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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  
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КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО (XVIII ст.) 

 
Джерела прибутків та напрями видатків міських, передміських та сільсь-

ких церковних братств, які діяли в межах парафіяльної сітки Кам’янецького 
крилоського намісництва протягом усього XVIII ст. досі залишаються недо-
слідженими в історіографії. У цій розвідці аналізується фінансова та госпо-
дарська діяльність старших та молодших братств мирян, які виникли та 
діяли при церкві Воздвиження Чесного Хреста на Карвасарському передмісті 
Кам’янця-Подільського у XVIII ст.  

Ключові слова: церковне братство, церква Воздвиження Чесного Хреста, 
передмістя Карвасари.  

 
The sources of the profits and the directions of the spendings of the civic, suburb 

and country church fraternities that were acting within the parish system of the 
Kamyanets krylos vicegerency during the whole XVIII-th century are still not 
investigated in the historiography. In this research the financial and economic 
activities of the senior and junior fraternities of the lay people, which appeared and 
worked at the Church of the Exaltation of the Holy Cross in the suburb Karvasary in 
Kamyanets Podilsk in the XVIII-th century, are analyzed.  

Keywords: the church fraternity, Church of the Exaltation of the Holy Cross, a 
suburb Karvasary.  

 
Насичений епохальними історичними подіями ранньомодерний 

Кам’янець-Подільський у сучасній історіографії продовжує ілюструва-
тись доволі скупими відомостями про релігійне життя української 
національної громади, діяльність якої, подібно до Львова, у XVI – 
XVIII ст. виражалась діяльністю церковних братств [8, 503].  

Серйозне дослідження історії церковних братств Кам’янця-
Подільського розпочалось ще в середині ХІХ ст. [7, 233] у середовищі 
подільських істориків-краєзнавців Ю. Лотоцького, М. Яворовського, 
М. Орловського, Ю. Сіцинського та ін. Та незважаючи на те, що у ХХ 
ст. цю традицію опосередковано продовжували відомі українські ра-
дянські дослідники Я. Ісаєвич [4], І. Винокур [2], Є. Пламеницька [14], 
О. Пламеницька [15], в історії церковних братств Кам’янця-
Подільського періоду XVI – XVIII ст. «досі незаповненими залиша-
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ються» сторінки з фінансово-господарської та релігійно-культурної 
видів діяльності. У цьому контексті перспективним залишається дос-
лідження уніатських церковних братств кам’янецького передмістя 
Карвасар [21, 339 – 340], на якому була розміщена давня церква Возд-
виження Чесного Хреста [11, 973].  

Перші відомості про існування на Карвасарах православної церкви 
під титулом Воздвиження Чесного Хреста є на плані Кипріяна Томаше-
вича 1672 р. [26]: «8. Eccl. Ruthenorum S. Krucis (in Karwasaris)» [28, 
335]. Згодом Хрестовоздвиженська церква була позначена на римській 
гравюрі 1684 р. [13, 70]. У березні цього ж року церква разом із передмі-
стям Карвасари та селом Длужек (Длужки) були спалені під час штурму 
Кам’янець-Подільського польськими військами [30, 356 – 357]. За версі-
єю Ю. Сіцинського, церква у період перебування турецької адміністрації 
була перебудована в мечеть [21, 340]. Дерев’яний храм Воздвиження 
Чесного Хреста на Карвасарах був відбудований у 1724 р. [30, 20], голо-
вно, завдяки зусиллям пароха Гавриїла Божовського [28, 344, 336]. До 
сьогодні незрозумілим залишається факт реєстрації храму у недатова-
ному реєстрі духовенства, церков і монастирів львівської єпархії за вла-
дицтва Йосифа Шумлянського, складеному приблизно у 1700 – 1708 рр. 
[23, 582]. У цей час церква належала до духовного капітульного підпо-
рядкування (Duchowny kapitularny) [23, 582].  

Найбільше інформації про церкву та діяльність старших і молод-
ших братств при Карвасарській церкві Воздвиження Чесного Хреста у 
XVIII ст. є в актах генеральних візитацій [22, 58]: 1730 – 1731 рр., 
1758 р. та 1791 р., яких, до речі, порівняно з іншими кам’янецькими 
церквами, найбільше збереглося саме для церкви на Карвасарах. Упе-
рше тексти цих церковних візитацій проаналізував подільський істо-
рик-краєзнавець Микола Яворовський [27] у другій половині ХІХ ст., а 
оригінали та копії цих важливих документів нещодавно віднайшов та 
систематизував львівський дослідник церкви Ігор Скочиляс [22].  

