за εго такие продεрзости и упорноε в 
дачах войскових посεлεниε и за пустош байраков бεз наказания не остался бъ.

Что жъ онъ гспднъ Їсаковъ представляεтъ вашεй вεлможности, якоби, двε 
пари воловъ3 убили, наεхавши з двомасту козаками, такожъ и прочоε імущεство 
в тамошних житεлεй забрали, то сіε напрасно взнεсεнно. Казаковъ при мнε тол-
ко било 60 чεловѣкъ, а нε двѣстѣ. І кромѣ пари воловъ, ничего болшъ, как εму 
Іванчεнку, такъ и обиватεлямъ тамо живущивъ[!] їмалω не причинεнно. Но онъ, 
гспднъ гεнεрал Исааков[!], защищая тѣмъ сεбε, что по εго дозволεнию в дачах 
войскових упорно сεлятся и буйраки войсковиε пустошатъ і, чтоб я с коман-
дою для защищεнія дачь войскових нε εздил, поставлял в дачах войскових кум-
панѣйцовъ, яко-то: // в Грузкой, Пεщаномъ Броду, Лисой Горѣ, в Карабилномъ 
і насилаεтъ своими ордεри, хто б ни уεжал в тиε мεста для ращищεния дачь 
войскових, словить и, забивши в колодки, присилать к нεму в Εлисавεтъ. 

Однак, яко на то, нε взираючи, за силу вашεй вεлможности високих вεлѣ-
ний, к прокористованию і пустошεнию войскових дачь імалѣйшεму не до-
пуская, и сидящимъ в вεдомствѣ козакамъ, за силу ордεров, приказал, чтоб, 
отнюдь, никого какъ спустошεнію[!] байраков, такъ ї в степних мεстах к 
ловлѣ звѣра і посεлεнию хуторов не допускали, и εжεли кого поймают, со 
всεм забεрали б и приводили в паланку для отсилки в Кошъ. 

О чεмъ вашεй вεлможности з нижайшою покорностию рεпортуεмъ. 
Полковникъ бугогардовий Кирило Тεмнїй зъ старшиною

Помітка: П. дεкабра 20 д. 1764 году

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 165. Арк. 107–110зв. Оригінал.

№ 11
1765 р., липня 24. Кіш. – Ордер Коша бугогардовому полковникові 

Якову Біді про вжиття заходів щодо недопущення слобожан оселятися 
на землях Вольностей Війська Запорозького, користуватися військовими 
дачами, а також про заборону козакам пустошити поселення й грабувати 
майно слобожан

Гспдну полковнику бугогардовому Якову Бѣдѣ зъ старшиною
Ѡрдεръ
Рεпортъ вашъ, коим прεдставляεтε, что вами при обεздε4 дачъ воискових5 

слобожанъ, посεлившихся внов в дачах здѣшних6, в рεчки Чорномъ Ташли-

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1 войскових.
2 войскових.
3 Написано над рядком.
4 Слово правлено.
5 Написано над рядком дачъ воискових замість закресленого добръ.
6 Написано над рядком замість закресленого воисковихъ.
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ку, тоεю стороною футорами, коихъ болѣε дεсяти состояло, бεзъ причинεнїя 
їмалѣйшεи обиди, хотя висиланно, такожъ и сεгω лѣта, там жε начавшихъ 
строится до пяти футоров достроивать ї впредь сεлится запрещанно [!]. Но 
от онихъ людεй вам обявлεнно, что імъ1 от командующого в Орлε маїора в 
дачахъ войсковихъ тамо ї далѣε сεлится футорами ї хлѣбъ пахат, коεго ї ннѣ 
задоволно насεянного εщε бεзъ снятия состоитъ, дозволεнїε учинεнно. 

Ї что до оного Ташлика нεдавнε пεрεдъ вашим обεздомъ зъ крεпости Стия 
Εлисавεти їнжεнεромъ кодолу2 волочεнε ї могилки сипано, ї ту імъ на посεлεнїε 
зεмлю падуванεно, могилки ж, хотя вы ї намεрεвали поразбрашивать, однакъ 
бεзъ повεлѣнія Коша сумнились, а особливо, что с малою командою били. 

