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ПЕРЕДМОВА 
 

Військові поселення – особлива система організації війська, яка поєднує 

військову службу з сільськогосподарською працею. 

Створюючи поселення, уряд прагнув скоротити військові витрати та 

ліквідувати рекрутські набори. Ініціатором військових поселень був імператор 

Олександр I. Так, 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. 

За період 1817 – 1825 рр. у Слобідсько-Українській, Херсонській, 

Катеринославській губерніях було поселено 16 кавалерійських полків, що входили 

до групи південних військових поселень. Місцеве управління зосереджувалось у 

штабах, центральне – в Особливому штабі поселених військ, який очолював 

Аракчеєв Олексій Андрійович – генерал, граф, військовий міністр (з 1808 р.), член 

Державної ради, з 1810 р. – голова департаменту військових справ Державної ради 

Російської імперії. 

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 

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. 

                                                 
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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Штаб поселеної кірасирської дивізії чергування перших чотирьох округів 

Українського військового поселення (далі – Штаб) був заснований у м. Чугуїв 

Харківської губ. у 1822 р. 

Після ліквідації військових поселень, фонд Штабу був прийнятий на 

зберігання до окружного архіву Харківського військового округу. Згідно з 

розпорядженням Головного штабу, в 1889 р. фонд передано до Московського 

відділення загального архіву Головного штабу3. 

Наприкінці 1920-х – на початку 1930 рр. з м. Москви до м. Харкова було 

повернено значну кількість фондів, що діяли на території Слобідсько-Української, 

Харківської губерній4. Серед них і фонд Штабу, що надійшов у 1939 р. до 

Державного архіву Харківської області5. 

У 1954 р. фонд було передано до ЦДІА УРСР та прийнято на зберігання під 

номером 13516. Фонд містить документи штабів 1-го, 2-го, 3-го і 4-го 

кавалерійських округів Українського військового поселення. 

Діловодний опис 1, складений у 1864 р. мав ряд недоліків: заголовки 

недостатньо повно розкривали зміст документів; рукописний текст місцями 

нерозбірливий; чорнило майже вицвіло; крайні дати документів визначено 

неточно; опис мав подвійну нумерацію справ – чорнилом та червоним олівцем. 

У 2012 р. проведено науково-технічне удосконалення описів 1, 2, 3 фонду 

1351. У процесі роботи уточнено і перескладено заголовки справ, виявлено та 

уточнено крайні дати та місце події. 

Документи фонду 1351 (оп. 1, 2, 3) хронологічно охоплюють 1822 – 1864 рр. 

Діловодна документація органів управління військовими поселеннями 

дозволяє провести точне датування різних подій, розкриває спосіб управління 

військовими поселеннями. 

Журнали вхідних і вихідних документів Штабу містять резолюції і 

розпорядження полкових і дивізійних командирів, рапорти командирів волостей, 

                                                 
3 Центральний державний історичний архів України, м.Київ (далі – ЦДІАК України), ф. 1351, 
оп. 1, спр. 163, арк. 29 
4 Іванов Є. Українські фонди, перевезені з Москви // Архівна справа. – 1927. – Кн.4. – С.45 
5 ЦДІАК України, справа фонду 1351, т. 1., арк. 1, 3 
6 Там само 
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внутрішні розпорядження з кадрових та господарчих питань, вирішення майнових 

суперечок тощо. 

Окремі справи стосуються будівництва храмів і господарчих споруд, 

заснування шкіл. 

Судові справи військових поселенців показують особливості судочинства у 

військових поселеннях. В них містяться витяги з військового законодавства, 

протоколи допитів, формуляри правопорушників, листування, вироки. Понад 

половина злочинів пов’язано з порушенням горілчаної монополії – на території 

військового поселення дозволено було вживати алкоголь куплений виключно в 

межах поселення. Решта справ стосується крадіжок худоби, речей і втеч. 

Недіючий опис внесено до фонду на правах справи. 

Опис оформлено таким чином: 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. 

 

Провідний науковий співробітник 
відділу довідкового апарату 
та обліку документів         В. О. Ляшенко 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 

 

губ. –  губернія 

ін. – інше 

м. –  місто 

пов. –  повіт 

р. –  ріка 

с. –  село 

св. –  святий, святого 

сл. –  слобода 



№№ 

з/п

Діловод-

ний 

номер

Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.
Примітки

 6

1 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу поселених та резервних 

ескадронів  2-ї кірасирської дивізії

27 березня –

31 грудня 

1822 р.

71

2 Журнал реєстрації наказів Штабу з 

кадрових питань

14 червня – 

31 грудня 

1822 р.