При церкві Воздвиження Чесного Хреста у XVIII ст. діяли три цер-
ковні братства мирян: старше – Воздвиження Чесного Хреста; молодше 
– чоловіче Вознесіння Христового та жіноче – сестринське [28, 340].  

На жаль, нам сьогодні невідомо про датування статуту старшого 
братства, однак достовірно відомо, що текст братських артикулів був 
стверджений перемишльським єпископом Онуфрієм Шумлянським 
[24, 246; 25, 22], який протягом 2-х років (1746 – 1749 рр.) тимчасово 
адміністрував у Львівсько-Галицько-Кам’янецькій єпархії. Відомо 
також, що саме за урядування О. Шумлянського в обіг масово вводи-
лись стародруковані тексти братських статутів [3, 22, 28], які містили, 
як правило, 10 артикулів [8] і згодом повсюдно поширювались по всій 
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єпархії. Відтак можна припустити, що статут для карвасарського Хрес-
товоздвиженського братства міг бути стверджений приблизно між 
1746 – 1749 рр.  

Аналізуючи візитацію Хрестовоздвиженського храму 1758 р., 
М. Яворовський з’ясував імена та прізвиська (прізвища) [28, 341] чле-
нів старшого братства: Дмитро Сосницький (старший братчик), Симе-
он Боровський (молодший братчик), Константин Янчинський (скарб-
ник), до зобов’язань останнього входило зберігання братського статуту 
та ведення книги прибутків і витрат братства [28, 341], у яких запису-
вались усі можливі джерела [31, 189-203] та суми братських доходів і 
видатків. Для прикладу, у Перемишльській єпархії у XVIII ст. ці книги 
найчастіше перевіряв декан [31, 203].  

М. Яворовський зумів детально проаналізувати записи фінансових 
надходжень та витрат трьох братств Карвасарської Хрестовоздвижен-
ської церкви [28, 341]. Під час генеральної візитації 1758 р. баланс 
грошових засобів старшого братства становив 20 флоринів (1 фл. = 
30 гр.), які зберігалися у братській скрині. Здебільшого дохід братства 
залежав від пожертвувань, які надходили в скриню як від парафіян, так 
і від членів братства, не враховуючи обов’язкових членських внесків, 
що в середньому складали суму 6 грошей [10, 440].  

До моменту організації старшого братства у 1739 р. парафія Хресто-
воздвиженської церкви налічувала 30 парафіян [30, 357], проте вже у 
1791 р. загальна чисельність прихожан становила 492 особи, з яких 123 
були неповнолітніми (не допускались до складання таїнства Сповіді та 
ін.) [28, 345]. Помітне збільшення кількості парафіян М. Яворовський 
пояснював двома вірогідними припущеннями [28, 345]: 1) при підрахун-
ку 1739 р. до парафіян зараховували винятково голів сімей; 2) збільшен-
ня кількості парафіян відбувалося шляхом приєднання до Хрестовозд-
виженської парафії Карвасар додаткових присілків, які згадувались ли-
ше у візитації 1791 р. (Губачівка або Кубачівка, Татариск (часто урочи-
ще) [13, 72], Янчинець і Підзамче) [19, 103 – 109; 12, 375 – 379]. Цікаво, 
що сучасна польська дослідниця Рената Кароль-Мазур, збільшення кіль-
кості української громади Кам’янця-Подільського вистежує ще на поча-
тку XVIII ст., пов’язуючи цей процес із імміграцією населення з галиць-
ких земель [30, 71]. У цей час серед українських колоністів були багаті 
ремісники, наприклад, на Карвасарах у 30-х рр. XVIII ст. проживав кра-
вець Іван Пясецький [30, 71]. Проте враховуючи той факт, що основна 
частина української громади на Карвасарах була задіяна в сільському 
господарстві [30, 71], доходи парафіян Хрестовоздвиженської церкви в 
основному будувались на рільництві та млинарстві. Відтак більшість 
пожертв на користь церковних братств надходила здебільшого від пара-
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фіян, які безпосередньо працювали у такій прибутковій галузі господар-
ства, як млинарство. Наприклад, у 1716 р. на Карвасарах жив млинар 
Антоній, дружина якого самовільно втекла в м. Хотин, прийнявши зго-
дом мусульманську віру та одружившись із татарським каменярем Мах-
медом Калфою [30, 289]. Добре відомо, що вже у 1750 р. на Карвасарах 
діяло 4 млини, а в 1789 р. – 3 [30, 327]. Млин, як дохідне місце, часто 
виступав предметом фінансових домовленостей між магістратом міста 
та церковними братствами. Позаяк існували ситуації, при яких магістрат 
Кам’янця-Подільського, прагнучи компенсувати свої грошові заборго-
ваності перед вірменськими та українськими церковними братствами, 
надавав їм у тимчасову оренду млини, які були у власності міста. Подіб-
на ситуація склалася у 60-х рр. XVIII ст., коли вірменське братство св. 
Михаїла і Гаврила Архангелів на карвасарських млинах отримувало 
сталий прибуток [30, 376].  

