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ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНСЬКА КРЕСЛЯРНЯ 

 

ФОНД № 14 

ОПИС № 1  

справ постійного зберігання  

за 1769-1914 роки 

 

№ 

з/п 
Заголовок справи Крайні дати 

Кіль-

кість 

арку-

шів 

Примітки 

1 2 3 4 5 

1 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення земель 

01 січня  

1769 р. 

13 вересня 

1781 р. 

5 ф/к м/ф
*
 

2 Укази імператриці Катерини ІІ 17 березня 

1775 р. 

12 жовтня 

1783 р. 

47 справа  

у розшуку 

3 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

 

01 лютого 

21 грудня 

1776 р. 

77 ф/к м/ф 

4 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

відставним військовим в Інгульському повіті 

 

24 червня 

1776 р. 

02 вересня 

1783 р. 

28 ф/к м/ф 

5 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення землі полковнику 

Стойкову П.С., план дачі; описи справ, 

переданих із архівів Катеринославської і 

Вознесенської межових експедицій 

 

12 лютого 

1774 р. 

06 червня 

1782 р. 

38 ф/к м/ф 

6 справа знята з обліку 

 

   

7 справа знята з обліку 

 

   

8 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель  

на території колишньої Запорізької Січі, білети 

на право володіння землею 

 

28 лютого 

1776 р. 

липень 

1782 р. 

17 ф/к м/ф 

9 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання прапорщика Кошевського П.  

про відведення земель військовим поселянам 

 

1776 р. 

22 травня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

10 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель 

05 червня 

23 грудня 

32 ф/к м/ф 

                                                 
*
 ф/к м/ф – фонд користування у вигляді мікрофільму 
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 1776 р. 

11 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель, 

білети на право володіння землею 

 

24 квітня 

1764 р. 

серпень 

1782 р. 

21 ф/к м/ф 

12 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель, 

білети на право володіння землею 

 

01 липня 

1776 р. 

09 вересня 

1781 р. 

14 ф/к м/ф 

13 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відмежування земель, 

білети на право володіння землею 

 

05 липня 

1776 р. 

09 травня 

1782 р. 

17 ф/к м/ф 

14 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення землі 

офіцерам пікінерних полків 

 

21 червня 

1776 р. 

21 червня 

1782 р. 

20 ф/к м/ф 

15 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель 

 

29 липня 

1776 р. 

03 квітня 

1783 р. 

16 ф/к м/ф 

16 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорт межувальника про відмежування землі 

під будівництво Михайлівської церкви  

в сл. Пантазіївка Єлисаветградського повіту 

секунд-майора Пантазія  

 

вересень 

1778 р. 

18 червня 

1779 р. 

3 ф/к м/ф 

17 Клопотання офіцерів, рапорти межувальників 

про відведення земель на території колишньої 

Запорізької Січі 

02 квітня 

1776 р. 

14 березня 

1777 р. 

42 ф/к м/ф 

18 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель  

в Єлисаветградському повіті 

 

червень 

1776 р. 

05 листопада 

1780 р. 

17 ф/к м/ф 

19 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель  

на території колишньої Запорізької Січі 

 

03 липня 

1776 р. 

12 січня 

1782 р. 

11 ф/к м/ф 

20 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель  

в Новопавлівському повіті; план землі 

військових поселень Костянтинівське, 

Олександрівське та Скаржинського П.М. 

 

12 липня 

1776 р. 

14 березня 

1783 р. 

24 ф/к м/ф 

21 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель 

 

березень 

1776 р. 

18 травня 

1784 р. 

17 ф/к м/ф 

22 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

12 травня – 

25 жовтня 

28 ф/к м/ф 
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 1777 р. 

23 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель, 

білети на право володіння землею 

 

26 червня 

1776 р. 

09 грудня 

1777 р. 

40 ф/к м/ф 

24 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель; 

описи справ херсонського повітового землеміра 

 

09 липня 

1776 р. 

29 квітня 

1782 р. 

18 ф/к м/ф 

25 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

відставним військовим, повернення розданих 

земель у казенне відомство 

 

23 травня 

29 листопада 

1777 р. 

32 ф/к м/ф 

26 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення земель поміщикам 

24 травня 

15 грудня 

1777 р. 

16 ф/к м/ф 

27 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

поміщикам 

 

01 квітня 

1777 р. 

23 березня 

1783 р. 

11 ф/к м/ф 

28 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення земель; план землі 

села Костянтинівка Олександрійського повіту 

підполковника Марковича А.К. 

 

08 червня 

1777 р. 

14 червня 

1827 р. 

27 ф/к м/ф 

29 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів, рапорти межувальників 

про відведення земель, білети на право 

володіння землею 

 

травень 

1776 р. 

09 жовтня 

1782 р. 

33 ф/к м/ф 

30 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

 

березень  

07 вересня 

1777 р. 

 

35 ф/к м/ф 

31 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

Херсонського губернського правління  

про відведення і межування земель 

 

12 вересня 

1775 р. 

19 серпня 

1810 р. 

30 ф/к м/ф 

32 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення земель у Херсонській провінції, 

білети на право володіння землею 

 

16 жовтня 

1775 р. 

08 жовтня 

1778 р. 

26 ф/к м/ф 

33 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів пікінерних полків  

про відведення земель під заселення 

іноземними поселенцями 

 

30 травня 

1779 р. 

березень 

1784 р. 

24 ф/к м/ф 

34 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель  

у Єлисаветградському повіті  

22 березня 

1778 р. 

24 травня 

19 ф/к м/ф 
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 1783 р. 

35 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення землі 

секунд-майору Ларію П.С., його білет на право 

володіння землею 

 

30 березня 

1778 р. 

20 червня 

1782 р. 

13 ф/к м/ф 

36 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів, рапорти межувальників 

про відведення земель; план землі казенної 

слободи Плоска Крюківського повіту 

 

28 вересня 

1777 р. 

24 лютого 

1783 р. 

47 ф/к м/ф 

37 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення землі 

князю Баратову С.Ю. в Інгульському  

та Новопавлівському повітах; плани 

відмежованої під будівництво церкви землі 

княгині Баратової У.І., землі майора Лепехіна І. 

в Ольвіопольському повіті 

 

26 квітня 

17786 

вересня 

1782 р. 

30 ф/к м/ф 

38 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів, рапорти межувальників 

про відведення земель 

 

березень 

1778 р. 

21 грудня 

1782 р. 

45 ф/к м/ф 

39 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення землі фабриканту Поповичу М. 

у Новомиргородському повіті 

 

05 червня 

1778 р. 

16 вересня 

1782 р. 

13 ф/к м/ф 

40 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

 

28 квітня 

1775 р. 

18 лютого 

1783 р. 

27 ф/к м/ф 

41 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення землі генерал-майору 

Ржевському С.М. у Херсонському повіті 

 

09 липня 

1778 р. 

10 листопада 

1780 р. 

7 ф/к м/ф 

42 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель  

в Ольвіопольському повіті 

 

13 липня 

1778 р. 

11 грудня 

1780 р. 

7 ф/к м/ф 

43 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення земель 

 

25 січня 

1778 р. 

31 серпня 

1782 р. 

10 ф/к м/ф 

44 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель 

01 березня 

1778 р. 

04 листопада 

1781 р. 

10 ф/к м/ф 

45 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання осадчих Губи С. і Кравченка С. про 

заселення слободи Губівка Єлисаветградського 

повіту 

29 липня 

1776 р. 

26 червня 

1780 р. 

4 ф/к м/ф 
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46 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення землі 

прапорщику Симонову П. в Інгульському повіті 

 

25 квітня 

1778 р. 

серпень 

1781 р. 

7 ф/к м/ф 

47 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення земель 

 

03 травня  

07 червня 

1778 р. 

2 ф/к м/ф 

48 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель 

25 січня 

1778 р. 

23 березня 

1783 р. 

16 ф/к м/ф 

49 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення землі вахмістру Грекову П.  

на землях колишньої Запорізької Січі 

 

02 травня 

1778 р. 

14 червня 

1782 р. 

4 ф/к м/ф 

50 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення земель; план земельних дач 

поміщиків Баратової У.І., Булацеля А.Г., 

Соколових Г.А. та О.Л. в Інгульському повіті 

 

14 липня 

1778 р. 

15 липня 

1782 р. 

32 ф/к м/ф 

51 Копії указів Сенату, пропозицій азовського 

губернатора про порядок землекористування  

і сплати земельного податку в Азовській, 

Новоросійській губерніях і Таврійській області; 

статистичні відомості Новоросійської казенної 

палати про поміщицькі земельні дачі по повітах 

Новоросійської губернії 

 

1796- 

1800 рр. 

198 ф/к м/ф  

відомості 

містять дані 

про 

відведення  

й заселення 

земель 

протягом 

1761-1799 рр.  

52 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

 

05 вересня 

1779 р. 

21 вересня 

1782 р. 

47 ф/к м/ф 

53 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель, 

підготовку переселення казенних селян; рапорт 

губернського прокурора про становище 

казенних і військових поселян у губернії 

 

22 квітня 

1779 р. 

15 вересня 

1783 р. 

72 ф/к м/ф 

54 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів пікінерних полків, рапорти 

межувальників про відведення земель, білети  

на право володіння землею; план частини 

острова княгині Баратової Г.Г. на р. Велика 

Вись в Ольвіопольському повіті 

 

14 березня 

1779 р. 

1782 р. 

39 ф/к м/ф 

55 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

 

02 червня 

1778 р. 

21 червня 

1780 р. 

54 ф/к м/ф 

56 Документи (укази, рапорти, польові журнали) 26 листопада 21 ф/к м/ф 
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про розмежування земель князів 

Любомирського Й. та Понятовського С. 

1779 р. 

02 лютого 

1784 р. 

57 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про визнання за єлисаветградським купцем 

Цибульським Є. права власності на землю  

в Інгульському повіті 

 

09 серпня 

1779 р. 

19 травня 

1780 р. 

3 ф/к м/ф 

58 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

 

11 вересня 

1779 р. 

14 травня 

1782 р. 

6 ф/к м/ф 

59 Указ Новоросійської губернської канцелярії про 

повернення у казенне відомство землі поручика 

Абрамова в Інгульському повіті 

 

30 жовтня 

1779 р. 

3 ф/к м/ф 

60 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відмежування землі поміщикам у 

Єлисаветградському повіті, копіювання карти 

Єкатерининського повіту 

 

18 травня 

23 грудня 

1779 р. 

7 ф/к м/ф 

61 Указ Новоросійської губернської канцелярії  

про відведення землі вахмістру Моісєєву В.Д.  

в Інгульському повіті 

 

19 листопада 

1779 р. 

2 ф/к м/ф 

62 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

пропозиція Новоросійської межової експедиції, 

рапорти межувальників про відмежування 

земель генерал-поручика Ганнібала І.А.  

та церковнослужителів церкви в його 

селі Білозерка Херсонського повіту 

 

10 серпня 

1780 р. 

20 грудня 

1782 р. 

15 ф/к м/ф 

63 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

ордери, клопотання прапорщика Макалюги А. 

про відведення йому землі  

в Єлисаветградському повіті, плани дачі 

 

26 червня 

1779 р. 

30 травня 

1784 р. 

32 ф/к м/ф 

64 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорт межувальника про відведення землі 

підпоручику Воробйову в Ольвіопольському 

повіті 

 

12 червня 

1779 р. 

27 лютого 

1780 р. 

4 ф/к м/ф 

65 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів, рапорти межувальників 

про відведення земель 

 

17 вересня 

1779 р. 

05 липня 

1782 р. 

48 ф/к м/ф 

66 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель  

під заселення іноземними поселенцями 

 

06 березня 

1780 р. 

30 листопада 

1783 р. 

27 ф/к м/ф 

67 Укази Новоросійської губернської канцелярії 16 вересня 19 ф/к м/ф 
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про відведення землі поміщикам в Інгульському 

повіті 

1777 р. 

19 вересня 

1782 р. 

68 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

ордери, рапорти землемірів про відведення 

земель, підготовку та проведення 

демаркаційних робіт на російсько-польському 

кордоні між Дніпром і Бугом 

 

05 червня 

1780 р. 

23 вересня 

1782 р. 

67 ф/к м/ф 

69 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

ордери, рапорти межувальників про відведення 

земель 

 

23 травня 

1780 р. 

03 серпня 

1781 р. 

59 ф/к м/ф 

70 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення земель, білети на право 

володіння землею 

 

29 жовтня 

1780 р. 

14 січня 

1789 р. 

23 ф/к м/ф 

71 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

ордери, рапорти межувальників про відведення 

земель 

 

30 січня 

1780 р. 

20 жовтня 

1781 р. 

22 ф/к м/ф 

72 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення земель 

 

22 травня 

1780 р. 

20 травня 

1784 р. 

36 ф/к м/ф 

73 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель  

у Кизикерменському і Херсонському повітах, 

білети на право володіння землею 

 

березень 

1780 р. 

24 липня 

1783 р. 

27 ф/к м/ф 

74 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів, рапорти межувальників 

про відведення і відмежування земель, 

переселення державної слободи Гончарна 

Єлисаветградського повіту 

 

12 вересня 

1777 р. 

25 червня 

1782 р. 

31 ф/к м/ф 

75 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель 

14 лютого 

1780 р. 

08 лютого 

1783 р. 

26 ф/к м/ф 

76 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

 

23 липня 

1780 р. 

26 січня 

1782 р. 

20 ф/к м/ф 

77 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

ордери межувальникам про відведення землі 

поміщикам 

28 червня 

1779 р. 

29 квітня 

1783 р. 

32 ф/к м/ф 

78 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

 

12 травня 

1780 р. 

29 листопада 

27 ф/к м/ф 
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1783 р. 

79 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

доповідні записки Новоросійської межової 

експедиції, відомості про переселення 

державних селян із Єлисаветградської провінції 

у Херсонську; план урочища Широка Балка 

Херсонського повіту 

 

18 серпня 

1780 р. 

28 січня 

1782 р. 

21 ф/к м/ф 

80 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання прапорщика Волкова Д. про 

відведення землі в Кизикерменському повіті 

 

23 березня 

1781 р. 

22 лютого 

1782 р. 

4 ф/к м/ф 

80а Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

 

11 травня 

1780 р. 

21 березня 

1783 р. 

27 ф/к м/ф 

81 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

 

24 січня  

23 грудня 

1781 р. 

 

20 ф/к м/ф 

82 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

відомості про відведення земель 

 

01 березня 

1781 р. 

01 лютого 

1783 р. 

18 ф/к м/ф 

83 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

 

19 березня 

1781 р. 

23 жовтня 

1781 р. 

16 ф/к м/ф 

84 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

пропозиції Новоросійської межової експедиції, 

рапорти межувальників про відведення 

і відмежування земель 

 

14 червня 

1781 р. 

25 вересня 

1781 р. 

26 ф/к м/ф 

85 Документи (укази, ордери, відомості) про 

відведення землі шведським і корсиканським 

переселенцям у Кизикерменському повіті, 

чисельність населення, кількість землі казенних 

сіл Ольвіопольського, Херсонського повітів 

 

30 серпня 

1781 р. 

10 травня 

1784 р. 

21 ф/к м/ф 

86 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель у 

Новопавлівському повіті 

 

28 вересня  

06 листопада 

1781 р. 

 

16 ф/к м/ф 

87 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

ордери, рапорти межувальників про відведення 

землі поміщикам 

01 квітня 

1781 р. 

29 листопада 

1783 р. 

21 ф/к м/ф 

88 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти землемірів і межувальників про стан 

межування в губернії; відомості про відведені 

землі в Ольвіопольському повіті 

15 червня 

1781 р. 

11 березня 

1783 р. 

56 ф/к м/ф 
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89 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

довідки, відомості про відведення земель  

в Єлисаветградському та Інгульському повітах 

 

02 червня 

1781 р. 

10 травня 

1783 р. 

19 ф/к м/ф 

90 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

ордери на відведення земель  

у Кизикерменському та Новопавлівському 

повітах 

  

24 листопада 

1781 р. 

вересень 

1783 р. 

22 ф/к м/ф 

91 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

ордери на відведення земель; план землі 

військового поселення Бобринець 

Новопавлівського повіту 

 

28 серпня 

24 вересня 

1781 р. 

18 ф/к м/ф 

92 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

 

14 серпня 

1781 р. 

18 лютого 

1783 р. 

32 ф/к м/ф 

93 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорт межувальника про відведення землі 

капітанші Радойчиній П.С. у Крюківському 

повіті, план дачі 

 

11 жовтня 

1781 р. 

11 липня 

1782 р. 

7 ф/к м/ф 

94 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель; 

плани землі військового поселення Дмитрівка, 

поміщицьких дач Єлисаветградського повіту 

 

04 січня 

1781 р. 

10 січня 

1782 р. 

21 ф/к м/ф 

95 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель  

в Ольвіопольському повіті 

 

17 червня 

1781 р. 

28 лютого 

1782 р. 

20 ф/к м/ф 

96 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів, ордери на відведення 

земель у Новопавлівському повіті 

 

11 червня  

21 червня 

1781 р. 

14 ф/к м/ф 

97 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

про відведення земель у Крюківському  

і Новопавлівському повітах; плани земель 

військового поселення Єврейське, поміщиків 

Астаф'єва Л.О., Закревського Ф.І.  

 

31 серпня 

1781 р. 

29 квітня 

1782 р. 

22 ф/к м/ф 

98 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

 

09 листопада 

1781 р. 

31 серпня 

1783 р. 

21 ф/к м/ф 

99 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення земель у Кизикерменському 

повіті, плани земель військових і державних 

слобод повіту 

01 квітня 

грудень 

1781 р. 

40 ф/к м/ф 
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100 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання офіцерів про відведення земель 

 

05 лютого 

1781 р. 

05 березня 

1784 р. 

18 ф/к м/ф 

101 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

під військові поселення 

 

21 лютого 

31 травня 

1782 р. 

4 ф/к м/ф 

102 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорт межувальника про відведення земель 

церковнослужителям 

 

21 вересня 

1782 р. 

09 вересня 

1783 р. 

5 ф/к м/ф 

103 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення земель у Новопавлівському 

повіті; відомості про відведені поміщикам землі 

у Єлисаветградському і Крюківському повітах 

 

03 червня 

1781 р. 

10 червня 

1783 р. 

18 ф/к м/ф 

104 Межова книга земельної дачі м. Херсон 18 серпня 

1782 р. 

6 ф/к м/ф 

105 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення землі поміщикам у 

Новопавлівському повіті 

30 червня 

1782 р. 

29 травня 

1783 р. 

6 ф/к м/ф 

106 Указ Новоросійської губернської канцелярії про 

відведення землі полковому квартирмейстеру 

Чоглокову Є. в Саксаганському повіті 

 

20 травня 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

107 Клопотання архимандрита Києво-Печерської 

лаври Зосими, ордер новоросійського генерал-

губернатора земському комісару про відведення 

землі під лаврську пасіку в Єлисаветградському 

повіті 

 

1782 р. 4 ф/к м/ф 
є копія 

документа  

за 1756 р. 

 

 

108 Указ Новоросійської губернської канцелярії про 

відмежування землі підполковника Стойкова в 

Інгульському повіті 

 

20 липня 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

109 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі капітана 

Золотарьова в Інгульському повіті 

 

25 червня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

110 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

відомості про поміщицькі землі та чисельність 

кріпосних селян у Єлисаветградському повіті 

 

26 квітня 

1782 р. 

12 ф/к м/ф 

111 Указ Новоросійської губернської канцелярії  

про відведення землі прапорщику 

Бородичеву С. у Херсонському повіті 

 

18 червня 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

112 Указ Новоросійської губернської канцелярії  07 червня 2 ф/к м/ф 
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про відведення землі секунд-майору Палалову  

в Новопавлівському повіті 

 

1782 р. 

113 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення землі 

поміщицям Ушаковим у Херсонському повіті 

 

18 березня 

1782 р. 

15 квітня 

1784 р. 

18 ф/к м/ф 

114 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі 

церковнослужителям церкви Чорноташлицького 

шанця Ольвіопольського повіту 

 

28 лютого 

1782 р. 

4 ф/к м/ф 

115 Указ Новоросійської губернської канцелярії  

про відведення землі прапорщику Лупулову І.С. 

в Інгульському повіті 

 

31 травня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

116 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відведення землі прапорщику 

Созонову І.В. в Єлисаветградському повіті 

 

29 вересня  

жовтень 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

117 Указ Новоросійської губернської канцелярії  

про відведення землі прапорщику 

Казаринову М.П. в Єлисаветградському повіті 

 

29 вересня  

жовтень 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

118 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відведення землі ротмістрші Авциній 

в Саксаганському повіті 

 

23 травня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

119 Указ Новоросійської губернської канцелярії  

про відведення землі полковнику Соколову  

в Інгульському повіті 

 

20 травня 

1782 р. 

1 ф/к м/ф 

120 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

клопотання майора Патріна М.С., листування  

з земським комісаром Ольвіопольського повіту 

про повернення землі Патріна у казенне 

відомство і відведення навзамін іншої ділянки 

в Ольвіопольському повіті 

 

08 березня  

29 вересня 

1782 р. 

6 ф/к м/ф 

121 Указ Новоросійської губернської канцелярії  

про відведення землі майору фон Транзе І.К. 

в Єлисаветградському повіті 

 

20 вересня 

1782 р. 

01 травня 

1783 р. 

4 ф/к м/ф 

122 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відведення землі сотнику 

Волковняку І. в Новопавлівському повіті 

 

29 вересня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

123 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення землі майору Патріну М.С.  

в Ольвіопольському повіті 

 

04 серпня  

22 серпня 

1782 р. 

 

4 ф/к м/ф 
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124 Указ Новоросійської губернської канцелярії  

про обмежування земель офіцерів  

у Єлисаветградському і Крюківському повітах, 

реєстр обмежованих земель 

 

13 жовтня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

125 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення земель 

23 грудня 

1782 р. 

30 червня 

1783 р. 

8 ф/к м/ф 

126 Указ Новоросійської губернської канцелярії  

про відведення землі прапорщику Боянову Ф.; 

білет капітана Антонова Г. на право володіння 

землею 

 

червень  

1780 р. 

26 січня  

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

127 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі поручика Алєєва І. 

в Інгульському повіті 

 

29 вересня 

жовтень 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

128 Запити установ і партикулярних осіб  

у Новоросійську межову екпедицію  

про можливість відведення земель 

 

22 лютого 

14 грудня 

1782 р. 

15 ф/к м/ф 

129 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відмежування землі майора Мажарова М.  

в Єлисаветградському повіті 

 

травень 

1781 р. 

29 квітня 

1783 р. 

8 ф/к м/ф 

130 Указ Новоросійської губернської канцелярії  

про відмежування землі прапорщика Степанова 

в Єлисаветградському повіті 

 

31 травня 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

131 Указ Новоросійської губернської канцелярії  

про відмежування землі прапорщика Юрашева  

в Новопавлівському повіті 

 

06 травня 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

132 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відведення землі поручику 

Шидянському в Новопавлівському повіті 

 

14 червня 

1782 р. 

4 ф/к м/ф 

133 Указ Новоросійської губернської канцелярії  

про відмежування землі капітана Антонова  

в Єлисаветградському повіті 

 

21 червня 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

134 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення землі генерал-майору князю 

Вяземському А.І. в Кизикерменському  

і Новопавлівському повітах, бригадиру князю 

Шаховському в Кизикерменському  

і Херсонському повітах 

 

24 листопада 

1781 р. 

04 червня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

135 Указ Новоросійської губернської канцелярії  

про відведення землі капітану Нікориці  

13 вересня 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 
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в Новопавлівському повіті 

 

136 Листування зі Слов'янською провінційною 

канцелярією про діяльність повіреного генерала 

Архарова М.П. на його земельній дачі  

в Кизикерменському повіті 

 

20 лютого 

18 травня 

1782 р. 

5 ф/к м/ф 

137 Ордер новоросійського генерал-губернатора, 

рапорт землеміра про позначення місць  

ля спорудження прикордонних форпостів  

на кордоні з Польською Україною 

 

28 травня 

02 липня 

1782 р. 

4 ф/к м/ф 

138 Указ Новоросійської губернської канцелярії  

про відведення землі раднику Гібалу  

в Кизикерменському повіті 

 

20 травня 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

139 Пропозиція новоросійського генерал-

губернатора про розгляд скарги вахмістра 

Апостолова на дії межувальника 

 

21 лютого 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

140 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників про відведення  

і відмежування земель 

16 березня 

1782 р. 

25 травня 

1783 р. 

8 ф/к м/ф 

141 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорт межувальника про відмежування землі 

майора Титова Є.А. 

 

16 вересня 

1782 р. 

05 травня 

1783 р. 

5 ф/к м/ф 

142 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі офіцерам 

Баратовим в Ольвіополсьькому повіті 

 

18 липня 

1782 р. 

28 січня 

1783 р. 

3 ф/к м/ф 

143 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відведення землі кадету Чернікову І.М. 

в Ольвіопольському повіті 

 

16 вересня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

144 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі  

для Воскресенської (Переволочанської) церкви 

в м. Кизикермен 

 

16 грудня 

1782 р. 

4 ф/к м/ф 

145 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відведення землі полковнику 

Вукотичу П. у Новопавлівському повіті 

 

31 серпня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

146 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відведення землі прапорщику 

Ружичу І. у Новопавлівському повіті 

 

11 липня 

1782 р. 

4 ф/к м/ф 

147 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі провіантмейстера 

26 липня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 
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Чайшева 

 

148 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі купця 

Масленикова І. в Єлисаветградському повіті 

 

29 липня 

1782 р. 

4 ф/к м/ф 

149 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі поручика 

Саренкова Ю. в Єлисаветградському повіті 

 

18 липня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

150 Пропозиція Новоросійської губернської 

канцелярії, рапорт межувальника про 

відмежування землі військового поселення 

Олександрівське Новопавлівського повіту 

 

02 червня 

02 січня 

1782 р. 

5 ф/к м/ф 

151 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відведення землі полковнику 

Мейндорфу К.І. 

 

21 червня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

152 Наказ Новоросійського губернатора, рапорт 

Інгульського повітового земського 

комісарського правління, ордер на 

відмежування землі військовим поселенням 

Верблюжка і Куцівка  

 

02 червня 

09 червня 

1782 р. 

4 ф/к м/ф 

153 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорт межувальника про відмежування землі 

майора Александрова І. 

 

13 жовтня 

1782 р. 

4 ф/к м/ф 

154 Указ Новоросійської губернської канцелярії про 

відведення землі кадету Змунчилі Р.Ф. 

 

14 січня  

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

155 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальника, картографічні відомості 

про відведення землі князю В’яземському О.О. 

