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ПЕРЕДМОВА 

 

Важливим напрямком внутрішньої політики уряду імператора Олександра І 

було заснування і розвиток військових поселень. Після війни з Наполеоном 

економіка Російської імперії була у вкрай тяжкому становищі: райони бойових 

дій розорені, скоротилася торгівля, фінансова система перебувала в стані глибокої 

кризи. Зовнішньополітичне становище вимагало збільшення армії шляхом 

створення навченого резерву. Рекрутські набори викликали невдоволення селян, а 

також поміщиків, які втрачали робочу силу. Прагнення “заощадити” на армії 

змусило звернутися до системи військових поселень. До того ж розселенням 

військ можна було б значно полегшити життя солдат, які осідаючи на постійному 

місці могли створити сім’ю та завести домашнє господарство. Одночасно солдати 

самостійно забезпечували армію продовольством і фуражем. 

Питання про створення такої інституції (без обговорення в державно-владних 

органах) вирішувалося у 1816 р. в колі осіб, до якого, крім імператора Олександра 

І, входили генерали О. А. Аракчеєв, О. П. Єрмолов, генерал-лейтенант І. О. Вітт і 

І. Ф. Самбурський. Було вирішено піхоту розселити біля Новгорода, а кавалерію – 

в Україні. 6 квітня 1817 р. з’явився указ імператора про наміри “дать воинам свою 

оседлость” і призначалися для “первого опыта” казенні поселення у Зміївському і 

Вовчанському повітах Слобідсько-Української губернії1. Також було створено 

особливу Межову комісію для розмежування поміщицьких земель, навколо 

військових поселень2. 

На території Слобідської України було створено вісім кавалерійських 

округів, до яких входило у першій половині XIX ст. вісім кавалерійських полків 

(Друга кірасирська та Друга уланська дивізії); назви деяких з часом змінювалися: 

1-й округ — Катеринославський кірасирський полк (з 1837 р. – Кірасирський 

її імператорської високості великої княжни Марії Миколаївни полк); 2-й округ — 

Глухівський кірасирський полк (з 1832 р. – Кірасирський його імператорської 

                                                 
1 Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 – 1825). – СПб., 1830. – Т. 34. – № 26772. – 
С. 179 – 180. 
2 Там само. – № 26673. – С. 180 – 181. 
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високості великого князя Михайла Павловича полк); 3-й округ – Астраханський 

кірасирський полк (з 1838 р. – Кірасирський принца Вільгельма Пруського полк); 

4-й округ – Псковський кірасирський полк; 5-й округ – Білгородський уланський 

полк; 6-й округ – Чугуївський уланський полк; 7-й округ – Борисоглібський 

уланський полк; 8-й округ – Серпухівський уланський полк. 

Фонд 1325 надійшов у ЦДІА УРСР з Державного архіву Харківської області 

у 1954 р.3 Фонд містить документи штабу 1-го Кавалерійського округу 

Українського військового поселення (до 1836 р. – 1-й округ військового 

поселення Катеринославського кірасирського полку). Центр округу розміщувався 

у слободі Сватова Лучка (з 1832 р. Новий Катеринославль) Куп’янського пов. 

Слобідсько-Української губернії (нині смт. Сватове Сватівського району 

Луганської області). 

Документи фонду 1325 (оп. 1, 2) хронологічно охоплюють 1806 – 1860 рр. 

Найбільш ранніми з них є журнали реєстрації вхідних документів 

Сватоволуцького волосного правління та ревізькі сказки слобід Сватова Лучка й 

Нижня Дуванка. 

Діловодна документація органів управління військовими поселеннями 

дозволяє провести точне датування різних подій, розкриває спосіб управління 

військовими поселеннями. 

Журнали вхідних і вихідних документів Комітету полкового управління 

Катеринославського кірасирського полку (з 1836 р. Комітету 1-го Кавалерійського 

округу Українського військового поселення) містять резолюції і розпорядження 

полкових і дивізійних командирів, рапорти командирів волостей, внутрішні 

розпорядження з кадрових та господарчих питань, вирішення майнових суперечок 

тощо. 

У журналах засідань Комітету полкового управління фіксувалися справи, які 

потребували особливого розгляду і стосувалися будівництва, забезпечення 

поселян дровами, фуражем тощо. 

                                                 
3 ЦДІАК України, справа фонду 1325, арк. 1. 
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Статистичні відомості про родини військових поселян дають посімейні 

списки поселених ескадронів. З середини 1830-х рр. велися чергові рекрутські 

списки, до яких вносилися лише відомості про військових поселян та їх дітей 

чоловічої статі. 

Загальну уяву про стан 1-го Кавалерійського округу розкривають справи 

щодо здачі та приймання округу у 1829 р. та у 1849 р. Дані справи містять 

інформацію про кількість і якість будівель, майна, амуніції і обмундирування, 

інструментів, коней; про особовий склад; про стан архіву. 

Судові справи військових поселян показують особливості судочинства у 

військових поселеннях. В них містяться витяги з військового законодавства, 

протоколи допитів, формуляри правопорушників, листування, вироки. Понад 

половина злочинів пов’язані з порушенням горілчаної монополії – корчмування – 

незаконне виробництво та продаж алкоголю, також на території військового 

поселення було заборонено вживати алкоголь куплений за межами поселення. 

Решта справ стосується крадіжок худоби, майна і втеч. 

 У фонді також містяться справи, які висвітлюють перебіг будівництва 

церков Покрова Пресвятої Богородиці у сл. Красна та св. Георгія у 

сел. Свистунівка Куп’янського пов. Харківської губ. 

Інвентарні описи фонду було складено у 1944 р. з використанням діловодних 

заголовків, що недостатньо розкривали зміст документів, написані від руки 

чорнилом, що з часом майже вицвіло; крайні дати документів були визначені 

неточно. Справи в описах було впорядковано за хронологічним порядком. 

У 2012 – 2013 рр. проведено науково-технічне удосконалення описів фонду. 

У ході роботи уточнено та перескладено заголовки справ; визначено та уточнено 

крайні дати і локалізацію документів. 

Територіально населені пункти 1-го Кавалерійського округу Українського 

військового поселення розміщувалися в межах Куп’янського повіту Слобідсько-

Української губернії, відповідно в опису не вказується повіт і губернія 

розміщення слобід і хуторів. 

Недіючий опис внесено до опису 2 на правах справи. 
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Опис містить такі описові статті: перша графа – порядковий номер; друга 

графа – діловодний номер справи; третя графа – заголовок справи; четверта графа 

– крайні дати документів; п’ята графа – кількість аркушів у справі; шоста графа – 

примітки. 