Окрім традиційних пожертвувань та фундувань, джерелом прибутків 
старшого братства були кошти, отримані від лихварських операцій. На-
приклад, станом на 1758 р. загальна сума боржників братства становила 
17 флоринів 18 грошей [5, 757] та 2 соліди (шеляг) [5, 757]. Прибутки 
Карвасарського братства, порівняно з іншими кам’янецькими церковними 
братствами, вирізнялись стабільним співвідношенням між прибутком та 
витратами, щобільше, у 70-их рр. XVIII ст. вони характеризувались зрос-
танням грошових надходжень. Наприклад, у 1774 р. у старшого братчика 
Матея (Матвея) Фурмана, незважаючи на чималі витрати, пов’язані, пере-
довсім, із купівлею церковних дзвонів, у братській казні залишилось 
125 зл. Тоді як другий старший братчик Андрій Шупуляк володів 164 зл., 
а ще 113 зл. він віддав різним особам у позику. Цікаво, що 100 зл. зберіга-
лось у братського священика Олексія Страдецького, які братство отрима-
ло після смерті якогось Миколая Вільчковатого (Вільчколатого). Свяще-
ник володів також 13 зл., які ще не були внесені до братської книги реєст-
рів, і які, очевидно, були виявлені візитатором. Відтак загальна сума го-
тівкових грошей братства, не враховуючи заборгованості братству, стано-
вила 402 зл. До 1774 р. прибутки старшого братства були настільки стабі-
льними та надійними, що на зберігання у його касі згаданий Микола Віль-
чковатий довірив 80 зл. [28, 343].  

У 1784 р. дохід Хрестовоздвиженського братства зменшився майже 
вдвічі і становив 240 зл. 2 гр., з яких на різноманітні видатки було 
затрачено 192 зл. 13 гр., окремо на розвиток лихварських операцій 
братство вклало 334 зл. У 1790 р. братство володіло лише 136 зл. 
10 гр., причому в цей період чомусь не проводило жодних лихварських 
операцій. У 1791 р. готівковий капітал братства становив 124 зл. 26 гр., 
а сума, внесена до лихварських операцій, – 234 зл.  
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Молодше чоловіче братство при Хрестовоздвиженській церкві мало 
титул Вознесіння Христового, статут якого був затверджений львівсько-
галицько-кам’янецьким єпископом Левом Шептицьким у 1753 р. [28, 
341]. У 1758 р. старшим братчиком був Симеон Меджинський, функції 
молодшого братчика виконував Яцентій Лисовський, а братським скарб-
ником числився Симеон Побережніков. Саме ці особи, за словами 
М. Явровського, дали на огляд візитатору Івану Громницькому книги 
прибутку та витрат цього чоловічого молодшого братства [28, 342]. Отже, 
братство володіло власною касою. Для прикладу, у 1758 р. воно нарахову-
вало 23 фл. Крім того, молодше братство відокремлено від старшого брат-
ства здійснювало лихварські операції, на які у тому ж таки 1758 р. заклало 
15 фл. Певна частина братських грошей зберігалась у двох членів братства 
Стефана Яницького – 16 фл. та Івана Краковського – 8 фл. Порівняно з 
1758 р., коли братство в сумі володіло 62 фл., у 1774 р. реальний грошо-
вий баланс становив 129 зл. 15 гр., причому всі вхідні лихварські рахунки 
братства були сплачені [28, 342]. У середині 80-х рр. XVIII ст. зберігалась 
тенденція, при якій дохід братства переважав над витратами [28, 342]. 
Наприклад, у 1784 р., за керівництва старшого братчика Григорія Ми-
хальського було зібрано 75 зл. 12 гр., з яких витратили меншу половину – 
29 зл. 20 гр. У 1785 р. старший братчик Михайло Томарський зумів зібра-
ти до братської скрині 40 зл. 2 гр., з яких на видатки було використано 
лише 4 зл. 2 гр. Крім того, за період 1784 – 1785 рр. у книгах реєстру при-
бутку та витрат, серед зовнішніх боржників братства було занотовано 
суму у розмірі 63 зл. 12 гр., яка свідчить про вміле ведення лихварських 
операцій у період керівництва згаданих братчиків. Дещо більші прибутки 
спостерігаємо у 1790 р., коли вони сягнули 55 зл. 19 гр. Наступного 
1791 р. ця сума майже не змінилась, склавши 55 зл. 15 гр., проте водночас 
було зафіксовано факт чималого зростання розмірів лихварської застави 
на користь братства, яка становила 153 зл. [28, 342].  

