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СЕЛО УШНЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

(за матеріалами Румянцевського опису)

У статті опубліковані матеріали «Румяцевського опису», що стосуються села 
Ушня Менського району Чернігівської області. Подано короткий нарис з історії села 
у XVI – XVIII ст., розкривається інформаційний потенціал оприлюднюваних джерел 
щодо вивчення географічних особливостей розташування населеного пункту, соціаль-
ної, статево-вікової структури населення та економічного розвитку господарств 
його мешканців.
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дані.

Дослідження історії невеликих містечок та сіл останнім часом набуває все біль-
шого поширення. Такий інтерес зумовлений насамперед наявністю значного комп-
лексу джерел, інформаційний потенціал яких порівняно недавно почав використо-
вуватися не тільки для дослідження поселень як таких (забудова, економіка, окремі 
згадки про участь у подіях загальноукраїнської історії), а й для вивчення їхнього 
населення (його функціонування, побут, звичаї та норми суспільної поведінки [21, 
c. 3]. Одним з джерел, що надають такі можливості, є «Генеральний опис Лівобе-
режної України (1765 – 1769 рр.), відомий також як «Румянцевський опис». Про-
водився він під керівництвом президента ІІ Малоросійської колегії графа Петра 
Румянцева згідно з указом російської імператриці Катерини ІІ від 4 листопада 1763 
р. Кінцевою метою цієї масштабної ревізії було отримання точних відомостей про 
економіку та населення земель колишньої Гетьманщини, необхідних передусім для 
налагодження стабільного збору податків до державної казни [5, с. 117; 12, 199; 13, 
с. 101]. 

Наукове опрацювання цього джерела започаткували О. Лазаревський та М. Кон-
стантинович, особливості його походження та наукову цінність з’ясовували Д. Бага-
лій, Г. Максимович, М. Василенко, М. Ткаченко, П. Федоренко та ін. [6; 10; 11; 21]. 
На сучасному етапі інформаційний потенціал відомостей «Генерального опису» 
аналізується в роботах, присвячених соціально-побутовому розвитку, демографіч-
ним процесам в середовищі мешканців населених пунктів Гетьманщини; здійсню-
ється видання його матеріалів [5; 14; 16; 22]. Так, автором у попередніх роботах було 
оприлюднено частину документів, що стосуються населених пунктів Менської сот-
ні [7; 20]. Дана публікація продовжує цю серію та присвячена селу Ушні, що у другій 
половині XVII – XVIII ст. входило до складу Менської сотні.

Уперше Ушня згадується в «Реестре границ Черниговских», що є складовою 
частиною документа під назвою «Память», укладеного у 1527 р. До неї увійшла ін-
формація не лише про існуючий на той час кордон між Великим кзязівством Ли-
товським та Москвською державою, а й про всі населені пункти тодішньої Черні-
гово-Сіверщини, втрачені Литвою під час військового протистояння з Москвою 
(1500 − 1503 рр.). Ушня позначена як село на 15 дворів, що знаходилося у верхів’ях 
р. Десни. Вміщена поряд відмітка «то архимандриче» могла вказувати на його при-
належність до володінь Єлецького Успенського монастиря [19, с. 20-21, 152, 208]. 
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У 1624 р. Ушня згадується як «деревня» у складі Менської волості, що разом 
з усією територією Чернігово-Сіверщини відійшла напередодні до Речі Посполи-
тої. Тоді вона належала Борису Грязному, який відомий як королівський дворянин. 
Ушня була підтверджена за Грязним у 1628 р. Можливо, тоді, неподалік від неї, 
з’явився присілок Дубрівка. Обидва населені пункти знаходилися неподалік р. Дес-
ни поблизу впадіння в неї р. Мена [9, с. 264, 436; 8, с. 383]. 

Потім Ушнею разом з млинами володів ніжинський протопіп (згодом єпископ) 
Мефодій Филимонович за грамотою московського царя Олексія Михайловича від 10 
червня 1655 р. [2, с. 695-696; 18, с. 179]. У 1668 р. гетьман Дем’ян  Многогрішний пере-
дав село на користь Чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря [13, 
с. 112]. 14 червня 1675 р. гетьман Іван Самойлович видав універсал до архієпископа 
Лазаря Барановича про підтвердження прав Чернігівської кафедри на с. Ушню, Во-
ловицю, Степанівку разом з млинами та навколишніми земельними угіддями [24, 
с. 690]. Упродовж XVIII ст. Ушня належала до володінь Борисоглібського монастиря 
аж до його ліквідації у 1786 р. [3 с. 107; 10, с. 104; с. 17, с. 331; 22, с. 94].

Документи по Ушні з Румянцевського опису включають відомість про козацькі 
господарства (1768), відомість про приїжджий двір, маєтності та господарства під-
даних Чернігівської кафедри (від 13 лютого 1768 р.) та відомість про церкви с. Ушні 
за підписом священика Іоана Кузьминського (січень 1768 р.) [2, арк. 628-647 зв., 
468-472 зв.]. Перепис козацьких господарств був здійснений уповановаженими від 
менського сотенного правління, відомості про маєтності Боорисоглібського монас-
тиря подав його представник [11, с. 98; арк. 468; 628].

Усього в Ушні, за нашими підрахунками, налічувалося 74 господарства. З них 25 
дворів та 4 бездвірні хати належали козакам. У свою чергу господарі 9 дворів були 
виборними козаками, решта відносилася до підпомічників. До маєтностей Черні-
гівської кафедри належав 1 приїжджий двір (побудований у 1729 р.), 2 шинкових, 
28 дворів та 14 бездвірних хат з підданими [2, арк. 629 зв.].  До загальної чисельнос-
ті дворів включаємо також господарство священика Іоана Кузьминського. Згідно 
з його відомістю, в Ушні на той момент була стара дерев’яна Миколаївська церк-
ва з одним престолом.  Поряд згадується новий недобудований храм та «школьная 
изба» [2, арк. 647].

Загальна чисельність населення Ушні могла становити приблизно 830 – 850 меш-
канців (оскільки  родини священиків не переписувалися). У козацьких дворах на-
лічувалося 439, підданських – 382 мешканці. У приїжджому дворі Чернігівської ка-
федри згадувалися наймані працівники: дворовий писар, «господарь» з родиною (4 
особи) та робітник, у дворі священика – родина робітника (3 особи) [2, арк. 628 зв.]. 