 

08 червня 

21 червня 

1782 р. 

8 ф/к м/ф 

156 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відведення землі полковнику Іваненку 

 

25 червня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

157 Указ Новоросійської губернської канцелярії про 

відведення землі президенту 

Єлисаветградського магістрату Шульгіну 

 

03 червня 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

158 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відведення землі майору Герарду А.  

Кизиверменському повіті 

 

20 травня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

159 Клопотання, ордер на відведення землі 

вахмістру Моренцу М. 

червень 

18 вересня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

160 Указ Новоросійської губернської канцелярії про 22 лютого 5 ф/к м/ф 



15 

 

відведення землі капітану Нелідову  

в Новопавлівському повіті, план дачі 

1782 р. 

24 липня 

1783 р. 

161 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відведення землі полковнику Соколову 

 

08 березня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

162 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відведення землі лікарю фон 

Шейнфогелю К. 

 

12 вересня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

163 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальника, картографічні відомості 

про відведення землі генерал-майору 

Безбородьку О.А. 

 

квітень 

21 червня 

1782 р. 

8 ф/к м/ф 

164 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорт межувальника про відведення землі 

поручику Гроєросулову, план дачі 

 

04 червня 

7 вересня 

1782 р. 

5 ф/к м/ф 

165 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорт межувальника про відведення землі  

під церкву с. Андріївка Ольвіопольського 

повіту, план дачі 

 

08 серпня 

14 грудня 

1782 р. 

6 ф/к м/ф 

166 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальників, підписки державних 

поселян та поміщиків на відмежуванні земель 

князя Любомирського К. після встановлення 

кордону з Польською Україною 

 

11 листопада 

1782 р. 

11 травня 

1784 р. 

34 ф/к м/ф 

167 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відведення землі прапорщику 

Чернопольському А. 

 

16 листопада 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

168 Указ Новоросійської губернської канцелярії про 

відмежування землі дівиці Екскузовичевої У. 

 

29 вересня 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

169 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі прапорщика 

Мурзакова Г. 

 

21 вересня 

1782 р. 

4 ф/к м/ф 

170 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі майора Ісаєва І. 

 

14 липня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

171  Клопотання, указ Новоросійської губернської 

канцелярії, довідка Крюківської повітової 

земської експедиції про відмежування землі 

підполковниці Золотницької У. 

 

15 березня 

15 липня 

1782 р. 

4 ф/к м/ф 

172 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі підполковника 

20 травня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 
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Германа 

 

173 Указ Новоросійської губернської канцелярії про 

відмежування землі капітана Антонова Г. 

 

18 червня 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

174 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі майора Лобанова 

 

08 липня  

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

175 Клопотання, указ Новоросійської губернської 

канцелярії, білет майора Букинського С. на 

володіння землею 

16 квітня 

1780 р. 

13 червня 

1782 р. 

8 ф/к м/ф 

176 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі підполковниці 

Серезлієвої Г. 

 

20 травня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

177 Клопотання громади Мартоніського шанця, 

рапорти межувальників, земського комісара 

Ольвіопольського повіту про вирішення 

земельної суперечки громади з Сербським 

гусарським полком  

 

23 травня 

1 серпня 

1782 р. 

9 ф/к м/ф 

178 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відведення землі майора Ларія С. 

 

14 липня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

179 Клопотання, указ Новоросійської губернської 

канцелярії, рапорт межувальника про 

відмежування землі майора Мажарова М. 

 

12 липня 

11 листопада 

1782 р. 

7 ф/к м/ф 

180 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордери, рапорти межувальників, картографічні 

відомості про відмежування землі княгині 

В’яземської О.М. 

 

28 січня 

04 вересня 

1782 р. 

20 ф/к м/ф 

181 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі дівиці 

Гур’євої Д.В. 

 

30 липня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

182 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі колезького асесора 

Римші 

 

08 липня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

183 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі поручика 

Ристича В. 

 

серпень 

вересень 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

184 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі полковника 

Вукотича П. 

 

17 серпня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

185 Документи (укази, ордери, листування) про 14 липня 42 ф/к м/ф 
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відведення й відмежування земельних дач 1782 р. 

1834 р. 

186 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі прапорщика 

П’ятецького А. 

20 травня 

1782 р. 

16 травня 

1783 р. 

3 ф/к м/ф 

187 Указ Новоросійської губернської канцелярії про 

відведення землі прапорщику Стоєлу 

 

31 травня 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

188 Указ Новоросійської губернської канцелярії про 

відведення землі помічнику межової експедиції 

Волошкевичу М. 

 

20 травня 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

189 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

рапорти межувальника, картографічні відомості 

про відведення землі колезькому асесору 

Якушкіну І.О. 

 

26 травня 

1782 р. 

березень 

1783 р. 

8 ф/к м/ф 

190 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі капітана 

Бахметьєва 

 

30 травня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

191 Указ Новоросійської губернської канцелярії про 

відведення землі підпоручику Цибульському А., 

білет на володіння землею 

 

29 листопада 

1779 р. 

28 лютого 

1782 р. 

4 ф/к м/ф 

192 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

про відведення землі прапорщику 

межувальнику Гулевичу Я.Г. 

 

23 лютого 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

193 Клопотання підполковника Чуровського Г.  

про відведення землі 

 

10 березня 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

194 Документи (укази, рапорти, клопотання) про 

повернення землі капітану Бурцеву М.  

02 вересня 

1782 р. 

29 липня 

1783 р. 

16 ф/к м/ф 

195 Документи (укази, клопотання, рапорти)  

про відведення землі підпоручику Новаковичу І. 

27 липня 

1782 р. 

29 квітня 

1783 р. 

8 ф/к м/ф 

196 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі Апостолова 

 

14 липня 

1782 р. 

4 ф/к м/ф 

197 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

про відмежування землі майора Екскузовича 

 

16 листопада 

1782 р. 

2 ф/к м/ф 

198 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі капітана 

Карбовського О.І. 

 

30 липня 

серпень  

1782 р. 

3 ф/к м/ф 
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199 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відведення землі капітану Бикову В. 

 

11 липня 

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

200 Указ Новоросійської губернської канцелярії, 

ордер на відмежування землі кадетів  

Буличів В. і Г. 

 

30 липня 

серпень  

1782 р. 

3 ф/к м/ф 

201 Указ Новоросійської губернської канцелярії  

про відведення й відмежування земельних дач 

офіцерів 

 

01 травня  

01 червня 

1783 р. 

29 ф/к м/ф 

202 Документи (указ, рапорти, клопотання) 

відведення й відмежування земельних дач 

офіцерів 

 

24 травня 

07 серпня 

1783 р. 

29 ф/к м/ф 

203 Межова книга земельної дачі с. Микитівка 

Тираспольського повіту 

  

16 червня 

1804 р. 

9 ф/к м/ф 

204 Документи (указ, ордери, рапорти) про 

відведення й відмежування земельних дач 

офіцерів 

08 травня 

1780 р. 

24 травня 

1784 р. 

32 ф/к м/ф 

205 Журнали, рапорти межувальників про 

формальне відмежування земельних дач 

поміщиків 

21 лютого 

1783 р. 

30 липня 

1784 р. 

38 ф/к м/ф 

206 Документи (укази, рапорти, клопотання)  

про відведення й відмежування земельних дач 

поміщиків 

06 вересня 

1782 р. 

28 вересня 

1784 р. 

49 ф/к м/ф 

207 Документи (укази, рапорти, клопотання)  

про відведення й відмежування земельних дач 

поміщиків 

10 липня 

1783 р. 

21 червня 

1784 р. 

47 ф/к м/ф 

208 Документи (укази, рапорти, клопотання)  

про відведення й відмежування земельних дач 

поміщиків 

 

04 квітня 

01 червня 

1783 р. 

29 ф/к м/ф 

209 Документи (укази, рапорти, картографічні 

відомості) про відведення острова Маслів  

князю Потьомкіну Г.О. 

29 грудня 

1782 р. 

03 березня 

1783 р. 

8 ф/к м/ф 

210 Документи (укази, ордери, рапорт) про 

відведення землі полковому старшині 

Величку С., план дачі 

 

13 березня 

02 червня 

1783 р. 

8 ф/к м/ф 

211 Документи (укази, ордери, рапорти) про 

відведення й відмежування земельних дач 

поміщиків 

06 лютого 

1783 р. 

07 квітня  

1788 р. 

43 ф/к м/ф 

212 Документи (укази, рапорти, клопотання)  23 червня 69 ф/к м/ф  
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про відмежування земельних дач титулярних 

радників Богаєвського Л.В. і Требинського А. 

 

1781 р. 

29 липня 

1817 р. 

є копії білетів 

на володіння 

землею 1776-

1783 рр. 

213 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордери на відведення й 

відмежування земельних дач поміщиків, 

церковнослужителів, описи головних доріг 

намісництва і меж Херсонського округу 

 

19 липня 

1784 р. 

21 липня 

1791 р. 

40 ф/к м/ф 

214 Укази Новоросійської губернської канцелярії 

про відведення й відмежування земельних дач 

поміщиків 

13 квітня  

14 червня 

1784 р. 

 

18 ф/к м/ф 

215 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордери на відведення  

й відмежування земельних дач поміщиків, 

церковнослужителів 

 

11 січня  

1786 р. 

11 травня 

1794 р. 

73 ф/к м/ф 

216 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відведення й відмежування земельних дач 

поміщиків, церковнослужителів  

 

12 березня 

1786 р. 

09 лютого 

1787 р. 

65 ф/к м/ф 

217 справа передана до іншого фонду 

 

   

218 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відведення й відмежування земельних дач 

поміщиків і церковнослужителів, обмір вигінної 

землі м. Херсон 

 

25 січня 

1788 р. 

14 червня 

1789 р. 

49 ф/к м/ф 

219 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відведення й відмежування земельних дач 

поміщиків 

 

12 березня 

1787 р. 

13 березня 

1789 р. 

56 ф/к м/ф 

220 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відведення й відмежування земельних дач 

поміщиків і церковнослужителів  

26 серпня 

1788 р. 

27 серпня 

1789 р. 

 

46 ф/к м/ф 

221 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відведення, відмежування, повернення у 

казенне відомство земельних дач поміщиків  

і церковнослужителів 

 

22 лютого 

1788 р. 

2 квітня 

1790 р. 

66 ф/к м/ф 

222 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відведення, відмежування, повернення у 

казенне відомство земельних дач поміщиків  

23 лютого 

1789 р. 

вересень 

1790 р. 

56 ф/к м/ф 
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і церковнослужителів 

 

223 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відведення, відмежування, повернення у 

казенне відомство земельних дач поміщиків  

і церковнослужителів; відомості про населені 

пункти Херсонського повіту 

 

23 травня 

1789 р. 

16 вересня 

1791 р. 

60 ф/к м/ф 

224 справа передана до іншого фонду 

 

   

225 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відведення й відмежування земельних дач 

поміщиків і церковнослужителів 

 

22 квітня 

1790 р. 

24 жовтня 

1791 р. 

41  

226 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відведення й відмежування земельних дач 

поміщиків і церковнослужителів 

 

03 квітня 

1790 р. 

05 травня 

1791 р. 

33  

227 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відведення й відмежування земельних дач 

поміщиків і церковнослужителів; відомості про 

купівлю та передачу поміщицьких земель  

в Єлисаветградському повіті за 1785-1790 роки 

 

07 червня 

1790 р. 

19 листопада 

1791 р. 

40  

228 Укази Катеринославського намісницького 

правління, рапорти повітового землеміра про 

відведення й відмежування земельних дач 

поміщиків, складання планів Херсонського 

повіту 

 

22 серпня 

1791 р. 

17 травня 

1792 р. 

16  

229 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордери новомиргородському 

повітовому землеміру на відведення  

й відмежування земельних дач поміщиків 

і церковнослужителів 

 

29 листопада 

1790 р. 

17 червня 

1791 р. 

27  

230 справа передана до іншого фонду 

 

   

231 Укази Катеринославського намісницького 

правління, рапорти землемірів про відведення  

й відмежування земельних дач поміщиків 

 

28 січня 

25 липня 

1791 р. 

48 ф/к м/ф 

232 Укази Катеринославського намісницького 

правління, казенної палати херсонському 

повітовому скарбнику про рух коштів;  

окладна книга Херсонського повіту про 

недоїмки з 1776 по 1786 роки 

31 грудня 

1790 р. 

27 листопада 

1791 р. 

41 ф/к м/ф 
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233 Укази Катеринославського намісницького 

правління, казенної палати херсонському 

повітовому скарбнику про рух коштів; 

кошторис видатків по Херсонському повіту на 

1791 рік 

 

28 січня 

30 грудня 

1791 р. 

38 ф/к м/ф 

234 Ордер повітовому землеміру на відмежування 

землі церковнослужителів Миколаївської 

церкви с. Бобринець Новомиргородського 

повіту 

 

12 вересня 

1791 р. 

3 ф/к м/ф 

235 Пропозиція Новомиргородського повітового 

суду повітовому землеміру про відмежування 

землі прапорщика Бунковського М. 

 

18 червня 

1791 р. 

3 ф/к м/ф 

236 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордери новомиргородському 

повітовому землеміру на відмежування землі 

капітана Акацатова М. 

 

25 квітня 

1791 р. 

11 лютого 

1792 р. 

9 ф/к м/ф 

237 Пропозиції Катеринославської казенної палати 

херсонському повітовому скарбнику про 

порядок видачі жалування повітовим 

чиновникам 

 

14 липня 

03 грудня 

1791 р. 

13 ф/к м/ф 

237а Указ Таврійського обласного правління  

про відмежування землі полковника 

Куликовського М.Д., скарга колезького 

секретаря Куликовського М.Д. на дії 

Катеринославської межової експедиції 

 

30 листопада 

1792 р. 

1815 р. 

12 ф/к м/ф  

фотокопії 

документів 

ЦДАДА 

238 Укази губернського правління, листування  

з повітовими землемірами і земськими судами 

про вирішення земельної суперечки між 

с. Семлецьке Новомиргородського повіту  

та поміщиками Карамалієм і Ерделієвою 

 

25 червня 

1807 р. 

05 серпня 

1820 р. 

112 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1773-1795 рр.  

239 Ордери, рапорт повітового землеміра  

про відведення землі церковнослужителям 

Покровської церкви с. Олександрівка 

Новомиргородського повіту, план дачі 

 

20 серпня 

1792 р. 

27 червня 

1793 р. 

6 ф/к м/ф 

240 Документи (витяги з судових рішень і межових 

справ, ордери, рапорти) про розмежування 

земельних дач полковника Красноглазова І.  

та майора Титова Є.А., план дач 

 

18 березня 

1792 р. 

08 жовтня 

1794 р. 

18 ф/к м/ф 

241 Документи (укази, рапорти, витяги з межових 

журналів) про відмежування землі віце-

канцлера Остермана І.А., відведення землі 

16 жовтня 

1792 р. 

10 серпня 

28 ф/к м/ф 
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майору Станковичу М.Г. 

 

1795 р. 

242 Укази Катеринославського намісницького 

правління, витяги з межових журналів про 

складання планів територій, суміжних з 

Таврійською областю, відмежування землі 

князя Голіцина С.Ф., план дачі 

 

17 травня 

1792 р. 

11 грудня 

1794 р. 

14 ф/к м/ф 

243 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордер новимиргородському 

повітовому землемірів на обмір і розмежування 

лісів, плани лісів Новомиргородського повіту, 

сіл Болгарське, Кантакузинівка, Соколи 

Херсонського повіту 

 

08 лютого 

1792 р. 

серпень 

1794 р. 

46 ф/к м/ф 

244 Укази Катеринославського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів  

про обстеження лісів Єлисаветградського, 

Новомиргородського, Херсонського повітів, 

плани лісових байраків 

 

листопад 

1792 р. 

04 березня 

1795 р. 

114 ф/к м/ф 

245 Відомості Херсонського повітового суду  

про укладені купчі кріпості на земельні дачі 

поміщиків 

02 листопада 

1792 р. 

21 грудня 

1794 р. 

42 ф/к м/ф 

246 Документи (укази, рапорти, клопотання) про 

відмежування земельних дач поміщиків  

і с. Гур’ївка Херсонського повіту, складання 

плану маєтку князя Потьомкіна Г.О. в 

с. Богоявленськ Херсонського повіту 

 

16 жовтня 

03 липня 

1793 р. 

17 ф/к м/ф 

247 Документи (укази, клопотання, уступні 

кріпості) про заснування казенного с. Кам’янка 

Херсонського повіту і розмежування 

поміщицького с. Богоблагодатне 

Єлисаветградського повіту 

  

20 грудня 

1792 р. 

18 лютого 

1795 р. 

14 ф/к м/ф 

248 Укази Катеринославського намісницького 

правління, рапорти губернського землеміра  

про відведення земельних дач поміщикам 

 

14 травня 

25 травня 

1792 р. 

18 ф/к м/ф 

249 Укази Катеринославського намісницького 

правління, рапорти землемірів, клопотання 

поміщиків про відмежування земельних дач  

у Херсонському повіті 

 

28 травня 

1792 р. 

21 березня 

1793 р. 

30 ф/к м/ф 

250 Ордери, рапорти повітового землеміра про 

відведення земельних дач поміщикам, 

церковнослужителям сіл Живанівка, Ерделіївка 

Новомиргородського повіту 

 

10 грудня 

1792 р. 

серпень 

1793 р. 

12 ф/к м/ф  

є план за 

1783 р. 
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251 Укази Катеринославського намісницького 

правління, Новоросійського і Херсонського 

губернських правлінь, ордери, рапорти 

землемірів про обстеження й відведення 

земельних дач поміщикам, переселенцям;  

план поштових доріг Олександрійського повіту 

 

29 жовтня 

1792 р. 

14 травень 

1809 р. 

26 ф/к м/ф 

252 Документи (укази, пропозиції, рапорти) про 

відведення й відмежування земельних дач 

поміщиків і церковнослужителів, призначення 

землемірського помічника; купча кріпость на 

поміщицьке с. Софійське Херсонського повіту 

 

13 серпня 

1792 р. 

26 січня 

1793 р. 

26 ф/к м/ф 

253 Відомості Новомиргородського повітового суду 

про купівлю, передачу й заповідання земельних 

дач поміщиків за 1784-1795 роки 

02 листопада 

1792 р. 

05 листопада 

1795 р. 

78 ф/к м/ф 

254 Документи (укази, ордери, доповідні реєстри) 

про завершення формального розмежування 

земель Катеринославського намісництва, 

земельну суперечку майора Ткачика з греком 

Герардом А. 

 

11 квітня 

1793 р. 

22 березня 

1794 р. 

20 ф/к м/ф 

255 Клопотання, витяги з межових справ, рапорти 

землемірів про відмежування земельних дач 

прапорщика Попова І. та капітана 

Хмельницького В.; план землі казенного с. Руде 

Єлисаветградського повіту 

 

27 вересня 

1793 р. 

08 жовтня 

1794 р. 

20 ф/к м/ф  

є документ  

за 1776 р. 

256 Документи (укази, клопотання, рапорти) про 

складання планів міських земель; купчі кріпості 

на приміські землі м. Херсон; скарга крігс-

комісара Анисимова К.Й. на дії повітового 

землеміра, план його дачі 

 

11 листопада 

1793 р. 

28 березня 

1795 р. 

124 є копії купчих 

кріпостей за 

1773-1789 рр. 

257 Указ Катеринославської межової експедиції, 

ордери, рапорти повітових землемірів про 

складання атласу Катеринославського 

намісництва 

 

24 травня 

1793 р. 

08 лютого 

1794 р. 

13  

258 Документи (витяги з межових справ, ордери, 

рапорти) про відмежування землі с. Михайлівка 

генерал-аншефа Коховського М.В., план землі 

села і дніпровських планів 

  

15 лютого 

1793 р. 

10 січня 

1794 р. 

21  

259 

 

 

 

 

 

Документи (укази, клопотання, рапорти)  

про відмежування земельних дач поміщиків 

 і церковнослужителів, нагородження 

землемірів за обмір Очаківської області 

жовтень 

1792 р. 

16 лютого 

1795 р. 

25 ф/к м/ф 
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260 Укази Катеринославської намісницького 

правління, клопотання про відмежування 

земельних дач поміщиків 

 

23 лютого 

13квітня 

1793 р. 

18 ф/к м/ф 

261 Укази Катеринославської намісницького 

правління, ордери на відмежування земельних 

дач поміщиків, повідомлення повітових судів 

про слухання земельних справ 

 

19 жовтня 

1794 р. 

04 червня 

1796 р. 

14 ф/к м/ф 

262 Документи (укази, доповідні реєстри, рапорти) 

пропис і відмежування земельних дач княгині 

Шаховської В.О., таємного радника 

Заводовського П.В., відведення землі 

церковнослужителем Миколаївської церкви 

с. Інгульське Єлесавградського повіту 

  

12 лютого 

серпень 

1793 р. 

17 ф/к м/ф 

263 Документи (укази, клопотання, листування)  

про відмежування земельної дачі надвірного 

радника Гриднєва, хворобу єлисаветградського 

повітового землеміра Горбаненка І.К. 

 

20 січня 

1792 р. 

10 грудня 

1796 р. 

35 ф/к м/ф 

264 Укази Катеринославської намісницького 

правління, рапорти землемірів про 

відмежування земельних дач поміщиків, 

прикомандирування писарів до повітових 

землемірів  

 

13 лютого 

1792 р. 

14 січня 

1793 р. 

24 ф/к м/ф 

265 Ордери новомиргородському повітовому 

землеміру на звірку і купчих земельних планів  

з опису, відведення землі церковнослужителям 

сіл Любомирка, Ставрівка Новомиргородського 

повіту 

 

27 липня 

15 грудня 

1793 р. 

10 ф/к м/ф 

266 Документи (пропозиція, рапорт, витяги  

з межових журналів) про складання плану  

на землю церковнослужителів Іоаннівської 

церкви с. Іванівка Новомиргородського повіту 

 

9 листопада 

1793 р. 

грудень 

1794 р. 

 

6 ф/к м/ф 

267 

 

 

Укази Вознесенського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відмежування земельних дач поміщиків; 

відомості про відкриття нових і перенесення 

існуючих поштових станцій 

 

02 липня 

1796 р. 

09 березня 

1797 р. 

36 ф/к м/ф 

268 Укази Вознесенського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відмежування земельних дач поміщиків 

22 жовтня 

1796 р. 

11 лютого 

1797 р. 

24 ф/к м/ф 

269 Ордери, рапорти новомиргородського 

повітового землеміра про відмежування землі 

церковнослужителів Миколаївської церкви 

03 вересня 

23 травня 

1794 р. 

5 ф/к м/ф 
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с. Величківка Новомиргородського повіту 

  

270 Ордери Катеринославської межової експедиції 

новомиргородському повітовому землеміру на 

відмежування землі церковнослужителів церков 

Новомиргородського повіту 

 

18 грудня 

1794 р. 

6 ф/к м/ф 

271 Ордери, листування ольвіпольського повітового 

землеміра про відмежування землі 

церковнослужителів Покровської церкви 

с. Нечаївка 

 

06 листопада 

1794 р. 

18 червня 

1799 р. 

9 ф/к м/ф 

272 Документи (укази, рапорти, відомості) про 

переселення менонітів до Вознесенського 

повіту, закупівлю землемірних інструментів для 

Вознесенської креслярні 

 

11 липня 

1793 р. 

29 грудня 

1796 р. 

44 ф/к м/ф 

273 Укази Вознесенського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відведення землі герцогу Поліньяку та іншим 

дворянам-іноземцям, призначення і звільнення 

повітових землемірів 

 

18 серпня 

1795 р. 

12 листопада 

1796 р. 

30 ф/к м/ф 

274 Ордери, рапорти єлисаветградського повітового 

землеміра про розмежування спірної землі між 

колезьким асесором Яншиним О.Я. і генерал-

аншефом фон Дерфельденом, план земельної 

ділянки 

 

04 серпня 

07 грудня 

1795 р. 

17 ф/к м/ф 

275 Документи (укази, рапорти, купчі кріпості) про 

купівлю, заповідання й розмежування дач в 

Херсонському повіті, плани земельних дач 

 

16 лютого 

грудень 

1796 р. 

 

21 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1776, 1786-

1794 рр. 

276 Документи (укази, рапорти, листування) про 

переміщення повітових землемірів, складання 

поштової карти Вознесенського намісництва, 

відведення земельних дач поміщикам 

 

13 листопада 

1795 р. 

05 травня 

1796 р. 

21 ф/к м/ф 

277 Укази Вознесенського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відведення й відмежування земельних дач 

поміщиків і церковнослужителів 

 

09 травня 

1795 р. 

23 травня 

1796 р. 

23 ф/к м/ф 

278 Укази Вознесенського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відведення земельних дач поміщикам і 

розмежування спірних ділянок 

 

20 квітня 

11 жовтня 

1795 р. 

20 ф/к м/ф 

279 Документи (заява, рапорт, плани) про 

відмежування земельної дачі генерал-ад’ютанта 

Пассека П.П. 

20 листопада 

25 листопада 

1795 р. 

7 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1793 р. 
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280 Укази Вознесенського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відмежування земельних дач поміщиків  

і церковнослужителів, розмежування спірних 

земельних ділянок 

 

29 серпня 

1795 р. 

11 лютого 

1797 р. 

25 ф/к м/ф 

281 Листування з Новомиргородським повітовим  

і нижнім земським судами про розмежування 

спірних земельних ділянок, план земельної дачі 

підполковника Вукотича П. 

 

05 травня 

1794 р. 

08 жовтня 

1796 р. 

18 ф/к м/ф 

282 Відомості про заміські двори м. Херсон; опис 

справ Херсонської губернської креслярні  

за 1832-1855 роки 

 

1791-1795, 

1855 р. 

66 ф/к м/ф 

283 Документи (укази, клопотання, рапорти, плани) 

про відведення земель і перевірку меж 

земельних дач Єлисаветградського повіту 

 

15 вересня 

1795 р. 

17 січня 

1796 р. 

29 ф/к м/ф 

284 Укази Вознесенського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

розмежування спірних земельних ділянок 

Вознесенського і Єлисаветградського повітів, 

плани земельних дач казенного с. Клинці, 

поміщиків 

 

жовтень 

1795 р. 

05 травня 

1796 р. 

13 ф/к м/ф 

285 Опис справ вознесенського губернського 

землеміра, рапорт черкаського повітового 

землеміра Холодилова А. про розбійний напад  

пограбування 

 

18 липня 

1795 р. 

31 грудня 

1796 р. 

68 ф/к м/ф 

286  Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти землемірів, листування  

з Ольвіопольським нижнім земським судом  

про помилкове заселення казенних земель 

поручиком Кроновичем Ф. і генерал-

лейтенантом Нікорицею І. А. 

 

08 серпня 

1796 р. 