Відносно стабільний дохід молодшого братства давав змогу його чле-
нам здійснювати релігійну діяльність. Відомо, наприклад, що у 1758 р. 
молодше братство власним коштом збудувало бічний різьблений вівтар, 
який теж мав титул Вознесіння Господнього, а в подальшому братство 
стежило за вчасним проведенням богослужінь у цій частині храму та ін. 
[28, 337]. Відомо, що в 1758 р. у цьому вівтарі був розмальований престол 
без антимінсу [9], покритий трьома білими покривалами. На престолі ж – 
дерев’яне різьблене розп’яття Ісуса Христа та два підсвічники. На вівтарі 
був також образ св. Архангела Михаїла.  

Подібно до міських парафій Кам’янця-Подільського [18, 220 – 221], 
жінки Хрестовоздвиженської парафії Карвасар зуміли організувати 
власне молодше сестринське (жіноче) братство, про діяльність котрого 
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збереглося найменше інформації (невідома навіть назва). На думку 
М. Яворовського, перші відомості про діяльність цього братства дату-
ються 1774 р., коли старшою сестрою братства була дружина місцево-
го пароха Олексія Страдецького (1760 – 1791 рр.) [28, 344] Маріанна 
Страдецька [28, 342]. Цікаво, що сестринське братство зуміло зоргані-
зувати власну фінансово-господарську діяльність [28, 342], яка в прак-
тиці діяльності сестринських братств у XVIII ст. є доволі рідкісним 
випадком. Наприклад, згадана Маріанна Страдецька до 1774 р. (навіть 
при оплаті всіх видатків) змогла зібрати в казну 40 зл. Прибутки сест-
ринського братства дещо зросли у 1784 р., склавши суму 45 зл. 12 гр., 
при цьому 25 зл. братство вклало у розвиток лихварських операцій. 
Відтак уже через 6 років прибутки сестринського братства почали 
переважати над прибутками чоловічих братств. Зокрема, у 1790 р. 
готівковий баланс братства становив 240 зл. 27 гр., а в 1791 р. – 345 зл. 
14 гр. Для кращого розуміння ситуації щодо прибутків трьох братств, 
які діяли при Карвасарській церкві Воздвиження Чесного Хреста, про-
понуємо порівняльну таблицю прибутків та витрат братств.  

Таблиця 1. Реєстр прибутку та витрат церковних братств Кар-
васарської Хрестовоздвиженської церкви 1758 – 1791 рр.  

Рік 
 

Старше братство 
Воздвиження Чесного 

Хреста 

Молодше чоловіче 
братство Вознесіння 

Христового 

Молодше сестринське 
братство 

Готів-
ка 
в касі 

Вида-
тки 
братс-
тва 

Лих-
варсь-
кий 
внесок 

Готів.  Вид.  Лихв.  Готів.  Вид.  Лихв.  

1758 20 фл.  – 17 фл. 
18 гр. 
2 сол.  

47 фл. – 15 фл.  – – – 

1774 402 
зл.  

– 113 
зл.  

129 
зл. 15 
гр.  

– – 40 зл.  – – 

1784 240 
зл. 2 
гр.  

192 
зл. 13 
гр.  

334 
зл.  

75 зл. 
12 гр.  

29 зл. 
20 гр.  63 зл. 

12 гр.  

45 зл. 
12 гр.  

– 25 зл.  

1785 – – – 40 зл. 
2 гр.  

4 зл. 2 
гр.  

– – – 

1790 136 
зл. 10 
гр.  

– – 55 зл. 
19 гр.  

– – 240 
зл. 27 
гр.  

– – 

1791 124 зл 
26 гр.  