 

 

 

Завідувач сектору відділу довідкового апарату  
та обліку документів       О. С. Кузьмук 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 

губ.  –  губернія 

м.  –  місто 

св.  – святий 

сел.  –  селище 

сл.  –  слобода 

пов.  –  повіт 

хут.  –  хутір 



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№№ 

з/п
Примітки

Діло-

водний

 номер

7

1 Книга реєстрації вихідних документів 

Сватоволуцького волосного правління
6 січня  –  

31 грудня 

1806 р.

26

2 Книга реєстрації вихідних документів 

Сватоволуцького волосного правління; реєстр 

вхідних інструкцій Куп'янського земського 

суду; книга запису "явочних" справ

5 cічня 

1807 р. –  

31 грудня 

1809 р.

88

3 Книги реєстрації: вхідних і вихідних документів 

Сватоволуцького волосного правління; вихідних 

документів;  вихідних документів 

сватоволуцького лісового отамана Івана 

Кузьменка;  вхідних інструкцій Куп'янського 

земського суду; запису проїжджих чиновників; 

запису арештантів, конвойованих з різних місць

5 січня – 

31 грудня 

1809 р.

283

4 Ревізька сказка військових обивателів чоловічої 

статі сл. Сватова Лучка
вересень 

1811 р.

297

5 Книга реєстрації вихідних документів 

Сватоволуцького волосного правління
16 січня – 

31 грудня 

1812 р.

83

6 Книга реєстрації вихідних документів 

Сватоволуцького волосного правління
1 січня  –  

31 грудня 

1812 р.

37

7 Книга реєстрації вихідних документів 

Сватоволуцького волосного правління
5 січня – 

25 лютого 

1814 р.

9

8 Книга реєстрації вихідних документів 

Сватоволуцького волосного правління
1 січня – 

31 грудня 

1816 р.

83

9 Ревізька сказка сл. Сватова Лучка; черговий 

список казенних поселян сл. Сватова Лучка для 

рекрутських наборів

10 вересня 

1816 р.

1183

10 Книги реєстрації та розсилки вихідних 

документів Сватоволуцького волосного 

правління

1 січня – 

31 грудня 

1818 р.

111

11 Книга реєстрації свідоцтв Сватоволуцького 

волосного правління
4 січня – 

23 грудня 

1818 р.

46



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№№ 

з/п
Примітки

Діло-

водний

 номер

8

12 Книги реєстрації: вхідних документів 

Сватоволуцького волосного правління;   

оголошень, свідоцтв; військових нижніх чинів, 

які перебувають у відпустці; вихідних рапортів 

Сватоволуцького лісового отамана Федора 

Щербака; "явочних" справ; проїжджих 

чиновників; вхідних інструкцій Куп'янського 

земського суду; арештантів, конвойованих з 

різних місць; запису знайденої худоби

1 січня – 

31 грудня 

1819 р.

147

13 Книга вихідних документів Сватоволуцького 

волосного правління
2 січня – 

30 грудня 

1820 р.

60

14 Книги реєстрації: вихідних документів 

Сватоволуцького волосного правління; 

прохідних документів; реєстрації вхідних 

інструкцій Куп'янського земського суду; запису 

арештантів, конвойованих з різних місць; 

запису вкраденої худоби

3 січня 

1824 р. – 

1 січня 

1825 р.

191

15 Журнал вихідних  документів командира кадра 

військового поселення Катеринославського 

кірасирського полку майора Левошки 

(з 14 лютого 1823 р. майора Неклюдова)

1 січня 

1822 р. – 

29 грудня 

1824 р.

136

16 Журнал вихідних  документів командира кадра 

(з травня - Комітету полкового управління) 

військового поселення Катеринославського 

кірасирського полку

1 січня – 

30 грудня 

1825 р.

237

17 Журнал вихідних документів Канцелярії 

командира поселених і резервних ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

1 липня – 

30 грудня 

1826 р.

322

18 Журнал вихідних документів Канцелярії 

командира поселених і резервних ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

1 січня – 

30 червня 

1826 р.

308

19 Журнал вхідних документів Канцелярії 

командира поселених і резервних ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

1 січня – 

31 грудня 

1827 р.

95

20 Журнал вихідних документів Комітету 

полкового управління Катеринославського 

кірасирського полку

1 січня –

31 грудня 

1827 р.

228



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№№ 

з/п
Примітки

Діло-

водний

 номер

9

21 Журнал вихідних документів Канцелярії 

командира поселених і резервних ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

1 січня – 

31 грудня

1827 р.

518

22 Журнал засідань Комітету полкового управління 

Катеринославського кірасирського полку
8 січня – 

24 грудня 

1827 р.

264

23 Книга реєстрації справ, розглянутих у  Комітеті 

полкового управління Катеринославського 

кірасирського полку

1 січня – 

31 грудня 

1827 р.

106

24 Книга реєстрації наказів, відданих за нарядами 

поселеним ескадронам Катеринославського 

кірасирського полку

1 січня – 

25 грудня 

1827 р.

46

25 Відомість жителів округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку; 

посімейні списки 1-го поселеного дивізіону

лютий – 

15 квітня 

1827 р.

663

26в Судові справи рядових Катеринославського 

кірасирського полку, звинувачуваних  у пияцтві, 

крадіжках і втечах

26 червня 

1826 р. – 

25 квітня

1828 р.

228

26г Книга реєстрації справ, розглянутих у Комітеті 

полкового управління Катеринославського 

кірасирського полку

7 січня – 

30 червня 

1828 р.

109

26а Список непоселених і поселених чинів 

Катеринославського кірасирського полку 

3-го поселеного дивізіону

15 квітня 

1827 р.

373

26 Список непоселених і поселених чинів 

Катеринославського кірасирського полку 

2-го поселеного дивізіону

15 квітня 

1827 р.

373

27 Журнал вхідних документів Канцелярії 

командира поселених ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

1 січня – 

31 грудня

1828 р.

183

28 Журнал вихідних документів Комітету 

полкового управління  Катеринославського 

кірасирського полку

4 січня – 

28 червня

1828 р.

112



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№№ 

з/п
Примітки

Діло-

водний

 номер

10

29 Журнал вихідних документів Канцелярії 

командира поселених ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

2 грудня – 

28 червня

1828 р.

317

30 Журнал вихідних документів Канцелярії 

командира поселених ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

2 липня – 

31 грудня

1828 р.

626

31 Журнал засідань Комітету полкового управління 

Катеринославського кірасирського полку
2 січня – 

31 грудня 

1828 р.