Нижче подаємо відомість про козацькі двори с. Ушні, укладену в 1768 р. Цей 
документ гарно збережений, майже не містить закреслень і виправлень. Інформація 
про кожне господарство подана у порядку, визначеному формою для опису козаць-
ких дворів, розробленою П. Румянцевим [11, с. 97]. Насамперед указано стан двору 
(старий чи новий), кількість житлових та господарських будівель. Далі по черзі по-
дані відомості про вік, місце народження та стан здоров’я господаря, його дружини, 
інших родичів та співмешканців, якщо вони проживали в його дворі. Найбільший 
показник населеності мало господарство виборного козака Якова Просяника (32 
особи), де в 3 окремих хатах мешкали його брати з родинами [2, арк. 469]. Водночас 
в Ушні, на відміну від інших населених пунктів, лише в кількох госпадарствах зга-
дані підсусідки та наймані робітники. Цікавий випадок, пов’язаний з господарством 
козацької вдови Марії Харечихи (певно, прізвище Харета), в якому мешкав підсу-
сідок, виходець з «Польской области» Мойсей Іванов Литвин з родиною. Повідом-
ляється, що до Гетьманщини він потрапив разом з якимись купцями, коли був ще 
дитиною [2, арк. 476 зв.]. Також чи не єдиною за своїм змістом є згадка стосовно ро-
дини козака підпомічника Івана Ціпка. Його наймолодший брат Михайло навчався 
у школі в Новгородку (можливо, Новгороді-Сіверському) [2, арк. 478].

Після переліку всіх вікових характеристик та родинних зв’язків  подавався опис 
земельних угідь (орні землі, сіножаті та ліси) з вказівкою на площу (в днях або саж-
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нях*), їхню якість, місце знаходження та підстави володіння. Також повідомлялося 
про обсяги вирощування, врожайність зернових культур (у чвертях та четвериках**) 
та кількість голів худоби. Ремесла та промисли представлені лише в кількох козаць-
ких дворах. Зокрема, козак Роман Богдан тримав пасіку на 25 вуликів та збував мед 
пудами*** у Мені, за що отримував 5 рублів [1, арк. 473]. 

Загалом, як свідчать матеріали відомості, у господарствах ушнянських козаків 
бракувало придатних до землеробства грунтів. Натомість багато земель були забо-
лоченими. Можливо, це стало одним з факторів, що не сприяли подальшому роз-
витку господарств, промислів та залученню додаткової робочої сили. Наприкінці 
опису двору ставилася відмітка про те, хто саме відбував військову службу. 

При відтворенні тексту документа максимально збережене його оригінальне 
розміщення з поділом на абзаци та стовпчики, а також не існуючі в сучасному укра-
їнському алфавіті літери (літера «» читається як «е» або «и»). Виносні літери по-
значені курсивом. Титла розкриваються, пропущені літери відтворені у квадратних 
дужках. Великі та малі літери, знаки пунктуації проставлені з наближенням до су-
часних норм правопису. 
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Відомість про виборних козаків та підпомічників 
– мешканців с. Ушні (1768) 

468

Вдомость в коммісию сочиненія в полку Чернговскому Генералной опис от 
сотенного Менского правленія о состоящих в сел Ушн козакахъ

 і о ихъ состояніи імуществи
учиненная 1768 года

Сотн Менской в сел Ушн лежащемъ от полкового города Чернгова в 70 
верстах, а от сотенного мстечка Мени в 12 верстах ближе к оному мстечку 
Мен при реке Десн.

Въ ономъ жителствующіе виборніе і подпомощіки козаки
1 двор старій в немъ строенія ізба 1, комора 1, сараев 2, клуня 1. В ономъ двор 

жителствует козакъ подпомощик Ермола Налівайко, родимець оного села, лтъ 
35, здоров

Жена его Улияна Іванова, родимка той же сотн, села Осмаковъ, лтъ 32, здо-
рова

У нихъ дтей
1 синъ Феодор лтъ 4 здо
2 дочъ Анна     лтъ 6 рови

Братъ его родній Петро, лтъ 30, здоровъ
Жена его Ганна Іванова, родімка полку Нжинского, села Степановки, 

лтъ 25, здорова
Оние Наливайки іс предковъ козаки //

468 зв. У нихъ пахотного поля не имется снокосу на двадцят пят возъ
Скота лошадей 3, корова 1, овецъ 8, свиней 3
Промислу і ремесла не имютъ службу отправляютъ поочередно 
Впред промишлят ничимъ не желаетъ
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2 двор старой, в немъ строенія ізба 1, комора 1, сараевъ 2, клуня 1
Живетъ в ономъ козакъ подпомощик Іванъ Костюченко, уроженецъ того ж 

села, лтъ 33, здоровъ
Жена его Маря, рожденная сего села, лтъ 30, здорова

У нихъ дтей
1 дочь Анна   лтъ 6 здо
2 Мотрона     лтъ 2 рови

Братъ его родній Григорий, лтъ 30, здоров 
Жена его Наталія Федорова, рожденна полку Нжинского, села Воловици, 

лтъ 26, здорова
Мать іхъ Анна Романова, рожденая тои же сотн села Фесковки, лтъ 60, на 

правой глазъ крива
Онъ Костюченко іс предковъ козакъ
У него пахотного поля во всхъ 3 зминах дней на 4, снокосу возовъ на 40 
Скота лошадей 2, коров 2, овецъ 9, свиней 4
Хлба в год сетъ ржи по 2 четверичка, гречи пол четверичку, овса по 2 чет-

веричка 
Промислу і ремесла не имютъ 
І впред промишлят нечимъ не желаютъ
Службу отправляютъ з братом поочередно
3 двор старой, в немъ строенія хатъ 2, комора 1, сараев 2
Живетъ в немъ козакъ подпомощикъ Никита Костюченко, рожденній оного 

села, лтъ 40, здоров
Жена его Любов, родимка оной сотн, деревн Максаков, лтъ 39, здорова //

469                В них дтей
1 синъ Кондратъ      лтъ 13 здоровъ
2 Захарко                   лтъ 10 здоровъ
3 дочъ Параскевия  лтъ 6 здорова
4 дочъ Катерина      лтъ 4 здорова

В 2 хат живетъ братъ его Прокопъ Костюченко, лтъ 30, здоровъ  
Жена его Ганна, родимка оной сотн, сла Дягови, лтъ 24, здорова

В нихъ дтей
1 синъ Григорий лтъ 4 здоров
2 дочъ Мелания  лтъ 6 здорова

Оніе Костюченки іс предковъ козаки
В нихъ поля пахотного дней на 4, снокосу на 20 возъ, лсу дровяного осико-

вого при урочищи Галахъ за рекою Десною в окружности на 25 саженей
Скота лошадей 2, корова 1, овецъ старихъ 2, свиней 2
Хлба в год сетъ ржи 4 четверичка, гречи 4 четверичка 
Промислу і ремесла нкакого не имютъ; службу отправляютъ поочередно
Впред промишлятъ ничимъ не желаютъ. 
4 двор новий, в немъ строенія хатъ жиллихъ 4, комор 4, сараевъ 6, клунь па-

шенних 3 
Живетъ в немъ виборний козак Яковъ Просяник, родимецъ оного села, лтъ 

50, здоровъ
Жена его Ганна, родимка, оного села, лтъ 48, здорова

В нихъ дтей 
1 синъ Гарасимъ, лтъ 25, здоровъ

Жена его Оришка, взятая в ономъ сел, лтъ 23, здорова //
469 зв. 

