ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ

Прокурор Харківської судової палати,
м. Харків Харківської губернії; м. Сімферополь (1920)
_______________________________________________________________
(назва фонду)

Фонд № 1071
Опис 3
_____________________________
(назва опису)

1903–1920 рр.
_____________________________________
(крайні дати документів)

2

ПЕРЕДМОВА
У 1864 р. в Росії було проведено судову реформу. Згідно з нею
впроваджувались дві системи судових установ: суди з виборними суддями –
мирові судді і з’їзди мирових суддів, та суди з суддями, які призначались –
окружні суди й судові палати. Юрисдикція окружних судів охоплювала
декілька повітів. До кадрового складу такої установи входив голова, товариш
голови та члени суду. До апарату окружного суду входив прокурор з
товаришами і канцелярією. У нових судах прокуратура набувала великого
значення. Вона здійснювала нагляд за слідством, виступала обвинувачем у суді,
стежила за виконанням вироку тощо. Судова палата була остаточною
апеляційною інстанцією при розгляді в окружних судах цивільних та
кримінальних справ. В апеляційному порядку до судової палати надходили на
перегляд з окружних судів тільки ті справи, які вирішувались там без участі
присяжних

засідателів.

Перегляд

справ,

вирішених

судом

присяжних,

дозволялось проводити лише у касаційному порядку в Сенаті.
Округ судової палати охоплював декілька губерній. Апарат судової палати
складався з голови суду, його товаришів і членів суду. Палата мала
кримінальний та цивільний департаменти. Крім загальної канцелярії Палати,
яку очолював секретар, були також канцелярії і при департаментах.
Харківську судову палату було засновано у 1867 р. Одночасно з нею
розпочав свою діяльність і прокурор Харківської судової палати. Компетенція
прокурора поширювалась на територію судового округу Харківської судової
палати, до якої входили Харківська, Воронезька, Курська, Орловська,
Чернігівська (з 1873 – 1880 рр.), частково Катеринославська і Полтавська
губернії та Область війська Донського. Штат прокуратури складався з
прокурора, товаришів прокурора, секретаря. Прокурор призначався царським
указом за поданням міністра юстиції. До судових і судово-адміністративних
функцій прокурора належало: порушення кримінального переслідування,
нагляд за додержанням процесуальних норм при провадженні слідства, дізнань,
підтримання в суді обвинувачення, нагляд за додержанням норм судочинства
судовими установами, опротестування й нагляд за виконанням вироків та
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рішень суду, утримання арештантів і в’язнів у в’язницях, розгляд їх скарг.
Прокурор був повністю незалежним від губернської адміністрації і діяв під
наглядом Сенату як верховної касаційної установи, а також міністра юстиції як
генерал-прокурора. Йому були підпорядковані прокурори окружних судів. При
прокуратурі діяла канцелярія, яку очолював секретар. До її складу входили
переписувачі – канцеляристи, кількість яких залежала від обсягу роботи.
Прокурора Харківської судової палати, як установу, було ліквідовано
декретом робітничо-селянського уряду України від 19 грудня 1919 р. У роки
громадянської війни продовжував функціонувати при всіх урядових режимах
(владі більшовицьких органів, УНР, Гетьманської держави П. Скоропадського,
Директорії, Добровольчої армії А. Денікіна). У 1920 р. разом з Харківською
судовою

палатою

прокуратура

з

військами

Денікіна

переїхала

до

м. Сімферополя. Остаточно установа припинила свою діяльність у 1920 р. після
встановлення радянської влади в Україні.
Фонд