08 січня 

1815 р. 

27 ф/к м/ф 

287 Документи (укази, рапорти, листування)  

про розмежування спірної ділянки землі між 

поселянами і Преображенською церквою 

с. Виськівське Новомиргородського повіту  

 

06 травня 

1796 р. 

03 березня 

1797 р. 

10 ф/к м/ф 

288 Укази Вознесенського намісницького, 

Новоросійського і Херсонського губернських 

правлінь, листування з Очаківського міською 

поліцією про розмежування спірних земельних 

ділянок, орендування купцями і міщанами 

казенної землі м. Очаків 

 

11 жовтня 

1796 р. 

10 травня 

1813 р. 

25 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1776 р. 
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289 Документи (указ, рапорти, листування)  

про зміну власників земельних дач, відведення 

землі церковнослужителям Покровської церкви 

с. Іванопетрівське Херсонського повіту 

 

жовтень  

1796 р. 

13 березня 

1797 р. 

21 ф/к м/ф 

290 Укази Вознесенського намісницького 

правління, ордери повітовим землемірам  

про відмежування земельних дач поміщиків, 

складання плану земель Вознесенського  

і Новомиргородського повітів для поселення 

9 тисяч казенних селян-переселенців із Росії, 

план відведених земельних ділянок 

 

01 травня 

1796 р. 

21 лютого 

1797 р. 

19 ф/к м/ф  

є документ  

за 1780 р. 

291 Документи (укази, рапорти, економічні описи) 

про відведення земель для поселення 9 тисяч 

казенних селян-переселенців з Росії, плани 

відведених земельних ділянок і болгарських 

колоній 

 

19 квітня 

1796 р. 

19 червня 

1798 р. 

45 ф/к м/ф 

292 Документи (укази, рапорти, клопотання)  

про відмежування землі молдавського села 

Троїцьке Тираспольського повіту 

01 травня 

1796 р. 

09 березня 

1797 р. 

18 ф/к м/ф 

293 Документи (укази, рапорти, листування)  

про відмежування землі православним церквам 

Ольгопільського повіту, Шведській колонії, 

виклик землемірів на судові слухання 

 

25 червня 

1796 р. 

06 березня 

1797 р. 

26 ф/к м/ф 

294 Документи (рапорти, листування, план)  

про відмежування землі поміщицького села 

Михайлівка Херсонського повіту; опис справ 

тираспольського повітового землеміра за 1793-

1815 роки 

 

19 січня 

1815 р. 

15 серпня 

1816 р. 

65 ф/к м/ф 

295 Укази Вознесенського намісницького 

правління, казенної палати про надання 

відомостей про відведення земель  

у намісництві, роз’яснення обставин передачі 

землекопних лопат Херсонській будівельній 

експедиції 

 

12 квітня 

06 травня 

1796 р. 

10 ф/к м/ф 

296 Укази Вознесенського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів  

про розмежування спірних земельних ділянок, 

відведення землі церковнослужителям 

Дмитрівської церкви с. Лозуватка 

Єлисаветградського повіту 

 

05 січня 

1796 р. 

20 лютого 

1797 р. 

25 ф/к м/ф  

є документ  

за 1793 р. 

297 Документи (укази, рапорти, плани) про 

відведення землі корабельному майстру 

Катасонову О., греку Ненадовичу Г.К. 

11 квітня 

1796 р. 

11 березня 

25 ф/к м/ф 
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1797 р. 

298 Документи (укази, рапорти, план)  

про відведення землі колезькому асесору 

Стурдзі Я.Т., абриси земель сіл Балавня, 

Домаха, Гур’ївка, Костянтинівка, Матвіївка, 

Пересадівка Херсонського повіту 

 

1794 р. 

06 березня 

1797 р. 

24 ф/к м/ф 

299 Укази Вознесенського намісницького 

правління, рапорти землемірів про відведення  

й відмежування земельних дач генерал-

лейтенанта Граве Х.-Б., генерал-аншефа 

Коховського М.В.; відомість про незаселені 

казенні землі Вознесенського намісництва 

 

квітень 

1796 р. 

06 березня 

1797 р. 

 

31 ф/к м/ф 

300 Укази Вознесенського намісницького 

правління, про розмежування спірних 

земельних ділянок, повідомлення 

Новомиргородського повітового суду  

про укладені купчі кріпості на земельні дачі 

поміщиків 

 

04 січня 

03 листопада 

1796 р. 

28 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1795 р. 

301 Укази Вознесенського намісницького 

правління, ордери, рапорти землеміра про 

відведення землі церковнослужителям 

Іоаннівської церкви с. Богославка 

Тираспольського повіту 

 

07 березня 

1796 р. 

17 травня 

1797 р. 

9 ф/к м/ф 

302 Документи (укази, рапорти, плани) про 

відведення землі для поселення казенних селян- 

переселенців з Росії, відмежування  

й розмежування земельних дач поміщиків  

і церковнослужителів 

 

22 травня 

1796 р. 

03 березня 

1797 р. 

31 ф/к м/ф 

303 Укази Вознесенського намісницького 

правління, рапорти губернського землеміра  

про вимірювання землі сіл майорші Іванової Г. 

 

23 грудня 

1796 р. 

5 ф/к м/ф 

304 Укази Вознесенського намісницького 

правління, рапорт губернського землеміра  

про відмежування земельної дачі казенного 

с. Шестірня Херсонського повіту 

 

10 травня 

1796 р. 

07 березня 

1797 р. 

5 ф/к м/ф 

305 Документи (укази, рапорти, плани)  

про відмежування земельних дач полковника 

Гіжицького Г.І., генерал-аншефа  

фон Дерфельдена В.Х. 

 

16 лютого 

1796 р. 

17 березня 

1797 р. 

19 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1792 р. 

306 Укази Вознесенського намісницького 

правління, ордер, рапорт землеміра про 

відмежування землі полковника Комніна Х.М. 

 

03 травня 

1796 р. 

20 лютого 

1797 р. 

4 ф/к м/ф 
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307 Документи (укази, рапорти, листування)  

про відмежування земельних дач поміщиків, 

м. Єлисаветград, звільнення з посади 

херсонського повітового землеміра 

Редильського І. 

 

07 травня 

1796 р. 

14 липня 

1805 р. 

 

35 ф/к м/ф 

308 Книга запису прибутків і видатків 

Вознесенської межової експедиції, відомості 

Херсонського повітового суду про купівлю 

земельних дач поміщиків 

 

24 вересня 

1796 р. 

17 лютого 

1797 р. 

18 ф/к м/ф 

309 Укази Вознесенського намісницького 

правління, ордер на відмежування земельної 

дачі майора Киріякова О.С., листування  

з провіантмейстером Бузької уланської дивізії 

про відстані між населеними пунктами 

Херсонської губернії 

  

10 грудня 

1796 р. 

20 липня 

1822 р. 

17 ф/к м/ф 

310 Документи (укази, листування, плани) про 

складання генеральної карти Вознесенського 

намісництва, розмежування спірних земельних 

ділянок у Тираспольському повіті 

 

20 вересня 

1796 р. 

10 грудня 

1828 р. 

41 ф/к м/ф 

311 Документи (укази, рапорти, відомості) про 

стеження хлібного податку з населених пунктів 

Вознесенського намісництва, відмежування 

земельної дачі майора Шміта П.П. 

 

25 вересня 

1796 р. 

17 березня 

1797 р. 

26 ф/к м/ф 

312 Документи (укази, ордери, листування) про 

відведення й розмежування земельних дач 

поміщиків і казенних селян, відомості про 

казенні села Богопільського, Вознесенського, 

Єленського, Єлисаветградського, 

Новомиргородського, Тираспольського, 

Херсонського повітів 

 

31 липня 

30 жовтня 

1796 р. 

38 ф/к м/ф 

313 Відомості Богопільського повітового суду  

про укладені купчі кріпості на земельні дачі 

поміщиків, ордери на їх відмежування 

 

10 грудня 

1796 р. 

7 ф/к м/ф 

314 Документи (укази, рапорти, листування)  

про кількість землі і казенних поселян 

м. Новомиргород, відведення земельної дачі 

священику Княжевичу Г. 

 

28 грудня 

1796 р. 

24 січня 

1797 р. 

7 ф/к м/ф 

315 Документи (укази, положення, листування) про 

утворення Вознесенської межової експедиції, 

відомості про кількість землі, жителів і дворів 

по повітах Вознесенського намісництва 

 

вересень 

1795 р. 

грудень  

1796 р. 

11 ф/к м/ф 

316 Укази Вознесенського намісницького 10 травня 9 ф/к м/ф 
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правління, ордери, рапорти землемірів  

про відмежування земельних дач колезького 

радника Лорера І.І., полковника Шостака А.І., 

плани земельних дач 

 

18 червня 

1796 р. 

317 Ордер ольвіопольському повітовому землеміру 

Анадольському П.Ю. про призначення на 

посаду 

 

01 вересня 

1797 р. 

1 ф/к м/ф 

318 Ордери ольвіопольському повітовому землеміру 

про прийом планів і межових справ 

20 липня 

1797 р. 

17 червня 

1803 р. 

3 ф/к м/ф 

319 справа передана до іншого фонду 

 

   

320 Приписи Новоросійського військового 

губернатора про складання планів міст  

і фортець колишнього Вознесенського 

намісництва, листування вознесенського  

і новоросійського губернських землемірів  

про відсилку повітових землемірів на нові місця 

служби 

 

11 березня 

26 травня 

1797 р. 

12 ф/к м/ф 

321 Документи (укази, відомості, листування) про 

відведення казенних лугів для продовольства 

кавалерійських полків, відмежування земельних 

дач князя де Поліньяка Ф.Ю.А., майора  

фон Дітріха О.І., видачу жалування повітовим 

землемірам 

 

29 липня 

1797 р. 

31 серпня 

1799 р. 

54 ф/к м/ф 

322 Документи (укази, рапорти, відомості) про 

відведення й купівлю земельних дач поміщиків 

у Таврійській області і Ольвіопольському повіті 

 

11 квітня 

1797 р. 

08 серпня 

1802 р. 

51 ф/к м/ф 

323 Укази Вознесенського намісницького 

правління, рапорти Вознесенської межової 

експедиції про складання прикордонної карти  

і атласу намісництва, перевірку кількості 

міської землі м. Херсон 

 

16 грудня 

1796 р. 

28 березня 

1797 р. 

37 ф/к м/ф 

324 Ордери повітовим землемірам про 

відмежування земельних дач поміщиків 

31 січня 

01 березня 

1797 р. 

13 ф/к м/ф 

325 Ордери ольвіопольському повітовому землеміру 

про відведення земельних дач майорам 

Калогеру П., Толію Л. 

09 вересня 

1797 р. 

04 грудня 

1799 р. 

8 ф/к м/ф 

326 Білети повітовому землеміру на розмежування 

спірних земель казенних сіл Ольвіопольського 

повіту, чернетки рапортів ольвіопольського 

повітового землеміра 

липень 

1797 р. 

липень 

1799 р. 

39 ф/к м/ф 
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327 Документи (укази, ордери, рапорти) про 

копіювання плану вигінної землі м. Херсон, 

складання плану слободи Балта перед 

передаванням її до Подільської губернії; 

відомості про ліси в казенних і поміщицьких 

землях Новоросійської губернії 

 

07 жовтня 

1797 р. 

жовтень  

1798 р. 

 

50 ф/к м/ф 

328 Ордери повітовому землеміру на відмежування 

земельних дач поміщиків, складання відомостей 

про стан земель Ольвіопольського повіту 

 

16 січня 

1798 р. 

15 травня 

1803 р. 

19 ф/к м/ф 

329 Ордери повітовому землеміру на відмежування 

земельних дач поміщиків і церковнослужителів 

у Богопільському повіті 

 

31 січня 

26 лютого 

1797 р. 

17 ф/к м/ф 

330 Документи (укази, рапорти, листування) про 

складання карти Вознесенського намісництва, 

розмежування спірних ділянок, з особового 

складу 

 

14 січня 

13 лютого 

1797 р. 

28 ф/к м/ф 

331 Довідки, листування з Новоросійським 

губернським правлінням, Херсонською 

дворянською опікою про територіальну 

приналежність сіл, з Катеринославським 

магазином про матеріальне забезпечення 

працівників 

 

15 червня 

12 грудня 

1797 р. 

42 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1776 р. 

332 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 

Вознесенського намісницького правління про 

утворення Новоросійської губернії, відведення 

й відмежування земельних дач поміщиків, 

відомості Херсонського повітового суду  

про укладені купчі кріпості 

 

09 січня 

06 березня 

1797 р. 

26 ф/к м/ф  

є документи 

за 1776, 1782-

1783 рр. 

333 Документи (укази, рапорти, листування) про 

відведення землі поміщикам, відомості про 

чисельність населення, кількість землі міст  

і казенних сіл Єлисаветградського, 

Катеринославського, Ольвіопольського, 

Тираспольського, Херсонського повітів 

 

14 березня 

1797 р. 

01 серпня 

1798 р. 

62 ф/к м/ф 

334 Укази Новоросійського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про відмежування 

земельних дач поміщиків, побутове 

облаштування жителів Шведської колонії 

Херсонського повіту 

 

16 червня 

1795 р. 

20 листопада 

1800 р. 

40 ф/к м/ф 

335 справа передана до іншого фонду 

 

   

336 Укази Новоросійського губернського правління, 23 вересня 22 ф/к м/ф 
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ордери на відмежування земельних дач 

поміщиків в Ольвіопольському повіті 

 

1797 р. 

26 липня 

1798 р. 

337 Укази Вознесенського намісницького 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

відмежування земельних дач поміщиків 

22 листопада 

1796 р. 

14 березня 

1797 р. 

25 ф/к м/ф 

338 Укази Вознесенського намісницького 

правління, ордери, рапорти губернської межової 

експедиції про складання відомостей про 

казенні села, перетворені на міста 

 

20 грудня 

1796 р. 

01 березня 

1797 р. 

29 ф/к м/ф 

339 Документи (укази, рапорти, клопотання)  

про відмежування земельних дач казенного 

с. Шестірня Херсонського повіту, поміщиків 

Лутковських О.І. і М.С., з особового складу 

 

грудень 

1796 р. 

03 березня 

1797 р. 

31 ф/к м/ф 

340 Документи (укази, ордери, рапорти) про 

відведення землі церковнослужителям, 

відмежування земельної дачі колезького асесора 

Бредихіна Ф.С. 

 

09 березня 

1797 р. 

19 вересня 

1799 р. 

69 ф/к м/ф 

341 Ордери новомиргородському повітовому 

землеміру на відмежування земельних дач 

дворянина Гариці О. і майора Нечая М.І. 

 

11 лютого 

1797 р. 

5 ф/к м/ф 

342 Документи (укази, рапорти, відомості) про 

відкриття новоросійських губернських установ, 

складання атласу Новоросійської губернії 

 

05 березня 

22 квітня 

1797 р. 

35 ф/к м/ф 

343  Укази, пропозиції Вознесенського 

намісницького правління про відмежування 

земельних дач поміщиків, складання атласу 

Новоросійської губернії 

 

31 грудня 

1796 р. 

05 березня 

1797 р. 

26 ф/к м/ф 

344  Ордери Землемірам на складання планів доріг 

губернії, план головних доріг 

Єлисаветградського, Ольвіопольського повітів 

 

10 серпня 

1797 р. 

10 жовтня 

1798 р. 

29 ф/к м/ф 

345 Укази Новоросійської казенної палати, 

Херсонського губернського правління, ордери 

землемірам про складання планів незаселених 

земель Кримського півострова 

  

28 лютого 

1798 р. 

29 липня 

1804 р. 

25 ф/к м/ф 

346 Документи (ордери, рапорти, листування)  

про складання карти іноземних колоній 

Херсонської губернії, відомості про чисельність 

населення по колоніях 

 

05 січня  

1798 р. 

30 травня 

1854 р. 

71 ф/к м/ф 

347 Укази, ордери Новоросійської, 

Катеринославської казенних палат про 

14 грудня 

1798 р. 

158 ф/к м/ф 
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відведення земель в оброчне утримання  28 квітня 

1803 р. 

348 Укази Новоросійського губернського правлінь, 

листування землемірів про проведення 

генерального межування земель губернії 

 

03 березня 

1798 р. 

16 листопада 

1807 р. 

105 ф/к м/ф 

349 Посвідчення, скарга колишнього козака 

Цирульникова К. на помилкове зарахування 

його до кріпосних 

26 червня 

1795 р. 

28 листопада 

1799 р. 

7 ф/к м/ф 

350 Ордер новоросійського губернатора, рапорти 

повітових землемірів про прикомандирування 

до них солдатів штатних городових рот, 

складання плану земельної дачі сержанта 

Протасова Я. 

 

21 червня 

1798 р. 

08 серпня 

1799 р. 

36 ф/к м/ф 

351  Ордери, листування з Ольвіопольським 

повітовим землеміром про складання планів 

стаєнь і відомостей про землі для відгодівлі 

коней кавалерійських полків 

 

10 липня 

1798 р. 

18 травня 

1805 р. 

12 ф/к м/ф 

352 Документи (укази, рапорти, відомості) про 

поміщицькі землеволодіння Єлисаветградського 

повіту, дислокацію полків Дністровської і 

Таврійської дивізій, видачу планів і межових 

книг поміщикам 

 

23 квітня 

1798 р. 

02 жовтня 

1799 р. 

36 ф/к м/ф 

353 Укази Павла І, Новоросійського губернського 

правління про початок генерального межування 

Новоросійської губернії, межування казенних 

земель; відомості про казенні землі, ліси, 

населені пункти Херсонського повіту 

 

10 березня 

1798 р. 

вересень 

1799 р. 

69 ф/к м/ф 

354 Ордери ольвіопольському повітовому землеміру 

на відмежування земельної дачі князю 

Багратіону, відправлення планів і межових книг 

в Новоросійську межову контору 

 

30 травня 

30 жовтня 

1798 р. 

8 ф/к м/ф 

355 Ордери, рапорти, листування землемірів про 

складання планів лісів Новоросійської губернії, 

с. Кизій Мис і острова Білогрудів Херсонського 

повіту 

 

27 вересня 

1798 р. 

04 лютого 

1802 р. 

74 ф/к м/ф 

356 Ордери, рапорти землемірів про складання 

планів повітів і міст, відомості 

Ольвіопольського повітового суду про укладені 

купчі кріпості на поміщицькі земельні дачі 

 

14 червня 

1798 р. 

06 липня 

1799 р. 

46 ф/к м/ф 

357 Укази Новоросійської казенної палати, ордери 

Ольвіопольському повітовому землеміру  

на складання планів лісів, оброчних земель; 

12 вересня 

1798 р. 

16 березня 

24 ф/к м/ф 
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відомості про казенні незаселені землі 

Ольвіопольського повіту 

  

1805 р. 

358 Укази Новоросійського губернського правління, 

ордери Херсонському повітовому землеміру  

на відмежування земельної дачі графа Мюссе 

 

02 жовтня 

1798 р. 

17 січня 

1800 р. 

42 ф/к м/ф 

359 Документи (укази, ордери, листування) про 

проведення зрівнювальної земельної розверстки 

між казенними поселеннями, розподіл землі  

між селами Архангельське і Семлецьке 

Ольвіопольського повіту 

 

13 березня 

1798 р. 

28 листопада 

1806 р. 

19 ф/к м/ф 

360 Документи (укази, рапорти, відомості)  

про кількість землі по поміщицьких селах 

Херсонського повіту, містах і казенних селах 

Єлисаветградського, Ольвіопольського, 

Тираспольського повітів 

 

27 січня 

1798 р. 

30 травня 

1800 р. 

87 ф/к м/ф 

361 Ордери, листування з Новоросійською 

казенною палатою про кількість і відмежування 

земельних дач князя Багратіона і капітанші 

Байдакової Г.; відомість розрахунку постачання 

очерету для військ містами і селами 

Новоросійської губернії 

 

25 травня 

05 листопада 

1798 р. 

10 ф/к м/ф 

362  Указ Новоросійського губернського правління, 

ордери на складання планів повітів; рапорти 

цивільного губернатора генерал-прокурору  

про видачу закордонних паспортів 

 

08 березня 

1798 р. 

09 лютого 

1800 р. 

10 ф/к м/ф 

363 Укази Вознесенського, Новоросійського 

губернських правлінь, листування про 

скасування посади градоначальника 

м. Миколаїв, видачу утримання миколаївському 

поліцмейстеру Вороновському А. 

 

21 листопада 

30 грудня 

1799 р. 

12 ф/к м/ф 

364 Рапорти, листування з новоросійським 

губернатором, генерал-прокурором про 

розслідування посадових злочинів одеського 

поліцмейстера Киріякова Г. 

 

22 жовтня 

30 грудня 

1798 р. 

 

12 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1797 р. 

365 Укази Новоросійського губернського правління 

про складання правил генерального 

розмежування губернії, відомості про казенні 

незаселені землі Новоросійської губернії 

 

10 листопада 

1798 р. 

[1799 p.] 

25 ф/к м/ф 

366  Рапорти Новоросійського цивільного 

губернатора генерал-прокурору про пожежі  

і нашестя сарани в губернії 

 

29 липня 

10 грудня 

1798 р. 

10 ф/к м/ф 
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367 справа знята з обліку 

 

   

368 Укази Новоросійського губернського правління, 

рапорти землемірів про розмежування казенних 

і поміщицьких земель, відомість про 

розмежування землі Єлисаветградського повіту 

 

10 березня 

1798 р. 

01 вересня 

1799 р. 

69 ф/к м/ф 

369 Документи (укази, рапорти, листування) про 

розмежування спірних земель між м. Берислав  

і Шведською колонією, відмежування землі 

м. Херсон, графа Мюссе 

 

15 вересня 

1798 р. 

20 лютого 

1800 р. 

74 ф/к м/ф 

370 Документи (укази, відомості, листування) про 

відмежування земельних дач сіл 

Чорноморського Адміралтейського округу, 

поміщиків, розподіл церковних приходів 

Херсонського повіту 

 

10 червня 

1798 р. 

06 липня 

1799 р. 

66 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1784, 1787 рр. 

371  Документи (ордери, рапорти, відомості)  

про розмежування казенних земель,  

відведення землі церковнослужителям церков 

Херсонського повіту 

 

16 січня  

1798 р. 

26 вересня 

1799 р. 

62 ф/к м/ф 

372  Ордери, листування з повітовими землемірами 

про передачу їм планів з архіву креслярні, 

описи переданих планів 

19 січня  

1798 р. 

6 липня 

1799 р. 

8 ф/к м/ф 

373 Рапорти новоросійського цивільного 

губернатора генерал-прокурору про розбійні 

напади в Ростовському і Маріупольському 

повітах 

 

07 грудня 

1797 р. 

18 березня 

1798 р. 

9 ф/к м/ф 

374 Документи (заяви. повістки, купчі кріпості)  

про розмежування землі с. Перешори 

Тираспольського повіту відібрання маєтку  

у підпоручика Байдака Я.А. 

10 жовтня 

1799 р. 

07 червня 

1824 р. 

73 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1805, 1813, 

1816, 1818-

1821, 1823 рр. 

375 Укази Новоросійської казенної палати про 

відведення землі с. Арбузинка; відомості 

Ольвіопольського повітового і нижнього 

земського судів про розгляд судових справ 

 

19 травня 

1799 р. 

11 квітня 

1801 р. 

22 ф/к м/ф 

376 Слідча справа по звинуваченню наглядача 

Херсонського провіантського магазину 

Ковалевського П. у зловживанні службовим 

становищем 

 

01 вересня 

1799 р. 

28 жовтня 

1802 р. 

26 ф/к м/ф 

377 Довідки, рапорти землемірів про відведення 

землі в оброчне утримання, кількість 

поміщицьких земель, завершення польових 

межових робіт 

19 вересня 

1799 р. 

11 серпня 

1800 р. 

42 ф/к м/ф 
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378 Ордери, рапорти землемірів про розмежування 

спірних земельних ділянок, виявлення сіл 

Ольвіопольського повіту, які потребують 

державної продовольчої допомоги 

 

07 липня 

20 грудня 

1799 р. 

28 ф/к м/ф 

379 Укази новоросійського губернського правління, 

ордери ольвіопольському землеміру про 

складання повітових планів лісів 

 

04 серпня 

1799 р. 

19 липня 

1800 р. 

10 ф/к м/ф 

380 Документи (укази, рапорти, листування)  

про відведення земель в оброчне утримання, 

межування казенних земель Херсонського 

повіту 

 

31 грудня 

1798 р. 

19 грудня 

1800 р. 

55 ф/к м/ф 

381 Справа про розмежування спірної земельної 

ділянки між полковником Соловйовичем В.І.  

і майором Савицьким О.О. 

 

11 серпня 

28 жовтня 

1799 р. 

21 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1794 р. 

382 Укази Новоросійського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про залишення за 

м. Херсоном дніпровських плавнів, відведення 

землі під сап’янну фабрику в м. Григоріополь 

 

07 лютого 

1799 р. 

07 вересня 

1800 р. 

43 ф/к м/ф 

383 Атестат, клопотання підпоручика Дісеменоса 

П.П. про видачу нагороди за порятунок екіпажу 

судна “Бористен” від бунтівників-колоністів, 

прямуючих рейсом Ліворно – Херсон 

 

24 січня 

03 березня 

1799 р. 

6 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1785 р. 

384 Документи (укази, ордери, списки) про 

відведення земель офіцерам і рядовим 

розформованого Грецького дивізіону  

в Тираспольському повіті 

 

08 березня 

1799 р. 

17 листопада 

1800 р. 

39 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1792 р. 

385 Лист генерал-прокурору, витяг з журналу 

засідань Мануфактур-колегії про переведення 

працівників Новоросійської шовково-панчішної 

фабрики до Санкт-Петербурзького виховного 

будинку 

 

02 травня 

1799 р. 

4 ф/к м/ф 

386 Клопотання, листування  

з Герольдмейстерською конторою про 

нагородження колезького реєстратора 

Мартинова м. чином губернського секретаря 

 

28 березня 

02 квітня 

1799 р. 

4 ф/к м/ф 

387 Рапорти начальника Овідіопольського 

портового карантину, відомості про осіб, 

прибулих з-за кордону 

 

23 липня 

08 жовтня 

1799 р. 

10 ф/к м/ф 

388 Справа по розгляду скарги дійсної статської 

радниці Кроніної К.П. на новоросійського 

24 червня 

21 липня 

5 ф/к м/ф 
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городничого Головіна Д.Л. 

 

1799 р. 

389 Клопотання капітана Гіні А. про видачу 

нагороди за вербування албанців до Російської 

Імператорської флотилії, участь в укладенні 

миру з Оттоманською Портою 

 

19 січня 

1799 р. 

5 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1790 р. 