276

32 Журнал вхідних документів Комітету полкового 

управління  Катеринославського кірасирського 

полку

1 січня – 

31 грудня

1829 р.

348

33 Журнал вихідних документів Канцелярії 

резервних і поселених ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

1 грудня – 

30 червня 

1829 р.

723

34 Журнал вихідних документів Канцелярії 

резервних і поселених ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

1 липня – 

31 грудня

1829 р.

977

35 Журнал засідань Комітету полкового управління 

Катеринославського кірасирського полку
4 січня – 

28 грудня

1829 р.

525

36 "Прийом" (книга здачі-прийому в 

розпорядження будівель, речей, амуніції, 

знарядь праці, особового складу, коней, архіву 

тощо) округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

командиром майором Макарським від 

колишнього командира Неклюдова

19 вересня 

1829 р.

154

37 Посімейні списки 1-го взводу 1-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Сватова Лучка)

1829 р. 279

38 Посімейні списки 3-го взводу 1-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Сватова Лучка, з 1832 р. – Новий 

Катеринославль)

1829 р. 147
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38а Посімейні списки 4-го взводу 1-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(хут. Коломийчиха)

1829 р. 109

39 Посімейні списки 1-го взводу 2-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Нижня Дуванка)

1829 р. 117

40 Посімейні списки 2-го взводу 2-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Нижня Дуванка)

1829 р. 116

41 Посімейні списки 3-го взводу 2-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сел. Преображенське)

1829 р. 175

42 Посімейні списки 4-го взводу 2-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(хут. Свистунівка)

1829 р. 118

43 Журнал вхідних документів Комітету полкового 

управління  Катеринославського кірасирського 

полку

1 січня – 

31 грудня 

1830 р.

374

44 Журнал вихідних документів Канцелярії 

резервних і поселених ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

1 січня – 

30 квітня

1830 р.

800

45 Журнал вихідних документів Канцелярії 

резервних і поселених ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

1 вересня – 

13 листопада 

1830 р.

488 Продовження 

див. ф. 1325, 

оп. 2, спр. 40

46 Журнал вихідних секретних документів 

Канцелярії резервних і поселених ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

1 липня – 

10 листопада

1830 р.

30

47 Журнал засідань Комітету полкового управління 

Катеринославського кірасирського полку
1 січня – 

18 грудня

1830 р.

504
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48 Посімейні списки 3-го взводу 1-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Сватова Лучка)

1830 р. 216

49 Посімейні списки 1-го взводу 2-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Нижня Дуванка)

1830 р. 194

50 Посімейні списки 2-го взводу 2-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Нижня Дуванка)

1830 р. 182

51 Посімейні списки 1-го взводу 3-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку, 

посімейні списки 2-го взводу (сл. Тарасівка); 

посімейні списки 3-го взводу (сл. Новокрасна); 

посімейні списки 4-го взводу (хут. Шаповалівка)

1830 р. 478

52 Судові справи солдатів Катеринославського 

кірасирського полку, звинувачуваних  у 

вбивстві, крадіжці волів та військового майна, 

корчмуванні, втечі

22 січня – 

26 листопада 

1830 р.

646

53 Судові справи солдатів Катеринославського 

кірасирського полку, звинувачуваних у 

корчмуванні та членоушкодженні

5 грудня 

1829 р. –

25 червня 

1831 р.

402

54 Прибутково-видаткова книга Комітету 

полкового управління Катеринославського 

кірасирського полку

11 травня 

1830 р. – 

1 січня 

1831 р.

17

55 Журнал вхідних документів Комітету полкового 

управління  Катеринославського кірасирського 

полку

1 січня – 

29 грудня

1831 р.

373

56 Посімейні списки 2-го взводу 1-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(хут. Білоцерківський)

1831 р. 174
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57 Журнал засідань Комітету полкового управління 

Катеринославського кірасирського полку
1 січня – 

28 грудня 

1831 р.

509

58 Журнал вихідних документів Канцелярії 

резервних і поселених ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

1 травня – 

31 серпня

1832 р.

716

58а Посімейні списки 1-го взводу 1-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Сватова Лучка)

1831 р. 296

59 Посімейні списки 3-го взводу 1-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Сватова Лучка)

1831 р. 310

60 Посімейні списки 4-го взводу 1-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(хут. Коломийчиха)

1831 р. 217

61 Посімейні списки 1-го взводу 2-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Нижня Дуванка)

1831 р. 156

62 Посімейні списки 2-го взводу 2-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Нижня Дуванка)

1831 р. 146

63 Посімейні списки 4-го взводу 2-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(хут. Свистунівка)

1831 р. 140

64 Посімейні списки 3-го взводу 3-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Новокрасна)

1832 р. 150

65 Посімейні списки 3-го взводу 3-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Новокрасна)

1831 р. 230
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66 Посімейні списки 4-го взводу 3-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(хут. Шаповалівка)

1831 р. 96

67 Судові справи солдатів Катеринославського 

кірасирського полку, звинувачуваних у 

корчмуванні та крадіжці церковних речей

27 квітня 

1829 р. – 

7 січня 

1831 р.

247

68 Судові справи солдатів Катеринославського 

кірасирського полку, звинувачуваних у 

крадіжках тяглої худоби і збіжжя, корчмуванні

9 липня 

1830 р. – 

9 грудня 

1831 р.

487

69 Журнал вхідних документів Комітету полкового 

управління  Катеринославського кірасирського 

полку

1 січня – 

31 грудня

1832 р.

505

70а Журнал вихідних документів Канцелярії 

резервних і поселених ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

2 травня – 

31 серпня

1832 р.

767

70 Журнал вихідних документів Канцелярії 

резервних і поселених ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

1 січня – 

30 квітня

1832 р.

796

71 Журнал наказів, відданих по поселеним 

ескадронам Катеринославського кірасирського 

полку

9 січня – 

8 грудня

1832 р.

58

72 Посімейні списки 1-го взводу 1-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Новий Катеринославль)

1832 р. 146

73 Посімейні списки 2-го взводу 1-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(хуторів Білоцерківський, Гончарівський)

1832 р. 115

74 Посімейні списки 3-го взводу 1-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Новий Катеринославль)

1832 р. 171
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75 Посімейні списки 4-го взводу 1-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(хут. Коломийчиха)

1832 р. 149

76 Посімейні списки 1-го взводу 2-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Нижня Дуванка)

1832 р. 109

77 Посімейні списки 2-го взводу 2го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сл. Нижня Дуванка)

1832 р. 142

78 Посімейні списки 3-го взводу 2-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(сел. Преображенське)

1832 р. 131

79 Посімейні списки 4-го взводу 2-го поселеного 

ескадрону округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку 

(хут. Свистунівка)

1832 р. 125

80 Судові справи солдатів Катеринославського 

кірасирського полку, звинувачуваних у 

корчмуванні та втечі

21 березня 

1832 р. – 

15 листопада 

1833 р.