– 234 
зл.  

55 зл. 
15 гр.  

– 153 
зл.  

345 
зл. 14 
гр.  

– – 
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Судячи з таблиці станом на 70-ті рр. XVIII ст., серйозне піднесення 
у розвитку фінансових операцій спостерігаємо винятково у старшого 
братства. Однак уже в 90-х рр. XVIII ст. першість за кількістю прибут-
ків характерна для молодшого сестринського братства. Для прикладу, 
середньостатистична сума за 1790 та 1791 рр. для молодшого сестрин-
ського братства становить – 293 зл. 0, 55 гр., старшого чоловічого – 
261 зл. 6 гр., для молодшого чоловічого – 55 зл. 7 гр.  

Статистику прибутків уніатських братств на Карвасарах слід обе-
режно пов’язувати із лихварськими взаємовідносинами між українсь-
кою та єврейською громадами, які особливо пожвавились після того, 
як король Август ІІІ у 1750 р. видав розпорядження про виселення 
єврейських родин за межі мурів Кам’янця-Подільського [30, 296]. За-
значимо, що наприкінці 80-х рр. XVIII ст. кількість єврейських родин 
на Карвасарах посідала третє місце серед околиць Кам’янця-
Подільського. Наприклад, згідно з переписом населення, від 30 верес-
ня 1789 р. на Карвасарах проживало 168 єврейських родин [30, 298]. 
Цікаво, що саме в цей період спостерігається тенденція до збільшення 
прибутків молодшого сестринського братства.  

Проте варто зазначити, що згадані братства свої фінансові рахунки 
записували неакуратно. Недарма у 1784 р. візитатор зауважив, що 
молодше чоловіче братство проводить свої записи на окремих фрагме-
нтах паперу [28, 342], що, на його думку, було грубим порушенням 
при веденні фінансової документації, яка повинна була мати форму 
книги й заповнюватися систематично. На думку М. Яворовського, 
саме через таку халатність братства більшість цінної інформації було 
втрачено [28, 342]. Натомість недоліком у діяльності старшого братст-
ва вчений вважав саме небажання його членів вимагати від своїх бор-
жників вчасного сплачування позичених у братства грошей [28, 342 – 
343], що, зрештою, стало однією із вирішальних причин зменшення 
прибутків. Загалом фінансові резерви трьох братств давали можливість 
братчикам до 70-х рр. XVIII ст. спільно виконувати свою головну релі-
гійну функцію – доглядати храм Воздвиження Чесного Хреста. Очеви-
дно, саме завдяки братствам було збережено одну з найвидатніших 
пам’яток декоративного мистецтва Поділля – гаптовану плащаницю 
XVI ст., яка сьогодні зберігається у фондосховищах Кам’янець-
Подільського музею [1, 197 – 198]. У 1774 р. старше братство зуміло 
дещо оновити внутрішнє оздоблення храму [28, 338]. Зокрема старан-
нями братчиків для храму було куплено срібну і позолочену всередині 
дарохранильницю [17, 44] з кришкою у формі корони. Передпрестолля 
головного вівтаря було прикрашене дорогими турецькими покривала-
ми. На вівтарі було 6 підсвічників з білими свічками, закуплені моло-
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дшим чоловічим братством. У вівтарі зберігався також виносний об-
раз, придбаний молодшими братствами: з одного боку образ містив 
зображення св. Хреста, а з іншого – образ Непорочного Зачаття Прес-
вятої Богородиці. Також у вівтарі зберігався срібний, позолочений 
хрест з розп’яттям та підніжжям, який був куплений старшим братст-
вом за рахунок коштів, отриманих від пожертвувань парафіян.  

Вівтар молодшого чоловічого братства у 1774 р. поміщав 8 підсвіч-
ників та олов’яний хрест. Помісний образ св. Миколая Мирлікійського 
братство прикрасило срібною короною.  

Однак у зв’язку із фінансовим занепадом старшого та молодшого 
чоловічих братств у 70-х рр. XVIII ст., дерев’яний храм Воздвиження 
Чесного Хреста все ж починає «підупадати» [30, 357]. У 1784 р. брат-
ства змушені були укріпити храм з усіх боків спеціальними опорами 
для кращої безпеки прихожан [28, 338]. Приблизно у цей же час брат-
ства зуміли відремонтувати церковний дах, проте на капітальний ре-
монт храму все ж не спромоглися, за що неодноразово братчики отри-
мували докори під час візитацій. Через 20 років згадані братства, які на 
той момент уже перейшли до православної віри [20, 258], спромоглися 
своїми силами у 1799 р. закласти новий храм, будівництво якого оста-
точно було завершене у 1801 р. [1, 196 – 197].  