2 синъ Апанас лтъ 20 здоров холостъ
3 Родионъ        лтъ 16 здоров
4 Іванъ     лтъ 10 здоров
5 дочъ Вася      лтъ 8 здорова
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6 Тетияна   лтъ 6 здорова
В 2 хат двоюродній братъ его Стефанъ Просяникъ, лтъ 40, здоровъ 
Жена его Марія, родимка оной сотн, деревн Дубровки, лтъ 28, здорова

В нихъ дтей
1 синъ Михайло лтъ 7 здоров
2 дочъ Устя        лтъ 16 здорова
3 Стеха       лтъ 14 здорова
4 Марта              лтъ 10 здорова
5 Домна              лтъ 3 здорова

Братъ его родній Іванъ, лтъ 27, здоровъ
Жена его Мар[і]я, полку Нжинского села Воловици, лтъ 25, здорова 

У нихъ дтей
1 дочъ іхъ Ксения, лтъ 3, здорова

В 3 хат братъ родний Марко, лтъ 30, здоровъ
Жена его Гапа родимка села Столного, лтъ 28, здорова

В нихъ дтей
1 дочъ іхъ Хима, лтъ 4, здорова

В 4 хат двоюродній братъ ихъ Іванъ Просяникъ, лтъ 40, здоровъ 
Жена его Зновия, родимка оной сотн села Дягови, лтъ 35, здорова //

470               У нихъ дтей
1 дочъ Акилина лтъ 16 здо
2 Ірина                 лтъ 8 рови

Братовая его Евдокия вдова, лтъ 30, здорова
В неи дтей

1 синъ Ониско   лтъ 16
2 Лукянъ             лтъ 8
3 Петро                лтъ 5 здорови
4 Филипъ           лтъ 2
5 дочъ Палажка лтъ 9

Оніе Просяники іс предков козаки. У них пахотного поля общего во всхъ 
трохъ змнахъ на 25 день, да заболотлого к пахонню негодного, на 12 денъ; 
снокосу близ реки Десни на 90 возъ; лсу дровяного за рекою Десною при уро-
чищи Галахъ во окружности на пол версти

Скота імютъ лошадей 20, волов 2, коров 4, телят 2, овець 35, свиней 6
Хлба в год сютъ ржи 4 четверти с половиною, гречи 3 четверти, овса 3 чет-

верти, ячменю пол чтеверти, гороху 2 четверичка. 
Промислу і ремесла не имютъ
Службу отправляют поочередно
Впред промишлят не желаютъ.
Там же в двор жиючий в козака Марка Просяника совокупно сусдъ Федор 

Ткаченко лтъ 30, здоров, заишелецъ з сотн Столинской села Блистови, званія 
козачего которий оставля в томъ сел на грунт своемъ зятя Омеляна Полотаен-
ка которой тамъ живетъ тому будет назадъ годовъ 30

Жена его Христя Тимофева, уроженная оного села, лтъ 25, здорова
В нихъ дочъ Варка, лтъ 13, здорова

Скота іметъ лошадь 1.
5 двор старий, в немъ строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1
Живущий в немъ козакъ подпомощикъ Трофимъ Просяникъ, родимецъ оного 

села, лтъ 70, по старости слабъ, вдовъ
Синъ его Дмитро, лтъ 35, здоровъ

Жена его Матрона рожденная сотн Столинской села Борковки, лтъ 32, здо-
рова

В них синъ Романъ, лтъ 3, здоров //
470 зв. Зять его Просяника Сезонъ Комар, уроженній оного села, лтъ 30, здоров

Жена его Ефросинія рожденная оного села, лтъ 28, здорова
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В нихъ дочъ Зновия, лтъ 2, здорова
Онъ Просяникъ іс предковъ козакъ, зятъ его званія посполитого владнія мо-

настира катедралного Чернговского
У него пахотной земл, во всхъ трох змнах дней на 8 снокосу на 25 возъ
При ономъ снокосу лсу дровяного дубового в окружности на 30 саженей, 

скота лошадей 2, корова 1, овецъ 7, свиней 2
Хлба в год сетъ ржи 3 четверичка, гречи 1 четверичокъ, овса 2 четверичка
Службу отправляетъ синъ его і зятъ поочередно
6 двор старий в немъ строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1
В немъ жителствуетъ козакъ подпомощикъ Стефанъ Просяникъ, уроженецъ 

оного села, лтъ 38, здоровъ 
Жена его Улияна Опонасова рожденна оного села, лтъ 35, здорова
В нихъ синъ 1 Тимофй, лтъ 5, здоров
2 дочъ Тетияна, лт 2, здорова
Братъ его родній Василь Просяник, лтъ 33, на ноги хромъ 
Жена его Тетияна, уроженна оного села, лтъ 30, здорова

В нихъ дтей
1 синъ Іосифъ лтъ 15 з
2 Фтома            лтъ 5 до
3 дочъ Стеха    лтъ 8 ро
4 Евдокия         лтъ 2 ви

2 Братъ его родній Филипъ, лтъ 25, здоров
Жена его Анна Іванова, рожденная оного села, лтъ 23, здорова // 

471      В них доч Хима, лтъ 3, здорова
Оніе Просяники іс предков козаки 
У в оніхъ поля пахотного во всхъ трох змнах дней на 5 
Снокосу возовъ на 40
При ономъ снокос дровяного лсу дубового, в окружності саженей на 30
Скота лошадей 5, коровъ 2, овецъ 6
Хлба в год сютъ ржи полчетверти 
Промислов і ремесла не имютъ 
Службу отправляют между собою поочередно 
І впред промишлят ничемъ не желаютъ.
7 двор старой, в немъ строенія хатъ 2, комор 2, сараев 3, клун 2
Живущій в немъ козакъ подпомощікъ Семенъ Юхъ, родимецъ оного села, 

лтъ 40, здоров
Жена его Анна, родімка оного села, лтъ 30, здорова

У ніхъ дтей
1 синъ Андрей лтъ 14 з
2 Іванъ               лтъ 3 до
3 дочъ Татияна  лтъ 9 ро
4 Маря              лтъ 6 ви

В 2 хат племяннікъ его Андрей Юхъ, лтъ 36, здоровъ
Жена его Мар[і]я Степанова, родімка оного села, лтъ 30, здорова
Матъ іхъ Тетіяна родімка полку Нжинского, села Воловици, лтъ 60, по ста-

рости слаба
Оніе Юхи іс предковъ козаки; в них поля пахотного во всхъ трох змнах 

дней на 3, да заболотлого к пахонню неспособного дней на 3; снокосу на 15 
возъ

Скота лошадей 2, корова 1, овецъ 4, свиней 4
Хлба в год сютъ по полчетверти
Промисловъ і ремесла не имют
Службу отправляютъ поочередно 
І впред промишлять нечимъ не желаютъ // 