399

81 Прибутково-видаткова книга допоміжної 

офіцерської каси поселених ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

1832 р. 33

82 Журнал вхідних документів Комітету полкового 

управління  Катеринославського кірасирського 

полку

2 січня – 

31 грудня 

1833 р.

450

83 Журнал вихідних документів Комітету 

полкового управління  Катеринославського 

кірасирського полку

1 січня – 

28 лютого

1833 р.

413

84 Журнал вихідних документів Комітету 

полкового управління  Катеринославського 

кірасирського полку

1 березня – 

30 квітня

1833 р.

496 Продовження 

див. ф. 1325, 

оп. 2, спр. 17
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85 Журнал вихідних документів Канцелярії 

резервних і поселених ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

1 липня – 

31 серпня 

1833 р.

591 Продовження 

див. ф. 1325, 

оп. 2, спр. 18

86 Журнал вихідних документів Канцелярії 

резервних і поселених ескадронів 

Катеринославського кірасирського полку

1 листопада – 

31 грудня 

1833 р.

440

87 Журнал засідань Комітету полкового управління 

Катеринославського кірасирського полку
1 січня – 

30 грудня 

1833 р.

417

88 Журнал наказів, відданих по округу 

Катеринославського кірасирського полку
1 січня – 

29 грудня 

1833 р.

261

89 Судові справи солдатів Катеринославського 

кірасирського полку, звинувачуваних у 

корчмуванні, перелюбі, фальшивомонетництві, 

крадіжках волів, збіжжя і майна

9 лютого – 

20 червня

1833 р.

530

90 Судові справи солдатів Катеринославського 

кірасирського полку, звинувачуваних у втечі, 

корчмуванні, крадіжці майна

11 березня 

1832 р. –

3 липня 

1833 р.

402

91 Судові справи солдатів Катеринославського 

кірасирського полку, звинувачуваних у 

корчмуванні

23 грудня 

1832 р. –

25 березня 

1834 р.

952

92 Судові справи солдатів Катеринославського 

кірасирського полку, звинувачуваних у 

корчмуванні, крадіжці волів, зґвалтуванні

12 вересня 

1832 р. – 

13 листопада 

1833 р.

492

93 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси Комітету полкового управління 

Катеринославського кірасирського полку

1 січня 

1833 р. –

1 січня 

1834 р.

38

94 Журнал вхідних документів Комітету полкового 

управління  Катеринославського кірасирського 

полку

2 січня – 

31 грудня

1834 р.

395
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95 Журнал вихідних документів Комітету 

полкового управління  Катеринославського 

кірасирського полку

1 січня – 

28 лютого

1834 р.

396

96 Журнал вихідних документів Комітету 

полкового управління  Катеринославського 

кірасирського полку

1 вересня – 

31 жовтня

1834 р.

396 Початок див. 

ф. 1325, оп. 2, 

спр. 19

97 Журнал вихідних документів Комітету 

полкового управління  Катеринославського 

кірасирського полку

1 листопада – 

31 грудня

1834 р.

364

98 Журнал засідань Комітету полкового управління 

Катеринославського кірасирського полку
1 січня – 

20 грудня

1834 р.

470

99 Журнал наказів, відданих по округу 

Катеринославського кірасирського полку
1 січня – 

31 грудня 

1834 р.

246

100 Судові справи солдатів і службовців 

Катеринославського кірасирського полку, 

звинувачуваних у втечі і втраті військового 

майна,  підробці документів, самовільній 

відлучці, купівлі краденого вола, крадіжці 

збіжжя, майна і волів

12 серпня 

1833 р. –

16 липня 

1834 р.

1174

101 Судові справи солдатів Катеринославського 

кірасирського полку, звинувачуваних у 

корчмуванні, втечі та крадіжках казенного і 

особистого майна, коней і волів

17 лютого – 

31 грудня 

1834 р.

1368

107 Посімейні переписи 1-го взводу (сл. Новий 

Катеринославль); 2-го взводу (хут. 

Білоцерківський); 3-го взводу (сл. Новий 

Катеринославль, хут. Ковалівка); 4-го взводу 

(хут. Коломийчиха) 1-го поселеного ескадрону 

округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку

1835 р. 388

108 Посімейні переписи 1-го взводу (сл. Нижня 

Дуванка); 2-го взводу (сл. Нижня Дуванка); 3-го 

взводу (сел. Преображенське); 4-го взводу 

(хут. Свистунівка) 2-го поселеного ескадрону 

округу військового поселення 

Катеринославського кірасирського полку

1835 р. 348
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109 Посімейні переписи 1-го взводу (сл. Тарасівка); 

2-го взводу (хут. Холодне Плесо); 3-го взводу 

(сл. Новокрасна); 4-го взводу (хут. Шаповалівка) 

3-го поселеного ескадрону округу військового 

поселення Катеринославського кірасирського 

полку

1835 р. 259

110 Черговий рекрутський список військових 

поселян округу військового поселення 1-го 

поселеного ескадрону Катеринославського 

кірасирського полку (1-ша дільниця)

1835 р. 66

111 Черговий рекрутський список військових 

поселян округу військового поселення 1-го 

поселеного ескадрону Катеринославського 

кірасирського полку (2-га дільниця)

1835 р. 76

112 Черговий рекрутський список військових 

поселян округу військового поселення 1-го 

поселеного ескадрону Катеринославського 

кірасирського полку (3-тя дільниця)

1835 р. 84

113 Черговий рекрутський список військових 

поселян округу військового поселення 1-го 

поселеного ескадрону Катеринославського 

кірасирського полку (4-та дільниця)

1835 р. 81

114 Черговий рекрутський список військових 

поселян округу військового поселення 1-го 

поселеного ескадрону Катеринославського 

кірасирського полку (5-та дільниця, хуторів 

Коломийчиха, Ляхів, Сторожівка, 

Підкуйченковий, Кривошиївка, Куземівка)

1835 р. 70

115 Черговий рекрутський список військових 

поселян округу військового поселення 2-го 

поселеного ескадрону Катеринославського 

кірасирського полку (1-ша дільниця, сл. Нижня 

Дуванка)