390  Рапорти, відомості Одеської портової митниці 

про осіб, прибулих з-за кордону  

02 липня 

26 листопада 

1799 р. 

28 ф/к м/ф 

391 Клопотання підпоручика Рейтарецького П.Х., 

укази Подільського губернського правління, 

Подільської казенної палати, повідомлення 

Балтського нижнього земського суду про 

повернення біглих кріпосних 

 

01 листопада 

16 грудня 

1799 р. 

16 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1798 р. 

392 Ордер, рапорт новоросійського губернського 

прокурора, клопотання прапорщика Караманова 

В. про з’ясування обставин присвоєння ним 

чина поручика 

 

27 січня 

31 березня 

1799 р. 

7 ф/к м/ф 

393 Рапорт, відомості Очаківської портової митниці 

про осіб, прибулих з-за кордону 

 

17 липня 

27 листопада 

1799 р. 

27 ф/к м/ф 

394 Повідомлення Ольвіопольського повітового 

суду про укладені купчі кріпості; відомості  

про поміщицькі дачі Єлисаветградського, 

Ольвіопольського, Херсонського повітів,  

в яких містяться ліси 

  

27 травня 

29 листопада 

1799 р. 

31 ф/к м/ф 

395 Межова книга земельної дачі Шведської колонії 

Херсонського повіту 

31 серпня 

1799 р. 

28 червня 

1800 р. 

10 ф/к м/ф 

396 Справа за позовом колезького реєстратора 

Шостенкова Я.М до курського купця 

Можеїтінова м. у неповерненні боргу 

25 жовтня 

1798 р. 

13 лютого 

1801 р. 

88 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1797 р. 

397 Клопотання новоросійського губернатора до 

генерал-прокурора про заохочення віце-

губернатора Неверовського 

 

04 березня 

1799 р. 

4 ф/к м/ф 

398 Листування симбірського губернатора Толстого 

О.В. з генерал-прокурором про виправдання 

його зятя генерал-майора Івашева 

 

02 квітня 

26 квітня 

1799 р. 

3 ф/к м/ф 

399 Рапорти листування з генерал-прокурором, 

матеріали до справи по розгляду взаємного 

звинувачення Новоросійського прокурора 

Шкларевича І.А і новоросійського городничого 

Головіна Д.Л. 

14 листопада 

1797 р. 

14 жовтня 

1799 р. 

90 ф/к м/ф 
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400 Клопотання Новоросійських дворянських 

зборів, листування новоросійського цивільного 

губернатора з генерал-прокурором про надання 

продовольчої допомоги Ольвіопольського, 

Тираспольського, Херсонського повітів, 

постраждалих від неврожаїв 

 

07 квітня 

15 червня 

1799 р. 

15 ф/к м/ф 

401 Витяг з сенатської справи, клопотання отаманів 

війська донського про розмежування спірної 

землі з вірменською громадою м. Нахічеван 

 

26 жовтня 

27 листопада 

1799 р. 

9 ф/к м/ф 

402  Рапорти новоросійського губернського 

прокурора, витяги з журналів засідань 

Новоросійської палати суду і розправи у справі 

за позовом майорші Байдакової Г.П. до 

підпоручика Байдака Я.А. 

 

18 березня 

12 серпня 

1799 р. 

36 ф/к м/ф 

403 Листування новоросійського губернатора  

з Герольдмайстерською конторою про 

нагородження очаківського карантинного 

наглядача Презента Г. чином титулярного 

радника 

 

серпень 

1799 р. 

8 ф/к м/ф 

404 Ордер, рапорт прокурора Новоросійської 

межової контори, клопотання громади 

казенного с. Романкове Новоросійського повіту 

про розмежування спірної землі з прапорщиком 

Маламою І. 

 

24 березня 

05 червня 

1799 р. 

14 ф/к м/ф 

405 Клопотання поміщиків Головченкової І. 

генерал-прокурору про повернення незаконно 

відібраної землі в Маріупольському повіті 

 

липень 

серпень 

1799 р. 

4 ф/к м/ф 

406 Рапорти, відомості Херсонської портової 

застави про рух іноземних і російських суден 

закордонного плавання 

 

14 липня 

24 листопада 

1799 р. 

24 ф/к м/ф 

407 Клопотання капітана Келарєва І. про 

призначення пенсії, його формулярний список 

 

лютий 

17 червня 

1799 р. 

7 ф/к м/ф 

408 Клопотання колезького асесора Шимкова Ф.Г., 

рапорт новоросійського цивільного губернатора 

генерал-прокурору про надання Шимкову місця 

служби 

 

27 жовтня 

1799 р. 

26 січня 

1800 р. 

6 ф/к м/ф 

409 Рапорти, відомості Таганрозької портової 

митниці про рух іноземних і російських суден 

закордонного плавання 

 

18 липня 

28 листопада 

1799 р. 

60 ф/к м/ф 

410 Документи (клопотання, формулярний список, 29 січня 10 ф/к м/ф 
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листування) про надання місця служби 

колезькому асесору Шимкову Ф.Г. 

 

26 червня 

1799 р. 

411 Копія рішення Сенату, рапорти, листування 

новоросійського цивільного губернатора  

з генерал-прокурором про ремонт і будівництво 

мостів і переправ у Новоросійський губернії 

 

01 січня 

1799 р. 

28 вересня 

1800 р. 

14 ф/к м/ф 

412 Копії рішень Сенату, відношення 

новоросійського цивільного про використання 

митних зборів і прибутків з виноторгівлі 

 

03 лютого 

14 липня 

1799 р. 

11 ф/к м/ф 

413 Листування новоросійського цивільного 

губернатора з канцелярією генерал-прокурора 

про нагородження купців Горяїнова Д., 

Масленикова І., Пенчукова В., Фендрикова П. 

золотими медалями 

 

10 лютого 

липень 

1799 р. 

16 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1796 р. 

414 Документи (клопотання, рапорти, доповідні 

записки) про розгляд судової справи про арешт 

горілки городового секретаря Шаламанова І. 

 

26 червня 

1798 р. 

17 лютого 

1800 р. 

15 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1795, 1797 рр. 

415 Рапорт новоросійського цивільного губернатора 

в Сенат про межі повноважень Новоросійської 

палати суду і розправи 

 

31 грудня 

1798 р. 

9 ф/к м/ф 

416 Рапорти, представлення новоросійських 

військового і цивільного губернаторів генерал-

прокурору про нагородження надвірних 

радників Бразоля Г. і Гладкого К.С., колезького 

секретаря Гладкого І., формулярний список 

Гладкого К.С. 

 

27 січня 

17 грудня 

1798 р. 

19 ф/к м/ф 

417 Формулярний список губернського секретаря 

Куща І. 

грудень 

1798 р. 

06 січня 

1799 р. 

4 ф/к м/ф 

418 Рапорт новоросійського цивільного губернатора 

генерал-прокурору, клопотання грецького купця 

Манусо м. про задоволення його позову до 

австрійського купця Фісті І. 

 

16 листопада 

1799 р. 

16 лютого 

1800 р. 

7 ф/к м/ф 

419 Рапорти, відомості начальника Очаківського 

портового карантину про осіб, прибулих з-за 

кордону 

 

15 вересня 

30 жовтня 

1799 р. 

10 ф/к м/ф 

420 Рапорти, листування новоросійського 

цивільного нижнього земського суду про 

стягнення з ротмістра Фінка І.І. грошей, 

виділених на закупівлю коней для кірасирських 

полків 

21 листопада 

1799 р. 

08 березня 

1800 р. 

10 ф/к м/ф 
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421 Опис герба м. Григоріополь Тираспольського 

повіту 

 

1799 р. 4 ф/к м/ф 

422 Клопотання титулярного радника Паскалі А., 

листування з генерал-прокурором про надання 

йому місця перекладача  

18 липня 

1799 р. 

10 січня 

1800 р. 

6 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1797 р. 

423 Документи (клопотання, рапорти, листування) 

по розгляду справи за позовом колезької 

асесорші Волченецької Л. до акушера Ланга І. 

про повернення боргу  

18 травня 

1799 р. 

26 липня 

1800 р. 

 

17 ф/к м/ф 

424 Документи (укази, приписи, листування)  

про призначення старшого землемірського 

помічника Орлова В. на посаду херсонського 

повітового землеміра 

 

20 вересня 

1848 р. 

13 червня 

1849 р. 

22 ф/к м/ф 

425 Ордер, рапорт новоросійського губернського 

прокурора, клопотання поручика Вергілєва І. 

генерал-прокурору про повернення незаконно 

відрізаної землі 

 

28 грудня 

1798 р. 

11 березня 

1799 р. 

5 ф/к м/ф 

426 Ордер, рапорт прокурора Новоросійської 

межової контори про необхідність мати при 

конторі перекладача з татарської мови 

 

20 серпня 

24 жовтня 

1799 р. 

5 ф/к м/ф 

427 Рапорти, відомості начальника Дубоссарського 

сухопутного карантину про осіб, прибуваючих 

з-за кордону 

 

15 липня 

22 листопада 

1799 р. 

81  

428 Документи (рапорти, відомості, листування)  

про роз’яснення фінансових розрахунків 

Новоросійської і Таврійської казенних палат  

з відкупниками Таврійських соляних озер 

 

06 червня 

1800 р. 

11 квітня 

1802 р. 

66 ф/к м/ф 

429 Скарги колезького радника Балша Е., ордери 

генерал-прокурора, рапорт Херсонського 

провіантського депо про забирання сіна у 

поміщиків для потреб гусарського полку 

 

14 липня 

1800 р. 

25 жовтня 

1801 р. 

13 ф/к м/ф 

430  Ордери новоросійського цивільного 

губернатора, перелік населених пунктів 

Новоросійської губернії на поштових дорогах, 

довідки начальників митниць про шляхи 

розповсюдження імпортних товарів 

 

21 серпня 

1800 р. 

13 лютого 

1801 р. 

28  

431 Відомості Ольвіопольського повітового суду 

про укладені кріпості; список міст 

Новоросійської губернії з зазначенням 

відстаней до Новомиргорода 

11 травня 

1800 р. 

18 квітня 

1801 р. 

31 ф/к м/ф 
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432 справа передана до іншого фонду 

 

   

433 Указ Новоросійського губернського правління, 

листування про незаселені поміщицькі землі, 

повернуті в казну через несплату земельних 

податків 

 

11 жовтня 

28 грудня 

1800 р. 

11 ф/к м/ф 

434 Рапорти, листування новоросійського 

цивільного губернатора, губернського 

прокурора з генерал – прокурором, взаємні 

скарги майора Веселинова Ю. і майорші 

Шахової Г. з приводу розділу спадщини 

 

01 листопада 

1800 р. 

березень 

1801 р. 

10 ф/к м/ф 

435 Клопотання чорногорського дворянина 

Княжевича І.С., листування новоросійського 

цивільного губернатора з генерал – прокурором 

про відведення землі чорногорським 

переселенцям Княжевичам в Тираспольському 

повіті 

 

11 липня 

25 листопада 

1800 р. 

11 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1794, 1796 рр. 

436 Ордери, рапорти новоросійського губернського 

прокурора генерал-прокурору про незаконне 

закріпачення вільних людей в Новоросійській 

губернії 

 

29 червня 

14 вересня 

1800 р. 

7 ф/к м/ф 

437 Ордер, рапорти новоросійського губернського 

прокурора генерал-прокурору, скарга біглого 

рекрута Полєва А. про незаконне закріпачення 

його майором Скалоном 

 

16 червня 

1800 р. 

14 березня 

1801 р. 

 

8 ф/к м/ф 

438 Справа по розслідуванню звинувачень з боку 

страченого херсонського міщанина Щеки С. 

Херсонської міської думи і магістрату  

у зловживаннях 

 

27 червня 

05 листопада 

1800 р. 

53 ф/к м/ф 

439 Укази Новоросійського, Херсонського 

губернських правлінь, листування землемірів 

про проведення генерального межування 

повітів, розмежування спірних ділянок 

 

13 серпня 

1800 р. 

12 грудня 

1808 р. 

63 ф/к м/ф  

є документ за 

1793 р. 

440 Формулярний список новоросійського 

городничого Головіна Д.Л., клопотання 

новоросійського цивільного губернатора про 

нагородження його черговим чином 

 

20 січня 

1800 р. 

4 ф/к м/ф 

441 Рапорти новоросійського цивільного 

губернатора, клопотання вахмістра Врадія І. 

генерал-прокурору про нагородження його 

землею за заселення казенного с. Врадіївка 

Ольвіопольського повіту 

07 грудня 

1799 р. 

30 жовтня 

1800 р. 

13 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1794 р. 
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442 Резолюції, атестат Державної Адміралтейств 

колегії, рапорти прокурора колегії генерал-

прокурору про укладання контракту з 

херсонським купцем Перетцем А. на постачання 

провіанту для Чорноморського флоту 

 

31 серпня 

1800 р. 

08 січня 

1801 р. 

26 ф/к м/ф 

443 Витяги з формулярних списків, клопотання 

новоросійського цивільного губернатора 

генерал-прокурору про нагородження 

секретарів Адамовича С. і Новохатського 

м. черговим чином 

 

30 березня 

09 травня 

1800 р. 

5 ф/к м/ф 

444 справа передана до іншого фонду 

 

   

445 Ордер, рапорти прокурора військової колегії 

генерал-прокурору про розміщення хворих 

солдатів Дністровської дивізії 

 

21 червня 

31 липня 

1800 р. 

7 ф/к м/ф 

446 Клопотання колезького реєстратора Дем’яненка 

м. генерал-прокурору про відведення землі у 

Бахмутському повіті 

 

12 вересня 

1800 р. 

2 ф/к м/ф 

447 Листування новоросійського цивільного 

губернатора з генерал-прокурором про 

винаймання будинку для новоросійського віце-

губернатора 

 

23 листопада 

24 грудня 

1800 р. 

7 ф/к м/ф 

448 Рапорт херсонського коменданта, листування 

новоросійського військового губернатора з 

генерал-прокурором про призначення 

городничого в м. Херсон 

 

11 квітня 

25 серпня 

1800 р. 

11 ф/к м/ф 

449 Документи (клопотання, рапорти, листування) 

про втечу дочки надвірного радника Цейтліна 

Г.Г. з італійським лікарем 

07 квітня 

1800 р. 

28 лютого 

1802 р. 

101 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1795, 1799 рр. 

Є документи 

італ., фр., нім. 

мовами 

450 Рапорти новоросійського цивільного 

губернатора, губернського прокурора, скарги 

казенних поселян с. Петрівка Новомосковського 

повіту про незаконне закріпачення 

 

16 червня 

21 вересня 

1800 р. 

10 ф/к м/ф 

451 Рапорти, листування з повітовими землемірами 

про надання поміщикам відомостей про дати 

відведення земель, звільнення і призначення 

єлисаветградського повітового землеміра 

 

19 липня 

1800 р. 

16 грудня 

1801 р. 

34 ф/к м/ф 

452 справа передана до іншого фонду 
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453 справа передана до іншого фонду 

 

   

454 Ордери ольвіопольському повітовому землеміру 

на описання казенних будівель повіту, описи 

казенних будівель міст Вознесенськ, Ольвіополь 

 

листопад 

1798 р. 

28 квітня 

1800 р. 

12 ф/к м/ф 

455 Лист новоросійського цивільного губернатора 

генерал-прокурору, клопотання миколаївського 

міського голови Турченінова П. про 

нагородження його золотою медаллю 

 

15 грудня 

1799 р. 

10 лютого 

1800 р. 

4 ф/к м/ф 

456 Указ Новоросійського губернського правління 

про відведення землі прапорщику Солошичу І. 

 

12 січня 

1800 р. 

9 ф/к м/ф 

457 Копія рішення Сенату, рапорт обер-прокурора 

генерал-прокурору про накопичення 

невирішених справ у судах Новоросійської 

губернії 

 

01 листопада 

03 листопада 

1800 р. 

6 ф/к м/ф 

458 Повідомлення Ольвіопольського повітового 

суду про купівлю землі поручиком 

Кроновичем С.В. 

 

03 травня 

1800 р. 

3 ф/к м/ф 

459 Рапорти прокурора Новоросійської межової 

контори генерал-прокурору про перевезення 

землемірами надмірної кількості родичів і 

служників до місць польових межових робіт 

 

28 червня 

25 вересня 

1800 р. 

6 ф/к м/ф 

460 Клопотання княгині Кантакузіної Р.Г., 

листування новоросійського цивільного 

губернатора з генерал-прокурором про видачу 

їй дозволу на поїздку за кордон 

 

15 листопада 

13 грудня 

1800 р. 

5 ф/к м/ф 

461  Указ Новоросійського губернського правління, 

ордери землемірам на присутність при 

генеральному межуванні в якості казенних 

повірених, реєстр невиконаних справ 

тираспольського повітового землеміра за 1797-

1801 роки 

 

01 листопада 

1800 р. 

02 січня 

1801 р. 

 

10 ф/к м/ф 

462 Відношення новоросійського військового 

губернатора в Сенат, листування з генерал-

прокурором про відкриття карантинів, список 

кандидатів у карантині чиновники 

 

20 жовтня 

06 листопада 

1800 р. 

10 ф/к м/ф 

463 Представлення новоросійського цивільного 

губернатора генерал-прокурора про 

нагородження надвірних радників Бразоля Г. і 

Гладкого К.С., їх формулярні списки 

 

06 квітня 

1800 р. 

11 ф/к м/ф 

464 Указ Новоросійського губернського правління, 10 лютого 33 ф/к м/ф 
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казенної палати, ордери, рапорти землемірів про 

межування сіл Бургунка, Станіслав, Шведська 

колонія Херсонського повіту 

 

1800 р. 

31 серпня 

1801 р. 

465 справа передана до іншого фонду 

 

   

466 Указ, довідки Новоросійського губернського 

правління, казенної плати, губернської 

креслярні про відведення землі поміщикам, 

кількість землі казенних сіл, наявність ярмарків 

 

03 липня 

1801 р. 

22 грудня 

1802 р. 

55 ф/к м/ф 

467 Указ Новоросійського правління, ордер про 

відведення землі братам Княжевичам О.Г., С.Г. 

в Ольвіопольському повіті 

 

28 червня 

04 липня 

1801 р. 

4 ф/к м/ф 

468 Документи (укази, ордери, рапорти) про 

відведення землі поручику Радишевському А.І. 

16 травня 

1801 р. 

29 жовтня 

1814 р. 

46 ф/к м/ф 

469 Указ Новоросійського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів і відмежування 

землі поміщиків 

19 жовтня 

1801 р. 

13 листопада 

1802 р. 

41 ф/к м/ф 

470 Листування тираспольського повіту землеміра з 

Ольвіопольським книжнім земським судом про 

відведення землі в оброчне утримання 

титулярному раднику Келеповському В.З. 

 

17 травня 

18 листопада 

1801 р. 

10 ф/к м/ф 

471 Ордери, рапорти тираспольського повітового 

землеміра, картографічний опис земель, 

відведення в оброчне утримання прапорщику 

Новаковському П. 

 

23 серпня 

18 грудня 

1801 р. 

13 ф/к м/ф 

472 Указ Новоросійського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про розмежування 

земельних дач поміщиків Загряжських і майора 

Курляндського І. 

 

14 липня 

1801 р. 

03 липня 

1802 р. 

65 ф/к м/ф 

473 Укази Новоросійського губернського правління, 

рапорти землемірів про відведення землі 

поміщикам Княжевичам, видачу довідок  

і планів графу де Вітту Й.І., графині В’яземській 

О.М. 

 

28 червня 

1801 р. 

13 лютого 

1802 р. 

30 ф/к м/ф 

474 Укази Новоросійського губернського правління, 

казенної палати, рапорти землемірів про зняття 

плану колишніх земель князя Потьомкіна Г.О., 

переданих у державну власність 

 

24 січня 

1801 р. 

22 січня 

1802 р. 

26 ф/к м/ф 

475 Повідомлення Ольвіопольського повітового 

суду про укладені купчі кріпості на землю 

19 грудня 

1800 р. 

46 ф/к м/ф 
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20 серпня 

1801 р. 

476 Укази Новоросійського, Катеринославського 

губернських правлінь, рапорти землемірів про 

відведення землі капітану Граве Х.Б., відомості 

про чисельність населення прикордонних 

населених пунктів Ольвіопольського, 

Тираспольського, Херсонського повітів 

  

10 жовтня 

1801 р. 

16 квітня 

1803 р. 

42 ф/к м/ф 

477 Указ Сенату, ордери, рапорти землемірів про 

відведення казенних земель в 

Єлисаветградському, Херсонському повітах у 

приватну власність, відведення землі в оброчне 

утримання 

 

20 червня 

1801 р. 

26 січня 

1802 р. 

21 ф/к м/ф 

478 Документи (укази, рапорти, листування) про 

межування землі казенних сіл 

Єлисаветградського повіту, відведення землі в 

оброчне утримання городовому секретарю 

Панютіну П. 

 

13 червня 

1801 р. 

20 листопада 

1809 р. 

60 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1779, 1799 рр. 

479 Укази Новоросійського губернського правління, 

рапорти землемірів про можливості 

розвантаження тракту Берислав-Перекоп, 

видачу довідок поміщикам; відомості про 

казенні незаселені землі Ольвіопольського 

повіту 

 

30 серпня 

18 грудня 

1801 р. 

29 ф/к м/ф 

480 Укази Херсонського губернського правління, 

казенної плати, рапорти землеміра про 

межування землі казенних сіл Павлівське, 

Чорний Ташлик Ольвіопольського повіту 

 

05 вересня 

1804 р. 

13 листопада 

1807 р. 

26 ф/к м/ф 

481 Документи (рапорти, листування, повістки) про 

проведення генерального розмежування 

Єлисаветградського повіту, відведення землі в 

оброчне утримання майора Мілоніну Я. 

 

26 серпня 

1801 р. 

12 жовтня 

1805 р. 

70 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1783, 1785, 

1792 рр. 

482 Ордери., рапорти, листування 

Єлисаветградського повітового землеміра з 

нижніми земськими судами про розділення 

повіту на географічні частини, розмежування 

земельних дач поміщиків Загряжських, майора 

Курляндського І., колезького радника Седньова 

О.І. 

 

28 липня 

1801 р. 

27 вересня 

1802 р. 

56 ф/к м/ф 

483 Укази Новоросійської казенної палати, 

Херсонського губернського правління, рапорти, 

листування Єлисаветградського повітового 

землеміра з нижнім земським судом про 

розмежування казенних сіл Красний Яр і 

13 листопада 

1801 р. 

17 липня 

1803 р. 

40 ф/к м/ф  

є документ за 

1793 р. 
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Плоске Єлисаветградського повіту, відведення 

землі в оброчне утримання  

 

484 Укази Новоросійського губернського правління, 

рапорти єлисаветградського, бахмутського 

повітового землеміра про складання атласу 

Новоросійської губернії, відмежування землі 

ясельничого Гавриленкова 

 

06 лютого 

29 квітня 

1802 р. 

36 ф/к м/ф 

485 Укази Новоросійського губернського правління, 

рапорти землемірів про відведення землі, 

видачу довідок поміщикам, повідомлення 

Ольвіопольського повітового суду про укладені 

купчі кріпості на землю 

 

13 березня 

1802 р. 

15 січня 

1803 р. 

59 ф/к м/ф 

486 Указ Новоросійського губернського правління, 

листування повітового землеміра з 

Ольвіопольським нижнім земським судом про 

відведення землі вахмістру Врадію І.К. 

 

27 березня 

23 травня 

1802 р. 

9 ф/к м/ф 

487 справа передана до іншого фонду 

 

   

488 Укази Новоросійського губернського правління, 

рапорти землемірів про відведення землі 

титулярному Богаєвському Л.В., капітану 

Радевичу П., відведення вигінної землі купцям і 

міщанам м. Олександрія Єлисаветградського 

повіту 

 

07 серпня 

1802 р. 

26 лютого 

1803 р. 

27 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1779 р. 

489 Укази Новоросійського губернського правління, 

рапорти землемірів про відведення землі 

поміщикам і однодворцям, відомості про 

казенні незаселені землі Ольвіопольського 

повіту, поміщицькі землі по берегах Чорного, 

Азовського морів, лиманів 

 

11 вересня 

1802 р. 

28 січня 

1803 р. 

30 ф/к м/ф 

490 Укази Новоросійського, Катеринославського, 

Херсонського губернських правлінь, рапорти 

єлисаветградського повітового землеміра про 

перевірку поміщицьких і казенних земель, 

передачу межових справ, які стосуються 

Миколаївської губернії 

 

06 листопада 

1802 р. 

09 січня 

1806 р. 

61 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1779 р. 

491 справа передана до іншого фонду 

 

   

492 Укази Новоросійської, Катеринославської 

казенних палат про відведення землі в оброчне 

утримання в Ольвіопольському повіті 

 

10 квітня 

1801 р. 

29 січня 

1803 р. 

19 ф/к м/ф 

493 Укази Новоросійського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про відведення 

23 січня 

17 грудня 

29 ф/к м/ф 
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землі поміщикам, розмежування спірних 

земельних ділянок у Тираспольському повіті 

 

1802 р. 

494 Указ Новоросійського губернського правління, 

ордер на відмежування землі колезького 

радника Щекутіна на Каїрському острові 

 

08 травня 

13 вересня 

1802 р. 

6 ф/к м/ф 

495 Укази Новоросійської, Катеринославської 

казенних палат про відведення землі в оброчне 

утримання в Єлисаветградському повіті; 

клопотання повітового землеміра Сегедія І.А. 

про нагородження черговим чином 

 

03 травня 

1802 р. 

08 січня 

1803 р. 

20 ф/к м/ф 

496 Укази Катеринославського губернського 

правління, Новоросійської казенної палати, 

ордери, рапорти землемірів про відведення 

землі поміщикам 

 

16 вересня 

1802 р. 

27 лютого 

1803 р. 

24 ф/к м/ф 

497 Укази Катеринославського губернського 

правління, ордери, рапорти губернського 

землеміра про відведення землі для поселення 

іноземців в окрузі села Тернівка Херсонського 

повіту, розмежування спірних земельних 

ділянок 

 

20 листопада 

1802 р. 

11 квітня 

1803 р. 

28 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1780 р. 

498 Укази Новоросійського, Катеринославського 

губернських правлінь, ордери, рапорти 

губернського землеміра про видачу довідок 

поміщикам, призначення Херсонського 

повітового землеміра 

 

10 червня 

1802 р. 

05 січня 

1803 р. 

24 ф/к м/ф 

499 Документи (укази, рапорти, підписки) про 

розмежування спірних земельних ділянок 

колезької асесорші Папчинської Є. і казенних 

сіл Нові Койдаки, Сухачівка, межування 

казенних земель Єлисаветградського повіту 

 

15 квітня 

1802 р. 

16 квітня 

1804 р. 

65 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1780 р. 