Да3 і, что ωт прописанного в Орлε состоящεго маїора, в случаε вашεго 
туда с командою обεзда, ї какой причинεнїю посεлεнцамъ, на войсковой зεм-
лѣ сидящим от вас ωбиди їли ихъ оттоль4 висилки, о нεдопущεніи васъ // к 
тому, к состоящεму в Лисой Горѣ5 полковнику компанѣйскому Забѣлѣ6 ор-
дεрами прεдложεннω в Кошε получεнъ, которимъ проситε рεзолюцїи. 

А яко высочайшими опрεдѣлεніями войсковихъ зεмεль под посεлεнїε к 
крεпости Стиε Εлисавεти7 отмεживать ї самоволними посεлεніями занимать8 

запрεщεнно, потому какъ отмεжовивать зεмлѣ9 здεшной, такъ ї засεливать 
хуторами нε надлεжитъ, ї то слεдуεтъ в противность высочайшимъ опрεделε-
ніямъ. 

Для того ви їмεεтε, собравъ зъ вεдомства вашεго доволноε число команди 
іобіεхать всε войсковїε зεмлѣ ї на онихъ їмεющимь хутора у посεлεнїи слобод-
скимъ обиватεлям крεпко притвεрдить, чтобъ они с тεхъ сойшли в принадлε-
жащиε їмъ дачи, обявля при томъ імъ, что, буди волεю они10 нε сойдут, то си-
лою совсεмъ висиланни будутъ нεпрεмѣнно11, а кои ново [!] хутора заводить 
начинаютъ, тεхъ к тому вовся нε допустить ї заводимоε строεнїε разбросать, 
а ихъ з дачь здεшних вислать, но при том смотрѣт, чтоб от васъ і команди 
вашεи грабитεлством какого імущεства іли забоиством обиди тεм обиватεлям 
приизоити [!] нε могло12. 

І впрεдь, чтобъ тε посεлεнци13 заводить въ здεшнѣхъ дачах надъ высочай-
шиε опрεдѣлεнїя хуторов ї жиллεй нε могли, часто, // разεжжая съ командою, 

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1 Слово правлено.
2 Кодола – ланцюг, путо. Тут кодолу волочεнε вжито у значенні позна-

чити межу.
3 Слово правлено.
4 Слово правлено.
5 Далі закреслено гспдну.
6 Далі закреслено зъ εго полкомъ.
7 Далі витерто нε.
8 Слово правлено.
9 Слово правлено.
10 Написано на лівому березі.
11 Далі закреслено толко при томъ онимъ боεмъ ї здирствами нѣкаких 

обидъ їмалѣйшихъ нε причинять, де слово онимъ правлено.
12 Вставка внизу аркуша но притом смотрѣт, чтоб от васъ і команди 

вашεи грабитεлством какого імущεства, іли забоиством обиди тεм обиватεлям 
приизоити[!] нε могло.

13 Написано над рядком тε посεлεнци замість закресленого они.
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вам смотрѣт і1 ихъ к тому нε допускать. Могилки жъ, поεлику онїε нε в силѣ 
указовъ посипанни, і в Кошε о томъ никакова ізвεстия нεтъ, повεлѣваεтся всѣ 
до εдиной, гдε они по зεмлямъ здεшнимъ учинεнни, разбросать. Нε мεншε жъ 
старатся никого стороннихъ к прокористованіям в дачахъ здεшнихъ і къ іспу-
стошεниям онихъ нε допускать, і что происходит будεтъ в Кошъ рεпортовать. 
А что такъ самоупорно утѣснεнія засεливаніεмъ2 дачь войсковихъ, такъжε ї 
отмεжованіεмъ зεмεль бεзъуказним чинятся Войску обиди, о томъ к високим 
командам зъ жалобою прεдставлεнія от Коша учинεнни. 

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 151. Арк. 69–70. Відпуск.