1835 р. 75

116 Черговий рекрутський список військових 

поселян округу військового поселення 2-го 

поселеного ескадрону Катеринославського 

кірасирського полку (2-га дільниця, 

сел. Пребраженське, хут. Наугольнівка, 

сл. Нижня Дуванка)

1835 р. 71
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117 Черговий рекрутський список військових 

поселян округу військового поселення 3-го 

поселеного ескадрону Катеринославського 

кірасирського полку (2-га дільниця, 

сл. Тарасівка)

1835 р. 60

118 Черговий рекрутський список військових 

поселян округу військового поселення 3-го 

поселеного ескадрону Катеринославського 

кірасирського полку (1-ша дільниця, 

сл. Новокрасна; 2-га дільниця, сл. Тарасівка; 

3-тя дільниця, слобід Новокрасна, Тарасівка, 

Красна, хуторів Холодне Плесо, Калинівський, 

Калинова Балка, Шаповалівський; 4-та 

дільниця, хут. Шаповалівка)

1835 р. 227

119 Судові справи солдатів Катеринославського 

кірасирського полку, звинувачуваних у 

самовільній відлучці і крадіжках коней, волів, 

майна, грошей, привласненні коштів, 

корчмуванні, втечі, незаконній вирубці лісу

4 серпня 

1834 р. – 

10 січня 

1836 р.

920

120 Журнал вхідних і вихідних документів Комітету 

полкового управління  Катеринославського 

кірасирського полку

1 липня – 

31 грудня

1836 р.

588 Початок див. 

ф. 1325, оп. 2, 

спр. 20

121 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

20 грудня

1836 р.

501

122 Журнал наказів, відданих по округу 

Катеринославського кірасирського полку
1 січня – 

31 грудня

1836 р.

332

123 Журнал наказів, відданих по поселеним 

ескадронам Катеринославського кірасирського 

полку

2 січня – 

5 грудня 

1836 р.

41

124 Справа про покарання дев'ятьох військових 

поселян за відмову орати громадську землю
25 березня – 

15 червня

1836 р.

57

125 Судові справи солдатів Катеринославського 

кірасирського полку, звинувачуваних у втечі, 

крадіжці коней, ненавмисному вбивстві, 

самовільній відлучці і крадіжці майна, 

корчмуванні

12 липня 

1836 р. – 

30 січня 

1837 р.

847
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126 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

22 грудня

1837 р.

393

127 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня

1837 р.

300

128 Справа про покарання рядового Заярного Г. за 

самовільну відлучку і зґвалтування
14 грудня 

1836 р. – 

10 лютого 

1837 р.

5

129 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у корчмуванні, самовільній 

відлучці та крадіжці волів і коней, бійці

3 січня – 

10 червня

1837 р.

805

130 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення

1 січня 

1837 р. – 

1 січня

1838 р.

56

131 Журнал вхідних і вихідних документів Комітету 

1-го кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

30 червня

1838 р.

475

132 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у корчмуванні, втечі, крадіжках 

худоби і грошей, пияцтві, самовільній відлучці 

та лжесвідченні, виготовленні фальшивих 

документів тощо

30 червня – 

29 грудня 

1837 р.

860

133 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
2 січня – 

31 грудня 

1838 р.

418

134 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення "по части строевой"

1 січня – 

31 грудня

1838 р.

279

135 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення "по части поселенной"

5 січня – 

21 грудня

1838 р.

23
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136 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у втечах, крадіжках військового 

майна та худоби, корчмуванні

14 жовтня – 

25 червня 

1838 р.

904

137 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення 3-ї волості 

(1-ша дільниця, сл. Новокрасна; 2-га дільниця, 

сл. Тарасівка; 3-тя дільниця, слобід Красна, 

Тарасівка; 4-та дільниця, слобід Новокрасна, 

Тарасівка, хут. Маньківка)

1838 р. 235

138 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у втечах, крадіжках військового 

майна, корчмуванні

14 червня – 

29 грудня 

1838 р.

660

139 Журнал вхідних і вихідних документів Комітету 

1-го кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

30 червня

1839 р.

724

140 Журнал вхідних і вихідних документів Комітету 

1-го кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 липня – 

31 грудня

1839 р.

626

141 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
2 січня – 

29 грудня

1839 р.

492

142 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня

1839 р.

278

143 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у корчмуванні та втечі

9 січня – 

25 травня

1839 р.

434

144 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у крадіжці майна та коней, 

корчмуванні

24 лютого – 

26 серпня

1839 р.

554

145 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення

1 січня 

1839 р. – 

1 січня 

1840 р.

60
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146 Журнал вхідних і вихідних документів Комітету 

1-го кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

30 червня

1840 р.

675

147 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

31 грудня

1840 р.

489

148 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня

1840 р.

248

149 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у самовільній відлучці, 

лжесвідченні, корчмуванні, крадіжці волів, 

речей і грошей, втечах

23 жовтня 

1838 р. – 

18 листопада 

1840 р.

734

151 Журнал вхідних і вихідних документів Комітету 

1-го кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

30 квітня

1841 р.

613

153 Журнал вхідних і вихідних документів Комітету 

1-го кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 вересня – 

31 грудня

1841 р.

592

154 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

30 грудня 

1841 р.

563

155 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

30 грудня

1841 р.

238

156 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у зґвалтуванні неповнолітньої, 

крадіжці речей, волів, колод з бджолами, купівлі 

краденого, корчмуванні

21 липня 

1840 р. – 

21 березня 

1841 р.

598

157 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у корчмуванні та самовільній 

вирубці лісу

1 грудня 

1837 р. – 

22 грудня 

1841 р.

473
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158 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (1-ша дільниця, 

сл. Новий Катеринославль; 2-га дільниця, 

сл. Новий Катеринославль; 3-тя дільниця, 

сл. Новий Катеринославль, хутори 

Білоцерківський, Гончарівка; 4-та дільниця, 

хутори Гончарівка, Коломийчиха; 5-та дільниця, 

хут. Коломийчиха, сел. Куземівка)

1841 р. 339

159 Черговий рекрутський список військових 

поселян 2-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (1-ша дільниця, 

сл. Нижня Дуванка; 2-га дільниця, сл. Нижня 

Дуванка, сел. Преображенське, 

хут. Наугольнівка; 3-тя дільниця, 

сел. Преображенське, хут. Свистунівка; 4-та 

дільниця, сел. Свистунівка)

1841 р. 218

160 Черговий рекрутський список військових 

поселян 3-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (1-ша дільниця, 

сл. Новокрасна; 2-га дільниця, сл. Тарасівка; 

3-тя дільниця, слобід Тимонове, Тарасівка; 

4-та дільниця, слобід Новокрасна, Тарасівка)

1841 р. 232

161 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення

1 січня 

1841 р. –

1 січня 

1842 р.