27

4 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 січня – 

30 грудня 

1823 р.

104

5 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

6 січня 

1824 р. – 

1 січня 

1825 р.

181

6 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

30 грудня 

1824 р.

93

7 Журнал реєстрації наказів Штабу з 

кадрових питань

1 січня – 

31 грудня  

1824 р.

82

8 Журнал реєстрації  вихідних документів 

чергування Штабу

2 січня – 

23 грудня  

1824 р.

68

9 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня 

1824 р. – 

30 квітня

1825 р.

172

10 Журнал реєстрації наказів Штабу з 

кадрових питань

6 січня – 

4 грудня 

1825 р.

173

11 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

30 квітня 

1825 р.

78

12 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 травня – 

31 серпня  

1825 р.

193
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13 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

3 вересня – 

31 грудня  

1825 р.

256

14 Рапорти майорів Ляшкова та Беренса про 

надання дозволу  поселянам на заготівлю 

лісу;  заснування комісії військового 

суду  для розгляду справи унтер-офіцера 

Михайлова І. та рядового Дмитрієва П., 

які втекли з гауптвахти тощо

15 липня 

1825 р. – 

31  січня 

1826 р.

35

15 Журнал реєстрації вхідних документів 

Штабу

1 травня – 

31 грудня 

1825 р.

48

16 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 січня – 

31 грудня   

1825 р.

154

17 Журнал реєстрації наказів Штабу з 

кадрових та організаційних питань

1 січня – 

27 грудня 

1826 р.

184

18 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

30 квітня

1826 р.

303

19 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

3 травня – 

31 серпня 

1826 р.

386

20 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 вересня – 

31 грудня 

1826 р.

570

21 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня   

1826 р.

188

22 Журнал реєстрації вхідних документів, 

отриманих з різних полків, на 

переведення нижніх чинів для спільного 

проходження служби з родичами у 

поселених та резервних ескадронах 2-ї 

кірасирської дивізії

1 жовтня 

1825 р. – 

31 серпня 

1826 р.

87
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23 Журнал реєстрації наказів Штабу з 

адміністративних та кадрових питань

7 січня – 

28 грудня  

1827 р.

91

24 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

29 грудня 

1827 р.

197

25 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня 

1827 р.

179

26 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

5 січня – 

30 квітня 

1827 р.

313

27 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 травня – 

31 серпня 

1827 р.

481

28 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 вересня – 

31 грудня 

1827 р.

530

28а Журнал реєстрації документів 

економічної частини Штабу

11 серпня 

1822 р. – 

21 січня 

1826 р.

101

29 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

2 січня – 

31 грудня  

1828 р.

260

30 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

7 січня – 

26 грудня  

1828 р.

104

31 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня 

1828 р.

230

32 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

5 січня – 

30 квітня 

1828 р.

652
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33 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

7 вересня – 

31 грудня  

1828 р.

696

34 Журнал реєстрації вихідних документів 

типографії Штабу

18 липня 

1827 р. – 

31 грудня 

1828 р.

721

35 Журнал реєстрації наказів Штабу  з 

адміністративних та кадрових питань; 

кошториси на продаж продовольчих та 

промислових товарів

5 січня – 

31 грудня 

1829 р.

254

36 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня 

1829 р.

483

37 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

2 січня – 

30 жовтня 

1829 р.

230

38 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

5 січня – 

30 квітня

1829 р.

671

39 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

2 вересня – 

31 жовтня 

1829 р.

362

40 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 листопада – 

31 грудня       

1829 р.

559

41 Журнал реєстрації наказів Штабу з 

адміністративних та кадрових питань

1 січня – 

31 грудня

1830 р.

151

42 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

4 січня – 

28 лютого 

1830 р.

417

43 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 березня – 

30 квітня  

1830 р.

462
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44 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 липня – 

31 серпня  

1830 р.

496

45 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

4 вересня – 

31 жовтня

1830 р.

429

46 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 листопада - 

31 грудня

1830 р.

507

47 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

2 січня – 

31 грудня

1830 р.

385

48 Справа про епідемії  холери у містах 

Старобільськ, Чугуїв Слобідсько-

Української губ.

23 серпня – 

4 грудня

1830 р.

686

49 Журнал реєстрації наказів Штабу з 

адміністративних та кадрових питань

7 січня – 

28 грудня

1831 р.

64

49а Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

30 червня

1831р.

288

49б Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 січня – 

28 лютого

1831 р.

400

49в Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

3 березня – 

30 квітня

1831 р.

454

49г Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 липня – 

31 серпня

1831 р.

443

50 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 вересня – 

31 жовтня

1831 р.

405
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51 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 листопада – 

31 грудня

1831 р.