№ 12

1765 р., липня 29. – Донесення Коша генерал-губернаторові Малоро-
сії Петру Рум’янцеву з проханням вжити заходів проти заселення слобо-
жанами земель Вольностей Війська Запорозького, які їх пустошать; про 
утиски з боку військових, які насипають нову межу

Сиятεлнѣйшεму графу εго высокопрεвосходитεлству гспдну импεратор-
скаго вεличεства от арміи гεнεрал-аншεфу, малороссіискому гεнεрал-губεрна-
тору, малороссіиской коллεгіи Прεзидεнту, Украинского и Малороссіиского 
корпусовъ главному комεндиру, обоих россіиских ординовъ и Святыя Анны 
кавалεру Пεтру Алεѯандровичу Румянцову 

Доношεниε
По многопроизшεдшимъ Воиску Запорожскому отъ находящихся при 

крεпости Святыя Εлисавεты комεндировъ самоизволнымъ над отвεдεн-
ную εго высокопрεвосходитεлствомъ гспдномъ гεнεраломъ-аншεфомъ и ка-
валεромъ кїεвскимъ гεнεралъ-губεрнаторомъ Иваномъ Фεдоровичεмъ Глѣбо-
вимъ к той крεпости под слободскоε посεлεниε, что нинε пикинεрнои полкъ3, 
двадцативεрстную чεрту, многимъ числомъ εщε старинных зεмεль Воиска За-
порожского отграничεниεмъ и допущεниниεмъ [!] оныε и протчиε воисковыε 
дачи тεм слободскимъ посεлεнцамъ засεлять и угодия воисковиε в пустошь 
приводить во всεкрεйнѣйшоε [!] утѣснεниε Войску, по взнεсεннымъ от Вой-
ска Запорожского Низового в таких тяжкихъ и нεстεрпимихъ обидах къ εя 
импεраторскому вεличεству всεподданнѣишимъ прозбамъ по состоявшимся 
в Правитεлствующεмъ Сεнатѣ высочайшимъ опрεдѣлεниямъ, посланными 
762 гεнваря от 7 и 763 годовъ дεкабра от 8 числъ ис Правитεлствующаго 
Сεната в Киεвскую губεрнскую канцεлярию и в крεпость Святыε Εлисавεты // 
указамы вεлεно, какиε Воиска Запорожского зεмлѣ и угодии бεзуказно к тому 
слободскому посεлεнию отняти, оныε Запорожскому Войску возвратить 
и впрεдь собою запорожских зεмεл и угодїй нε отнимать, и тεмъ Воиску За-
порожскому обидъ нε чинить, равно и тεх слободскихъ посεлεній в нεподлε-
жаших мεстах нε заводит.

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1 Написано над рядком вам смотрѣт, і.
2 Слово правлено.
3 Написано над рядком і на лівому березі что нинε пикинεрнои полкъ.
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Но от командующих в крεпости Святыя Εлисавεты нε тол бεзуказно за-
нятых под то слободскоε посεлεнїε войсковых дачъ нε возвращεно и тѣхъ учи-
нившихся на зεмляхъ войсковых за прεдзначащимся рубεжεмъ обиватεлскихъ 
посεлεній по1 многимъ от Воиска трεбованиямъ нε свεдεнно, но в отмѣну тѣхъ 
высочайшихъ опрεдѣлεній чрεз отправлεнных от крεпости инжинεръ-афи-
цεровъ зεмлѣ здεшныε нεмалымъ числомъ в прошломъ и в сεмъ году в истεк-
шомъ июнѣ мѣсяцѣ от Гарду и по протчиим мεстамъ отмεжовано и могилки 
сипано и на воисковых зεмлях вновь обыватεлямъ сεлεния заводить дозволεнно.

А свѣрх того, от рεки Днεпра в рεчки Самотканѣ мεжду козачими зимов-
никами от командующаго в томъ2 пикинεрном3 полку4 маіора Алляшова[!] 
команда того полку, нεизвεстно для каких обстоятεльствъ и выдно в εдно утѣс-
нεниε живущих тамо зимовниками козаков на тѣхъ мεстах, гдѣ козаки сѣно-
косы отправляютъ, поставлεна, которою5 имεвшиεсь к косбѣ травы выбиты, 
в чεм тѣмъ козакамъ нεмалая нужность в приуготовлεнии сεновъ осталась6.

А свεрхъ того, оная команда запасная козачоε[!] скота нε допускаεт тεм 
козакам там доволствоватся і причиняεтъ тεм і протчиими утиснитεлстви 
нεмаліε обиди, да сам жε ωнои маіоръ Аляшовъ7 по тои8 рεчки Самоткани 
с командою εздя9, высипая могилки одну в самом зимовнику козака здεшнεго 
курεня Конεловского Самѣила Носа висипалъ. При томъ, сидящимъ // по той 
рεки Самотканѣ донεмала издавна10 зимовниками козакамъ приказивал схо-
дить прочь, і стращая, буди нε соидутъ, то командо[й] согнати будутъ11. 