500 Документи (укази, договори, листування) про 

відведення поміщикам землі в оброчне 

утримання в Ольвіопольському повіті 

29 жовтня 

1801 р. 

26 червня 

1803 р. 

44 ф/к м/ф 

501 Укази Херсонського губернського правління 

про обстеження рибних ловель м. Берислав  

і с. Станіслав Херсонського повіту, вирішення 

земельних суперечок Бузького козацького полку 

з казенними поселянами, відведення землі в 

оброчне утримання 

 

27 вересня 

1804 р. 

23 серпня 

1807 р. 

62 ф/к м/ф 

502 Рапорт обер-прокурора, листування отамана 

Війська Донського з міністром фінансів, 

генерал-прокурором про земельну суперечку 

12 травня 

1802 р. 

07 серпня 

11 ф/к м/ф 
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війська з обер-провіантмейстером Змієвим Д. 

 

1803 р. 

503 Списки вирішених справ і нарядів Херсонської 

губернської креслярні за 1868-1873 роки 

 

 33 ф/к м/ф 

504 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорт губернського землеміра про прийом 

межових справ та інструментів від 

Катеринославської межової контори 

 

травень 

1803 р. 

12 травня 

1805 р. 

7 ф/к м/ф 

505 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти землемірів, листування з Херсонським 

нижнім земським судом про відведення землі 

поручику Керстеші, генерал-майору Кобле 

 

31 серпня 

1802 р. 

09 серпня 

1806 р. 

15 ф/к м/ф 

506 Довідки губернського землеміра 

Катеринославському губернському правлінню 

про кількість землі, місцезнаходження 

поміщицьких сіл 

 

12 січня 

07 травня 

1803 р. 

9 ф/к м/ф 

507 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського землеміра про 

відмежування землі статському раднику 

Заблоцькому 

 

06 жовтня 

1803 р. 

18 січня 

1804 р. 

17 ф/к м/ф 

508 Ордер тираспольському повітовому землеміру 

на відведення землі в оброчне утримання 

прапорщику Новаковському П. 

 

06 березня 

1803 р. 

5 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1801 р. 

509 Указ Херсонського губернського правління 

тираспольському повітовому землеміру про 

відведення землі в оброчне утримання 

титулярному раднику Келеповському В.З. 

 

27 жовтня 

1803 р. 

5 ф/к м/ф 

510 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти тираспольського повітового землеміра 

про вибір місця для переселення однодворців з 

Рязанської губернії в Ольвіопольський повіт 

 

24 грудня 

1803 р. 

25 січня  

1804 р. 

5 ф/к м/ф 

511 Указ Херсонського губернського правління про 

відмежування землі колезького асесора 

Стоянова С. 

 

28 вересня 

1803 р. 

3 ф/к м/ф 

512 Ордер тираспольському повітовому землеміру 

на зняття на план пустища Костянтинівка, абрис 

с. Софронівка Ольвіопольського повіту 

 

23 січня 

04 травня 

1803 р. 

5 ф/к м/ф 

513 Листування Ольвіопольського повітового 

землеміра з Ольвіопольським нижнім земським 

судом про вступ городової секретарші 

Княжевичевої у володіння успадкованою 

27 червня 

30 липня 

1803 р. 

4 ф/к м/ф 



49 

 

землею 

 

514 Укази Херсонського губернського правління, 

листування тираспольського повітового 

землеміра з Ольвіопольським нижнім земським 

судом про однодворців з Рязанської губернії в 

Ольвіопольському повіті 

 

06 жовтня 

07 грудня 

1803 р. 

17 ф/к м/ф 

515 Указ Херсонського губернського правління про 

відведення землі в оброчне утримання майора 

Анастасьєву Я.І. 

 

30 листопада 

1803 р. 

3 ф/к м/ф 

516 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про складання 

планів оброчних земель 

 

17 жовтня 

1803 р. 

26 травня 

1806 р. 

16 ф/к м/ф 

517 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери повітовим землемірам на складання 

карти Херсонської губернії 

30 серпня 

1803 р. 

12 березня 

1808 р. 

13 ф/к м/ф 

518 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про відведення 

землі майору Мунтянову і капітан-лейтенанту 

Купі Д.Я. 

 

17 серпня 

1803 р. 

17 червня 

1805 р. 

12 ф/к м/ф 

519 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, ордери, рапорти 

землемірів про відведення утримання в 

Херсонському повіті 

 

25 листопада 

1803 р. 

11 червня 

1808 р. 

31 ф/к м/ф 

520 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, ордери, рапорти 

землемірів про відведення землі в оброчне 

утримання, реєстр вхідної кореспонденції 

Херсонської губернської креслярні 

 

18 червня 

1803 р. 

22 серпня 

1808 р. 

51 ф/к м/ф 

521 Указ Херсонського губернського правління про 

надання відпустки губернському землеміру 

Сівричу С.М. 

 

07 серпня 

1803 р. 

2 ф/к м/ф 

522 Указ Херсонського губернського правління про 

надання відомостей про землю поручика 

Любинського В. 

 

09 січня 

1803 р. 

 

3 ф/к м/ф 

523 Документи (укази, ордери, листування) про 

розмежування спірних земельних ділянок, 

складання карти Херсонської губернії 

30 липня 

1803 р. 

13 квітня 

1804 р. 

65 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1776, 1787, 

1802 рр. 

524 Укази Катеринославського губернського 

правління, Катеринославської казенної палати, 

Катеринославського рекрутського присутствія, 

06 лютого 

28 квітня 

1803 р. 

40 ф/к м/ф 
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рапорти Ольвіопольського повітового суду про 

відведення землі поміщикам, укладення купчі 

кріпості на землю, набір рекрутів від 

поміщицьких сіл 

 

525 Укази Сенату, Херсонського губернського 

правління Херсонської казенної палати, 

відомості про проведення генерального 

межування Херсонського повіту, відведення 

землі в оброчне утримання, розмежування 

спірних земельних ділянок 

 

20 червня 

1803 р. 

09 червня 

1804 р. 

57 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1797-1798 рр. 

526 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування землемірів про відведення, 

відмежування земельних дач поміщиків, 

розмежування спірних земельних ділянок 

 

16 червня 

1803 р. 

24 листопада 

1809 р. 

60 ф/к м/ф 

527 Повідомлення Ольвіопольського повітового 

суду про укладення купчі кріпості на землю 

28 липня 

1803 р. 

16 вересня 

1808 р. 

51 ф/к м/ф 

528 Укази Херсонського губернського правління, 

лист Ольвіопольського нижнього земського 

суду про заснування с. Благодатне 

Ольвіопольського повіту однодворцями-

переселенцями з Рязанської губернії 

 

06 жовтня 

1803 р. 

02 листопада 

7 ф/к м/ф 

529 справа передана до іншого фонду 

 

   

530 Укази Катеринославського губернського 

правління, ордери, рапорти землемірів про 

межування земельних дач, відведення землі 

іноземним переселенцям, наявність казенних 

фруктових садів у Єлисаветградському повіті 

 

22 січня 

16 квітня 

1803 р. 

28 ф/к м/ф 

531 Указ Херсонського губернського правління про 

призначення поручика Вітовського В. на посаду 

повітового землеміра, витяг з ревізьких сказок 

с. Гола Пристань Дніпровського повіту про 

кількість землі і жителів 

 

17 лютого 

1804 р. 

4 ф/к м/ф 

532 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування землемірів про межування 

землі казенного с. Рівне Ольвіопольського 

повіту 

  

07 вересня 

1803 р. 

Липень 

1808 р. 

47 ф/к м/ф 

533 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти 

землемірів, повідомлення Ольвіопольського 

нижнього земського суду про відведення землі в 

оброчне утримання в Ольвіопольському повіті 

25 травня 

1804 р. 

29 грудня 

180 7 р. 

214 ф/к м/ф 
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534 Укази Херсонського губернського правління 

про відмежування землі поміщиків, відведення 

землі в оброчне утримання у Херсонському 

повіті; плани пустища дійсного статського 

радника Тибекіна І.В. 

 

24 лютого 

1804 р. 

липень 

1806 р. 

45 ф/к м/ф 

535 Указ Херсонської казенної палати, рапорт 

губернського землеміра про уточнення власника 

і розмірів земельної ділянки в 

Ольвіопольському повіті 

 

07 квітня 

1804 р. 

4 ф/к м/ф 

536 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорт ольвіопольського повітового землеміра 

про відведення землі в оброчне утримання 

генерал-майору Шелегову З.Л. 

 

31 грудня 

1804 р. 

6 ф/к м/ф 

537 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, кошторис 

видатків на ремонт корпусів губернського 

правління; формулярні списки повітових 

землемірів Анадольського П.Ю., Шаржинського 

А.С. 

 

30 грудня 

1804 р. 

вересень 

1805 р. 

16 ф/к м/ф 

538 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, листування 

ольвіопольського повітового землеміра з 

Ольвіопольським нижнім земським судом про 

відведення землі полковнику Подейському Ф., 

майору Діамантову С.Ю. 

 

16 липня 

1804 р. 

27 липня 

1805 р. 

29 ф/к м/ф 

539 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти, 

листування Ольвіопольського повітового 

землеміра з Ольвіопольським нижнім земським 

судом, дворянською опікою про відведення 

землі капітан-лейтенанту Купі Д.Я. і майору 

Мунтянову  

 

16 вересня 

1804 р. 

04 травня 

1808 р. 

37 ф/к м/ф 

540 Повідомлення Єлисаветградського нижнього 

земського суду про укладені купчі кріпості, 

роздільні акти на землю, рапорти 

єлисаветградського повітового землеміра про 

роботу за 1805 рік 

 

14 січня 

1804 р. 

09 листопада 

1805 р. 

41 ф/к м/ф 

541 Документи (укази, рапорти, відомості) про 

вирішення земельних суперечок Бузького 

козацького полку з казенними поселянами  

27 вересня 

1804 р. 

21 жовтня 

1807 р. 

37 ф/к м/ф 

542 Укази Херсонського губернського правління 

про уточнення відомостей на планах земель 

16 січня 

11 березня 

5 ф/к м/ф 
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поручиці Нікоріної Г.Д., корнета Здрохлєва Д.П. 

 

1804 р. 

543 Ордер, рапорт Ольвіопольського повітового 

землеміра про зняття копії з плану земельної 

ділянки при р. Грузській 

 

08 вересня 

1804 р. 

4 ф/к м/ф 

544 Укази Херсонського губернського правління 

губернського землеміра з повітовими про 

сумління виконання посадових обов’язків, 

відомості Тираспольського повітового суду про 

укладені купчі і уступні кріпості 

 

12 вересня 

1804 р. 

10 січня 

1820 р. 

 

31 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1796-1800 рр. 

545 Указ Херсонського губернського правління про 

дотримання субординації у надсиланні рапортів 

повітовими землемірами 

 

16 січня 

1804 р. 

2 ф/к м/ф 

546 Документи (укази, ордери, рапорти) про 

складання атласу Херсонської губернії, 

призначення олександрійського повітового 

землеміра, розмежування спірних земельних 

ділянок 

 

09 квітня 

1804 р. 

11 червня 

1813 р. 

47 ф/к м/ф 

547 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти Херсонського повітового землеміра про 

відведення казенних пустищ малоземельним 

переселенцям з Київської губернії, обрання 

землі колезьким асесором Онорієм В. 

 

24 лютого 

березень 

1804 р. 

8 ф/к м/ф 

548 Указ Херсонського губернського правління про 

складання планів казенних земель Херсонської 

губернії 

 

08 червня 

1804 р. 

3 ф/к м/ф 

549 Указ Херсонського губернського правління про 

складання карти Херсонської губернії; відомості 

про чисельність населення, кількість землі 

с. Нечаяне Дніпровського повіту 

 

18 травня 

1804 р. 

травень 

1806 р. 

4 ф/к м/ф 

550 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорт тираспольського повітового землеміра 

про повернення ольвіопольського повітового 

землеміра Анадольського П.Ю. з відрядження 

на Кримський півострів 

 

29 липня 

20 серпня 

1804 р. 

5 ф/к м/ф 

551 Документи (укази, ордери, рапорти) про розгляд 

справи про помилкове заселення прапорщиком 

Томашевим І. казенної землі 

12 серпня 

1804 р. 

16 березня 

1813 р. 

28 ф/к м/ф 

552 Указ Херсонського губернського правління про 

тимчасове направлення поручика Вітковського 

В. на місце ольвіопольського повітового 

землеміра 

18 травня 

1804 р. 

3 ф/к м/ф 
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553 Повідомлення Ольвіопольського суду про 

земельний конфлікт між колезьким радником 

Сокологорським Я.І. і капітаном Комаровим Т. 

через вирубку дубового лісу 

  

10 лютого 

23 травня 

1805 р. 

5 ф/к м/ф 

554 Укази Херсонського губернського правління, 

листування ольвіопольського повітового 

землеміра з Ольвіопольським нижнім земським 

судом про відведення землі капітану 

Хмельницькому В.І. 

 

15 грудня 

1804 р. 

13 липня 

1805 р. 

10 ф/к м/ф 

555 Повідомлення Межового департаменту Сенату, 

рапорти Херсонського, Подільського 

губернських правлінь про ускладнення в ході 

розмежування губерній 

 

27 червня 

13 жовтня 

1804 р. 

16 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1781 р. 

556 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорт губернського землеміра, повідомлення 

Ольвіопольського земського суду про 

відведення землі надвірному раднику 

Панютіну С. 

 

11 листопада 

1804 р. 

25 листопада 

1808 р. 

8 ф/к м/ф 

557 Указ Херсонського губернського правління, 

квитанція Херсонської міської поліції про 

стягнення недоїмки з губернського землеміра 

Сіврича С.М. 

 

15 січня 

15 липня 

1804 р. 

3 ф/к м/ф 

558 Укази Херсонського правління, ордери, рапорти 

повітових землемірів про видачу подорожніх 

листів, прибуття до губернської креслярні для 

роботи в зимовий період 

 

28 грудня 

25 листопада 

1807 р. 

65 ф/к м/ф 

559 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського землеміра про 

відмежування церкві с. Улянівка землі з дачі 

с. Ухівка Єлисаветградського повіту 

 

10 грудня 

1804 р. 

13 січня 

1805 р. 

3 ф/к м/ф 

560 Указ Херсонського губернського правління  

про надання відомостей щодо відведення землі 

надвірній радниці Величковській 

 

13 квітня 

1804 р. 

3 ф/к м/ф 

561 Указ Херсонського губернського правління про 

пошук відомостей стосовно дачі надвірної 

радниці Величковської в Єлисаветградському 

повіті 

 

18 березня 

1804 р. 

 

3 ф/к м/ф 

562 Указ Херсонського губернського правління, 

повідомлення Ольвіопольського нижнього 

земського суду про відведення землі капітану 

Перекрестову 

01 вересня 

1804 р. 

7 ф/к м/ф 
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563 Указ Херсонського губернського правління, 

роздільний акт між майором Веселиновим П.Л.  

і корнетом Черновим І.М. 

 

30 листопада 

1804 р. 

07 травня 

1805 р. 

7 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1802 р. 

564 Указ Херсонського губернського правління  

про тимчасове направлення поручика 

Вітковського В. на місце ольвіопольського 

повітового землеміра 

 

18 травня 

1804 р. 

3  

565 справа передана до іншого фонду 

 

   

566 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорт ольвіопольського повітового землеміра 

про відмежування землі генерала  

фон Дерфельдена В.Х. 

  

06 липня 

09 серпня 

1804 р. 

5 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1792 р. 

567 Документи (укази, рапорти, відомості) про 

межування казенних земель, розмежування 

спірних земельних ділянок, відведення землі 

німецьким і сербським колоністам у 

Тираспольському повіті 

 

27 листопада 

1805 р. 

18 травня 

1818 р. 

125 ф/к м/ф 

568 Указ Херсонського губернського правління  

про надсилання послужних списків повітових 

землемірів в Сенат, послужний список 

тираспольського повітового землеміра 

Шаржинського А.С. 

 

10 грудня 

1805 р. 

17 січня  

1806 р. 

5 ф/к м/ф 

569 Листування генерального землеміра  

з тираспольським повітовим землеміром  

про обмір землі, топографічні описи сіл 

Валегоцулове, Мотронинський Карабан, 

Понятівка Тираспольського повіту 

 

15 лютого 

18 лютого 

1805 р. 

4 ф/к м/ф 

570 Документи (листування, плани, картографічні 

відомості) про відведення землі під поселення 

молдаван для розвитку шовківництва на 

приміській землі м. Тирасполь 

 

26 червня 

1804 р. 

23 січня 

1806 р. 

26 ф/к м/ф 

571 Приписи Херсонського військового 

губернатора, віце-губернатора, укази 

Херсонського губернського правління про 

надання відомостей щодо відведення землі 

поміщикам, складання плану будівлі Григоріє-

Бізюкового монастиря 

 

31 січня 

1805 р. 

12 липня 

1806 р. 

21 ф/к м/ф 

572 Указ Херсонського губернського правління, 

листування тираспольського повітового  

і генерального землемірів про генеральне 

межування казенних земель у Тираспольському 

20 травня 

1805 р. 

14 грудня 

1806 р. 

30 ф/к м/ф 
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повіті, заборону повітовим землемірам бути 

присутніми при генеральному межуванні 

поміщицьких земель 

 

573 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорт Катеринославської межової контори  

про надання відомостей щодо відведення землі 

поміщикам, розмежування землі с. Плоске 

Єлисаветградського повіту, складання карти 

доріг Херсонської губернії 

 

23 січня  

1805 р. 

24 березня 

1806 р. 

 

20 ф/к м/ф 

574 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери землемірам про складання повітових 

планів казенних незаселених земель 

 

24 лютого 

1805 р. 

04 квітня 

1807 р. 

14 ф/к м/ф 

575 Документи (укази, рапорти, листування  

про розгляд скарги поселян с. Надлак 

Ольвіопольського повіту на неправильне 

межування сільської землі 

 

18 липня 

1805 р. 

26 червня 

1806 р. 

16 ф/к м/ф 

576 Укази Херсонського губернського правління 

ордери, рапорти землемірів про прибуття  

до губернської креслярні на зимовий період; 

топографічний опис до карти Херсонської 

губернії 

 

27 жовтня 

1804 р. 

07 березня 

1806 р. 

38 ф/к м/ф 

577 Документи (рапорти, відомості, листування) про 

зміну власників поміщицьких земель, складання 

плану казенних земель, відведення землі 

Одеському грецькому батальйону в 

Тираспольському повіті 

 

29 січня 

23 квітня 

1805 р. 

45 ф/к м/ф 

578 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти землемірів про зміну власників 

поміщицьких земель, список земельних дач, 

власники яких не платили поземельний податок 

 

19 серпня 

1805 р. 

21 серпня 

1807 р. 

 

39 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1782,1800 рр. 

579 Документи (укази, рапорти, листування) про 

укладені купчі кріпості на землю, відведення 

землі поміщикам в оброчне утримання  

в Єлисаветградському повіті 

 

07 лютого 

1805 р. 

16 травня 

1807 р. 

46 ф/к м/ф 

580 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти єлисаветградського повітового 

землеміра про розмежування земель казенних 

сіл Гусарівка, Калинівка, Клинцівське, 

Покровське Єлисаветградського повіту 

 

21 вересня 

1805 р. 

22 травня 

1806 р. 

17 ф/к м/ф 

581 Документи (укази, рапорти, листування)  

про розмежування спірних земельних ділянок, 

межування казенних земель  

21 березня 

09 листопада 

1805 р. 

34 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1773, 1781 рр. 
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в Єлисаветградському повіті 

 

 

582 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про припинення 

роздачі земель у приватну власність, 

відрядження канцелярських служителів на 

допомогу повітовим землемірам, складання 

кошторису на ремонт Бериславського 

провіантського магазину 

 

грудень 

1804 р. 

18 січня 

1808 р. 

45 ф/к м/ф 

583 Укази Херсонського губернського правління, 

купчі кріпості на землі відомства 

Новоросійської контори опікунства іноземних 

поселенців; формулярні списки повітових 

землемірів 

 

29 квітня 

1805 р. 

травень 

1808 р. 

34 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1800-1801, 

1804 рр. 

584 Ордер, рапорт ольвіопольського повітового 

землеміра про з’ясування обставин 

відмежування землі казенному с. Арбузинка 

Ольвіопольського повіту 

 

11 жовтня 

02 листопада 

1805 р. 

4 ф/к м/ф 

585 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти землемірів про складання планів 

Забузької частини, обстеження рибних угідь 

м. Берислав і с. Станіслав Херсонського повіту 

 

11 березня 

1805 р. 

16 березня 

1807 р. 

15 ф/к м/ф 

586 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про складання 

плану дніпровських плавень, відведення землі  

в оброчне утримання 

 

28 червня 

1805 р. 

07 липня 

1806 р. 

50 ф/к м/ф 

587 Укази Херсонського губернського правління, 

листування з Тираспольським нижнім земським 

судом про зміну власників, розмежування 

спірних земельних ділянок 

 

18 березня 

1804 р. 

09 вересня 

1811 р. 

28 ф/к м/ф 

588 Укази Херсонського губернського правління, 

ордер, рапорти херсонського повітового 

землеміра про відведення землі в оброчне 

утримання надвірному раднику Бенецькому; 

план Єлисаветградського повіту 

 

26 вересня 

1805 р. 

17 липня 

1807 р. 

16 ф/к м/ф  

план 1795 р. 

589 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про 

прикомандирування їм на допомогу солдатів 

штатних рот, розмежування спірних земельних 

ділянок між казенним с. Широким 

Херсонського повіту і суміжними поміщиками 

 

серпень 

1803 р. 

06 листопада 

1807 р. 

 

34 ф/к м/ф 

590 Припис херсонського військового губернатора, 

указ Херсонського губернського правління, 

29 липня 

24 серпня 

9 ф/к м/ф 
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рапорти тираспольського повітового землеміра 

про можливість поселення іноземців  

в Тираспольському повіті 

 

1805 р. 

 

591 Документи (укази, рапорти, листування)  

про розмежування спірних ділянок між 

поміщиками і казенними селами, складання 

економічних відомостей про казенні землі 

Тираспольського повіту 

 

05 травня 

1805 р. 

18 лютого 

1814 р. 

69 ф/к м/ф 

592 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорт ольвіопольського повітового землеміра, 

повідомлення Ольвіопольського нижнього 

земського суду про складання дорожньої карти 

Херсонської губернії 

 

28 червня 

02 жовтня 

1805 р. 

6 ф/к м/ф 

593 Купча кріпость, клопотання спадкоємців 

поручика Плавшича І.І. про формальне 

відмежування землі 

 

02 червня 

1805 р. 

 

6 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1785, 1794 рр. 

594 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти тираспольського повітового землеміра 

про відведення землі надвірному раднику 

Біцилію 

 

04 січня 

1805 р. 

13 червня 

1806 р. 

7 ф/к м/ф 

595 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти єлисаветградського повітового 

землеміра про складання плану казенних 

незаселених земель Єлисаветградського повіту 

 

25 січня 

18 листопада 

1805 р. 

37 ф/к м/ф 

596 Указ Новоросійської казенної палати, 

листування ольвіопольського повітового 

землеміра з Ольвіопольським нижнім земським 

судом про розмежування спірної землі між 

казенними селами Криве Озеро і Сирове  

з суміжними поміщиками 

 

30 травня 

1801 р. 

22 квітня 

1805 р. 

6 ф/к м/ф 

597 Указ Херсонського губернського правління про 

надання відомостей і складання плану пустища 

Солонець Херсонського повіту 

 

04 листопада 

1805 р. 

3 ф/к м/ф 

598 Указ Херсонського губернського правління, 

ордер ольвіопольському повітовому землеміру 

на відведення землі в оброчне утримання 

херсонському купцю Козорєзову А. 

 

березень 

15 квітня 

1805 р. 

3 ф/к м/ф 

599 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування ольвіопольського 

повітового землеміра про відведення землі 

майору Блінову М. 

 

28 травня 

1805 р. 

19 липня 

1806 р. 

15 ф/к м/ф 
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600 Указ Херсонського губернського правління  

про надання Сенату послужних списків 

губернського і повітових землемірів 

 

10 грудня 

1805 р. 

4 ф/к м/ф 

601 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування ольвіопольського 

повітового землеміра про відведення землі 

колезькій радниці Лореровій К. 

 

12 серпня 

1805 р. 

01 лютого 

1806 р. 

10 ф/к м/ф 

602 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти єлисаветградського повітового 

землеміра про складання поштової карти 

Єлисаветградського повіту, плану казенних 

плавнів Херсонського повіту, відведення землі  

в оброчне утримання шляхтянці Криницькій Г. 

 

27 червня 

1805 р. 

18 липня 

1807 р. 

22 ф/к м/ф 

603 Указ Херсонського губернського правління, 

листування ольвіопольського повітового 

землеміра з Ольвіопольським нижнім земським 

судом про складання економічних відомостей 

до плану казенних земель Ольвіопольського 

повіту 

 

23 травня 

1805 р. 

28 серпня 

1806 р. 

8 ф/к м/ф 

604 Відомості про кількість орної землі німецьких  

і болгарських колоній Одеського водворіння; 

документи (указ, листування, плани) про 

розмежування спірної ділянки між полковником 

Созоновим Л.Л. і графом Потоцьким С. 

 

24 квітня 

1805 р. 

1809 р. 

 

22 ф/к м/ф 

605 Указ Херсонської плати цивільного суду, 

повідомлення Ольвіопольського нижнього 

земського суду, дворянської опіки про 

відведення землі спадкоємцям прапорщика 

Островського 

 

25 вересня 

1805 р. 

28 січня 

1806 р. 

6 ф/к м/ф 

606 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування єлисаветградського 

повітового землеміра з Єлисаветградським 

нижнім земським судом про відведення землі 

майору Мілоніну Я. 

 

17 листопада 

1805 р. 

05 грудня 

1807 р. 

11 ф/к м/ф 

607 Укази Херсонського губернського правління, 

повідомлення Ольвіопольського нижнього 

земського суду про уточнення приналежності 

рибних ловель казенним селам Олександрівка  

і Костянтинівка 

 

19 липня 

1805 р. 

28 лютого 

1806 р. 

5 ф/к м/ф 

608 Укази Херсонського губернського правління, 

листування ольвіопольського повітового 

землеміра з Ольвіопольським нижнім земським 

судом про розмежування земель баронеси 

04 листопада 

1805 р. 

06 жовтня 

1806 р. 

22 ф/к м/ф 
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Боркової О.К. і майора Мілоніна Я. 

 

609 Листування Херсонської казенної палати з 

Сенатом про виключення з казенного відомства 

землі, відведеної генерал-майору Шелегову З.Л. 

 

05 липня 

1805 р. 

31 березня 

1806 р. 