1071,

Прокурор

Харківської

судової

палати,

надійшов

до

Центрального державного історичного архіву УРСР (далі – ЦДІА УРСР) з
Державного архіву Харківської області у 1961 р. разом з інвентарними
описами.
Опис 3 ф. 1071 містить укази, циркуляри Сенату, Міністерства юстиції,
Тимчасового уряду, обіжники УНР, Гетьманату, Директорії, листування
прокурора з різними відомствами, рапорти, акти, постанови, протоколи допитів,
інструкції, запити, рішення судів, ревізійні книги, формулярні списки
чиновників судових установ тощо. Документи фонду є цінним джерелом для
вивчення історії судової системи царської Росії періоду кінця ХІХ – початку
ХХ ст.ст., революцій 1905 – 1907 і 1917 рр. та Української революції 1917 –
1920 рр.
У 2016 р. проведено науково-технічне удосконалення описів ф. 1071.
У результаті роботи уточнено і перескладено заголовки справ, уточнено крайні
дати документів та кількість аркушів у справах. Недіючий опис внесено до
опису на правах справи.
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Для зручності у заголовках справ і в описах замість повної назви установифондоутворювача вживається скорочена назва – Прокурор. Після 1 січня
1918 р. дати подаються на новим стилем. Документи складено російською,
українською та німецькою мовами.
Опис оформлено таким чином: перша графа – номер справи за порядком;
друга графа – діловодний номер справи; третя графа – заголовок справи;
четверта графа – крайні дати документів; п’ята графа – кількість аркушів у
справі; шоста графа – примітки.
Опис склав В. Й. Кугай

Завідувач сектору відділу довідкового апарату
та обліку документів
_____ _________________ 2016 р.

О.С. Кузьмук
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Список скорочень

губ.

–

губернія

м.

–

місто

пов.

–

повіт

с.

–

село

УНР

–

Українська Народна Республіка

хут.

–

хутір

ч.

–

частина
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Діло№№
водний
з/п
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кілсть Примітки
арк.

1

Доповідні записки, клопотання, формулярні
9 січня
списки та інші документи про проходження
1914 р. –
служби чиновниками Харківської судової палати 2 липня
1916 р.

79

2

Доповідні записки, клопотання, формулярні
12 січня
списки та інші документи про проходження
1916 р. –
служби чиновниками Харківської судової палати січень 1919 р.

27

3

Циркуляри Міністерства юстиції з питань
7 січня –
взаємодії з іншими міністерствами та
21 жовтня
відомствами, встановлення прокурорського
1917 р.
нагляду, притягнення до карної відповідальності,
регулювання діяльності міліції тощо
Є друкований примірник “Сборник циркуляров и
инструкций Министерства юстиции (с 1877 г. по
1914 г. Секретные”. Пг., 1914

188

4

Листування з прокурорами Курського,
Ізюмського, Воронезького, Сумського окружних
судів, сумським повітовим комісаром
Харківської губ., судовим слідчим Курського
окружного суду та іншими судовими і
адміністративними установами з питань
діяльності волосних правлінь, порушень
земельного законодавства тощо

29 липня
1917 р. –
5 січня
1918 р.

184

5

Листування з судовими установами Курської,
Полтавської, Харківської, Орловської та інших
губерній з кадрових та організаційних питань

27 березня –
5 травня
1917 р.

33

6

Листування з судовими установами Харківської, 2 травня –
Воронезької, Курської, Полтавської, Орловської, 3 листопада
Катеринославської губерній з кадрових питань
1917 р.

206

7

Листування з судовими установами Київської,
Харківської, Полтавської, Катеринославської,
Новоросійської, Воронезької, Курської губерній з
кадрових питань

176

8

Справа про обрання запобіжного заходу для
25 листопада
генерал-майора Мезенцева О. В. та
1917 р. –
підполковників Балабанова М. І. і Якобсена Д. Л. 13 грудня
1918 р.

9

Листування з Генеральним секретаріатом УНР,
судовими установами Харківської, Полтавської,
Катеринославської губерній з питань організації

30 грудня
1916 р. –
12 вересня
1917 р.

7 листопада
1917 р. –
21 січня

9

125

8
Діло№№
водний
з/п
номер

Заголовок справи

судочинства та законодавчих питань.
“Закон про вибори до Установчих Зборів УНР”

Крайні дати

Кілсть Примітки
арк.

1919 р.

10

Повідомлення прокурора Сумського окружного 8 січня
суду про ревізію партії взуття, що знаходилася у 1918 р.
приміщенні Рильського з’їзду мирових суддів
Курської губ. в якості речового доказу, головою і
членами Рильського військово-революційного
комітету Матюхіним, Пертяним Ф. Н.,
Лисенком В. С. та Сидоровим О. М.

2

11

Листування з прокурором Катеринославського
21 грудня
окружного суду про незаконне звільнення в’язнів 1917 р. –
Луганської в’язниці
5 січня
1918 р.