Войско жъ Запорожскоε, нε имѣя ни отколь по какимъ указамъ то про-
исходит извѣстия, и, чувствуя высочайшиε милостивиε ω нεпричинεніи 
Воиску Запорожскому такових утεснεній12 запрεщεния, какъ тѣмъ отмεжо-
ваниεмъ здεшних зεмεл і посипаниεмъ могилокъ13, такъ и допущεниεмъ14 сло-
бодскимъ посεлεнцамъ пустошить и засεливат дачи и угодия здεшныε, имεεть 
всεкрайнѣйшую и тяжчайшую обиду и с нεмалимъ сожалѣниεм в старынных 
извѣку тому Воиску принадлεжащих зεмлях горεстноε сносить утѣснεниε, 
и при том по умножεнию в томъ Воиски козаковъ и козачих посεлεный, и по 

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1 Написано над рядком.
2 Далі закреслено Слободскомъ полку, что нынѣ.
3 Слово правлено.
4 Написано над рядком.
5 Слово правлено.
6 Слово правлено.
7 Вставка на лівому березі і нижче аркуша а свεрхъ того оная коман-

да запасная козачоε[!] скота нε допускаεт тεм козакам там доволствоватся 
і причиняεтъ тεм і протчиими утиснитεлстви нεмаліε обиди, да сам жε ωнои 
маіоръ Аляшовъ.

8 Далі закреслено жε.
9 Написано над рядком Самоткани с командою εздя замість закресленно-

го оной маіоръ Аляшовъ.
10 Далі закреслено издавна.
11 Вставка зверху аркуша і стращая, буди нε соидутъ, то командо[й] 

согнати будутъ.
12 Написано над рядком такових утεснεній замість закресленного того.
13 Написано над рядком і посипаниεмъ могилокъ.
14 Далі закреслено такъ и допущεниεм.
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краиному вεздε во внутрεнных дачах жиллями мεжду собою истεснѣнию[!], 
в распространεніи новыми сεлεнїи крайнѣйшую нужду с вышεписанных утѣс-
нεный прεтѣрпεваεт. 

Для того, дεрзостно1 вашεму высокографскому сиятεлству прεдставляя 
покорнεишε просимъ, куда надлεжитъ повεлεниε учинить, чтоб в силу оз-
начεнныхъ высочайшихъ опрεдεлεний зεмεл и угодій здεшных, которыми 
Воиско издрεвлε, по2 кривавимъ прεдковъ заслугамъ владѣεтъ, от крεпости С. 
Εлисавεти3 отмεжовиванно4 такъ бεзуказно нε было и учинившиεсь на тѣхъ 
футоровъ и протчεго самоволныε посεлεнии на опрεдεлεнную дачу свεдεно 
и нεпозволяно бъ обиватεлямъ дачь здεшных засεливать и оных в конεчноε 
опустошεниε приводить, и тѣмъ горчайшиε и нεсноснѣйшиε Воиску // здѣш-
нεму ωбиды и утεснεніи причинять, равно и поставлεнную в Самотканѣ в εдно 
козакам, тамо живущимъ, утεснεнїε і обиду5 бεз всякой надобности коман-
ду свεдεнно и козаковъ, там6 сидящих зимовниками, оттоль7 нε висиланно 
і обидъ імъ нε приключанно8. 

И о томъ, что будεт от вашεго высокографского сиятεлства в защищεниε 
здεшнεго Воиска от таковыхъ горεстнѣиших ωбидъ опрεдεлεно, милостивою 
рεзолюциεю Воиско Запорожскоε пожаловать, якой с нашεю прεданностию 
ωжидаεмъ. 

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 151. Арк. 66 і зв., 71 і зв. Відпуск.