471 зв.  8 двор новій в немъ строенія хатъ 4, комор 5, сараев 6, клун 4
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Живущій в немъ виборній козакъ Іванъ Гарбуза, родимец оного села, лтъ 70, 
по старости слабъ

Жена его Варка Харитонова, родімка сотн Столінской села Столного, лтъ 
65, по старости слаба

У ніхъ дтей
1 синъ Яков, лтъ 30, здоров

Жена его Феся Іванова родімка полку Нжінского села Воловіци, лтъ 27, 
здорова

В нихъ дочъ Акилина, лтъ 5, здорова
2 синъ Федор, лтъ 23, здоров

Жена его Маря Федорова родимка сотн Столінской села Степановки, лтъ 
21, здорова

3 Ісай, лтъ 20, здоров, холостъ
Братъ его родній Петро Гарбуза, лтъ 36, здоров
Жена его Ефросинія Іванова родімка села Столного, лтъ 30, здорова

У ніхъ дтей
1 синъ Іванъ    лтъ 16 здоров
2 Іванъ            лтъ 14 здоров
3 дочъ Христя лтъ 7 здо
4 Анастасія      лтъ 6 рови

Работніця его двка Мотра Яковина, лтъ 18, здорова, родімка оного села, 
званія посполитого, служітъ за заплату в годъ 1 рубля и 50 копеекъ, на одежи і 
харчахъ хазяйскіхъ 

Дядина ихъ Наталия Степанова, родимка оного села, лтъ 60, по старості сла-
ба

У неи дтей
1 cінъ Евфимъ, лтъ 18, здоров, холостъ

2 дочъ Маря, лтъ 13, здорова // 
472   Іхъ двоюродній брат Марко Гарбуза, лтъ 30, здоров

Жена его Феся Тімофева родимка полку Нжинского села Воловиц, лтъ 
22, здорова

Брат его родній Якимъ, лтъ 20, здоров, холостъ 
Матъ іхъ вдова Елена Еремева, родимка оного села, лтъ 65, по старости сла-

ба
Наемній работнікъ Ничипор Кисленко, родимецъ сотн Столінской, села 

Бурковки, званія посполітого, лтъ 13, здоров, получает в год плати 50 копеек, 
на одежи і харчах хазяйских

Оніе Гарбузи іс предковъ козаки
У нихъ Івана і Петра поля пахотного нераздлімого во всхъ трох змнах 

дней на 30, да заболотлого к пахонню неспособного дней на 20
Снокосу нераздлного на 100 возъ
Лсу дровяного дубового і осикового по сю і по ту сторону реки Десни в 

окружности на едну версту
Лошадей 6, воловъ 4, коров 4, овецъ 18, свиней 4
Хлба в год сютъ ржи 6 четвертей, гречи 2 четверти, овса 2 четверти, ячме-

ню полчетверти, гороху 2 четверичка
У вудови дядини іхъ пахотной земл дней на 6 
Снокосу на 30 возъ 
Лсу дровяного осикового за рекою Десною при урочищи Галах во окружностъ 

на 30 саженей
Скота лошадей 4, бикъ 1, овецъ 3, свиня 1
Хлба в год сет ржи полтори четверти, гречи полчетверти, овса 1 четверть, 

ячменю 2 четверичка
В брата іхъ Марка Гарбузі поля пахотного дней на 5 
Снокосу возов на 20, при ономъ снокосу лсу дровяного дубового во окруж-
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ности на 30 саженей
Лошадей 3, волъ 1, коров 2, овецъ 5
Хлба в год сетъ ржи полчетверти, гречи два четверичка, овса 2 четверичка, 

ячменю 2 четверичка.
Промисла і ремесла не имютъ
Службу отправляютъ поочередно 
Впредъ промишлятъ нечимъ не желаютъ //

472 зв. 9 ветхій в немъ строенія хатъ жилліхъ 2, комор 2, сараевъ 2, клуня 1
Живетъ в немъ козакъ подпомощікъ Іванъ Знченко, родимецъ оного села, 

лтъ 56, здоров
Жена его Ксения Петрова, родимка оного села, лтъ 50, здорова 

У ніхъ дтей
1 синъ Петро лтъ 26 здоров
2 дочъ Маря лтъ 13 здорова

Брат его родній Васил, лтъ 24, здоров 
Жена его Вася Павлова, родимка того ж села, лтъ 20, здорова
Дядина ихъ вдова Маря Борисова, рожденная оной сотн села Осмаковъ, 

лтъ 60, по старости слаба
Синъ еи Гаврило, лтъ 17, здоров, холостъ 
Зять еи Григорий Васіліевъ, лтъ 25, здоров, рожденній полку Нжинского, 

села Хавмовъ козачій синъ
Жена его Маря Лукянова родимка оного села, лтъ 19, здорова

Оніе Знченки іс предковъ козаки
У ніхъ пахотного поля на 30 денъ которое состоит в застави того ж села 

Ушн в разніхъ козаковъ
Снокосу на 50 возъ 
С того числа в застави на 30 возъ 
Лсу дровяного дубового і лозового в окружности саженей на 30 
Скота лошадей 2, коров 2, овецъ 10, свиней 2
Промислу і ремесла не имютъ 
Службу отправляютъ поочередно
І впред промишлят ничимъ не желаютъ 
10 двор старий в немъ строенія хатъ 2, комор 2, сараев 3, клуня 1
Живетъ в немъ козакъ подпомощикъ Романъ Богданъ, родимець того ж села 

лтъ 40, здоров
Жена его Агафия Гарасимова родимка полку Нжинского села Воловици, 

лтъ 33, здорова //
473   в 2 хат двоюродній братъ его Іванъ Богданъ лтъ 38, здоровъ

Жена его Соломонія Григориева уроженная полку Нжинского села Волови-
ци, лтъ 36, здорова

У нихъ дти
1 синъ Петро       лтъ 2 здо
2 дочъ Ефросиния лт 6 рови

Оніе Богдани іс предков козаки
В ніхъ пахотной земл дней на 8 
Снокосу на 25 возъ
Лсу дровяного дубового і березового за рекою Десною і по сторону во окруж-

ности на пол версти
Паска при двор, в ней улей с пчолами 25
С коихъ медъ і воскъ продается в мстечку Мен пудами, а получает прибил 

5 рублей
Скота іметъ лощадей 2, коровъ 2, овецъ 5, свиней 2
Хлба в годъ сетъ ржи 1 четвертъ, гречи полчетверти
Промислу і ремесла не имютъ
Службу отправляютъ поочередно 
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И впред промишлятъ ничимъ не желаютъ 
11 двор старий в немъ строения хатъ жиллихъ 3, коморъ 2, сараевъ 2, клуня 1
Живущий в немъ козак подпомощикъ Захарко Завалявский уроженецъ оно-