8 ф/к м/ф 

610 Листування ольвіопольського повітового 

землеміра з Тираспольським повітовим судом 

про розмежування спірної земельної ділянки 

між поручиком Хоментовським А. і казенним 

с. Великий Бобрик Тираспольського повіту  

 

22 травня 

1805 р. 

24 січня 

1806 р. 

 

7 ф/к м/ф 

611 Документи (укази, рапорти, листування)  

по розгляду скарги поручика Кованьки  

на неправильне відведення землі 

тираспольським повітовим землеміром 

Шаржинським А.С. 

 

20 квітня 

1805 р. 

11 червня 

1807 р. 

23 ф/к м/ф 

612 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти тираспольського повітового 

землеміра про складання повітових і міських 

планів, плану кордону Тираспольського повіту  

з Подільською губернією 

 

28 червня 

1805 р. 

02 травня 

1812 р. 

79 ф/к м/ф 

613 Укази Херсонського губернського правління, 

листування з Тираспольським повітовим судом 

про розмежування спірних земельних ділянок, 

повідомлення суду про укладені купчі кріпості 

на землю в Тираспольському повіті за 1807 рік 

 

13 червня 

1805 р. 

листопад 

1812 р. 

49 ф/к м/ф 

614 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування єлисаветградського 

повітового землеміра з Єлисаветградським 

городничим і міською поліцією про 

розслідування вторгнення в повітову 

креслярню, прикомандирування до повітових 

землемірів солдатів штатних команд 

 

16 жовтня 

1805 р. 

18 лютого 

1813 р. 

 

38 ф/к м/ф 

615 Документи (укази, рапорти, плани) про 

відведення землі і зведення будинків для 

болгарських, німецьких, сербських колоній  

у Тираспольському повіті 

 

травень 

1803 р. 

15 березня 

1808 р. 

48 ф/к м/ф 

616 Документи (укази, відомості, плани) про 

стягнення недоїмок з держателів оброчних 

земель, відведення землі барону фон Міллеру 

Реффенштейну, німецькій колонії Кейзерсгейм 

у Тираспольському повіті 

 

31 січня 

1805 р. 

12 лютого 

1807 р. 

 

34 ф/к м/ф  

є документи 

нім. мовою 

617 Відомості про чисельність населення, кількість  

і дати відведення землі казенних і поміщицьких 

квітень 

1798 р. 

77 ф/к м/ф 
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сіл Ольвіопольського, Тираспольського повітів 

 

1816 р. 

618 Документи (укази, рапорти, листування, плани) 

про відмежування землі і складання планів на 

землі надвірного радника Патріна М., 

титулярної радниці Пасхалієвої 

 

14 грудня 

1805 р. 

13 січня 

1823 р. 

57 ф/к м/ф 

619 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти Херсонського повітового 

землеміра про складання плану дніпровських 

плавнів, розмежування спірної землі між 

казенним с. Велика Знам’янка Таврійської 

губернії і містечком Нікополь 

Катеринославської губернії; довідка 

Бериславської міської поліції про чисельність 

населення м. Берислав 

 

31 травня 

1805 р. 

16 лютого 

1807 р. 

 

18 ф/к м/ф 

620 Документи (укази, рапорти, листування, плани) 

про відведення землі німецьким колоністам  

біля м. Григоріополь, переселення вірменів  

із с. Глинне Тираспольського повіту  

в Григоріополь, будівництво вірменської церкви 

 

12 жовтня 

1805 р. 

05 листопада 

1812 р. 

63 ф/к м/ф  

є документи 

нім. мовою 

621 Документи (укази, рапорти, листування) про 

розмежування спірних плавнів острова 

Каїрський між м. Берислав, Шведською 

колонією Херсонського повіту і казенним 

с. Західні Каїри Дніпровського повіту 

  

13 червня 

1808 р. 

06 лютого 

1818 р. 

37 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1781-1782 рр. 

622 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, абриси землі 

майора Савицького Ф. у Тираспольському 

повіті 

 

07 серпня 

1798 р. 

18 листопада 

1811 р. 

33 ф/к м/ф  

є документи 

нім. мовою 

623 Документи (клопотання, ордери, рапорти)  

про укривання ротмістршею Черноглазовою 

біглих кріпосних бахмутського поміщика 

майора Кудрявого І.К. 

 

03 серпня 

22 жовтня 

1806 р. 

7 ф/к м/ф 

624 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського землеміра про складання 

кошторису на ремонт будівлі Херсонської 

лікарської управи 

 

17 лютого 

21 квітня 

1806 р. 

7 ф/к м/ф 

625 Пропозиція Херсонського цивільного 

губернатора, указ Херсонської палати 

цивільного суду, скарга іноземного купця 

Трандафілова Х.Я. на затягування Херсонським 

городовим магістратом справи про повернення 

йому боргу 

 

28 серпня 

1805 р. 

19 березня 

1806 р. 

7 ф/к м/ф 
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626 Слідча справа по звинуваченню дубоссарського 

купця Янкилевича Б. у підбуренні поміщицьких 

селян Тираспольського повіту до непокори 

поміщикам  

 

18 січня 

1806 р. 

29 травня 

1807 р. 

129 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1805 р. 

627 Документи (клопотання, ордери, листування) 

про поновлення прав власності юнкера 

Текелія О.П., обкраденого опікунами 

 

грудень 

1805 р. 

15 липня 

1807 р. 

39 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1802 р. 

628 Документи (клопотання, листування, атестати) 

про призначення пенсії колезькому асесору 

Комніну П.С. 

29 травня 

20 листопада 

1806 р. 

14 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1790,1792, 

1796-1797, 

1804,1805 рр. 

 

629 Постанови Херсонського губернського 

правління, казенної, цивільної і карної палати, 

рапорт херсонського губернського прокурора 

міністру юстиції про повернення біглих селян 

поміщикам 

 

20 січня 

1805 р. 

01 березня 

1806 р. 

19 ф/к м/ф 

630 Скарга штик-юнкера Серезлія М.Л. міністру 

юстиції на дії Херсонського палати цивільного 

суду щодо відібрання його кріпосного у казенне 

відомство 

 

24 грудня 

1806 р. 

30 січня 

1807 р. 

4 ф/к м/ф 

631 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери цивільного губернатора про проведення 

генерального межування Тираспольського 

повіту, складання планів землі поручиці 

Радишевської, майора Блінова М. 

 

25 червня 

1806 р. 

28 липня 

1807 р. 

27 ф/к м/ф 

632 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти 

землемірів про відведення й розмежування 

казенних і поміщицьких земель, купівлю 

землемірних інструментів і матеріалів для 

губернської креслярні 

 

29 квітня 

1804 р. 

21 квітня 

1809 р. 

48 ф/к м/ф 

633 Книги реєстрації вхідної і вихідної 

кореспонденції Херсонської губернської 

креслярні за 1806 рік 

 

 39 ф/к м/ф 

634 Укази Херсонського губернського правління 

абриси, листування землемірів про відведення 

землі про відведення землі в оброчне утримання 

шляхтянці Криницькій Г., розмежування спірної 

землі між казенним с. Семлецьке і суміжними 

поміщиками 

 

05 червня 

1805 р. 

20 листопада 

1806 р. 

64 ф/к м/ф 

635 Клопотання головного директора Межової 31 серпня 6 ф/к м/ф 
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канцелярії Сенату, колезької радниці 

Гулевичевої М., рішення Сенату про 

призначення пенсії землеміру 

Катеринославської межової контори Гулевичу І.  

 

1806 р. 

24 січня 

1807 р. 

636 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського землеміра клопотання 

херсонського повітового землеміра 

Бобилкіна Ф.П. про надання відпустки 

 

02 травня 

1806 р. 

26 березня 

1808 р. 

12 ф/к м/ф 

637 Рапорт обер-прокурора міністру юстиції, 

клопотання вчительського сина Данилевського 

М.Г. про надання місця служби в Сенаті  

 

12 листопада 

1806 р. 

3 ф/к м/ф 

638 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування землемірів про видачу 

планів на землі херсонських поміщиків 

Енгельгардта В.В. і фон Сталя Г. 

 

10 листопада 

1806 р. 

20 жовтня 

1809 р. 

23 ф/к м/ф 

639 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти ольвіопольського повітового 

землеміра про відведення землі для євреїв-

переселенців, перевірку меж поміщицьких дач 

Ольвіопольського повіту 

 

31 травня 

1806 р. 

21 серпня 

1807 р. 

44 ф/к м/ф 

640 Відомості про поміщицькі дачі, копії відкритих 

листів, планів, купчих кріпостей на землі 

Тираспольського повіту 

 

лютий 

16 липня 

1806 р. 

61 ф/к м/ф 

641 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, листування з Новоросійською конторою 

опікунства іноземних поселенців про 

відведення землі євреям-переселенцям  

з Подільської губернії в Ольвіопольському 

повіті, відведення землі поміщикам 

 

05 грудня 

1805 р. 

10 квітня 

1809 р. 

35 ф/к м/ф 

642 Укази Херсонського губернського правління, 

листування тираспольського повітового 

землеміра з губернським і повітовим 

форштмейстерами, Тираспольським нижнім 

земським судом про складання планів лісових 

дач, розмежування спірної землі між шляхтичем 

Жеребкою І. і казенним с. Байтал; плани лісів 

Тираспольського повіту 

 

17 жовтня 

1806 р. 

07 грудня 

1816 р. 

74 ф/к м/ф 

643 Документи (приписи, листування, списки)  

про відведення землі німецьким і болгарським 

колоністам у Тираспольському повіті 

 

15 лютого 

1804 р. 

07 жовтня 

1809 р. 

80 ф/к м/ф 

644 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про відведення 

24 листопада 

1806 р. 

49 ф/к м/ф 
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землі генерал-майору Бєльському А., 

спадкоємцям генерал-майора Гріненталя М.А.  

 

13 листопада 

1809 р. 

645 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери землемірам про розмежування спірних 

земель, присилку креслярських матеріалів; 

відомості про чисельність населення, кількість 

землі по казенних селах Херсонської губернії, 

список пустих для поселення казенних селян та 

колоністів  

 

06 квітня 

1806 р. 

15 серпня 

1807 р. 

37 ф/к м/ф 

646 Межова книга землі Головної Миколаївської 

Чорноморської контори в Херсонському повіті 

 

1806 р. 5 ф/к м/ф 

647 Межова книга землі купця Полекруджі Г.Н.  

у Тираспольському повіті 

27 лютого 

1808 р. 

17 липня 

1880 р. 

9 ф/к м/ф 

648 Укази Таврійського губернського правління  

про відведення землі колезькому раднику 

Анастасьєву М. 

 

13 червня 

04 вересня 

1807 р. 

9 ф/к м/ф 

649  Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти 

землемірів про відведення землі корнету 

Бєженуці, іноземцю Ньюману 

 

06 березня 

1806 р. 

20 березня 

1808 р. 

21 ф/к м/ф 

650 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорт губернського землеміра про конфліктні 

стосунки з єлисаветградським повітовим 

землеміром, опис будівлі і кошторис на ремонт 

Херсонської губернської поштової контори 

 

04 липня 

18 вересня 

1806 р. 

31 ф/к м/ф 

651 Прописи херсонського військового губернатора, 

укази Херсонського губернського правління, 

рапорти тираспольського повітового землеміра 

про розмежування спірної землі, відведення 

землі в оброчне утримання в Тираспольському 

повіті 

 

07 серпня 

1806 р. 

09 липня 

1813 р. 

53 ф/к м/ф 

652 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, лист 

Тираспольського нижнього земського суду 

повітовому землеміру про відведення землі 

графу Потоцькому С.Й.; план землі між 

Аджибейським і Куяльницьким лиманами 

 

09 червня 

1806 р. 

25 червня 

1814 р. 

16 ф/к м/ф 

653 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти, 

листування ольвіопольського повітового 

землеміра з Ольвіопольським нижнім земським 

20 квітня 

1806 р. 

червень 

1808 р. 

40 ф/к м/ф 
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судом про розмежування спірних земель  

у повіті 

 

654 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати про захист 

казенних інтересів, розмежування спірних 

земель у Херсонському повіті 

 

09 травня 

01 грудня 

1806 р. 

40 ф/к м/ф 

655 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати про розслідування 

службової недбалості херсонського повітового 

землеміра Бобилкіна Ф.П.; план землі казенного 

с. Березнегувате Херсонського повіту 

 

27 лютого 

1805 р. 

17 серпня 

1807 р. 

27 ф/к м/ф 

656 Документи (укази, листування, розписки, 

плани) про відведення землі молдаванам для 

розвитку шовківництва, розмежування спірних 

земель, будівництво гаті на р. Турунчук в 

Тираспольському повіті 

 

10 серпня 

1803 р. 

17 травня 

1810 р. 

69 ф/к м/ф 

657 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорт губернського землеміра про відведення 

землі майору Селевіну В.І., з’ясування 

приналежності островів на р. Буг 

 

20 листопада 

1806 р. 

30 червня 

1807 р. 

11 ф/к м/ф 

658 Укази Сенату, Херсонського губернського 

правління, Херсонської казенної палати про 

межування лісових дач лише в присутності 

чиновників Лісового департаменту, відведення 

землі євреям-переселенцям у Херсонському 

повіті 

 

31 травня 

1806 р. 

12 жовтня 

1807 р. 

14 ф/к м/ф 

659 Ордери, рапорти землемірів про розмежування 

спірної землі між казенними селами Микільське 

і Косівка Єлисаветградського повіту 

 

18 лютого 

21 червня 

1806 р. 

7 ф/к м/ф 

660  Слідча справа по звинуваченню херсонського 

губернського, єлисаветградського  

і херсонського повітових скарбників  

у розкраденні казенних грошей 

 

08 листопада 

1805 р. 

17травня 

1806 р. 

165 ф/к м/ф 

661 Ордери в.о. херсонського цивільного 

губернатора, рапорти губернського і повітових 

землемірів про складення повітових планів  

і генеральної карти Херсонської губернії 

 

19 березня 

27 грудня 

1808 р. 

27 ф/к м/ф 

662 Приписи херсонського військового губернатора, 

Одеського комітету по розмежуванню міської 

землі тираспольському повітовому землеміру 

про відведення земель, списки власників 

хуторів на міській землі м. Одеса 

03 серпня 

1805 р. 

жовтень 

1814 р. 

94 ф/к м/ф 
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663 Приписи Херсонського військового 

губернатора, укази Херсонського губернського 

правління, рапорти, листування 

тираспольського повітового землеміра  

з Тираспольським нижнім земським судом  

про відведення й розмежування спірних земель 

 

26 вересня 

1803 р. 

05 лютого 

1810 р. 

59 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1792-1793, 

1802, 1804 рр. 

664 Укази Херсонського губернського правління 

про призначення губернського землеміра, 

ордери, рапорти олександрійського повітового 

землеміра про складання плану повіту, 

листування з Ольвіопольським городничим про 

кількість землі м. Олександрія 

 

08 січня 

26 вересня 

1808 р. 

29 ф/к м/ф 

665 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського землеміра про складання 

плану кордонів Олександрійського повіту 

відведення землі ротмістру Неранчичу 

 

06 лютого 

1807 р. 

16 січня 

1809 р. 

27 ф/к м/ф 

666 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування землемірів з Херсонським 

нижнім земським судом про відведення землі 

поміщикам у Херсонському повіті 

 

04 вересня 

11 червня 

1808 р. 

27 ф/к м/ф 

667 Укази Херсонського губернського правління 

про відведення землі підпоручиці 

Кашириніновій К., генерал-лейтенанту Нікориці 

І.А., поручику Кроновичу 

 

18 вересня 

1807 р. 

30 травня 

1808 р. 

12 ф/к м/ф 

668 Укази Херсонського губернського правління 

про відведення землі дійсному статському 

раднику Тибекіну І.В., майору Медянику і 

Абертасову С. 

 

23 серпня 

29 листопада 

1807 р. 

17 ф/к м/ф 

669 Документи (укази, клопотання, листування) про 

відведення землі поміщикам, розмежування 

землі між казенними селами Косівка і 

Микільське Єлисаветградського повіту 

 

01 лютого 

1806 р. 

21 серпня 

1811 р. 

31 ф/к м/ф 

670 справа передана до іншого фонду 

 

   

671 справа передана до іншого фонду 

 

   

672 справа передана до іншого фонду 

 

   

673 Клопотання підполковника Сабова Г. генерал-

прокурору про виплату грошей за забраних 

рекрутів, реєстр рекрутів Орловського 

губернського рекрутського присутствія  

 

18 березня 

1807 р. 

11 лютого 

1808 р. 

10 ф/к м/ф 
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674 Листування обер-прокурора з генерал-

прокурором про покарання прапорщика 

Гофмана за несплату боргу і наклепи 

 

24 серпня 

16 вересня 

1807 р. 

10 ф/к м/ф 

675 Рішення Сенату, листування обер-прокурора 

про закріпачення генерал-майором 

Депрерадовичем І. трьох чорноморських козаків 

 

31 січня 

1807 р. 

18 січня 

1809 р. 

54 ф/к м/ф 

676 Листування херсонського військового 

губернатора з міністром юстиції про взаємне 

посадове переміщення голів Херсонських палат 

цивільного й карного суду статського радника 

Чайковського М.С. і колезького радника 

Пєстова 

 

27 листопада 

24 грудня 

1807 р. 

4 ф/к м/ф 

677 справа передана до іншого фонду 

 

   

678 Рапорти, листування обер-прокурора  

з міністром юстиції, херсонським військовим 

губернатором про закріпачення таємним 

радником Неплюєвим С. чорноморських козаків 

 

29 липня 

31 жовтня 

1807 р. 

9 ф/к м/ф 

679 Справа по звинуваченню поручика 

Любинського В.М. у переховуванні біглих 

кріпосних 

10 січня 

1804 р. 

11 лютого 

1808 р. 

10 ф/к м/ф 

680 Рапорти херсонського губернського прокурора, 

ротмістра Щупакова про стягнення 

заборгованих грошей з поручика 

Перепелицина П.К. 

 

26 травня 

14 серпня 

1817 р. 

10 ф/к м/ф 

681 Рапорти херсонського і таврійського 

губернських прокурорів, скарга колезького 

реєстратора Колянковського Ю. міністру 

юстиції на образи з боку брата 

 

30 січня 

06 березня 

1807 р. 

10 ф/к м/ф 

682 Рапорти обер-прокурора міністру юстиції  

про апеляцію новомосковського поміщика 

Осипова С.С. на рішення Новоросійської 

цивільної палати 

 

03 травня 

07 травня 

1807 р. 

6 ф/к м/ф 

683 Рапорти, листування херсонського  

губернського прокурора з міністром юстиції  

про розслідування посадових злочинів 

херсонського губернського і тираспольського 

повітового скарбників, клопотання 

херсонського губернського скарбника 

Бенецького К.Г. про помилування 

 

28 березня 

10 січня 

1807 р. 

10 ф/к м/ф 

684 Укази Херсонського губернського правління 

про надання відпустки херсонському 

18 грудня 

1807 р. 

7 ф/к м/ф 
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повітовому землеміру Бобилкіну Ф.П. 

 

30 червня 

1808 р. 

685 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, листування землемірів про перевірку 

меж казенних і поміщицьких дач, перенесення 

поштової станції з Великої до Малої Коренихи 

Херсонського повіту 

 

09 травня 

1807 р. 

25 вересня 

1809 р. 

42 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1777, 1781 рр. 

686 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти землемірів про перевірку меж 

земельних дач надвірного радника Гриднєва 

П.І., капітана Цорна Ю., надання відпустки 

олександрійському повітовому землеміру 

Лукіну К.М. 

 

21 вересня 

23 грудня 

1807 р. 

11 ф/к м/ф 

687 Рапорти катеринославського цивільного 

губернатора міністру юстиції про присилку  

в сенатський комітет відомостей про розміри 

грошових повинностей по Катеринославській 

губернії 

 

19 липня 

1807 р. 

4 ф/к м/ф 

688 Рапорти херсонського губернського прокурора 

міністру юстиції про виявлення 

фальшивомонетників у м. Миколаїв 

 

25 травня 

1807 р. 

2 ф/к м/ф 

689 Листування в. о. херсонського військового 

губернатора маркіза де Траверсе з міністром 

юстиції, таврійським цивільним губернатором 

про звільнення колезького радника Времєва  

з посади голови Таврійського цивільного  

і карного суду 

 

04 березня 

24 березня 

1807 р. 

4 ф/к м/ф 

690 Укази Херсонського губернського правління, 

листування ольвіопольського повітового 

землеміра з Ольвіопольським нижнім земським 

судом про перевірку меж земельних дач 

генерал-майора Бєльського А., Бирзула І.Г, 

капітана Веремєєва А. 

 

07 березня 

1807 р. 

11 серпня 

1809 р. 

16 ф/к м/ф 

691 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про складання 

плану землі підполковника Угрича-

Требинського О.П., помилкове відмежування 

земель до казенних сіл Зибке, Куцівка, 

Семлецьке 

 

25 травня 

1807 р. 

березень 

1809 р. 

34 ф/к м/ф 

692 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про відведення 

землі поміщикам, присилку матеріалів для 

складання планів 

 

лютий 

1807 р. 

08 липня 

1808 р. 

61 ф/к м/ф 
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693 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорт губернського землеміра про надання 

відпустки ольвіопольському повітовому 

землеміру Анадольському П.Ю. 

 

травень 

15 червня 

1807 р. 

4 ф/к м/ф 

694 Рапорти, листування тираспольського 

повітового землеміра з Тираспольським нижнім 

земським судом, генеральним землеміром про 

відведення землі в оброчне утримання, 

межування землі болгарських колоній, списки 

казенних незаселених земель 

Єлисаветградського, Ольвіопольського, 

Тираспольського повітів 

 

12 липня 

1801 р. 

29 липня 

1814 р. 

106 ф/к м/ф 

695 Припис міністра внутрішніх справ 

херсонському цивільному губернатору про 

складання атласу херсонської губернії, рапорти, 

листування Єлисаветградського повітового 

землеміра з поштовими конторами про кількість 

поштових станцій 

 

20 липня 

1808 р. 

31 березня 

1811 р. 

30 ф/к м/ф 

696 Указ Херсонського губернського правління про 

взаємодію між повітовими і генеральними 

землемірами, ордери, листування 

олександрійського повітового землеміра про 

складання планів міст і Олександрійського 

повіту 

 

12 липня 

1808 р. 

16 березня 

1809 р. 

33 ф/к м/ф 

697 Документи (укази, листування, відомості, 

абриси) про відведення землі поміщикам, 

розмежування спірних земель, укладання 

купчих кріпостей на землі в Тираспольському 

повіті 

 

19 лютого 

1808 р. 

25 жовтня 

1819 р. 

85 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1792, 1796-

1798, 1800, 

1805, 1806 рр. 

698 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери військового і цивільного губернаторів 

про виправлення неправильно проведених 

земельних меж в тираспольському повіті 

складання планів повітів, плани і фасади 

казенних будівель міст Дубоссари, Овідіополь, 

Тирасполь 

 

30 травня 

1808 р. 

19 лютого 

1809 р. 

70 ф/к м/ф 

699 Документи (укази, рапорти, листування) про 

відведення землі в оброчне утримання, 

розмежування спірної землі в Ольвіопольському 

повіті, складання планів і фасадів казенних 

будівель по повітах; план м. Ольвіополь 

 

15 липня 

1808 р. 

24 вересня 

1809 р. 

54 ф/к м/ф 

700 Укази Херсонського губернського правління, 

клопотання поміщиків про відведення землі 

22 квітня 

1808 р. 

18 вересня 

1809 р. 

41 ф/к м/ф 
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701 Документи (укази, рапорти, листування, плани) 

про відведення землі капітану-лейтенанту 

Єршову К.  

23 травня 

1808 р. 

12 червня 

1809 р. 

50 ф/к м/ф 

702 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування Єлисаветградського 

повітового землеміра з Херсонською казенною 

палатою, Єлисаветградським повітовим 

казначейством про виявлення земель, не 

внесених в окладні книги 

 

08 січня 

30 квітня 

1808 р. 

12 ф/к м/ф 

703 Указ Херсонського губернського правління, 

ордер, рапорти єлисаветградського повітового 

землеміра про складання плану землі дійсного 

статського радника Тибекіна І.В. 

 

09 липня 

08 жовтня 

1808 р. 

8 ф/к м/ф 

704 справа передана до іншого фонду 

 

   

705 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти, клопотання олександрійського 

повітового землеміра Лукіна К.М. про 

переміщення в Ольвіопольський повіт і 

призначення на його місце мічмана 

Арнаутова Т.А. 

 

04 березня 

1808 р. 

11 червня 

1809 р. 

8 ф/к м/ф 

706 Листування олександрійського повітового 

землеміра з херсонським цивільним 

губернатором, олександрійським нижнім 

земським судом, городничим про наявність 

казенних будівель в Олександрійському повіті 

 

13 серпня 

29 вересня 

1808 р. 

7 ф/к м/ф 

707 Указ Херсонського губернського правління про 

з’ясування приналежності плавнів у конфлікті 

між м. Берислав Херсонського повіту і казенним 

с. Західні Каїри Дніпровського повіту 

 

05 грудня 

1808 р. 

 

13 ф/к м/ф 

708 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, лист 

Херсонського земського суду повітовому 

землеміру про перевірку меж оброчної землі 

надвірного радника Міллера; опис справ 

херсонського повітового землеміра 

 

26 березня 

1807 р. 

Березень 

1809 р. 

16 ф/к м/ф 

709 Документи (укази, рапорти, листування, плани) 

про перевірку спірних земельних меж у 

Тираспольському повіті 

лютий 

1808 р. 

16 січня 

1826 р. 

50 ф/к м/ф 

710 Документи (укази, ордери, листування) про 

перевірку спірних земельних меж, відведення 

землі поміщикам в оброчне утримання, 

приєднання казенного с. Голта до м. Ольвіополь 

08 травня 

14 грудня 

1808 р. 

35 ф/к м/ф 
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711 Листування єлисаветградського повітового 

землеміра з Херсонською казенною палатою, 

Єлисаветградським повітовим казначейством 

про видачу жалування  

 

11 січня 

1808 р. 

08 травня 

1811 р. 

22 ф/к м/ф 

712 Припис херсонського військового губернатора, 

укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського землеміра про складання 

плану на казенні ділянки для поселення 

колоністів, обмежування землі надвірного 

радника Сави У. в Херсонському повіті 

 

06 травня 

1808 р. 

18 вересня 

1809 р. 

28 ф/к м/ф 

713 Листування єлисаветградського повітового 

землеміра з генеральним землеміром про 

присутність при генеральному межуванні 

 

15 серпня 

19 жовтня 

1808 р. 