2

12

Представлення прокурора Катеринославського
окружного суду щодо повідомлення судовому
слідчому 1-ї дільниці Слов’яносербського пов.
Катеринославської губ. про незаконне відкриття
камер начальником Луганської в’язниці

3

13

Обіжники Ради народних міністрів УНР,
25 квітня –
Міністерства юстиції, Міністерства судових
грудень
справ; листування з прокурором Харківського,
1918 р.
Катеринославського, Сумського, Полтавського
окружних судів з організаційних, фінансових,
кадрових питань.
“Пожелания Министерства юстиции по вопросу о
разграничении подсудности украинских и австрогерманских судов и ответы германского и австровенгерского командования на сии пожелания”

113

14

Циркуляри Прокурора прокурорам Харківського, 15 червня –
Катеринославського, Курського, Лубенського,
5 грудня
Сумського окружних судів з організаційних,
1918 р.
кадрових питань, судових рішень австрійських і
німецьких військово-польових судів

25

15

Листування з прокурором Харківського
окружного суду про вбивства, вчинені на
території губернії

23 квітня –
12 червня
1918 р.

4

16

Справа про збройні заворушення у
м. Новомосковськ Катеринославської губ.

29 листопада
1918 р.

6

17

Листування Міністерства судових справ з
25 квітня –
прокурорами Катеринославського, Полтавського, 25 грудня
Сумського окружних судів та іншими
1918 р.

12 грудня
1917 р.

255
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Діло№№
водний
з/п
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кілсть Примітки
арк.

адміністративними і судовими установами;
протоколи засідань про розслідування вбивств,
пограбувань та інших кримінальних злочинів.
Є “Постанови Другого всеукраїнського
селянського з’їзду 10 травня 1918 р.”
18

Листування з Народним міністерством судів і
18 січня –
справ, Міністерством юстиції УНР та Української 12 грудня
держави, прокурорами Катеринославського,
1918 р.
Лубенського, Полтавського окружних судів,
начальником Харківського поштово-телеграфного
округу про розслідування вбивств, розбійних
нападів та інших кримінальних злочинів

81

19

Справа про обвинувачення мешканця м. Лубни
Полтавської губ. Ганжі Ф. І. у зберіганні
вогнепальної зброї та розповсюдженні
більшовицьких прокламацій.
Російська, німецька мови

46

20

Справа про обвинувачення колишнього голови
12 жовтня –
Хорольського військово-революційного комітету 16 грудня
Полтавської губ. Андрєєва Х. І. у підготовці
1918 р.
терористичних актів у м. Харків

12

21

Справа про обвинувачення голови
Верхньодніпровської повітової земської управи
Катеринославської губ. Гришка Н. Т. і гласних
тієї ж управи у заколоті та непідкоренні уряду
гетьмана Скоропадського

22 травня –
13 серпня
1918 р.

33

22

Справа про обвинувачення членів
Верхньодніпровської повітової земської управи
Катеринославської губ. у фінансових
зловживаннях

13 липня –
3 вересня
1918 р.

17

23

Справа про обвинувачення членів Сумського
земельного комітету у зловживаннях

22 червня –
6 вересня
1918 р.

6

24

Справа про обвинувачення посадових осіб
Вовчанської повітової Державної варти
Харківської губ. у зловживаннях

23 вересня –
5 листопада
1918 р.

10

25

Повідомлення начальника Харківського
27 листопада,
губернського кримінально-розшукового відділу та 4 грудня
начальника 8-го району Державної варти
1918 р.

10 грудня
1918 р.

3
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Діло№№
водний
з/п
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кілсть Примітки
арк.

м. Харків про пограбування будинку
Берковця Г. Б. і вбивство його сина Берковця С.
та про вбивство вартового Державної варти
Звєрева Г. І. й робітника Харківського
паровозобудівельного заводу Бобкова Л. Д.
26

Вирізки з газети “Приднепровский край” з
повідомленнями про відступ з м. Катеринослав
військ 8-го корпусу для з’єднання із
Добровольчою армією і вступ до міста військ
Директорії

27

Повідомлення прокурорів Катеринославського, 2–31 грудня
Харківського, Сумського, Полтавського окружних 1918 р.
судів, начальника Олександрівської міської варти
Катеринославської губ. про вжиття заходів для
забезпечення громадського порядку, з кадрових
питань тощо; список австро-угорських полонених
(українців), арештованих органами Української
держави в межах юрисдикції Полтавського
окружного суду

28

Справа про звільнення та втечі арештантів з
9 грудня
тюрем міст Катеринослав, Павлоград, Полтава,
1918 р. –
Лубни, Суми під час зміни влади у 1918 – 1919 рр. 30 жовтня
1919 р.