Господарська діяльність карвасарських церковних братств була 
пов’язана також із доглядом за церковними ґрунтами. Наприклад, візи-
тація Хрестовоздвиженського храму 1758р. зафіксувала у церковному 
володінні 9 нерівномірних наділів [28, 343; 22, 265], до яких входило 
27 днів ріллі та 14 косарів сінокосу. У 1786 р. братчики водночас до-
глядали за церковним полем у розмірі 28 днів та садибою, що була 
неподалік храму, до якої належали додаткові земельні угіддя: ріллі на 
3 дні та сінокосів на 15 косарів. Візитація 1791р. [22, 369] детальніше 
зафіксувала володіння карвасарської церкви. У тексті візитації було 
згадано про площу, на якій відбувалось будівництво будинків, а також 
неогороджену садибу, що була під скелями та межувала з садибою 
Луки Коваля [28, 343]. З тексту дізнаємось також, що церковне братст-
во утримувало пасіку [28, 343], яка разом із церковним полем на 3 дні 
розміщена була на території Вишневого лісу. Зазначимо, що завдяки 
виробництву меду братства Хрестовоздвиженської церкви виконували 
одразу декілька релігійних функцій [29]. Скажімо, на основі меду бра-
тчики виготовляли віск, а з нього виливали свічки, котрі служили для 
обрядів та освітлення церкви. Обряд «Свічки» (братська свічка, канун) 
– це традиційне парафіяльне свято, яке було досить поширеним при 
церквах Кам’янецького крилосу в XVII – XVIII століттях. Обряд спа-
лення свічок, виготовлених силами церковного братства, приурочував-
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ся на честь святого покровителя місцевого храму та на честь інших 
релігійних свят. Ці празничні урочистості проводились, як правило, у 
весняно-літній період [6, 237]. Виробництво свічок також було додат-
ковим джерелом прибутку, а сам бджолиний мед часто використовува-
ли для виготовлення ліків, які нерідко могли використовувати для 
потреб братських шпиталів.  

Візитація 1791 р. детально ілюструє топографію та розмір земель-
них володінь церкви Воздвиження Чесного Хреста [28, 343 – 344]. 
Перший наділ церковного поля у розмірі 3 дні був розміщений поблизу 
хутора, який межував з Вишневим лісом. Другий земельний наділ у 
розмірі 2 дні був обмежений територією якогось лісу. Третій наділ був 
малопридатним для ведення господарства, бо був серед терну і стано-
вив лише 1 день. Четвертий наділ був розташований при Кадієвецькій 
дорозі і становив 3 дні оранки. П’ятий наділ займав 8 днів і розміщу-
вався поблизу поля, яке належало млинам села Підзамче [12, 375–379]. 
Шостий наділ був найменшим і найбільш занедбаним, оскільки за-
ймав лише 1 день оранки і постійно заростав терном. Сьомий та вось-
мий земельні наділи були на якихось «горбках» і займали кожен по 3 
дні оранки. Дев’ятий наділ у розмірі 2 днів розташовувався поблизу 
хреста, однак з невідомих нам причин ця церковна ділянка, якою здав-
на користувався братський священик О. Страдецький, у 1791 р. була 
відібрана орендарем Підзамчівських млинів Лукевичем [28, 344]. Де-
сятий наділ розташовувався неподалік Оринінської садиби і був приз-
начений винятково для сінокосів (15 косарів).  

У XVIII ст. до компетенції карвасарських братств також належав 
постійний догляд за парафіяльним цвинтарем, який згідно з інвентарем 
Кам’янецького староства 1746 р. був на південь від старої Хотинської 
дороги і займав приблизно 0, 4 га. [12, 189] 

Отже, будучи єдиними передміськими церковними братствами 
Кам’янця-Подільського, братства на Карвасарах зуміли самотужки, 
незалежно від інших уніатських братств міста, провадити свою неза-
лежну фінансово-господарську та релігійну діяльність. Йдеться також 
про існування на практиці особливих власних методів отримання при-
бутку (наприклад, утримання пасіки), а також існування у кожного з 
них відокремленої казни, що, загалом, аж ніяк не суперечило постано-
вам Замойського синоду 1720 р. [16, 291].  
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