10 ф/к м/ф 

714 Відомості єлисаветградського повітового суду 

про укладені купчі, дарчі кріпості на землю 

 

20 січня 

10 грудня 

1808 р. 

15 ф/к м/ф 

715 Рапорти єлисаветградського повітового 

землеміра про відведення землі капітан-

лейтенанту Єршову К., план землі 

12 червня 

1808 р. 

31 травня 

1809 р. 

20 ф/к м/ф 

716 Документи (укази, рапорти, листування) про 

розмежування землі між спадкоємцями генерал-

майора Гріненталя М.А. 

 

22 червня 

1808 р. 

17 квітня 

1813 р. 

41 ф/к м/ф 

717 Документи (укази, рапорти, листування) про 

складання плану пустища Водяне Херсонського 

повіту, план пустища, описи вхідної та вихідної 

кореспонденції олександрійського повітового 

землеміра 

 

08 травня 

22 червня 

1808 р. 

29 ф/к м/ф 

718 Листування ольвіопольського повітового 

землеміра з Ольвіопольським повітовим і 

нижнім земським судами про перевірку спірної 

межі між землями підполковника Вукотича і 

казенного с. Арбузинка, відрядження 

канцелярського служителя на допомогу 

землеміру 

 

07 серпня 

1818 р. 

27 березня 

1823 р. 

 

22 ф/к м/ф 

719 Документи (укази, ордери, листування) про 

перевірку спірної межі між землями поручика 

Цорна і казенного с. Федорівське Херсонського 

повіту, відведення землі єврейським 

переселенцем у Херсонському повіті 

 

21 червня 

1809 р. 

11 січня 

1811 р. 

33 ф/к м/ф 

720 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти 

херсонського повітового землеміра про 

01 червня 

1809 р. 

26 серпня 

19 ф/к м/ф 
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перевірку меж землі штабс-ротмістра Лоського 

Є., план ділянки 

  

1811 р. 

721 Документи (ордери, рапорти, листування) про 

перевірку меж землі колезької асесорші 

Торохтеєвої К.І., план ділянки 

20 жовтня 

1809 р. 

13 червня 

1811 р. 

44 ф/к м/ф 

722 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про відмежування 

землі підполковника Лозовицького, надвірного 

радника Михайловича І.  

 

05 травня 

30 жовтня 

1809 р. 

24 ф/к м/ф 

723 Документи (ордери, рапорти, листування, 

плани) про розмежування спірної землі між 

спадкоємцями Кодакі, нарізку землі з дачі 

казенного с. Станіслав Глибокій Пристані у 

Херсонському повіті 

 

25 березня 

1809 р. 

02 березня 

1827 р. 

 

41 ф/к м/ф 

724 Документи (укази, рапорти, листування, абриси) 

про розмежування спірних земель у 

Тираспольському повіті 

 

19 квітня 

1809 р. 

17 серпня 

1813 р. 

63 ф/к м/ф 

725 Указ Херсонської казенної палати, листування 

єлисаветградського повітового землеміра з 

Єлисаветградським нижнім земським судом про 

переселення євреїв з м. Ніжин Чернігівської 

губернії 

 

10 лютого 

01 липня 

1809 р. 

7 ф/к м/ф 

726 Документи (ордери, рапорти, листування) про 

відведення землі в оброчне утримання поручику 

Цорну, відведення місць під приватні двори в 

м. Олександрія 

 

13 березня 

1809 р. 

07 квітня 

1814 р. 

 

46 ф/к м/ф 

727 Відомості Єлисаветградського повітового суду 

про укладені купчі кріпості на землю 

 

28 січня 

1808 р. 

18 вересня 

1809 р. 

13 ф/к м/ф 

728 Книга реєстрації вихідної кореспонденції 

губернського землеміра, листування з 

генеральним і херсонським повітовим 

землемірами про генеральне межування 

Херсонського повіту 

 

січень 

грудень 

1809 р. 

 

36 ф/к м/ф 

729 Ордер, рапорти єлисаветградського повітового 

землеміра про відведення землі підполковнику 

Лозовицькому, план ділянки 

 

28 лютого 

1809 р. 

09 січня 

1810 р. 

17 ф/к м/ф 

730 Указ Херсонського губернського правління про 

обов’язкове виконання повітовими землемірами 

вимог генеральних землемірів при 

генеральному межуванні  

12 травня 

27 травня 

1809 р. 

 

4 ф/к м/ф 
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731 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти єлисаветградського повітового 

землеміра про відведення землі 

церковнослужителям Святодухівської церкви в 

с. Степанівка Єлисаветградського повіту, план 

ділянки 

 

10 травня 

07 серпня 

1809 р. 

10 ф/к м/ф 

732 Ордери, рапорти землемірів про відведення 

землі майору Кахову Д; план пустища Водяне 

Херсонського повіту; розносна книга 

губернського землеміра за 1809 рік 

 

січень 

грудень 

1809 р. 

 

27 ф/к м/ф  

є документи 

за 1805 р. 

733 Документи (укази, ордери, листування) про 

призначення Херсонського повітового 

землеміра, розмежування спірної землі між 

селами Новоолександрівка і Давидів Брід 

Херсонського повіту 

 

09 травня 

1809 р. 

22 серпня 

1828 р. 

33 ф/к м/ф  

є документ  

за 1781 р. 

734 Укази Херсонського губернського правління, 

листування херсонського повітового землеміра з 

Херсонським нижнім земським судом про 

відведення землі в оброчне утримання 

губернському секретарю Бублейникову І. 

 

22 травня 

1809 р. 

25 лютого 

1811 р. 

 

29 ф/к м/ф 

735 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, листування херсонського повітового 

землеміра про дослідження якості землі, зйомку 

про план казенних і поміщицьких земель 

Херсонського повіту 

 

04 серпня 

1809 р. 

18 березня 

1810 р. 

25 ф/к м/ф 

736 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування олександрійського 

повітового землеміра про виконану роботу, 

прикомандирування солдата Олександрійської 

міської штатної команди 

 

18 серпня 

1809 р. 

02 вересня 

1816 р. 

 

39 ф/к м/ф 

737 Укази Херсонської казенної палати, рапорти, 

листування єлисаветградського повітового 

землеміра з Єлисаветградським нижнім 

земським судом про відведення землі для 

переселення однодворців з Курської губернії 

 

24 серпня 

1809 р. 

13 червня 

1813 р. 

 

60 ф/к м/ф 

738 Ордери, листування херсонського повітового 

землеміра про складання планів поміщицьких 

земельних дач Херсонського повіту, купча 

кріпость, квитанції про сплату поземельного і 

подушного податків полковником Апостолом 

М.Д. за с. Михайлівка Херсонського повіту 

 

10 червня 

1815 р. 

08 березня 

1817 р. 

 

20 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1792, 1794 рр. 

739 Подячні листи колишніх херсонських 17 лютого 25 ф/к м/ф  

є копії 
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військового губернатора де Ришельє Є.Й. і 

цивільного губернатора Калагеоргія І.Х. 

чиновникам губернії, укази Херсонського 

губернського правління, рапорти губернського 

землеміра про поведінку повітових землемірів; 

відомості про кількість землі під іноземними 

колоніями Одеського водворіння 

 

14 червня 

1816 р. 

документів  

за 1815 р. 

740 Документи (укази, ордери, рапорти) про видачу 

з архіву креслярні документів на право 

володіння землею 

 

22 грудня 

1809 р. 

серпень 

1810 р. 

28 ф/к м/ф  

є документи 

за 1776, 

1788 рр. 

741 Документи (укази, ордери, листування) про 

складання планів повітів, розмежування спірних 

земель 

 

25 червня 

03 серпня 

1810 р. 

35  

742 Документи (укази, ордери, рапорти) про 

відведення землі поміщикам, розмежування 

спірних плавнів між казенними селами Водяне, 

Велика і Мала Знам’янки Таврійської губернії і 

м-ком Нікополь Катеринославської губернії 

 

15 травня 

17 вересня 

1810 р. 

40 ф/к м/ф  

є документ  

за 1806 р. 

743 Документи (заповіт, довіреність, роздільний 

акт) про розділ землі між спадкоємцями  

Доніної Г.І. в Єлисаветградському повіті 

 

06 серпня 

вересень 

1810 р. 

 

12 ф/к м/ф 

744 Документи (укази, відомості, листування)  

про межування поміщицьких земель, кількість 

ревізьких душ чоловічої статі по поміщицьких 

селах Тираспольського повіту 

 

22 жовтня 

1808 р. 

22 грудня 

1813 р. 

60 ф/к м/ф 

745 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти херсонського повітового 

землеміра про відведення землі поміщикам, 

описи справ херсонського повітового землеміра 

за 1809-1811 роки 

 

29 серпня 

1808 р. 

22 квітня 

1811 р. 

42 ф/к м/ф 

746 Документи (ордери, рапорти, листування) про 

відведення землі поміщикам, місць під приватні 

двори в м. Олександрія, повернення 

олександрійському повітовому землеміру 

грошей за матеріали для складення планів 

 

05 липня 

1811 р. 

13 червня 

1827 р. 

34 ф/к м/ф 

747 Відомості, листування тираспольського 

повітового землеміра з повітовим судом, 

дворянською опікою про заповідання й купівлю 

землі в Тираспольському повіті 

 

січень  

1810 р. 

03 квітня 

1812 р. 

58 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1792 р. 

748 Документи (укази, рапорти, листування) про 

відведення землі поміщикам у Херсонському 

повіті, будівництво гаті через р. Дніпро в районі 

12 березня 

1810 р. 

12 березня 

76 ф/к м/ф 
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Бериславської переправи 

 

1811 р. 

749 Документи (укази, рапорти, листування)  

про з’ясування приналежності землі  

в Ольвіопольському повіті (колишньої 

Монастерліїв), прокладання поштової дороги 

від м. Миколаїв до кордону Тираспольського 

повіту; реєстр вхідної кореспонденції 

ольвіопольського повітового землеміра 

 

05 травня 

1810 р. 

31 серпня 

1821 р. 

53 ф/к м/ф 

750 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про відведення 

землі поміщикам і з’ясування обставин 

відведення 

 

05 лютого 

17 вересня 

1810 р. 

48 ф/к м/ф  

є документ  

за 1780 р. 

751 Документи (укази, рапорти, листування)  

про відведення землі обер-аудитору Петренку, 

спадкоємцям поручика Тарана К. 

 

22 березня 

23 липня 

1810 р. 

20 ф/к м/ф 

752 Укази, приписи Херсонського духовного 

правління, рапорти єлисаветградського 

повітового землеміра про відведення землі 

сільським церквам Єлисаветградського повіту, 

яким не вистачало землі до земельної норми 

 

10 грудня 

1810 р. 

09 грудня 

1812 р. 

36 ф/к м/ф 

753 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування єлисаветградського 

повітового землеміра про відведення землі 

поміщицям Райдочиним 

 

03 червня 

1809 р. 

10 липня 

1813 р. 

 

28 ф/к м/ф 

754 Ордери херсонського цивільного губернатора, 

рапорти єлисаветградського повітового 

землеміра про сприяння чиновникам 

Військового Департаменту у складанні карти 

Російської імперії 

 

15 травня 

1810 р. 

07 січня 

1811 р. 

9 ф/к м/ф 

755 Ордер херсонського цивільного губернатора, 

рапорти єлисаветградського повітового 

землеміра, кошторис на ремонт будівлі 

Єлисаветградської поштової контори 

 

13 червня 

06 серпня 

1810 р. 

7 ф/к м/ф 

756 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти землемірів про приналежність земель, 

розмежування спірної землі між казенними 

селами Павлівське і Чорний Ташлик 

Ольвіопольського повіту 

  

лютий 

1809 р. 

14 травня 

1810 р. 

 

30 ф/к м/ф 

757 Документи (укази, рапорти, листування) про 

складання карти Російської імперії, наймання 

будинку для Херсонської губернської креслярні 

 

16 березня 

1810 р. 

11 березня 

1811 р. 

31 ф/к м/ф 
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758 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про відведення 

землі поміщикам в оброчне отримання, 

перевірку земельних відводів, 

прикомандирування до повітових землемірів 

солдатів штатних команд 

 

23 грудня 

1809 р. 

05 листопада 

1810 р. 

37 ф/к м/ф 

759 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського землеміра про перевірку 

меж земельних відводів 

 

07 липня 

1809 р. 

19 березня 

1810 р. 

33 ф/к м/ф 

760 Документи (рапорти, листування, абриси)  

про відведення землі поміщикам, перевірку 

земельних відводів у Тираспольському повіті; 

опис виконаних справ тираспольського 

повітового землеміра за 1806 рік 

 

1806 р. 

23 березня 

1814 р. 

 

80 ф/к м/ф 

761 Відомості, листування олександрійського 

повітового землеміра з генеральним і 

губернським землемірами про перевірку 

земельних відводів, придбання матеріалів  

для креслення планів 

 

13 липня 

1810 р. 

24 березня 

1815 р. 

 

73 ф/к м/ф 

762 Ордер херсонського цивільного губернатора, 

відомості, кошторис на прокладання поштової 

дороги від Миколаєва до Одеси 

 

13 березня 

05 травня 

1810 р. 

 

29 ф/к м/ф 

763 Відомості Херсонської казенної палати, міських 

поліцій про кількість казенних, поміщицьких 

селян, міських жителів, укладені купчі кріпості 

на землю в Херсонському повіті 

 

14 лютого 

08 березня 

1810 р. 

43 ф/к м/ф 

764 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про відведення, 

розмежування поміщицьких і казенних земель  

в Ольвіопольському повіті; формулярний 

список олександрійського повітового землеміра 

Арнаутова Т.А. 

 

31 липня 

10 листопада 

1810 р. 

 

46 ф/к м/ф 

765 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про відведення 

землі колезькому асесору Похітонову, плани 

земельної дачі 

 

17 березня 

1810 р. 

02 травня 

1810 р. 

 

42 ф/к м/ф 

766 Документи (укази, рапорти, креслення)  

про відведення землі поміщикам, складання 

кошторису на ремонт Дубоссарської поштової 

контори 

 

16 березня 

1810 р. 

02 січня 

1813 р. 

 

52 ф/к м/ф 

767 Документи (укази, ордери, рапорти) про 

перевірку земельних відводів, зриття пагорбу  

04 липня 

1808 р. 

57 ф/к м/ф 
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на дорозі в районі Бериславської переправи 

 

22 червня 

1810 р. 

768 Документи (укази, рапорти, листування)  

про відведення землі казенним землям, 

прикомандирування до повітових землемірів 

солдатів штатних команд; відомість цін на 

лісоматеріали в м. Миколаїв 

 

24 січня 

11 травня 

1810 р. 

 

39 ф/к м/ф 

769 Документи (укази, білети, рапорти) про 

відведення й підтвердження права власності  

на землю штабс-капітана Стойкова В.П. і 

поручика Стойкова С.П. 

 

25 листопада 

1811 р. 

24 березня 

1813 р. 

 

22 ф/к м/ф  

є документи 

за 1768, 

1776 рр. 

770 Документи (укази, відомості, листування)  

про витрачання землемірами матеріалів для 

складення планів 

16 грудня 

1811 р. 

листопад 

1817 р. 

 

132 ф/к м/ф 

771 Документи (укази, рапорти, листування)  

про відведення землі козакам-переселенцям  

з Полтавської і Чернігівської губерній, 

розмежування спірних земельних ділянок  

у Херсонському повіті 

 

21 січня 

05 серпня 

1811 р. 

 

37 ф/к м/ф  

є документи 

за 1807 р. 

772 Журнали реєстрації вхідної кореспонденції 

ольвіопольського повітового землеміра за 1811, 

1819 роки, вихідної за 1819 рік, ордери,  

рапорти про перевірку земельного відводу 

майора Борковського 

 

лютий 

1811 р. 

24 січня 

1820 р. 

38 ф/к м/ф 

773 Лист Єлисаветградського нижнього земського 

суду Єлисаветградському повітовому 

землеміру, присяга повірених при межуванні 

землі колезького секретаря Гуренкова П.Д. 

 

18 серпня 

04 вересня 

1811 р. 

 

 

6 ф/к м/ф 

774 Документи (укази, ордери, рапорти) про 

перевірку земельного відводу штабс-капітана 

Стойкова В.П. і поручика Стойкова С.П. 

 

25 листопада 

1811 р. 

19 серпня 

1817 р. 

23 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1776, 1778, 

1782, 1802 рр. 

775 Документи (укази, рапорти, листування)  

про звільнення херсонського повітового 

землеміра Юркова Ф., упорядкування справ  

в Херсонській губернській креслярні 

 

04 листопада 

24 серпня 

1812 р. 

15 ф/к м/ф 

776 Документи (укази, клопотання, листування, 

план) про перевірку земельних відводів корнета 

Размириці Є.Ф., генерал-майорші 

Скаржинської У.Г. 

 

16 вересня 

19 жовтня 

1811 р. 

 

15 ф/к м/ф 

777 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

віце-губернатора, рапорти єлисаветградського 

15 червня 

14 березня 

31 ф/к м/ф 
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повітового землеміра про прибуття до 

Херсонської губернської креслярні; подорожні 

листи 

 

1813 р. 

778 Документи (укази, відомості, листування, 

плани) про відведення землі білоруським 

переселенцям у Херсонському повіті, 

церковнослужителям церков Тираспольського 

повіту 

 

10 грудня 

1810 р. 

16 червня 

1817 р. 

 

77 ф/к м/ф 

779 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, листування 

херсонського повітового землеміра з нижнім 

земським судом про відведення землі в оброчне 

утримання, копіювання планів 

 

12 серпня 

04 жовтня 

1811 р. 

 

12 ф/к м/ф 

780 Рапорт херсонського повітового землеміра  

про повернення з відпустки 

 

27 листопада 

1811 р. 

 

5 ф/к м/ф 

781 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського землеміра про перевірку 

оброчних земельних відводів колезького 

асесора Бредихіна Ф.С., поручика Лозовича А. 

 

04 жовтня 

1811 р. 

18 червня 

1812 р. 

 

21 ф/к м/ф 

782 Указ Херсонської казенної палати, листування 

губернського і повітових землемірів про 

перевірку меж поміщицьких земель; відомості 

про німецькі і болгарські колонії Херсонської 

губернії 

 

04 липня 

1811 р. 

01 квітня 

1813 р. 

56 ф/к м/ф 

783 Документи (укази, рапорти, листування)  

про перевірку земельних відводів у пустищі 

Галаганівка і поміщицькому селі Зелене 

Херсонського повіту 

 

14 жовтня 

1811 р. 

29 вересня 

1817 р. 

 

80 ф/к м/ф 

784 Документи (укази, рапорти, формулярний 

список) про призначення, нагородження 

черговими чинами ольвіопольського повітового 

землеміра Коропачинського З.А. і херсонського 

повітового землеміра Заборського Л.М. 

 

16 грудня 

1811 р. 

19 січня 

1821 р. 

 

25 ф/к м/ф 

785 Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, рапорти землемірів про відведення 

землі полковнику Майнову Н.Р., титулярному 

раднику Талалаєву Ф. під будівництво церкви  

в с. Нечаяне Херсонського повіту 

 

01 листопада 

1811 р. 

05 червня 

1817 р. 

 

39 ф/к м/ф 

786 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського землеміра про охорону 

губернської креслярні, перевірку земельних 

відводів, відведення землі для козаків 

24 лютого 

06 серпня 

1811 р. 

 

24 ф/к м/ф 
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переселенців з Остерського повіту Чернігівської 

губернії 

 

787 Документи (укази, рапорти, листування)  

про придбання матеріалів для губернської 

креслярні, перевірку земельних відводів  

у Херсонському повіті 

 

18 квітня 

04 жовтня 

1811 р. 

 

27 ф/к м/ф 

788 Документи (укази, рапорти, листування)  

про розмежування спірних земельних ділянок, 

заснування села Володимирське Херсонського 

повіту переселенцями з Курської губернії 

 

23 червня 

15 листопада 

1811 р. 

 

17 ф/к м/ф 

789 Документи (укази, рапорти, листування) про 

перевірку земельних відводів, відведення землі 

білоруським переселенцям, складання планів 

 

26 серпня 

1811 р. 

08 лютого 

1813 р. 

 

70 ф/к м/ф 

790 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи, рапорти землемірів про перевірку 

земельних відводів, розмежування спірної 

землі, прикомандирування солдата інвалідної 

команди до ольвіопольського повітового 

землеміра 

 

03 червня 

1811 р. 

11 грудня 

1833 р. 

 

23 ф/к м/ф 

791 Укази Херсонського губернського правління, 

відношення Херсонської дворянської опіки, 

план землі с. Михайлівка Херсонського повіту, 

реєстри вхідної та вихідної кореспонденції 

херсонського губернського землеміра 

 

20 березня 

14 липня 

1813 р. 

 

31 ф/к м/ф 

792 Документи (укази, рапорти, відомості)  

про відведення землі церковнослужителям 

сільських церков по повітах Херсонської 

губернії 

 

29 жовтня 

1810 р. 

22 серпня 

1817 р. 

 

87 ф/к м/ф 

793 Документи (указ, рапорти, листування) про 

відведення землі майорші Агтовій В.О., 

складання кошторису на ремонт печей в 

будинку Херсонського губернського правління, 

передачу справ олександрійському повітовому 

землеміру 

 

02 вересня 

1809 р. 

14 серпня 

1823 р. 

 

14 ф/к м/ф 

794 Приписи херсонського губернського повітового 

землеміра про складання плану пустища 

Галагана на кордоні Єлисаветградського  

та Херсонського повітів 

 

08 квітня 

1812 р. 

10 травня 

1813 р. 

 

18 ф/к м/ф 

795 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти єлисаветградського повітового 

землеміра про повернення грошей, витрачених 

14 січня 

1811 р. 

31 березня 

41 ф/к м/ф 
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ним на придбання землемірних інструментів  

і матеріалів 

 

1813 р. 

 

796 справа знята з обліку 

 

   

797 Указ Херсонської казенної палати, рапорти, 

листування єлисаветградського повітового 

землеміра з Єлисаветградським нижнім 

земським судом про перевірку земельного 

відводу колезького радника Іванова В. 

 

29 січня 

1812 р. 

22 березня 

1813 р. 

 

12 ф/к м/ф 

798 Приписи губернського землеміра, рапорти 

повітових землемірів про складення відомостей 

по результатам 1811 року, відомості 

Херсонського повітового суду про укладені 

купчі кріпості на землю в Херсонському повіті 

 

23 березня 

1812 р. 

01 березня 

1816 р. 

168 ф/к м/ф 

799 справа знята з обліку 

 

   

800 Документи (ордери, рапорти, абриси, плани) 

про розділ землі між спадкоємцями генерал-

майорші Білої М.Д., складання планів земляних 

валів в с. Табурище Олександрійського повіту 

 

червень 

1812 

29 червня 

1813 р. 

49 ф/к м/ф 

801 Документи (укази, рапорти, листування) про 

відведення землі поміщикам у Херсонському 

повіті, план земельних дач поміщицьких сіл 

Марківка і Ташине Херсонського повіту 

 

05 січня 

1811 р. 

15 липня 

1816 р. 

78 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1792-1794 рр. 

802 Ордер херсонського віце-губернатора. 

Листування губернського землеміра з 

Херсонським нижнім земським судом про 

перевірку земельного відводу штабс-ротмістра 

Лоського, план ділянки 

 

18 липня 

1812 р. 

28 січня 

1813 р. 

14 ф/к м/ф 

803 Документи (укази, рапорти, листування)  

про заснування казенного с. Новопавлівка 

Херсонського повіту і розмежування спірної 

землі з сусідніми поміщиками 

 

17 липня 

1812 р. 

12 листопада 

1813 р. 

 

31 ф/к м/ф 

804 Документи (укази, рапорти, листування)  

про відведення землі в оброчне утримання 

дворянину Гаркавенку Г., штабс-ротмістру 

Цвєтковичу І. 

 

22 травня 

1812 р. 

09 вересня 

1816 р. 

26 ф/к м/ф 

805 Документи (укази, рапорти, відомості) про 

кількість міських жителів, казенних і 

поміщицьких селян по повітах Херсонської 

губернії, по ревізьких сказках 1812 року 

 

001 червня 

1812 р. 

04 квітня 

1814 р. 

39 ф/к м/ф 

806 Укази Херсонського губернського правління, 20 березня 38 ф/к м/ф 
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рапорти, листування губернського і повітових 

землемірів про надання їм солдатів штатних рот 

для допомоги у межуванні 

 

1812 р. 

08 квітня 

1813 р. 

807 Документи (укази, рапорти, листування)  

про роботу тираспольського повітового 

землеміра 

 

19 лютого 

1812 р. 

15 серпня 

1814 р. 

 

78 ф/к м/ф 

808 Документи (укази, рапорти, листування)  

про складання опису рибних ловель 

Херсонського повіту для Міністерства фінансів, 

плани Нижнього Дніпра в районі міст Берислав, 

Херсон, Дніпровського лиману в районі 

с. Станіслав 

 

28 липня 

1812 р. 

07 червня 

1813 р. 

 

35 ф/к м/ф  

є плани за 

1806 р. 

809 Припис херсонського цивільного губернатора, 

рапорти губернського, тираспольського 

повітового землемірів про відведення землі 

казенним селам Гидирим і Пасицель 

Тираспольського повіту, прокладення тротуарів 

в м. Херсон, план частини Тираспольського 

повіту 

 

10 грудня 

1812 р. 

03 липня 

1819 р. 

 

10 ф/к м/ф 

810 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування губернського землеміра  

з генеральним про з’ясування повноважень 

генеральних землемірів при проведенні 

генерального межування 

 

14 червня 

1813 р. 

12 травня 

1814 р. 

 

58 ф/к м/ф 

811 Документи (укази, рапорти, листування) про 

розмежування спільних земель, межування 

міської землі м. Тирасполь, списки власників 

приміських хуторів 

 

04 березня 

1813 р. 

02 липня 

1817 р. 

68 ф/к м/ф 

812 Документи (укази, рапорти, листування) про 

перевірку земельних відводів генерал-майорші 

Гріненталєвої, графині Потоцької С., поручиці 

Радишевської, план земельної дачі с. Ольгопіль 

Ольвіопольського повіту 

 

14 січня 

1813 р. 

13 травня 

1818 р. 

 

40 ф/к м/ф 

813 Документи (укази, рапорти, записки) про 

перевірку земельних відводів поміщиків, 

кошторис на ремонт Херсонської суконної 

фабрики, зауваження до плану перебудови 

корпусів губернських присутственних місць  

 

16 березня 

1813 р. 

05 січня 

1817 р. 

 

47 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1780-1781, 

1783 рр. 

814 Документи (укази, рапорти, списки) про 

відведення землі в оброчне утримання по 

Херсонській губернії 

 

25 листопада 

1813 р. 

14 червня 

1817 р. 