го села, лтъ 20, здоровъ
Брати его родніе

1 Андрей                 лтъ 17 здо
2 Остапъ                   лтъ 10 ро
3 сестра Параскевия лт 13 ви  //

473 зв.   В 2 хат двоюродній братъ его Корнй Юхъ, лтъ 40, здоров
Жена его Татияна Онискова, рожденная оного села, лтъ 35, здорова

У нихъ дтей
1 синъ Харитонъ лтъ 10
2 Пархомъ             лтъ 5
3 Семионъ             лтъ 2
4 Ісай                      лтъ 13 здорови
5 дочъ Марфа      лтъ 14
6 Маря                   лтъ 8
7 Ефросиния     лтъ 5

В 3 хат дядина іхъ вдова Агафия Кирилова рожденная оного села, лтъ 60, 
по старости слаба 

В неи внука Варка, лтъ 13, здорова
Оніе Заволявские іс предков козаки
У него Заволявского з братомъ Корнемъ поля пахотного дней на 20 
Снокосу возов на 30 
Скота лошадей 3, коровъ 2, овецъ 9, свиней 6
Хлеба в годъ сютъ ржи полтори четверти, гречи полчетверти, овса полчет-

верти
В прописанной дядини іхъ вдови поля пахотного дней на 8, снокосу возовъ 

на 40 
Которое поле і снокосъ состоитъ в застави того села в разнихъ козаковъ 
Скота іметъ корову 1, подтлка 1
Промислу і ремесла не имеютъ 
Службу отправляетъ оний Заволявский з братомъ поочередно
Впред промишлятъ нечимъ не желаютъ //

474     Бездворніи хатъ 2, живущіи в немъ козакъ подпомощикъ Кирик Дяговецъ, 
родімецъ оного села, лтъ 30, здоров

Жена его Елена Васілиева родимка оного села, лтъ 28, здорова
Братъ его родній Мокий, лтъ 28, здоров
Жена его Наталка Василиева, родимка оного села, лтъ 26, здорова
2 Братъ Филипъ, лтъ 12, здоров, холостъ 
В 2 хат дядина іхъ Агафія Алексева уроженка оного села, лтъ 40, здорова

У неи дти
1 синъ Ониско лтъ 18 здо
2 дочъ Зновия лтъ 6 рови

Оніе Дяговц іс предковъ козаки
У них пахотного поля дней на 2
Снокосу на 10 возъ 
Скота лошадей 3, овецъ 3, свиней 2
Промисловъ і ремесла не имеютъ 
Службу отправляютъ поочередно
І впред промишлят ничемъ не желаютъ 
Бездворній хата 1, комора 1, сарай 1
Живущій в немъ козакъ подпомощикъ Василъ Кладко, лтъ 70, престарлъ, 

родимецъ того ж села, вдов
В него синъ Григорий, лтъ 36, здоров



64 Сіверянський літопис 

Жена его Настя Омелянова родимка села Ушн, лтъ 34, здорова
У нихъ дтей

1 синъ Сергий     лтъ 2 здо
2 дочъ Евдокия лтъ 10 ро
3 Настя  лтъ 7 ви //

474 зв.  2 синъ Андрей, лтъ 30, здоров
Жена его Тетияна Пилипова родимка полку Нжинского села Воловици, 

лтъ 28, здорова
Дочъ іхъ Маря лтъ 3, здорова

Оной Кладко іс предковъ козакъ
У него Кладка поля і протчих принадлежностей не имется 
Скота іметъ лошад 1
Промисловъ і ремесла не иметъ 
Службу отправляютъ сини его поочередно 
І впред промишлять ничимъ не желаютъ //
12 двор новий в немъ строенія хатъ жилліхъ 2, комор 3, сараевъ 2, клунь 2.
В немъ живетъ козакъ виборній Алексй Зеленскій, уроженецъ оного села, 

лтъ 80, по старости слабъ 
Синъ его Павелъ лтъ 40, здоровъ 

Жена его Настя Якімова, рожденнная полку Нжинского, села Степановки, 
лтъ 28, здорова

У нихъ дтей
1 синъ Петро лтъ 17 здо      холостъ
2 дочъ Варка лтъ 14 ро
3 Гликерія     лтъ 10 ви

2 Іванъ, лтъ 30, здоров
Жена его Евдокія Борисова, рожденна того ж села, лтъ 27, здорова //

475           У ніхъ дтей
1 дочъ Гапа      лтъ 10 з
2 Маря              лтъ 7 до
3 Уліяна           лтъ 4 ро
4 Матрона        лтъ 2 ви

Наемній работникъ Максимъ Неведенко родимець менский званія посполі-
того, лтъ 13, здоров, нанят на год за 50 копеек, на одежі і харчахъ хазяйскихъ. 

В 2 хат синъ Іванъ, лтъ 36, глухъ
Жена его Евдокія рожденная села Воловици, лтъ 33, здорова

У ніхъ дтей
1 синъ Іванъ  лтъ 16 здо
2 Федор           лтъ 7 рови

В той же хат живетъ сусдка вдова Зновія Евдокія Евтухова родимка оного 
села, лтъ 30, здорова

Мужъ еи звания посполитого
У неи дтей

1 синъ Трофимъ  лтъ 10 здо
2 Ониско               лтъ 8 ро
3 доч Ірина           лтъ 4 ви

Оной Зеленский іс предковъ козакъ
У него пахотного поля во всехъ трох змнах на 10 день
Снокосу на 50 возъ
Лесу березового і осикового в разніхъ мстах за рекою Десною при урочищи 

Галахъ і бору в окружности на едну версту 
Скота лошадей 6, воловъ 2, коровъ 5, овець 30, свиней 4 //

475 зв. Хлба сетъ в год ржи полтори четверти, гречи 1 четвертъ, овса 1 четверть,
  ячменю 2 четверичка, гороху 1 четверичокъ
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Промислу і ремесла не иметъ
Службу отправляетъ синъ его меншій
І впред промишлят нечимъ не желаетъ 
13 двор новий в немъ строенія хата 1,  комор 2, сараевъ 3, клуня 1
В ономъ двор жителствуетъ виборний козакъ Никита Зеленский рожденній 

оного села, лтъ 50, здоровъ
Жена его Маря Тарасова, рожденна оного села, лтъ 45, здорова

У нихъ дтей
1 синъ Савка  лтъ 19 з      холостъ
2 Василъ  лть 6 до
3 дочъ Адария      лт 16 ро
4 Анастасия  лт 9 ви

Братъ его родній Матвй, лть 38, здоров 
Жена его Мотра Федорова рожденная оной сотн, села Осмаковъ, лть 35, 

здорова
У нихъ дтей

1 синъ Филипъ     лть 14 з
2 Стефанъ             лть 12 до
3 Стефанъ             лть 5 ро
4 дочъ Ефросиния лт 6 ви