№ 13

1765 р., серпня 7. – Рапорт бугогардового полковника Якова Біди 
Кошеві про вжиття заходів щодо незаконно поселених хуторів пилипонів 
і насипаних меж між Сугаклійськими вершинами та Піщаним Бродом; 
про проведення російськими військовими нової 30-верстної лінії по р. Ко-
рабельна 

Εя импεраторскаго вεличεства Войска Запорожского Низового высоко-
родному і високопочтεнному гспдну войсковому судіи Павлу Фроловичу Го-
ловатому з високопочтεнною войсковою зтаршиною[!]

Рεпортъ
В силѣ вашεго высокородия високого ордεра, мною з старшиною прошло-

го августа 9 д. получεнного, я с командою моεю для висилкы посεлившихся 
въ дачахъ войсковыхъ футорамы слобожанъ в принадлεжащиε имъ мεста, та-
кож разбросаныя новозаводимыхъ футоровъ и посипанныхъ чрεзъ инжинεр 
от крεпосты Святыя Εлисавεты на войсковой зεмлѣ могилокъ, εздилъ ї тεмъ 

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1 Написано над рядком замість закресленного с нεутεрпимости.
2 Написано над рядком.
3 Написано над рядком от крεпости С. Εлисавεти. 
4 Слово правлено.
5 Написано над рядком і обиду.
6 Слово виправлено зі слова оттоль.
7 Написано над рядком.
8 Написано над рядком і обидъ імъ нε приключанно.
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житεлствующымъ в дачахъ войсковыхъ футорамы слобожанамъ, (о коихъ фу-
торахъ при сεмъ опись прилагаεтся)1, в прынадлεжащыε їмъ мεста с футоровъ 
висылалъ.

А новозаводимыε футора, також посипанныε гранню могилы болшыε, 
кои мною в ннѣшной обεздъ найдεны в Сугаклиискїхъ вεршинахъ, а начав-
шиεсь от сεрбскыхъ дачь мимо сεло Грузкую, Сугаклийскиε вεршины, тоεю 
и сεю сторону Ташлика Чорного з заныманыεмъ в ту дачу написанныхъ 
в вышεрεчεнной описе[!] футоровъ поза слободою Орлом до Синюхи, мною 
от Сугаклиискыхъ вεршинъ до Пεщаного Броду, и якиε вблизости за оною но-
вою чεртою посεпанниε[!] могили каждои слободε и пилиповцямъ границεю, 
дабы одны до другых в дачи к прокористованию нε вεздили, поразброшεвалъ. 
А далε εхать, яко я ї изъ козаковъ здεшныхъ нихто, вεдεннои гспдномъ гεнεра-
ломъ Глѣбовымъ чεрти нε знаε, поопасувался. 

К тому ж εщε извεстно, что к слободε Орлѣ от Лисой Гори по Кара-
бεлнε стεпу отмεжуεтся, а от той всεй // нововвεдεнной чεрти εщε на ка-
куюсь государстъвεнную надобность на дридцять[!] вεрст зεмлѣ воисковωй 
приймεтся, о чεмъ вашεму высокородыю рεпортуεм, ї εжεли вишεписанноε 
к слободε Орлѣ отмεживанныε воисковой зεмлѣ чинитεмεтся, что намъ дεлат, 
також по какыε мεста Глѣбова чεрта, рεзолюциεю снабдыть нε оставыть, по-
корнεйшε просим. 

Полковникъ бугогардовой Якωв Бѣда з старшиною

Помітка: Пол. сεтябра [!] 18 д. 1765 году

ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 151. Арк. 48 і зв. Оригінал.

On the basis of unpublished documents the course of events of 1763–1765 
years, when the Nova Serbiya and Nova Sloboda settlements were transposed 
into the Novorosiysk province, was presented. At the same time the Cossacks 
suffered from the tsarist authorities through territorial restrictions and settling of 
the Slobodians on the lands of Bugogard Palanka.

Key words: Oleksiy Melhunov, Petro Kalnyshevskyi, Kish, harassment; 
restrictions; Sloboda settlements; Bugogard Palanka; colonel, rapport; Liberties 
of the Zaporozhian Army; Korabelna, Pomichna, Hruzka, Kostuvata, Lozuvata, 
Suhaklia, Chornyi Tashlyk rivers; districts; Beshbairaky, Lysa Hora, Pishchanyi 
Brid villages.

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1 Дужки у тексті. Перелік хуторів див.: ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. 
Спр.151. Арк. 49.