50

162 Журнал вхідних і вихідних документів Комітету 

1-го кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

30 квітня

1842 р.

611

163 Журнал вхідних і вихідних документів Комітету 

1-го кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 травня – 

31 серпня

1842 р.

677

164 Журнал вхідних і вихідних документів Комітету 

1-го кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 вересня – 

31 грудня

1842 р.

565
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165 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

31 грудня

1842 р.

441

166 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня

1842 р.

260

167 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у корчмуванні, виготовленні 

фальшивої печатки, перелюбі, продажу чужого 

сіна, крадіжці коней

17 жовтня 

1841 р. – 

8 жовтня 

1842 р.

758

168 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у крадіжці волів і коней, 

збіжжя, церковної пляшки з олією, нанесенні 

побоїв

22 листопада 

1841 р. – 

27 листопада 

1842 р.

832

169 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення

1 січня 

1842 р. – 

1 січня 

1843 р.

40

170 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 6-ї легкої кавалерійської дивізії 

Оренбургського уланського полку

1 січня – 

14 листопада

1842 р.

20

171 Журнал вхідних і вихідних документів Комітету 

1-го кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

30 квітня

1843 р.

674

172 Журнал вхідних і вихідних документів Комітету 

1-го кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 травня – 

31 серпня

1843 р.

689

173 Журнал вхідних і вихідних документів Комітету 

1-го кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 вересня – 

31 грудня

1843 р.

581

174 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

4 грудня

1843 р.

611
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175 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня

1843 р.

284

176 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у бешкетах, корчмуванні, 

крадіжці волів

19 листопада 

1842 р. – 

21 червня 

1843 р.

559

177 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у самовільній вирубці лісу, 

корчмуванні, крадіжках казенного сіна, майна і 

коней, самовільній відлучці і крадіжці грошей та 

речей у начальника 1, 2, 3, 4 кавалерійських 

округів Українського військового поселення 

генерал-майора Піллара фон Пільха

10 червня – 

21 грудня 

1843 р.

569

178 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення

1 січня 

1843 р. – 

1 січня 

1844 р.

40

179 Журнал вхідних і вихідних документів Комітету 

1-го кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

30 квітня

1844 р.

569

180 Журнал вхідних і вихідних документів Комітету 

1-го кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 травня – 

31 серпня

1844 р.

732

181 Журнал вхідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 вересня – 

31 грудня

1844 р.

182

182 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 вересня – 

31 грудня

1844 р.

332

183 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня

1844 р.

288
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26

184 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (1-ша дільниця, 

сл. Новий Катеринославль; 2-га дільниця, 

сл. Новий Катеринославль; 3-тя дільниця, 

сл. Новий Катеринославль, хутори 

Білоцерківський, Гончарівка; 4-та дільниця, 

хутори Гончарівка, Коломийчиха; 5-та дільниця, 

хут. Коломийчиха, сел. Куземівка)

1844 р. 331

185 Черговий рекрутський список військових 

поселян 2-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (1-ша дільниця, 

сл. Нижня Дуванка; 2-га дільниця, сл. Нижня 

Дуванка, сел. Преображенське, 

хут. Наугольнівка; 3-тя дільниця, 

сел. Преображенське, хут. Свистунівка; 4-та 

дільниця, сел. Свистунівка)

1844 р. 237

186 Черговий рекрутський список військових 

поселян 3-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (1-ша дільниця, 

сл. Новокрасна; 2-га дільниця, сл. Тарасівка; 

3-тя дільниця, сл. Красна, Тарасівка; 4-та 

дільниця, сл. Новокрасна, Тарасівка, 

хут. Маньківка)

1844 р. 233

187 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у крадіжці речей і грошей, 

корчмуванні, самовільній відлучці та купівлі 

фальшивих документів

29 вересня 

1843 р. – 

17 травня 

1844 р.

538

188 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у корчмуванні, самовільній 

відлучці та підробці документів, самовільній 

вирубці лісу

26 жовтня 

1843 р. – 

31 жовтня 

1844 р.

516

189 Журнал вхідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня 

1845 р. – 

1 січня

1846 р.

578
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27

190 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

22 грудня

1845 р.

465

191 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

23 грудня

1844 р.

605

192 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня

1845 р.

262

193 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у самовільній відлучці та 

крадіжці коня, корчмуванні, крадіжках грошей і 

волів, втечі з-під арешту та лжесвідченні

30 квітня 

1842 р. – 

17 травня 

1845 р.

789

194 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у корчмуванні, упущенні 

арештанта, самовільній вирубці лісу, крадіжці 

речей і втечі

24 січня – 

15 листопада

1845 р.

644

195 Журнал вхідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня

1846 р.

604

196 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

1 липня 

1846 р.

551

197 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

21 грудня

1846 р.

507

198 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня

1846 р.

250

199 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у корчмуванні, крадіжках коня і 

збіжжя, купівлі крадених коней

28 липня 

1845 р. –

29 квітня 

1846 р.

523
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28

200 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у корчмуванні, крадіжках 

збіжжя і речей

18 грудня 

1845 р. – 

29 листопада 

1846 р.

646

201 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення

1 січня 

1846 р. – 

1 січня 

1847 р.

50

202 Журнал вхідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня

1847 р.

585

203 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

1 липня 

1847 р.

440

204 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

2 липня – 

31 грудня 

1847 р.

388

205 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

31 грудня 

1847 р.

520

206 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня

1847 р.

259

207 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (1-ша дільниця, 

сл. Новий Катеринославль; 2-га дільниця, 

сл. Новий Катеринославль; 3-тя дільниця, 

сл. Новий Катеринославль, 

хут. Білоцерківський; 4-та дільниця, селищ 

Гончарівка, Коломийчиха; 5-та дільниця, 

селищ Куземівка, Коломийчиха)

1847 р. 327
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208 Черговий рекрутський список військових 

поселян 2-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (1-ша дільниця, 

сл. Нижня Дуванка; 2-га дільниця, сл. Нижня 

Дуванка, селищ Преображенське, Наугольнівка; 

3-тя дільниця, селищ Преображенське, 

Свистунівка; 4-та дільниця, сел. Свистунівка)

1847 р. 221

209 Черговий рекрутський список військових 

поселян 3-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (1-ша дільниця, 

сл. Новокрасна; 2-га дільниця, сл. Тарасівка; 

3-тя дільниця, сл. Красна; 4-та дільниця, 

сел. Маньківка)

1847 р. 278

210 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у крадіжках речей, худоби, 

збіжжя, корчмуванні

11 листопада 

1846 р. – 

11 липня 

1847 р.