18

28

Справа про масову втечу в’язнів з Богодухівської 16 грудня
повітової в’язниці Харківської губ.
1918 р.

7

29

Листування з міністром юстиції Української
держави, прокурором Курського,
Катеринославського окружних судів та іншими
адміністративними і судовими установами з
кадрових питань; прохання чиновників про
прийняття та переміщення по службі

квітень –
30 грудня
1918 р.

48

30

Відомість про діяльність прокурорського нагляду 31 грудня
Полтавського окружного суду за листопад 1918 р. 1918 р.

2

31

Листування з прокурором Катеринославського
окружного суду з організаційних та кадрових
питань

8

32

Листування з Міністерством юстиції, прокурором 10 червня –
Харківського окружного суду та іншими
10 серпня
адміністративними і судовими установами про
1918 р.

27

а

12 грудня
1918 р.

23–25 грудня
1918 р.

3

40

11
Діло№№
водний
з/п
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кілсть Примітки
арк.

обвинувачення куп’янського повітового старости
Соболя-Чорного у перевищенні службових
повноважень
33

Листування з прокурорами Сумського,
Катеринославського та Полтавського окружних
судів про причини затримок у судочинстві

30 листопада
1918 р. –
3 січня
1919 р.

34

Справа про обвинувачення голови
2 серпня –
Катеринославського окружного суду Савича А. А. 1 листопада
у перевищенні службових повноважень
1918 р.

14

35

Справа про обвинувачення товариша прокурора 8 квітня –
Харківського окружного суду Лопатіна у наклепі 15 серпня
на полковника фон Циглера І. О.
1918 р.

24

36

Листування з Управлінням юстиції при
2 січня –
головнокомандувачі збройними силами на Півдні 7 грудня
Росії, прокурорами Полтавського, Курського
1919 р.
окружних судів, Харківським губернським
в’язничним інспектором про порядок
кримінального судочинства, запобігання масовим
заворушенням тощо

14

37

Листування Прокурора з прокурорами
Харківського, Сумського, Катеринославського,
Лубенського, Курського, Симферопольського
окружних судів, командирами повітових
Державних сторож про розслідування вбивств,
розбійних нападів, кримінальних злочинів та з
організаційних питань

91

38

Листування з Управлінням юстиції при
12 липня –
головнокомандувачі збройними силами на Півдні 28 вересня
Росії; секретарем при прокурорі Петроградської 1919 р.
судової палати, прокурорами Харківського,
Катеринославського, Полтавського окружних
судів, Новочеркаською судовою палатою,
Катеринославською судово-слідчою комісією,
керівними особами Добровольчої армії та іншими
установами з кадрових питань

308

39

Листування з прокурорами Харківського,
Полтавського, Сімферопольського окружних
судів, Харківським прокурорським союзом та

224

10 рудня
1918 р. –
14 січня
1920 р.

2 серпня
1919 р. –
15 січня

7

12
Діло№№
водний
з/п
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кілсть Примітки
арк.

іншими судовими установами про діяльність
1920 р.
контррозвідки Добровольчої армії, про
зловживання чиновників, з кадрових питань тощо
40

Листування з прокурорами Сімферопольського,
Таганрозького, Полтавського, Лубенського
окружних судів, Польським консульством у
м. Харків, Курським, Бєлгородським
губернаторами, Харківською офіцерською
організацією Добровольчої армії та іншими
адміністративними і судовими установами з
організаційних, кадрових питань тощо

7 червня
1919 р. –
17 лютого
1920 р.