444

52 Справа про епідемію холери в округах 

Штабу

14 травня – 

2 листопада

1831 р.

566

53 Журнал реєстрації наказів Штабу з 

адміністративних та кадрових питань

8 січня – 

31 грудня

1832 р.

49

54 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1832 р.

530

55 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

3 січня – 

29 лютого

1832 р.

403

56 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

4 березня – 

30 квітня

1832 р.

451

57 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 вересня – 

31 жовтня

1832 р.

367

58 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 листопада – 

31 грудня

1832 р.

534

59 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

2 січня – 

31 грудня

1832 р.

333

60 Справа про захворювання на коросту в 

округах Штабу

6 лютого

1832 р. – 

30 січня

1833 р.

104

61 Справа про ревізію поселян округів 

Штабу

8 січня – 

6 серпня

1832 р.

59
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62 Справи про обвинувачення рядового 

Жадана Г. та барабанщика Білянського І. 

у звільненні з під варти рядового 

Омельченка К.; про покарання жителя 

сл. Краснянка Охтирського пов. 

Слобідсько-Української губ. 

Ведернікова І. за подачу скарги на ім'я 

великого князя Михайла Павловича  

щодо використання поселян на різних 

роботах

5 липня 

1832 р. – 

16 січня

1833 р.

28

63 Рапорти помічника архітектора та  

командира поселених та резервних 

ескадронів Астраханського 

кірасирського полку про  розробку 

крейдяного та бутового каменю в 

сл. Кабанья Куп'янського пов. 

Слобідсько-Української губ.

16 листопада 

1832 р. – 

21 листопада

1833 р.

37

64 Журнал реєстрації наказів Штабу з 

адміністративних та кадрових питань

3 січня – 

22 грудня

1833 р.

49

65 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1833 р.

540

66 Журнал реєстрації  вихідних документів 

чергування Штабу

2 січня – 

28 лютого

1833 р.

448

67 Журнал реєстрації  вихідних документів 

чергування Штабу

1 березня – 

30 квітня

1833 р.

308

68 Журнал реєстрації  вихідних документів 

чергування Штабу

1 травня – 

30 червня

1833 р.

392

69 Журнал реєстрації  вихідних документів 

чергування Штабу

1 липня – 

30 серпня

1833 р.

417

70 Журнал реєстрації  вихідних документів 

чергування Штабу

 4 вересня – 

31 жовтня

1833 р.

347
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71 Журнал реєстрації  вихідних документів 

чергування Штабу

1 листопада – 

31 грудня

1833 р.

391

72 Справа про епідемію холери в округах 

Штабу

12 липня – 

20 листопада

1833 р.

139

73 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

30 грудня

1833 р.

321

75 Справа про неврожай  в округах Штабу 9 серпня 

1833 р. – 

21 травня 

1835 р.

861

76 Справа про звинувачення корнета 

гусарського ерц-герцога Фердинанда 

полку Баранова О. в ухилянні від служби

21 липня 

1833 р. – 

30 листопада 

1834 р.

697

77 Справа про відведення місць під 

будівництво казенних споруд, церков в 

окрузі військового поселення 2-ї 

кірасирської дивізії. Є плани частини 

слобід Ново-Борисоглібськ, Ново-Глухів 

Слобідсько-Української губ.

28 березня 

1831 р. – 

8 жовтня  

1833 р.

159

78 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 січня – 

28 лютого 

1834 р.

329

79 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 березня – 

30 квітня

1834 р.

411

80 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 травня – 

30 червня

1834 р.

336

81 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

3 вересня – 

31 жовтня

1834 р.

248
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82 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

2 листопада – 

31 грудня

1834 р.

268

83 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

1 січня – 

31 грудня

1834 р.

429

84 Справа про заснування богаділень, 

шпиталів в округах Штабу; добування і 

сортування каміння; заборону відпускати 

поселян на заробітки в ін. міста; 

накладання стягнень на рядових тощо

30 червня 

1832 р. – 

12 грудня 

1834 р.

98

85 Журнал вихідних документів 

Генерального штабу

27 липня 

1833 р. – 

30 вересня 

1834 р.

38

85а Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

9 січня – 

31 грудня

1834 р.

33

86 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

1 січня – 

30 червня

1835 р.

600

87 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

1 липня – 

31 грудня

1835 р.

568

87а Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

30 грудня

1835 р.

167

88 Справа про насадження лісів у округах 

Штабу. Є плани ділянок сінокосів, 

слобід Новий Катеринославль, Ново-

Красна Харківської губ. та ін.

30 липня 

1832 р. – 

26 лютого

1836 р.