670

211 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у корчмуванні, самовільній 

вирубці лісу, крадіжках худоби, зловживанні 

службовим становищем

26 березня – 

8 грудня

1847 р.

683

212 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення

1 січня 

1847 р. – 

1 січня 

1848 р.

50

213 Журнал вхідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня

1848 р.

667

214 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

20 грудня 

1848 р.

512

215 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

2 січня – 

31 грудня

1848 р.

226
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30

216 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у корчмуванні, зґвалтуванні, 

втечах, крадіжках різних речей і коней

28 квітня 

1847 р.

721

217 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення

1 січня 

1848 р. – 

1 січня 

1849 р.

50

218 Журнал вхідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня 

1849 р.

628

219 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

2 липня 

1849 р.

460

220 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

2 липня – 

31 грудня

1849 р.

385

221 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня 

1849 р.

187

222 "Прийом" (книга здачі-прийому в 

розпорядження особового складу, будівель, 

речей, амуніції, знарядь праці, коней, архіву 

тощо) 1-го кавалерійського округу Українського 

військового поселення підполковником 

Любовніковим після смерті полковника 

Макарського

30 вересня – 

12 жовтня 

1849 р.

266

223 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у крадіжках провіанту з 

цейхауза, грошей, майна, коней, збіжжя, 

корчмуванні, самовільній відлучці, купівлі 

фальшивих документів

14 вересня 

1848 р. – 

22 листопада 

1849 р.

925

224 Журнал вхідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня 

1850 р.

527
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31

225 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

30 червня 

1850 р.

398

226 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 липня – 

31 грудня 

1850 р.

323

227 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

грудень 

1850 р.

406

228 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня 

1850 р.

184

229 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (1-ша дільниця, 

сл. Новий Катеринославль; 2-га дільниця, 

сл. Новий Катеринославль; 3-тя дільниця, 

сл. Новий Катеринославль, 

хут. Білоцерківський; 

4-та дільниця, селищ Гончарівка, Коломийчиха; 

5-та дільниця, селищ Куземівка, Коломийчиха)

1850 р. 244

230 Черговий рекрутський список військових 

поселян 2-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (1-ша дільниця, 

сл. Нижня Дуванка; 2-га дільниця, сл. Нижня 

Дуванка, селищ Преображенське, Наугольнівка; 

3-тя дільниця, селищ Преображенське, 

Свистунівка; 4-та дільниця, сел. Свистунівка)

1850 р. 224

231 Черговий рекрутський список військових 

поселян 3-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (1-ша дільниця, 

сл. Новокрасна; 2-га дільниця, сл. Тарасівка; 

3-тя дільниця, сл. Тимонове; 4-та дільниця, 

сел. Маньківка)

1850 р. 234
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32

232 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у крадіжках коней і волів, 

різних речей, збіжжя, корчмуванні, перелюбі

15 жовтня 

1849 р. – 

26 листопада 

1850 р.

1105

233 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення

1 січня 

1850 р. – 

1 січня 

1851 р.

50

234 Журнал вхідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня  – 

31 грудня 

1851 р.

656

235 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

3 січня – 

30 червня 

1851 р.

421

236 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 липня – 

31 грудня 

1851 р.

406

237 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня 

1851 р.

138

238 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення

1 січня 

1851 р. – 

1 січня 

1852 р.

50

239 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

4 грудня 

1851 р.

381

240 Журнал вхідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня  – 

31 грудня 

1852 р.

572

241 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

2 січня – 

2 липня 

1852 р.

371

242 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 липня – 

31 грудня 

1852 р.

418
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243 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

29 листопада 

1852 р.

370

244 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня 

1852 р.

142

245 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у богохульстві, крадіжках речей 

і волів, виготовленні фальшивих документів, 

корчмуванні

19 травня 

1849 р. – 

3 травня 

1852 р.

797

246 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення

1 січня 

1852 р. – 

1 січня 

1853 р.

48

247 Журнал вхідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

2 січня  – 

31 грудня 

1853 р.

759

248 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

30 червня 

1853 р.

503

249 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 липня – 

31 грудня 

1853 р.

462

250 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

3 січня – 

30 грудня 

1853 р.

171

251 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у самовільних відлучках, 

крадіжках речей, коней і збіжжя, спробі втечі 

з-під арешту, лжесвідченні, корчмуванні, 

виготовленні фальшивих документів

13 січня 

1852 р. – 

25 травня 

1853 р.

905

252 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у корчмуванні, втечі з-під 

арешту, крадіжці коней, втечах зі служби

31 січня 

1853 р. – 

29 листопада 

1854 р.

974
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253 Черговий рекрутський список військових 

поселян 3-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (1-ша дільниця, 

сл. Новокрасна; 2-га дільниця, сл. Тарасівка; 

3-тя дільниця, слобід Тарасівка, Тимонове; 

4-та дільниця, слобід Тарасівка, Новокрасна, 

сел. Маньківка)

1853 р. 256

254 Справа про будівництво нової кам'яної 

Покровської церкви замість старої дерев'яної в 

сл. Красна

5 січня 

1853 р. – 

11 лютого 

1857 р.

77

255 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення

1 січня 

1853 р. – 

1 січня 

1854 р.

50

257 Журнал вхідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

2 січня  – 

31 грудня 

1854 р.

790

258 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня 

1854 р.

696

259 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

30 жовтня 

1854 р.

138

260 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

29 грудня 

1854 р.

144

261 Книга Комітету 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення для запису 

покарань військових поселян і нижчих чинів

1840 – 

1854 рр.

85

262 Справа про будівництво нової кам'яної 

Георгіївської церкви з дзвіницею в 

сел. Свистунівка 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення (проект, 

план, збір пожертв, кошторисна документація, 

звіт про будівництво)

6 жовтня 

1849 р. – 

22 травня 

1856 р.

410
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263 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення

1 січня 

1854 р. – 

1 січня 

1855 р.

50

264 Журнал вхідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня  – 

31 грудня 

1855 р.

774

265 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

31 грудня 

1855 р.

774

266 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення
1 січня – 

29 вересня 

1855 р.

208

267 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

3 січня – 

24 грудня 

1855 р.

130

268 Судові справи солдатів 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення, 

звинувачуваних у корчмуванні, підпалі, 

неодноразових втечах з місця проживання, 

крадіжці речей, спробі самогубства

23 липня 

1854 р. – 

30 червня 

1855 р.