Оние Зеленскіе іс предковъ козаки //
476  У нихъ пахотного поля во всхъ трох змнах на 20 денъ да заболотлого к пахоню

 неспособного на 6 денъ 
Снокосу на сто 50 возъ 
Лсу дровяного осикового за рекою Десною при урочищи Галахъ і по сей бокъ 

реки Десни во окружности саженей 60
Скота лошадей 6, воловъ 2, коровъ 3, овецъ 30, свиней 3
Хлба в год сеть ржи 5 четвертей, гречи 1 четверть, овса 1 четверть, ячменю 

полчетверти, гороху два четверичка 
Промислу і ремества не имють 
Службу отправляют поочередно 
Впред промишлят ничемъ не желаютъ
14 двор ветхій в немъ строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1
В ономъ двор жителствует козакъ подпомощикъ Евтухъ Козенко, рожден-

ній оного села, лть 70, престарль 
Жена его Агафія Іванова, рожденная оного села, лть 65, здорова

У них дтей
1 синъ Семионъ, лть 30, здоров

Жена его Васся Михайлова, рожденная оного села, лть 28, здорова
У нихъ дтей 

1 синъ Іванъ    лть 4 здо
2 дочъ Евдокия лт 3 ро
3 Ірина              лть 1 ви

2 синъ Федор, лть 19, здоров холостъ 
Оной Козенко іс предковъ козакъ 

У него пахотного поля во всхь 3 руках дней 15 
Іс того числа под заставою дней на 5 да заболотлого к паханню неспособного 

дней на 2 
Снокосу возов на 20 
Скота лошадей 2, воловъ 2, корова 1, овець 6, свиня 1
Хлба в год сетъ ржи полтори четверти, гречи полчетверти, овса полчетвер-

ти // 
476 зв.         Промислу і ремесла не иметъ

Службу отправляетъ синъ его 
І впред промишлятъ ничимъ не желаетъ
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15 двор старой в немъ строенія хатъ 2, комор 2, сараев 2, клуня 1
Живущая в немъ козачка подпоможчичка вдова Маря Филипова Харечиха 

уроженка оного села, лть 50, здорова
У неи дтей

1 синъ Кондрат лть 20 з      холостъ
2 Денис                 лть 17 до   холостъ
3 Терентій            лть 9 ро
4 дочь Маря        лть 12 ви

В 2 хат братовая еи вдова Евгенія Семенова рожденая оного села, лть 40, 
здорова

У неи дтей
1 синъ Харитон     лть 16 з    холост
2 Михайло              лть 10 до
3 дочъ Хима           лть 17 ро
4 Марфа                  лть 9 ви
5 Домна                   лть 6

В той же хат сусдь еи Моисй Іванов Литвин, родимецъ Полской области, 
лть 50, здоров

Жена его Мотра Федорова, рожденная оного села, лть 40, здорова
Синъ Лавринъ, лть 13, здоров

Оной Литвинъ отчества своего і званія за малолтстьвомъ своимъ в то время 
какъ і за границ някимис купцями вивезен не знаетъ

Оніхъ Харетчих іс предков муж козаки // 
477      В нихъ поля пахотного во всхь трох змнахь дней на 6

С того числа в заст[ав]и дней на 3 разнимъ козакамъ оного села 
Снокосу возовъ на 5 
Скота лошад 1, овецъ 4, свиней 2
Хлба в год сетъ ржи по 3 четверички 
Промислу і ремесла не имютъ 
Службу отправляютъ дти ихъ поочередно
Впред промишлятъ нечимъ не желаютъ 
16 двор новий в немъ строенія хатъ жилліхъ 2, комор 3, сараевъ 4, клунъ 2 
В ономъ двор жителствует виборній козак Омелко Михуля, рожденній 

оного села, лть 40, здоровъ
Жена его Параска Іванова, рожденная оного села, лть 38, здорова

У них дти
1 синъ Матвй лть 5  здо
2 дочъ Палажка лть 8  ро
3 Мотрона         лть 2  ви

В 2 хат братъ его родній Захарко, лть 37, здоров
Жена его Гарпіна Лукянова, родимка оного села, лть 35, здорова

У ніхъ дтей
1 синъ Тимошъ лть 10  з
2 Евхимъ              лть 8 до
3 доч Наталка      лть 6 ро
4 Домна  лть 1 ви

Братанич Андрей, лть 12, здоров
Оніе Михул іс предковъ козаки

У ніхъ пахотной земл во всхь трохъ змнахь дней на 40, да заболотлого к 
пахоню неспособного дней на 6

Снокосу в разніхъ мстах на 50 возъ
Лсу дровяного дубового і осикового в разнихъ мстах во окружности на пол-

версти //
477 зв. У нихъ скота лошадей 6, воловъ 2, коров 4, овецъ 25, свиней 2

Хлба сютъ в год ржи 6 четвертей, гречи 2 четверти, овса 2 четверти, ячменю 
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полчетверти, гороху 2 четверички 
Іметъ онъ Захарко Михуля в томъ сел другой двор доставшійся ему по 

купл от удови козачки менской Якименковой в 1766 мъ году за суму денег 17 
рублей на что крпости не иметъ в которомъ строенія хата состоит впуст. 

Промислов і ремесла не имютъ 
Службу отправляютъ поочередно
Впредъ промишлятъ ничимъ не желают 
17 двор новий в немъ строенія хатъ жиллихъ 2, комор 3, сараевъ 3, клунъ 2
В ономъ двор жителствует виборній козак Іванъ Михуля рожденній оного 

села лт 40, здоров
Жена его Тетіяна Гаврилова рожденна сотн Столенской, села Борковки, 

лтъ 37, здорова
У нихъ дтей

1 синъ Логвинъ                 лтъ 11 з
2 дочъ Ірина                       лтъ 13 до
3 Улияна   лтъ 6 ро
4 Меланія  лтъ 1 ви 

Братъ его родній Михайло, лтъ 25, здоров
Жена его Ксенія Михайлова рожденна оной сотн села Куковичъ, лтъ 23, 

здорова
Синъ его Омелко, лтъ 3, здоров

Мать іхъ вдова Параска Демянова рожденная села Столного, лтъ 60, по ста-
рости слаба // 

478   В 2 хат племянник іхъ козак подпомощик Ігнат Михуля, лтъ 19, здоров
Жена его Ефросинія Степанова рожденная оного села, лтъ 18, здорова
Братъ его родній Антонъ, лтъ 15, здоров, холостъ
Матъ іхъ вдова Тетіяна Демянова, рожденна сотн Столенской села Бурков-

ки, лтъ 50, здорова
Оніе Міхул іс предковъ козаки

У них Івана Михул з братомъ Михаиломъ пахотной земл во всхъ трох 
змнах дней на 40 да заболотлого к пахоню неспособного дней на 6

Лсу дровяного дубового і осикового за рекою Десною при урочищи Галахъ 
і при снокос под селом Осмаками полагая в едно мсто во окружностъ на пол 
версти 