395

89 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

1 січня – 

30 червня

1836 р.

556
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90 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

2 січня – 

31 грудня

1837 р.

735

91 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

1 січня – 

30 червня

1838 р.

739

92 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

5 січня – 

31 грудня 

1838 р.

828

93 Справа про надання земельних ділянок 

духовенству в округах військових 

поселень 1-ї кірасирської дивізії

10 травня 

1835 р. – 

10 червня

1837 р.

55

94 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

1 січня – 

30 червня

1839 р.

655

95 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

1 липня – 

31 грудня

1839 р.

728

96 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

1 січня – 

30 червня

1840 р.

546

97 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

1 січня – 

30 червня

1841 р.

710

98 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

1 липня – 

31 грудня

1841 р.

677

99 Справа про посів на землях військових 

поселень озимих та ярових зернових 

культур

24 листопада 

1839 р. – 

3 червня

1841 р.

18

100 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

1 січня – 

30 червня

1842 р.

548
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101 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня 

1839 р. – 

31 грудня

1842 р.

449

102 Справа про будівництво церкви у 

с. Караяшнін Старобiльського пов. 

Харківської губ.

22 листопада 

1842 р. – 

19 квітня 

1844 р.

21

103 Справа про будівництво церкви у 

сл. Ново-Борова Старобiльського пов. 

Харківської губ.

12 вересня 

1842 р. – 

19 квітня

1844 р.

21

104 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

1 січня – 

30 червня 

1843 р.

529

105 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

9 лютого – 

31 грудня

1843 р.

703

106 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

28 грудня 

1843 р.

308

107 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

1 січня – 

30 червня 

1844 р.

745

108 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів чергування Штабу

1 липня – 

31 грудня

1844 р.

718

109 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

2 січня – 

31 грудня

1845 р.

590

110 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1845 р.

687

111 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

4 січня – 

31 грудня

1844 р.

331



№№ 

з/п

Діловод-

ний 

номер

Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.
Примітки

 17

112 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1846 р.

665

113 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1846 р.

809

114 Справа про посів зернових культур на 

землях військових поселень

25 травня 

1846 р. – 

10 січня

1848 р.

42

115 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1847 р.

645

116 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

2 січня – 

29 грудня

1847 р.

897

117 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

3 січня 

1846 р. – 

30 грудня

1847 р.

251

118 Справа про епідемію холери в перших 

чотирьох округах Українського 

військового поселення

17 липня 

1847 р. – 

24 квітня

1848 р.

472

119 Справа про обвинувачення командувача 

2-ї волості 3-го кавалерійського округу 

ротмістра Гуровського у зловживаннях  

під час збирання та заготівлі збіжжя; 

будівництво дерев'яної церкви у 

с. Верхньо-Покровське; встановлення 

іконостасу в кам'яній церкві св. Димитрія 

сл. Булавинівка Старобiльського пов. 

Харківської губ.

Є креслення іконостасу

10 січня 

1843 р. – 

9 березня

1849 р.

240

120 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1848 р.

639
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121 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1848 р.

684

122 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів похідної канцелярії 

начальника Штабу

4 березня 

1848 р. – 

13 листопада

1851 р.

95

123 Справа про епідемію холери у 

Харківській губ. та Лохвицькому пов. 

Полтавської губ.

17 квітня – 

5 листопада

1848 р.

1088

124 Справа про перенесення храмів зі слобід 

Ново-Псков та Осинова до с. Рогове; зі 

сл. Ново-Астрахань до с. Ново-Борова 

Старобiльського пов. Харківської губ.

Є генеральний план частини с. Рогове, 

креслення фасаду, профілю церкви

9 листопада 

1847 р. – 

9 січня

1853 р.

212

125 Журнал реєстрації вихідних документів 

Штабу

2 січня – 

30 грудня

1848 р.

74

126 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1849 р.

654

127 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1849 р.

509

128 Справа про обмеження кількості худоби 

у господарствах поселян

6 лютого – 

25 грудня

1849 р.

59

128а Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1850 р.

622

129 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1850 р.

519
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130 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

3 січня 

1849 р. – 

31 грудня

1850 р.

161

131 Справа про епідемію цинги у перших 

чотирьох кавалерійських округах Штабу

11 жовтня 

1848 р. – 

20 липня

1850 р.

989

132 Листування з начальниками округів 

військового поселення, цивільним 

губернатором про порядок утримання 

під вартою старообрядців та сектантів 

під час слідства; відомості про фальшиві 

кредитні білети, опис ознак підробки, 

вилучення їх з обігу

29 березня  

1849 р. – 

13 грудня

1850 р.

62

133 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1851 р.