667

269 Журнал вхідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня  – 

31 грудня 

1856 р.

828

270 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня  – 

31 грудня 

1856 р.

772

271 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

16 січня – 

11 грудня 

1856 р.

101

272 Сімейний список військових поселян 2-ї 

поселеної волості 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення  (сл. Нижня 

Дуванка, селищ Наугольнівка, Преображенськ, 

Свистунівка)

1856 р. 294
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273 Сімейний список військових поселян 3-ї 

поселеної волості 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення  

(слобід Тарасівка, Новокрасна, Тимонове, 

сел. Маньківка)

1856 р. 339

274 Судові справи 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення по 

звинувачуванню у дезертирстві рядових 9-го 

Донського козачого полку, Олонецького 

піхотного полку, лейб-єгерського Бородінського 

Його Величності полку, рекрутів з м. Орел та 

військових поселян

17 квітня 

1851 р. – 

12 вересня 

1856 р.

605

275 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення

1 січня 

1856 р. – 

1 січня 

1857 р.

30

276 Журнал вхідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня  – 

31 грудня 

1857 р.

797

277 Журнал вихідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

1 січня  – 

31 грудня 

1856 р.

521

278 Журнал наказів, відданих по 1-му 

кавалерійському округу Українського 

військового поселення

1 січня – 

29 грудня 

1857 р.

94

279 Справа про формування двох стрілецьких 

дружин з військових поселян 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення (внутрішнє листування, 

відомості, іменні списки військових поселян 

призначених для набору в ополчення тощо)

2 серпня 

1855 р. – 

22 жовтня 

1857 р.

867

280 Справа про виключення з військового відомства 

солдатських синів і кантоністів 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення для приписки у вільний 

податковий стан (листування, рапорти, 

свідоцтва, клопотання про опікунство над 

кантоністами)

23 березня 

1857 р. – 

14 квітня 

1858 р.

891
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281 Судові справи 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення по 

звинувачуванню військових поселян у купівлі 

фальшивих відпускних свідоцтв і втечі з 

родинами у Ставропольську губ., втечах з місця 

проживання за кордон, корчмуванні, крадіжках 

коней і волів

17 липня 

1849 р. – 

18 червня 

1857 р.

933

282 Журнал засідань Комітету 1-го кавалерійського 

округу Українського військового поселення 

(фінансові питання, ремонт упряжі, вирубка лісу 

для потреб округу, видача позик, жалування 

офіцерам і духовенству, купівля медикаментів, 

забезпечення учнів фельдшерської школи, 

покарання військових поселян,  наряди на 

громадські роботи  тощо)

1 січня  – 

31 грудня 

1857 р.

271

283 Прибутково-видаткова книга офіцерської 

допоміжної каси 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення

1 січня 

1857 р. – 

1 січня 

1858 р.

40

284 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (1-ша дільниця, 

сл. Новий Катеринославль); відомість прибуття і 

вибуття осіб, які підлягають рекрутській 

повинності за вересневу третину 1855 р.

1853 р.; 

1855 р.

77

285 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-їпоселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (2-га дільниця, 

сл. Новий Катеринославль)

1853 р. 77

286 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (3-тя дільниця, 

сл. Новий Катеринославль, 

селищ Білоцерківське, Гончарівка)

1853 р. 77
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287 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (4-та дільниця, селищ 

Гончарівка, Коломийчиха)

1853 р. 73

288 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (5-та дільниця, селищ 

Коломийчиха, Куземівка)

1853 р. 48

289 Черговий рекрутський список військових 

поселян 2-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (1-ша дільниця, 

сл. Нижня Дуванка)

1853 р. 63

290 Черговий рекрутський список військових 

поселян 2-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення (2-га дільниця, сл. Нижня 

Дуванка, селищ Наугольнівка, Преображенськ)

1853 р. 57

291 Черговий рекрутський список військових 

поселян 2-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (4-та дільниця, 

сел. Свистунівка)

1853 р. 34

292 Черговий рекрутський список військових 

поселян 3-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення (1-ша дільниця, 

сл. Новокрасна)

1853 р. 62

293 Черговий рекрутський список військових 

поселян 3-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення  (2-га дільниця, 

сл. Тарасівка)

1853 р. 60

294 Черговий рекрутський список військових 

поселян 3-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення (3-тя дільниця, слобід 

Тимонове, Тарасівка)

1853 р. 63
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295 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-ї волості 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення  (1-ша 

дільниця)

1856 р. 65

296 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-ї волості 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення  (2-га 

дільниця)

1856 р. 67

297 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-ї волості 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення  (3-тя 

дільниця)

1856 р. 65

298 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-ї волості 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення  (4-та 

дільниця)

1856 р. 70

299 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-ї волості 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення  (5-та 

дільниця)

1856 р. 81

300 Черговий рекрутський список військових 

поселян 1-ї волості 1-го кавалерійського округу 

Українського військового поселення (14-та 

неповна дільниця)

1856 р. 23

301 Черговий рекрутський список військових 

поселян 2-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення (7-ма дільниця, 

сл. Нижня Дуванка, селищ Наугольнівка, 

Преображенськ)

1856 р. 54

302 Черговий рекрутський список військових 

поселян 2-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення (8-ма дільниця, 

селищ Преображенськ, Свистунівка)

1856 р. 45
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303 Черговий рекрутський список військових 

поселян 3-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення (10-та дільниця, 

сл. Новокрасна)

1856 р.  57

304 Черговий рекрутський список військових 

поселян 3-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення (11-та дільниця, 

сл. Тарасівка)

1856 р. 52

305 Черговий рекрутський список військових 

поселян 3-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення (12-та дільниця, 

слобід Тимонове, Тарасівка)

1856 р. 53

306 Черговий рекрутський список військових 

поселян 3-ї поселеної волості 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення (13-та дільниця, 

сел. Маньківка, слобід Тарасівка, Новокрасна)

1856 р. 56

307 Журнал вхідних документів Комітету 1-го 

кавалерійського округу Українського 

військового поселення

2 січня  – 

12 червня 

1858 р.

105

308 Журнал засідань Комітету полкового управління 

Катеринославського кірасирського полку
22 квітня 

1825 р. – 

31 грудня 

1826 р.

231

309 Судові справи солдатів Катеринославського 

кірасирського полку, звинувачуваних у 

корчмуванні та скотоложництві

24 листопада 

1828 р. – 

23 січня 

1830 р.

463