Снокосу возовъ на 90
Скота лошадей 6, волов 2, коров дойних 4, яловокъ 3, овецъ 25, свиней 6 
Хлба сетъ в год ржи 4 четвертей, гречи 2 четверті, овса 2 четверти, ячменю 

полчетверти, гороху 2 четверичка
Промислу і ремесла не имютъ 
Службу отправляет братъ меншій Михайло 
Впред промишлять нчимъ не желаютъ.
У племянника іхъ Ігната пахотного поля дней на 15 
С того числа в застави на 7 денъ
Снокосу на 30 возъ 
Лсу дровяного березового за рекою Десною при урочищи Черниской речки 

в окружности на 30 саженей 
Скота іметъ лошад 1, овецъ 7,  свиней 3
Хлба сетъ в год ржи 1 четверть, гречи полчетверти, овса полчетверти
Промислу і реместла не иметъ
Службу отправляетъ самъ собою і впредъ промишлять нчимъ не желаетъ 
18 двор ветхий, в немъ строенія хатъ 2, комор 2, сараев 2, клуня 1
В ономъ двор жителствуетъ казак подпомощикъ Іванъ Цпко // 

478 зв. уроженецъ оного села, лтъ 22, здоров
Жена его Маря Семенова, рожденная оного села, летъ 18, здорова

Братъ его родній 1 Зновий,  лтъ 17 здо   холост



68 Сіверянський літопис 

2 Савка  лтъ 13 ро
3 Михайло лтъ 12 ви

Которой в Новгородку обучается в [ш]кол
Матъ іхъ Евдокія Потапова рожденная оного села, лт 40, здорова
Дядина іхъ родная вдова Палажка Григориева рожденная оного села, лтъ 

50, здорова 
В 2 хат двоюродній братъ его Федор Цпко, лтъ 20, здоров
Жена его Гапа Іванова рожденная оного села, лтъ 18, здорова 

Брати его
1 Марко лтъ 19 здоров  холост
2 Денис  лтъ 14 здоров

Мать іхъ родная Ефросинія Уласова рожденная оной сотн села Фесковки, 
лтъ 40, здорова

Оние Цпки іс предковъ козаки
У нихъ пахотного отцевского поля на 4 дн
Снокосу на 45 возъ
Лсу дровяного березового і дубового
По снокосу за рекою Десною во окружности сажней на 60 
Скота лошадей 4, корова 1, овець 1, свиня 1
Хлба в год сютъ ржи полчетверти 
Промисла і ремесла не имютъ 
Службу отправляютъ поочередно
Впредъ промишлятъ ничимъ не желаютъ //

479      19 двор новій в немъ строенія хатъ жиллих 2, комор 2, сараевъ 3, 
клунъ 2
В ономъ двор жителствуетъ козакъ виборний Стефан Москаленко, рожден-

ній оного села, лтъ 29, здоровъ
Жена его Тетияна Огева, рожденная полку Нжинского села Степановки, 

лтъ 25, здорова
Синъ іхъ Романъ, 1 году, здоров

Братъ его родній Харитонъ, лтъ 19, здоров
Матъ іхъ вдова Маря Іванова, рожденна оного села, лтъ 50, здорова 
В 2 хат дядя іхъ Ігнат Дейнека, рожденній оного села, лтъ 70, престарелъ 

вдовъ
В него синъ Самойло, лтъ 16, здоров
Жена его Улияна Никитина, рожденная оного села, лтъ 16, здорова 
Оние Москаленки і дядя іхъ Дейнека іс предков козаки
В нихъ Москаленков поля пахотного во всхъ трох змнах дней на 15 да 

заболотлого к пахоню неспособного дней на 3 
Снокосу на 56 возъ 
Лсу дровяного дубового і осикового за рекою Десною при урочищи Галахъ 

во окружности саженей на 50 
Скота лошадей 4, волъ 1, овецъ 8, свиней 2
Хлба в год сютъ ржи 2 четверти, гречи полчетверти, овса полчетверти
В дяд іхъ Дейнеки пахотного поля на 9 денъ да заболотлого к пахонню не-

способного дней на 2 
Снокосу собственного на 100 возъ // 

479 зв.    Лсу дровяного; березового і дубового за рекою Десною при урочищи 
Черніской рчки; і при пол Ушенскомъ; во окружности саженей на 30
Скота лошадей 6, волъ 1, корова 1, овецъ 6, свиня 1
Хлба в годъ сетъ ржи 1 четверть, гречи 2 четверичка, овса 1 четвертъ
Промислу і ремесла не иметъ
Службу з двора отбувают поочередно 
Впред промишлят ничимъ не желаютъ 
20 дворъ старій, в немъ строенія хата 1, комор 2, сараевъ 2, клуня 1
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В ономъ двор жителствуетъ козакъ виборній Антонъ Гаркуша вроженний 
оного села, лтъ 23, здоров

Жена его Мотра Григориева, рожденная села Кукович, лтъ 24, здорова
Дочъ іхъ Феодора, 1 годъ здорова

Дядя его Яковъ, лтъ 50, здоров, вдовъ 
В него синъ Прокопъ, лтъ 30, здоров

Жена его Улияна Ігнатова рожденная оного села, лтъ 27, здорова
У них дтей 

1 синъ Тимошъ лтъ 4 здо
2 Кирило  лтъ 1 рови

Оние Горкуші іс предковъ козаки //
480    У него поля пахотного во всхъ трохъ змнахъ дней на 14 да заболотлого к

 пахоню неспособного дней на 6
Снокосу на 60 возъ

При ономъ снокосу заросл лсу дровяного лозового во окружности на 30 
саженей

Скота лошадей 4, овецъ 10, свиней 2
Хлба в годъ сетъ ржи 2 четверти, гречи 2 четверичка, овса полчетверті
Промислу і ремесла не имютъ 
Службу отправляетъ Антонъ Гаркуша 
Впред промишлять не желаютъ
1 крайнеі бездворная, сарай 1
В немъ жителствуетъ козакъ подпомощікъ Петро Скоромній, рожденній оно-

го села, лтъ 50, здоров
Жена его Ксенія Матвева доч, лтъ 46, здорова, рожденная полку 

Нжинского села Степановки
Онъ Скоромній іс предковъ козак

У него пахотного поля і протчихъ принадлежностей не имется
Скота лошад 1, корова 1, овецъ 4
А доволствуется ремесломъ іметъ кравецкое 
Службу отправляетъ самъ 
Впред тим же ремесломъ бавится желаетъ 
21 двор старий в немъ строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1
В немъ живетъ козакъ подпомощик Андрей Михуля уроженній оного села, 

лтъ 50, здоровъ
Жена его Зновия Гарасимова рожденная полку Нжинского, села Волови-

ци, лтъ 36, здорова //
480 зв.    У нихъ дтей

1 синъ Феодор, лтъ 25, здоров 
Жена его Улияна Алексева, рожденная оного села, лтъ 23, здорова