735

134 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1851 р.

670

135 Справа про протиправне вивезення 

збіжжя до маєтку командира 2-ої волості 

3-го округу ротмістра Богдановича; 

роздачу різним особам хмизу та 

матеріалів із запасів волості; поширення 

розкольництва; втечі поселян тощо

8 травня 

1846 р. – 

11 жовтня

1847 р.

127

136 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1852 р.

772

137 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1852 р.

938

138 Справа про будівництво дерев'яної 

церкви Вознесіння Господнього у 

с. Чебанівка Ізюмського пов.

Харківської губ.

Є план частини с. Чебанівка, план церкви

22 серпня 

1852 р. – 

1 вересня

1853 р.

67
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139 Справа про перебудову дерев'яної церкви 

Покрови Пресвятої Богородиці у 

сл. Красна Харківського пов. і губ.

Є креслення церкви

2 грудня 

1852 р. – 

19 листопада

1853 р.

49

140 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1853 р.

828

141 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня –

31 грудня

1853 р.

1050

142 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

2 січня – 

31 грудня

1853 р.

366

143 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня 

1854 р.

830

144 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1854 р.

914

145 Справа про старообрядців - військових 

поселян.

Є іменні списки старообрядців 1-го 

кавалерійського округу

5 серпня 

1854 р. –

12 лютого

1855 р.

41

146 Справа про будівництво та перебудову 

кам'яних церков у селах Куземівка, 

Свистунівка Куп'янського пов.; слобід 

Попівка, Шульгінка Старобiльського 

пов. Харківської губ. військовими 

поселянами.

Є плани храмів

31 березня 

1850 р. – 

2 жовтня

1855 р.

484

147 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1855 р.

981

148 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1855 р.

1028
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148а Листування Штабу з командирами 

кавалерійських округів з фінансових та 

господарських питань, про формування 

стрілецької дружини, її обмундирування 

і забезпечення зброєю.

Є іменні списки військових поселян

20 вересня 

1855 р. – 

26 січня

1856 р.

1314

149 Справа про набір кантоністів з 

єврейських дітей

1 грудня 

1854 р. – 

29 лютого

1856 р.

559

150 Справа про старообрядців - військових 

поселян.

Є іменні списки старообрядців 2-ї 

волості 1-го кавалерійського округу

18 квітня – 

22 грудня

1855 р.

23

151 Справа про з'ясування причин 

зволікання комісаріатською комісією 

м. Воронеж у фінансовому та 

матеріальному забезпеченні військових 

поселян через відсутність деяких товарів

9 березня – 

30 грудня

1855 р.

42

152 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня –

31 грудня

1856 р.

1176

153 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня –

31 грудня

1856 р.

1294

154 Справа про формування стрілецької 

дружини з військових поселян перших 

чотирьох округів Українського 

військового поселення

31 грудня 

1855 р. – 

30 червня

1856 р.

1063

155 Справа про формування стрілецької 

дружини з військових поселян перших 

чотирьох округів Українського 

військового поселення.

Є іменні списки військових поселян

28 квітня 

1856 р. – 

28 жовтня

1858 р.

772

156 Справа про перебудову церков та споруд 

сл. Єпифанівка Старобільського пов., 

с. Ново-Нікольськ та ін. слобід 

Куп'янського пов. Харківської губ.

27 березня – 

28  серпня

1856 р.

36
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157 Справа про будівництво казенних споруд 

в округах.

Є креслення фасаду водяного млина

6 липня 

1854 р. – 

17 жовтня

1857 р.

868

158 Журнал реєстрації вхідних та вихідних 

документів канцелярії стрілецької 

дружини, сформованої  з військових 

поселян

7 жовтня 

1855 р. – 

26 червня

1857 р.

502

159 Справа про укріплення берегових 

насипів біля мостів р. Красна  у сл. Ново-

Катеринослав Куп'янського пов. 

Харківської губ.

Є план дерев'яного мосту

13 листопада 

1852 р. – 

25 листопада

1855 р.

90

159а Справа про закриття старої дерев'яної 

церкви Вознесіння Господнього у 

сл. Кабанья Куп'янського пов. 

Харківської губ.

17 жовтня 

1853 р. – 

1 жовтня

1856 р.

106

160 Накази та розпорядження з особового 

складу стрілецької дружини 

Харківського рухомого ополчення

8 листопада 

1855 р. – 

17 травня

1856 р.

32

161 Журнал реєстрації вхідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1857 р.

1523

162 Журнал реєстрації вихідних документів 

чергування Штабу

1 січня – 

31 грудня

1857 р.

1519

163 Діловодний опис, складений у 1864 р. 35