206

41

Листування з Управлінням юстиції при
9 серпня –
головнокомандувачі збройними силами на Півдні 14 грудня
Росії, прокурорами Харківського, Орловського
1919 р.
окружних судів та іншими адміністративними і
судовими установами про розслідування фактів
спекуляції, ухилення від призову до війська, з
організаційних питань тощо

37

42

Листування з прокурорами місцевих судових
11 січня –
установ Харківської та Полтавської губерній з
29 листопада
питань розкриття кримінальних злочинів, скоєних 1919 р.
військовими, посадовими особами залізниці,
Державної варти та інших установ і відомств

35

43

Рапорти начальника Харківського губернського
карно-розшукового управління про крадіжки та
пограбування, скоєні у м. Харкові

12 липня –
17 жовтня
1919 р.

26

44

Рапорти начальника Курського губернського
карно-розшукового управління Державної варти
про кримінальні та державні злочини, скоєні у
м. Курськ і Курській губ. та розшук
підозрюваних.
Є списки підозрюваних осіб

2–30 жовтня
1919 р.

19

45

Справа про обвинувачення Катеринославського
губернатора Щетиніна С. С. у службових
зловживаннях.
Є відомості про політичну та соціальну
обстановку в губернії станом на жовтеньлистопад 1919 р.

16 листопада
1919 р. –
23 грудня
1920 р.

48

46

Справа про ревізію діяльності Харківської
продовольчої управи

6 вересня –
11 жовтня
1919 р.

20

13
Діло№№
водний
з/п
номер

Заголовок справи

Крайні дати

25 вересня
1919 р.

Кілсть Примітки
арк.

47

Справа про перевірку грошових переказів,
здійснених різними особами у м. Харків через
банк “Об’єднаний” на ім’я Бонч-Бруєвича В. В.
для забезпечення проведення ним революційної
агітації

48

Справа про скаргу почесного громадянина
16 серпня –
Укше О. А. на зволікання у розгляді його справи 5 листопада
Харківською судовою палатою та бездіяльність 1919 р.
Харківського губернського правління

12

49

Справа про обвинувачення Петреченка П. К. у
крадіжці речей у жительки хут. Черкащина
Золотоніського пов. Полтавської губ.
Сухомудренко М. Ф.

31

50

Листування з Управлінням юстиції при
29 липня –
головнокомандувачі збройними силами на Півдні 6 листопада
Росії, прокурорами Сумського, Лубенського,
1919 р.
Катеринославського, Полтавського окружних
судів,Товариством судових слідчих Харківського
окружного суду та іншими судовими установами
з кадрових питань

41

51

Листування з Управлінням юстиції при
головнокомандувачі збройними силами на Півдні
Росії, прокурорами Харківського, Полтавського,
Сумського окружних судів та іншими судовими
установами з організаційних та кадрових питань

19 червня
1919 р. –
2 січня
1920 р.

80

52

Листування з прокурорами Астраханського,
Воронезького, Острогозького, Полтавського
окружних судів та іншими адміністративними і
судовими установами з організаційних та
кадрових питань

2 січня
1919 р. –
16 січня
1920 р.

78

53

Листування з Управлінням юстиції при
27 серпня –
головнокомандувачі збройними силами на Півдні 14 листопада
Росії, прокурорами Харківського, Полтавського, 1919 р.
Лубенського, Катеринославського окружних судів
та іншими адміністративними і судовими
установами про діяльність чиновників судових
установ за влади більшовиків

143

54

Відомості про стан діловодства та діяльність
посадових осіб судових і слідчих установ
підвідомчих Полтавському та

31

12 жовтня –
13 листопада
1919 р.

20 січня –
13 листопада
1919 р.

11

14
Діло№№
водний
з/п
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кілсть Примітки
арк.

Катеринославському окружним судам
55

Відомості про стан діловодства на слідчих
31 серпня –
дільницях та діяльність чиновників
7 листопада
прокурорського нагляду Харківського окружного 1919 р.
суду

29

56

Листування з прокурорами Харківського,
Катеринославського, Сумського окружних судів
про неправильні дії судових слідчих

12

57

Листування з прокурорами Харківського,
28 червня –
Полтавського, Курського та інших окружних
14 листопада
судів про причини, з яких вони та інші судові
1918 р.
чиновники не змогли з’явитися на з’їзди мирових
суддів

21

58

Листування з Управлінням юстиції при
головнокомандувачі збройними силами Півдня
Росії, прокурорами Лубенського, Полтавського,
Катеринославського окружного судів та іншими
адміністративними і судовими установами з
організаційних і кадрових питань