В них доч Варка, лтъ 1, здорова
2 синъ Романъ лтъ 11 здоров
3 дочъ Хима    лтъ 18 здорова

Оной Михуля іс предковъ козакъ
В него поля пахотного дней на 10 да заболотлого к паханю неспособного 

дней на 2
Снокосу на 10 возъ
Скота лошад 1, воловъ 2, коровъ 3, овецъ 12, свиней 3
Хлба в годъ сетъ ржи 1 четверть, гречи 2 четверичка, овса полчетверти 
Промислу і ремесла не иметъ
Службу отправляетъ синъ его болшой
Впред промишлят нечимъ не желаетъ 
22 двор старой, в немъ строенія хата 1, комора 1, сарай 1 
В немъ живетъ козак подпомощик Стефанъ Буркиця, лтъ 38, здоров, 

уроженецъ оного села
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Жена его Маря Іванова рожденная оного села, лтъ 35, здорова
В ніхъ доч Ювга, лтъ 2, на праву ногу хрома
Оной Буркиця іс предков козакъ 
У него поля пахотного на 1 денъ з упругомъ
Скота лошадей 2, овецъ 2, свиня 1
Хлба в три года сет ржи три четверичка
Промислу і ремесла не иметъ 
Службу отбуваетъ самъ онъ Буркиця
Впред промишлят нечимъ не желаетъ // 

481      23 двор старой в немъ строенія хатъ жиллихъ 2, комор 2, сараевъ 3, клунъ 2
В ономъ двор жителствуетъ козакъ подпомощікъ Семенъ Буркиця, рожден-

ній оного села, лтъ 70, по старости слабъ
Жена его Маря Есипова, лтъ 50, рожденная оного села, по старости слаба

В нихъ дтей 1 синъ Потапъ лтъ 40, здоров
Жена его Евдокія Николаева, рожденная полку Нжинского села Степанов-

ки, лтъ 38, здорова
В нихъ дтей

1 дочъ Ефросинія лтъ 5 здо
2 Параскевія         лтъ 1 рови

2 синъ Артемъ, лтъ 30, здоров
Жена его Ірина Іванова, лтъ 28, здорова, рожденная оного села 

Дочъ іхъ Екатерина, лтъ 4 здорова
3 Григорий, лтъ 25, здоровъ
Жена его Агафія, лтъ 23, здорова, рожденна оного села 
4 Іосифъ, лтъ 22, здоров
Жена его Евдокия Андреева, рожденная оного села, лтъ 20, здорова
5 Мартинъ, лтъ 16, здоров, холостъ //

481 зв.        В 2 хат братъ его родній Алексей Буркиця, лтъ 40, здоров
Жена его Агафія Іл[и]ина, уроженая оного села, лтъ 36, здорова
В ніхъ синъ Юрко, лтъ 20, здоров, холостъ 
Оніе Буркиц іс предковъ козаки
У ніхъ поля пахотного дней на 6 
Скота лошадей 3, воловъ 3, коров 2, овецъ 20, свиней 3 
Хлба в годъ сетъ ржи 1 четвертъ, гречи полчетверти, овса полчетверти, го-

роху 1 четверичокъ
Промислу і ремесла никакого не имютъ
Службу отправляютъ сини его 
Впред промишлятъ ничимъ не желаютъ 
Бездворная хата 1, живущій в немъ козакъ подпомощикъ Савка Дейнека уро-

женній оного села, лтъ 20, здоровъ
Жена его Евдокия, рожденная полку Нжинского, села Воловици, лтъ 29, 

здорова
Оной Дейнека іс предковъ козакъ

У него пахатного поля і протчиихъ принадлежностей не имется
Скота іметъ лошад 1
Промисла і ремесла не иметъ 
Службу отправляетъ онъ Дейнека самъ
Впредъ промишлятъ ничимъ не желает //

482      24 двор старий в немъ строенія хата 1, комора 1, сарай 1
В немъ жителствует козакъ подпомощикъ Федор Грищенко, уроженій оного 

села, лтъ 30, здоровъ
Жена его Агафия Матвева рожденная оного села, лтъ двадцятъ 9, здорова

Братъ его родній Семенъ, лтъ 18, здоров
Оной Грищенко іс предков козакъ 

У нихъ пахотного поля дней на 6, которое поле состоитъ в застави оного села 
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в разнихъ козаков  
Снокосу возов на 30
Скота коровъ 2, овецъ 6, свиня 1
Промислу і ремесла не иметъ 
Службу отправляетъ з братомъ поочередно 
И впред промишлятъ не желаютъ 
25 дворъ новий в немъ строенія хата 1, комора 1, сараевъ 2, клуня 1
Живущий в немъ козакъ виборній Стефанъ Грищенко, лтъ 50, здоровъ, рож-

денній оного села
Жена его Ганна Федорова, уроженка оного села, лтъ 45

У них дтей
1 синъ Корнй лтъ 12 з
2 Тарас                лтъ 8 до
3 Сидоръ лтъ 5 ро
4 Андрей  лтъ 1 ви //
5 дочъ Зновия лтъ 9 здорова

482 зв. 
Оной Грищенко іс предковъ козакъ

У него поля пахотного во всхъ трох змнах на 12 денъ да заболотлого к 
пахоню неспособного дней на 3 

Снокосу возов на 80
Скота лошадей 6, волъ 1, коровъ 2, телятъ 2, овецъ 15, свиней 4 
Хлба в годъ сетъ ржи 2 четверти, гречи полчетверти, овса 1 четверть, ячме-

ню 2 четверичка 
Промислу і ремесла никакого не иметъ
Службу отправляетъ онъ самъ 
Впредъ промишлятъ нечимъ не желаетъ //

Казимиров Дмитрий
Cело Ушня во второй половине XVIII в. 
(за материалами Румянцевской описи) 
В статье опубликованы материалы «Румяцевской описи», относящиеся к селу 

Ушня Менского района Черниговской области. Дан краткий очерк по истории села 
в XVI – XVIII вв., раскрывается информационный потенциал публикуемых источ-
ников по изучению географических особенностей расположения населенного пункта, 
социальной, половозрастной структуры населения и экономического развития хо-
зяйств его жителей.

Ключевые слова: Румянцевская опись, Ушня, Борисоглебский собор, казаки, 
подданные.

 
Village Ushnya in the second half of the XVIII century
(асcording to Rumyantsev census).
In the article published materials of «Rumyatsev сensus» that touch of the village Ushnya 

of Mena district of Chernihiv region. A short essay of the history of the village in the XVI 
– XVIII centuries is given. Also disclosed information potential of the sources for the study 
to geographic location of the settlement, social, sex-age-old structure of the population, and 
economic development of economies of its inhabitants.

Key words: Rumyantsev description, Ushnya, Borys and Hlib monastery, Cossacks, 
Peasants.