110

59

Листування з Управлінням
24 серпня
головноуповноваженого у справах фінансів при 1919 р. –
Головнокомандувачі збройними силами на Півдні 12 лютого
Росії, управляючим акцизними зборами
1920 р.
Харківської губ., паливно-продовольчим відділом
Харківської міської управи та іншими установами
про забезпечення чиновників Харківської судової
палати продуктами

21

60

Справа про видання інструкції для чинів
державної варти (поліції) округу Прокурора
Харківської судової палати

15

61

Розпорядження Прокурора старшому голові
31 жовтня –
Харківської судової палати про виплати грошових 16 листопада
сум чиновникам
1919 р.

3

62

Листування з начальником Управління юстиції, 8 серпня –
прокурором Сімферопольського окружного суду 9 вересня
про порядок розслідування кримінальних та
1920 р.
адміністративних злочинів

21

63

Донесення прокурора Симферопольського
30 квітня –
окружного суду про вбивства, пограбування та
22 вересня
інші злочини, скоєні бандами “зелених” у Криму 1920 р.

102

30 липня –
11 жовтня
1919 р.

30 грудня
1918 р. –
6 листопада
1919 р.

5 вересня –
29 жовтня
1919 р.

15
Діло№№
водний
з/п
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кілсть Примітки
арк.

64

Справа про кількість та склад в’язнів у тюрмах
Таврійської губ.

27 липня –
3 жовтня
1920 р.

28

65

Прохання про помилування арештантів,
утримуваних у в’язницях Таврійської губ. та
подання прокурора Симферопольського
окружного суду

22 вересня –
26 жовтня
1920 р.

83

66

Листування з прокурорами Одеської судової
палати та Симферопольського окружного суду
про причини зволікання розгляду кримінальних
справ та неналежне виконання обов’язків
судовими слідчими

23 березня –
20 жовтня
1920 р.

52

67

Справа про обвинувачення колишнього
начальника ремонтного поїзда № 10 інженера
Кантора О. Г. у привласненні державного майна

13 червня –
9 липня
1920 р.

6

68

Особова справа товариша прокурора
Катеринославського окружного суду
Бартновського К. А.

7 вересня
1918 р. –
3 серпня
1919 р.

13

69

Особова справа прокурора Полтавського
окружного суду статського радника
Борисова П. М.

25 липня
1918 р. –
12 жовтня
1919 р.

43

70

Особова справа товариша прокурора
5 липня
Полтавського окружного суду статського радника 1911 р. –
Бугона А. Е.
3 вересня
1919 р.

33

71

Особова справа товариша прокурора
Острогозького окружного суду Воронезької губ.
Вейсфлога М. М.

46

72

Особова справа товариша прокурора
15 листопада
Харківського окружного суду Вишневського В. О. 1918 р. –
7 серпня
1919 р.

24

73

Формулярний список урядовця 1-го розряду
канцелярії Прокурора Войтенкової К. М.

2

1 серпня
1913 р. –
21 серпня
1918 р.

1918 р.

16
Діло№№
водний
з/п
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кілсть Примітки
арк.

74

Особова справа товариша прокурора
2 листопада
Харківського окружного суду надвірного радника 1910 р. –
Войцеховського В. І.
6 березня
1917 р.

24

75

Особова справа товариша прокурора
Катеринославського окружного суду колезького
радника Волковського Г. М.

18

76

Особова справа товариша прокурора
17 лютого
Полтавського окружного суду колезького радника 1909 р. –
Голубєва Д. М.
19 червня
1918 р.

32

77

Особова справа урядовця 2-го розряду канцелярії 27 травня
Прокурора Гука І. Л.
1916 р. –
30 жовтня
1919 р.

13

78

Особова справа товариша прокурора
13 серпня
Харківського окружного суду колезького асесора 1910 р. –
Гуссаковського М. О.
31 жовтня
1918 р.

35

79

Особова справа товариша прокурора Сумського
окружного суду колезького асесора
Дзеревяго А. В.

34

80

Особова справа товариша прокурора Лубенського 10 грудня
окружного суду колезького асесора
1916 р –
Довгаленка І. А.
14 листопада
1919 р.

33

81

Особова справа товариша прокурора
15 травня
Харківського окружного суду статського радника 1917 р. –
Жигачова О. О.
8 травня
1918 р.

44

82

Особова справа канцелярського службовця 2-го
розряду канцелярії Прокурора Жиляєва І. Ф.

19 червня
1908 р. –
1918 р.

39

83

Особова справа товариша прокурора
Острогозького окружного суду Воронезької губ.
титулярного радника Каракозова І. Г.

16 листопада
1913 р. –
26 жовтня
1919 р.

44

84

Особова справа товариша прокурора Курського
окружного суду колезького радника
Колобова О. О.

28 лютого
1915 р. –
20 липня

19

15 червня –
8 жовтня
1918 р.

28 червня
1912 р. –
9 листопада
1919 р.

17
Діло№№
водний
з/п
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кілсть Примітки
арк.

1919 р.
85

Особова справа товариша прокурора
19 січня
Воронезького окружного суду надвірного радника 1912 р. –
Комарова С. Н.
13 травня
1916 р.

19

86

Особова справа прокурора Орловського
окружного суду Коссобудського С. М.

47

87

Особова справа товариша прокурора
10 серпня
Полтавського окружного суду колезького асесора 1912 р. –
Костенка М. Т.
18 травня
1920 р.

27

88

Особова справа товариша прокурора
25 лютого
Полтавського окружного суду колезького асесора 1914 р. –
Кравченка К. І.
16 серпня
1917 р.

47

89

Формулярний список товариша прокурора
Катеринославського окружного суду
Краснокутського Ф. Є.

3

90

Особова справа урядовця 2-го розряду канцелярії 3 серпня
Прокурора Кругового Г. М.
1918 р. –
8 липня
1919 р.

12

91

Особова справа прокурора Сумського окружного 24 вересня
суду колезького радника Кудревича С. В.
1918 р. –
29 вересня
1920 р.

23

92

Особова справа товариша прокурора
28 вересня
Харківського окружного суду колезького асесора 1917 р. –
Лавренка М. Г.
25 грудня
1918 р.

49

93

Особова справа урядовця 3-го розряду канцелярії 15 червня –
Прокурора Ланге М. М.
14 листопада
1918 р.

8

94

Особова справа товариша прокурора
12 травня
Харківського окружного суду надвірного радника 1914 р. –
Ліхачова О. А.
11 січня

23

20 травня
1917 р. –
6 листопада
1919 р.

26 серпня
1919 р.

18
Діло№№
водний
з/п
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кілсть Примітки
арк.

1916 р.
95

Особова справа товариша прокурора Курського
окружного суду титулярного радника
Лизлова Б. М.

26 березня
1914 р. –
30 жовтня
1917 р.

96

Особова справа урядовця 2-го розряду канцелярії 16 грудня
Прокурора Максимова А. В.
1911 р. –
22 липня
1920 р.

25

97

Особова справа товариша прокурора
18 червня –
Полтавського окружного суду надвірного радника 12 листопада
Марцелинського М. Є.
1918 р.

13

98

Особова справа товариша прокурора
5 листопада
Харківського окружного суду колезького радника 1903 р. –
Михайловського П. Е.
18 вересня
1918 р.

91

99

Формулярний список товариша прокурора
Катеринославського окружного суду надвірного
радника Модзолевського К. О.

11 жовтня
1919 р.

8

100

Особова справа Харківського окружного суду
титулярного радника Муравйова Є. А.

25 вересня –
5 листопада
1918 р.

6

101

Особова справа товариша прокурора
Острогозького окружного суду Воронезької губ.
Немировського О. О.

19 вересня
1917 р. –
10 серпня
1918 р.

27

102

Особова справа судового слідчого 2-ої дільниці
Полтавського пов. Нікольського Є. П.

10 жовтня
1919 р.

9

103

Особова справа товариша прокурора Лубенського 7 січня
окружного суду колезького радника Орлова М. І. 1912 р. –
26 листопада
1918 р.

34

104

Особова справа товариша прокурора Курського 2 грудня
окружного суду надвірного радника Попова Д. К. 1911 р. –
5 листопада
1918 р.

56

105

Особова справа товариша прокурора Курського
окружного суду титулярного радника
Попова М. С.

17

28 серпня
1913 р. –
28 березня

34

19
Діло№№
водний
з/п
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кілсть Примітки
арк.

1914 р.
106

Особова справа товариша прокурора
Катеринославського окружного суду колезького
асесора Пришвіцина О. І.

23 червня
1912 р. –
29 березня
1914 р.

107

Особова справа товариша прокурора
28 листопада
Полтавського окружного суду колезького асесора 1914 р. –
Пухальського В. В.
15 червня
1918 р.

24

108

Особова справа товариша прокурора
5 листопада
Воронезького окружного суду надвірного радника 1911 р. –
Пушина А. М.
18 травня
1920 р.

27

109

Особова справа товариша прокурора Лубенського 21 серпня –
окружного суду надвірного радника Савченка23 листопада
Боженка Ф. Н.
1918 р.

11

110

Особова справа товариша прокурора
14 квітня
Полтавського окружного суду колезького радника 1906 р. –
Сафонова М. В.
15 червня
1918 р.

33

111

Особова справа товариша прокурора
Катеринославського окружного суду надвірного
радника Скварковського О. Т.

46

112

Особова справа товариша прокурора Харківської 23 січня
судової палати статського радника Сльотова Ф. П. 1917 р. –
1918 р.

43

113

Особова справа товариша прокурора Курського
окружного суду титулярного радника
Смирнова М. С.

28 лютого –
5 червня
1913 р.

17

114

Особова справа товариша прокурора
Катеринославського окружного суду надвірного
радника Смольного А. П.

2 листопада
1913 р. –
31 липня
1918 р.

16

115

Особова справа товариша прокурора
13 серпня
Харківського окружного суду колезького асесора 1916 р. –
Сокальського Г. І.
5 жовтня

4 лютого
1914 р. –
27 жовтня
1917 р.

20

29

20
Діло№№
водний
з/п
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кілсть Примітки
арк.

1917 р.
116

Особова справа товариша прокурора
Острогозького окружного суду Воронезької губ.
надвірного радника Ставицького М. М.

9 лютого
1912 р. –
18 жовтня
1918 р.

39

117

Особова справа товариша прокурора
Полтавського окружного суду титулярного
радника Старицького П. О.

3 жовтня
1917 р. –
19 жовтня
1920 р.

24

118

Особова справа товариша прокурора Орловського 7 березня
окружного суду надвірного радника
1912 р. –
Старостіна О. В.
5 листопада
1919 р.

27

119

Особова справа товариша прокурора Сумського
окружного суду Тимонова О. М.

19 листопада
1916 р. –
27 травня
1918 р.

17

120

Особова справа товариша прокурора Курського
окружного суду колезького асесора Тура С. В.

27 березня
1913 р. –
8 серпня
1914 р.

18

121

Особова справа товариша прокурора
14 січня –
Катеринославського окружного суду титулярного 15 травня
радника Фаворова М. Ф.
1913 р.

12

122

Особова справа товариша прокурора
Катеринославського окружного суду надвірного
радника Федорова О. О.

11 липня
1917 р. –
4 листопада
1919 р.

17

123

Особова справа товариша прокурора
Харківського окружного суду Федосєєва К. О.

26 жовтня
1911 р. –
2 липня
1919 р.

41

124

Особова справа товариша прокурора Лубенського 31 серпня
окружного суду Полтавської губ. надвірного
1913 р. –
радника Федосєєва М. Д.
26 червня
1918 р.

32

125

Особова справа товариша прокурора
Катеринославського окружного суду колезького
асесора Фененка В. П.

20

19 листопада
1913 р. –
25 липня

21
Діло№№
водний
з/п
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кілсть Примітки
арк.

1917 р.
126

Особова справа товариша прокурора Лубенського 31 серпня
окружного суду Полтавської губ. титулярного
1815 р. –
радника Холлмана А. Ф.
14 листопада
1919 р.

50

127

Особова справа прокурора Харківської судової
палати дійсного статського радника
Ющенка А. С.

182

128

Особова справа товариша прокурора Лубенського 10 жовтня –
окружного суду колезького асесора
6 листопада
Якимовича М. О.
1918 р.

4

129

Недіючий опис, складений у 1939 р.

12

130

Недіючий опис, складений у 1955 р.

12

липень
1918 р. –
24 вересня
1919 р.