260 ф/к м/ф 
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815 Ордери херсонського губернського землеміра, 

рапорти тираспольського повітового землеміра 

про відведення землі в оброчне утримання 

прапорщику Чернопольському А., план ділянки 

при балці Білозерка 

 

27 листопада 

1813 р. 

10 березня 

1814 р. 

 

9 ф/к м/ф 

816 Ордер херсонського віце-губернатора 

олександрійському землеміру про прибуття  

в Херсон для креслярських робіт  

 

23 березня 

1813 р. 

 

3 ф/к м/ф 

817 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорт губернського землеміра про перевірку 

земельного відводу надвірного радника 

Бенецького К.Г. 

 

19 липня 

01 серпня 

1813 р, 

 

4 ф/к м/ф 

818 Документи (укази, приписи, рапорти) про 

перевірку земельного відводу капітана 

Погонато, відведення землі в оброчне 

утримання раднику комерції Альбрандту Л., 

упорядкування справ померлого 

єлисаветградського повітового землеміра 

Сегедія І.А., кошториси на ремонт будівель 

Херсонського губернського правління, 

Херсонської палати цивільного суду 

 

21 червня 

1813 р. 

23 вересня 

1815 р. 

 

 

53 ф/к м/ф 

818а Укази Херсонського губернського правління, 

ордери, листування губернського землеміра  

з Єлисаветградським нижнім земським судом, 

дворянською опікою про розмежування спірних 

земель 

 

09 квітня 

1913 р. 

15 липня 

1814 р. 

 

41 ф/к м/ф 

819 Рапорти губернського та ольвіопольського 

повітового землемірів про перевірку меж 

казенного пустища Григорівське 

Ольвіопольського повіту, план пустища 

 

16 жовтня 

1813 р. 

12 жовтня 

1814 р. 

 

9 ф/к м/ф 

820 Документи (укази, рапорти, листування) про 

перевірку земельних відводів, відведення землі 

в оброчне утримання, план частини 

Тираспольського повіту 

 

15 січня 

1813 р. 

15 грудня 

1815 р. 

 

46 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1810 р. 

821 Рапорти херсонського губернського прокурора 

в.о. міністра юстиції про розповсюдження чуми 

в Єлисаветградському повіті та боротьбу з нею 

 

04 вересня 

10 жовтня 

1813 р. 

 

4 ф/к м/ф 

822 Укази Херсонського губернського правління 

губернському землеміру про розмежування 

спірної землі між поручицею Дяченковою-

Білою У. і купцем Поляковим М.І. 

 

21 травня 

1812 р. 

13 серпня 

1813 р. 

 

10 ф/к м/ф 

823 Документи (приписи, листування, квитанції) 29 липня 62 ф/к м/ф 
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про прикомандирування солдата Одеської 

інвалідної команди до олександрійського 

повітового землеміра 

 

1814 р. 

19 серпня 

1816 р. 

 

824 Документи (укази, рапорти, клопотання)  

про відведення землі казенним селам, перевірку 

земельних відводів, розмежування спірних 

земель 

 

26 серпня 

1814 р. 

19 червня 

1817 р. 

 

91 ф/к м/ф 

825 Документи (приписи, рапорти, кошториси)  

про відведення землі, будівництво житла  

і молитовних домів для білоруських 

переселенців в селах Засілля, Маліївка, 

Снігурівка, Явкине Херсонського повіту 

 

19 травня 

1814 р. 

31 серпня 

1817 р. 

 

80 ф/к м/ф 

826 Документи (рапорти, доповідні записки, реєстри 

судових справ) про розслідування довгого 

розгляду справ у Херсонській палаті цивільного 

суду 

 

03 грудня 

1814 р. 

12 лютого 

1816 р. 

 

29 ф/к м/ф 

827 Документи (укази, рапорти, відомості)  

щодо складання відомостей про казенні села 

Херсонської губернії для Департаменту 

державного майна  

 

28 травня 

1814 р. 

24 травня 

1819 р. 

 

84 ф/к м/ф 

828 Справа про розслідування вбивства 

тираспольського поміщика Гелескула Є.С.  

і катувань підсудних судовими чиновниками 

  

12 вересня 

1814 р. 

07 грудня 

1816 р. 

61 ф/к м/ф 

829 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти землемірів про відмежування земель 

титулярної радниці Дубосарової, 

єлисаветградського купця Проніна М.,  

план землі Дубосарової 

 

16 травня 

1814 р. 

08 липня 

1815 р. 

 

23 ф/к м/ф 

830 Листування губернського землеміра з 

землеміром Катеринославської межової контори 

про генеральне межування острова Маслів  

і дніпровських плавнів Херсонського повіту 

 

16 серпня 

29 серпня 

1814 р. 

 

7 ф/к м/ф 

831 Укази Херсонського губернського правління, 

казенної палати, рапорти губернського 

землеміра про огляд пустища Перепльотчикове 

Херсонського повіту, розділ землі між 

спадкоємцями колезького асесора Комбурлея В. 

 

28 квітня 

1814 р. 

18 червня 

1815 р. 

 

19 ф/к м/ф 

832 Документи (ордери, рапорти, листування, 

абриси) про перевірку земельного відводу 

штабс-ротмістра Ставровича П.І., складання 

статистичної карти Олександрійського повіту 

 

10 жовтня 

1814 р. 

28 серпня 

1816 р. 

103 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1813 р. 
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833 Клопотання в.о. херсонського цивільного 

губернатора міністру юстиції, доповідні записки 

обер-прокурорів про помилування полковника 

Созонова Л.Л., покараного за закріпачення 

вільних людей 

 

12 листопада 

22 грудня 

1814 р. 

 

10 ф/к м/ф 

834 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти землемірів про відведення землі 

полковнику Медяніну Ф.М., перевірку меж 

казенної ділянки в Ольвіопольському повіті 

 

02 травня 

1814 р. 

05 грудня 

1816 р. 

21 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1813 р. 

835 Ордери херсонського віце-губернатора, укази 

Херсонського казенної палати, рапорти 

землемірів про відведення землі підполковнику 

Нотбеку, перевірку меж землі казенного 

с. Леонтіївка Херсонського повіту, складання 

кошторису на ремонт будівлі митної застави 

 

30 травня 

1814 р. 

29 липня 

1816 р. 

35 ф/к м/ф 

836 Документи (ордери, рапорти, абриси) про 

відведення землі в оброчне утримання в 

Єлисаветградському повіті, перевірку меж землі 

казенного с. Леонтіївка Херсонського повіту, 

відведення землі церковнослужителям 

казенного с. Калузьке Херсонського повіту 

 

24 травня 

1814 р. 

25 жовтня 

1815 р. 

 

55 ф/к м/ф 

837 Документи (ордери, рапорти, листування)  

про відведення землі в оброчне утримання 

колезькому асесору Соколовському Т.К. і його 

конфлікт з колоністами єврейських колоній 

Бобровий Кут і Сейдемінуха Херсонського 

повіту 

 

червень 

10 грудня 

1814 р. 

 

21 ф/к м/ф 

838 Ордери херсонських військового і цивільного 

губернаторів, рапорти губернського землеміра 

про відведення землі поміщикам, складання 

планів на казенні ділянки 

 

25 червня 

1814 р. 

05 грудня 

1816 р. 

 

53 ф/к м/ф 

839 Документи (ордери, рапорти, листування)  

про розмежування спірних планів між 

м. Берислав і казенним с. Західні Каїри 

Дніпровського повіту 

 

10 березня 

1813 р. 

10 червня 

1816 р. 

 

58 ф/к м/ф 

840 Рішення Сенату, службові записки обер-

прокурорів, рапорти Херсонського 

губернського прокурора про розслідування 

звинувачення поміщиків Бржеського і 

Матвієнка П.М. у закріпаченні вільних людей 

 

10 листопада 

1814 р. 

01 серпня 

1815 р. 

 

19 ф/к м/ф 

841 Документи (ордери, рапорти, листування) про 

повернення в казенне відомство зайвої землі 

єврейських колоній Херсонського повіту 

16 червня 

1814 р. 

08 січня 

130 ф/к м/ф 
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 1820 р. 

 

842 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти 

губернського і ольвіопольського повітового 

землемірів про відведення землі поміщикам, 

плани дач 

 

14 серпня 

1814 р. 

23 серпня 

1817 р. 

 

41 ф/к м/ф 

843 Ордери херсонського віце-губернатора, укази 

Херсонського губернського правління, рапорти 

губернського землеміра про складання плану 

дачі м Херсон, відведення землі таємному 

раднику Рахманову Г.М. 

 

30 жовтня 

1814 р. 

20 серпня 

1815 р. 

 

41 ф/к м/ф 

844 Документи (укази, ордери, рапорти) про 

перевірку земельних дач казенних сіл Липецьке 

і Точильне Тираспольського повіту, копіювання 

карти Херсонської губернії для військового 

губернатора  

 

01 лютого 

1814 р. 

16 червня 

1817 р. 

 

25 ф/к м/ф 

845 Указ Межової канцелярії Сенату, ордер 

херсонського віце-губернатора, рапорти 

губернського землеміра про розмежування 

спірної землі між казенними селами Знам’янка  

і Суботицьке Єлисаветградського повіту, план 

землі с. Суботицьке 

 

22 червня 

16 грудня 

1814 р. 

 

35 ф/к м/ф  

є копія указу 

за 1811 р. 

846 Документи (ордери, рапорти, листування)  

про прикомандирування солдатів інвалідних рот 

до повітових землемірів та їх матеріальне 

забезпечення 

 

03 квітня 

1814 р. 

30 червня 

1818 р. 

 

228 ф/к м/ф 

847 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти 

губернського землеміра про відведення землі 

статському раднику Заблоцькому, одеському 

купцю д’Епіне в Ольвіопольському повіті для 

розведення овець іспанської породи 

 

12 вересня 

1814 р. 

23 серпня 

1817 р. 

 

66 ф/к м/ф 

848 Ордери в.о. херсонського цивільного 

губернатора, рапорти, листування 

олександрійського повітового землеміра  

про відведення землі під складські місця  

в м. Олександрія, надання відпустки, реєстр 

генерально обмежованих сіл Олександрійського 

повіту 

 

10 січня 

1814 р. 

11 лютого 

1815 р. 

 

19 ф/к м/ф 

849 Сенатська справа по розслідуванню службової 

недбалості чиновників Херсонського 

губернського правління, нижніх земських судів  

 

вересень 

1815 р. 

20 березня 

1816 р. 

69 ф/к м/ф 
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850 Справа за позовом одеських купців 

Андросова С. і Тихова Я. до тираспольського 

купця Зубкова м. у неповерненні боргу 

 

08 грудня 

1814 р. 

20 січня 

1816 р. 

 

37 ф/к м/ф  

є копія 

документів за 

1810-1811, 

1813-1814 рр. 

851 Справа по апеляції тираспольського повітового 

стряпчого Поплавського Ф.К., звинувачуваного 

у катуванні підсудних 

 

23 травня 

02 грудня 

1815 р. 

 

14 ф/к м/ф 

852 Рапорт херсонського губернського прокурора 

міністру юстиції, відношення в Херсонське 

губернське правління про несвоєчасне надання 

звітних відомостей судовими і поліцейськими 

установами 

 

08 серпня 

серпень 

1815 р. 

 

8 ф/к м/ф 

853 Документи (ордери, пояснення до планів, 

листування) про відведення землі в оброчне 

утримання в Херсонському повіті 

 

29 березня 

1815 р. 

21 грудня 

1816 р. 

42 ф/к м/ф 

854 Ордер херсонського губернського землеміра, 

відношення олександрійського повітового 

землеміра городничому м. Олександрія про 

складання плану міста з відомостями 

 

03 листопада 

22 листопада 

1815 р. 

4 ф/к м/ф 

855 Справа про розслідування конфлікту між 

казенним с. Арбузинка Ольвіопольського повіту 

і поміщиком Вукотичем за водопій 

 

13 травня 

04 липня 

1815 р. 

 

5 ф/к м/ф 

856 Заяви міщан м. Олександрія, відношення 

олександрійського повітового землеміра  

в міську поліцію про відведення місць  

під приватні двори 

 

22 березня 

30 березня 

1815 р. 

 

11 ф/к м/ф 

857 Службові записки обер-прокурорів про 

розслідування незаконного закріпачення 

вільних людей колишнім новомиргородським 

земським виконавцем фон Дітріхом О.І. 

 

червень 

1815 р. 

 

4 ф/к м/ф 

858 Витяг з журналу засідань 8-го Департаменту 

Сенату, рапорти, службові записки обер-

прокурорів, відношення херсонського 

губернського прокурора міністру юстиції  

про уточнення строків подання кріпосними 

селянами клопотань про звільнення 

 

26 жовтня 

11 грудня 

1815 р. 

 

9 ф/к м/ф 

859 Документи (листування, повістки, абриси)  

про відведення землі в оброчне утримання 

поручику Рожнову С. із дачі казенного 

с. Плетений Ташлик Єлисаветградського повіту 

 

30 березня 

01 травня 

1815 р. 

36 ф/к м/ф 
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860 Листування олександрійського повітового 

землеміра з повітовим загальним присутствієм, 

кошториси на будівництво і ремонт мостів  

і гатей на річках Березівка та Інгулець в 

м. Олександрія 

 

12 лютого 

1815 р. 

січень 

1817 р. 

 

26 ф/к м/ф 

861 Документи (укази, рапорти, листування, плани) 

про перевірку меж, розділ поміщицьких земель 

у Тираспольському повіті 

 

01 лютого 

1815 р. 

09 грудня 

1817 р. 

 

65 ф/к м/ф 

862 Рішення 6-го Департаменту Сенату, службова 

записка обер-прокурора, рапорт таврійського 

губернського прокурора міністру юстиції про 

розслідування службової недбалості чиновників 

Херсонської палати цивільного суду 

 

30 жовтня 

29 листопада 

1815 р. 

 

22 ф/к м/ф 

863 Клопотання херсонського губернського 

стряпчого у карних справах Хомкіна, пропозиції 

міністра юстиції, рішення Сенату про 

переведення Хомкіна у Вологодську губернію 

 

18 лютого 

27 грудня 

1815 р. 

 

7 ф/к м/ф 

864 Скарги голови Херсонської палати цивільного 

суду Линенка І.М. міністру юстиції і 

головнокомандуючому в Санкт-Петербурзі  

на несправедливі обвинувачення з боку 

херсонського цивільного губернатора 

Калагеоргія І.Х. 

  

07 жовтня 

09 листопада 

1815 р. 

 

6 ф/к м/ф 

865 Відношення міністра юстиції до 

Головнокомандуючого в Санкт-Петербурзі  

по скарзі одеського купця Лагутки на дії 

Одеської міської поліції 

 

17 грудня 

1815 р. 

 

2 ф/к м/ф 

866 Справа по розгляду скарг казенного с. Криве 

Озеро Ольвіопольського повіту на утиски  

з боку сусідніх поміщиків  

 

09 вересня 

1815 р. 

15 червня 

1817 р. 

20 ф/к м/ф 

867 Ордер міністра юстиції, рапорти херсонського 

губернського прокурора про надання відпустки 

у зв'язку з хворобою 

 

22 квітня 

18 серпня 

1815 р. 

 

4 ф/к м/ф 

868 Клопотання херсонського губернського 

прокурора Крилова П., листування міністра 

юстиції з сенатором Бурнашовим С.Д. про 

переміщення Крилова до Курської губернії 

 

31 березня 

1814 р. 

12 березня 

1815 р. 

 

7 ф/к м/ф 

869 Документи (ордери, укази, рапорти) про 

складання поштової і топографічної карт 

Херсонської губернії, закріплення вигінної 

землі за м. Єлисаветград; опис справ 

04 січня 

1817 р. 

06 січня 

1818 р. 

40 ф/к м/ф  

є копія указу  

за 1816 р. 
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губернського архітектора за 1808-1817 роки 

 

870 Документи (ордери, рапорти, листування)  

про розділ між спадкоємцями прапорщика 

Цибульського І.Є., відмежування землі 

канцеляриста Дем’яненка П.М. 

  

15 березня 

1816 р. 

03 листопада 

1827 р. 

31 ф/к м/ф 

871 Документи (ордери, укази, рапорти) про 

дислокацію 15-ї піхотної дивізії в Херсонській 

губернії, відведення землі колезькому раднику 

Стойковичу, реєстр вхідної кореспонденції 

губернського землеміра за 1815 рік 

 

02 січня 

1815 р. 

18 серпня 

1817 р. 

 

56 ф/к м/ф 

872 Листування міністра юстиції з херсонським 

військовим губернатором про присвоєння 

чергового чину секретарю Олександрійського 

повітового суду Пятіну А. 

 

19 квітня 

1816 р. 

11 лютого 

1817 р. 

 

9 ф/к м/ф 

872а Документи (ордери, рапорти, листування) про 

відведення землі поміщикам, дислокацію 8-го 

корпусу 13-ї піхотної дивізії 2-ї армії  

у Херсонському і Тираспольському повітах  

 

08 червня 

1816 р. 

19 червня 

1819 р. 

 

43 ф/к м/ф 

873 Справа за позовом турецького купця 

Попандопуло Г. до одеського купця 

Калафатія Д. про повернення грошей  

за проданий товар 

 

18 січня 

1816 р. 

25 липня 

1817 р. 

 

42 ф/к м/ф 

874 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти, 

листування землемірів про розмежування 

спірних земель, перевірку непридатних земель  

у поміщицьких дачах Херсонського повіту 

 

20 липня 

1816 р. 

09 квітня 

1817 р. 

 

34 ф/к м/ф 

875 Службові записки, листування міністра юстиції 

з міністром фінансів, херсонським військовим 

губернатором про видачу грошової допомоги 

казенним селянам Єлисаветградського повіту 

 

04 травня 

09 вересня 

1816 р. 

 

11 ф/к м/ф 

876 Документи (ордери, укази, рапорти) про 

складання карти казенних земель Херсонської 

губернії для імператора 

 

02 вересня 

16 грудня 

1816 р. 

 

41 ф/к м/ф 

877 Листування міністра юстиції з херсонським 

віце-губернатором, губернським прокурором, 

витяг з журналу засідань Херсонського 

губернського правління про звільнення 

ольвіопольського повітового стряпчого 

Чепельовського І. 

 

05 серпня 

1816 р. 

17 травня 

1817 р. 

 

13 ф/к м/ф 

878 Документи (ордери, укази, рапорти) про 20 січня 45 ф/к м/ф 



88 

 

перевірку оброчного відводу дніпровських 

плавнів купцю Сахарєву С., землі капітан-

лейтенантші Рафтопулової М.І.; кошторис  

на ремонт Херсонської міської в’язниці  

 

1815 р. 

29 серпня 

1835 р. 

 

879 Рішення Сенату, пропозиція міністра юстиції, 

відношення херсонського військового 

губернатора міністру юстиції про звільнення 

таврійського губернського стряпчого у казенних 

справах Манджоса-Андросова І.П. 

 

09 серпня 

06 жовтня 

1816 р. 

 

4 ф/к м/ф 

880 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти 

землемірів про відведення землі поміщикам, 

перевірку земельних відводів у Херсонському, 

Єлисаветградському повітах 

 

05 лютого 

1816 р. 

17 травня 

1817 р. 

 

58 ф/к м/ф 

881 справа передана до іншого фонду 

 

   

882 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування губернського землеміра  

з херсонським повітовим предводителем 

дворянства, Тираспольською міською думою 

про пошук відомостей по справах креслярні, 

кількість землі по станицях Бузького козацького 

полку, відведення вигінної землі м. Тирасполь 

 

21 січня 

1816 р. 

10 лютого 

1817 р. 

 

66 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1792, 1814 рр. 

883 Документи (листування, плани, абриси)  

про відведення місць під приватні двори  

в м. Олександрія, розділ землі  

в Олександрійському повіті 

 

08 січня 

1816 р. 

19 березня 

1817 р. 

 

41 ф/к м/ф  

є плани за 

1809, 1811 рр. 

884 Опис справ ольвіопольського повітового 

землеміра за 1809-1818 роки, реєстри вхідної  

і вихідної кореспонденції за 1809, 1816 роки 

 

08 травня 

1809 р. 

02 січня 

1819 р. 

42 ф/к м/ф 

885 Документи (укази, ордери, рапорти) про 

впорядкування поштових трактів, складання 

карти губернії, відведення землі в оброчне 

утримання у Тираспольському повіті 

 

16 травня 

1818 р. 

22 вересня 

1825 р. 

 

107 ф/к м/ф 

886 Справа про звільнення бузького козака 

Цвигуненка Д. від кріпосної залежності  

у поміщика Мартиновського 

27 грудня 

1817 р. 

04 вересня 

1818 р. 

14 ф/к м/ф 

887 Документи (укази, рапорти, листування плани) 

про відведення й розмежування земель  

у Тираспольському повіті; опис справ 

тираспольського повітового землеміра  

за 1817 рік 

 

28 квітня 

1817 р. 

06 березня 

1822 р. 

 

61 ф/к м/ф 
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888 Документи (укази, рапорти, листування) про 

відведення землі поміщикам, генеральне 

межування Херсонського повіту, призначення 

тираспольського повітового землеміра 

 

21 квітня 

1817 р. 

12 січня 

1821 р. 

 

48 ф/к м/ф 

889 Справа про надання раднику комерції Рено 

права купувати селян 

 

15 травня 

22 серпня 

1817 р. 

8 ф/к м/ф 

890 Службова записка міністра юстиції, рапорт 

обер-прокурора Сенату про самовільне 

звільнення чиновників херсонським цивільним 

губернатором 

 

23 квітня 

13 травня 

1817 р. 

 

5 ф/к м/ф 

891 Указ Херсонської казенної палати про 

розмежування спільної землі між майором 

Селевіним В.І. і казенним с. Вуковар 

Єлисаветградського повіту, повідомлення 

Тираспольського повітового суду про укладення 

купчої кріпості, листування губернського 

землеміра з херсонським військовим 

губернатором про посилення контролю над 

повітовими землемірами 

 

26 лютого 

1797 р. 

03 березня 

1822 р. 

 

10 ф/к м/ф 

892 Документи (укази, рапорти, листування, плани) 

про розмежування спірних земель  

у Тираспольському повіті, призначення 

тираспольського повітового землеміра 

 

20 грудня 

1816 р. 

25 червня 

1819 р. 

 

64 ф/к м/ф 

893 Документи (укази, рапорти, листування плани) 

про розмежування спірних земель, ремонт 

переправи через р. Інгулець, відомості про 

виконані і невиконані справи тираспольського 

та ольвіопольського повітових землемірів 

 

31 серпня 

1817 р. 

30 квітня 

1820 р. 

 

83 ф/к м/ф 

894 Копія Указу Сенату Київському намісницькому 

правлінню, клопотання підполковника 

Корби В.І. міністру юстиції про вирішення 

земельного конфлікту з полковницею 

Чаадаєвою 

 

07 лютого 

13 березня 

1817 р. 

 

11 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1794 р. 

895 Клопотання штабс-ротмістра Косенкова Г. 

міністру юстиції про зняття з нього незаконного 

звинувачення у розкраданні провіанту  

для Молдавської армії 

 

29 травня 

20 серпня 

1817 р. 

 

8 ф/к м/ф 

896 Справа по розслідуванню скарги майора 

Скулі А. на незаконні дії Херсонського 

губернського правління стосовно продажу  

його будинку 

 

22 лютого 

16 жовтня 

1817 р. 

 

23 ф/к м/ф 

897 Документи (укази, рапорти, листування)  26 березня 68 ф/к м/ф 
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про відведення й розмежування поміщицьких, 

казенних і церковних земель  

в Ольвіопольському повіті; книги реєстрації 

вхідної та вихідної кореспонденції 

ольвіопольського повітового землеміра 

 

1819 р. 

13 вересня 

1822 р. 

 

898 Документи (укази, рапорти, плани, межові 

книги) про відведення землі сільським церквам 

Ольвіопольського, Олександрійського, 

Херсонського повітів 

 

08 червня 

1818 р. 

31 березня 

1826 р. 

 

91 ф/к м/ф 

899 Указ Херсонського губернського правління  

про призначення олександрійського повітового 

землеміра, відомість про відведення земель  

в оброчне утримання казенним селам 

Олександрійського повіту, чернетки білетів 

генерального межування 

 

[1814 р.] 

03 серпня 

1818 р. 

 

32 ф/к м/ф 

900 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування олександрійського 

повітового землеміра Кирилова про здачу справ 

та інструментів і повернення на попереднє 

місце роботи в Катеринославську межову 

контору на період перебування під слідством 

 

18 серпня 

30 грудня 

1818 р. 

 

22 ф/к м/ф 

901 Документи (відомості, клопотання, листування, 

план) про відведення земель в оброчне 

утримання в Ольвіопольському повіті  

 

10 квітня 

1818 р. 

25 жовтня 

1820 р. 

 

65 ф/к м/ф 

902 Справа по розгляду скарги польського 

дворянина Висоцького С.Х. на незаконне 

закріпачення його єлисаветградськими 

поміщиками Гезейном с. і Шкляревичем 

 

05 січня 

25 квітня 

1818 р. 

 

7 ф/к м/ф 

903 Справа по розгляду скарги єлисаветградського 

повітового предводителя дворянства 

Абертасова С. на утиски з боку херсонського 

цивільного губернатора Сент-Прі К.Ф. 

 

09 серпня 

29 вересня 

1818 р. 

 

21 ф/к м/ф 

904 Документи (укази, рапорти, листування)  

про проведення поштової дороги по території 

Олександрійського повіту, відведення місць  

під приватні двори в м. Олександрія 

 

19 травня 

25 жовтня 

1818 р. 

 

37 ф/к м/ф 

905 Документи (укази, рапорти, повістки, плани) 

про відведення землі в оброчне утримання 

казенним селам і поміщикам 

в Олександрійському і Херсонському повітах 

 

18 вересня 

1818 р. 

11 липня 

1821 р. 

 

163 ф/к м/ф 

906 Документи (укази, рапорти, відомості, повістки) 09 березня 86 ф/к м/ф 
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про відведення землі в оброчне утримання 

поміщикам і казенним селам Херсонської 

губернії 

 

04 вересня 

1818 р. 

 

907 Справа по розгляду клопотання капітана 

Нікшича Б.Л. про зарахування сербських 

дворян-переселенців Нікшичів до російського 

дворянства 

 

08 березня 

1818 р. 

26 серпня 

1819 р. 

 

50 ф/к м/ф 

908 Документи (укази, рапорти, повістки, плани) 

про відведення землі німецькій колонії Вормс 

Херсонського повіту і титулярному раднику 

Троцкевичу І.В. у Тираспольському повіті 

 

04 липня 

1819 р. 

21 вересня 

1821 р. 

62 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1792 р. 

909 Документи (укази, рапорти, листування)  

про роботу ольвіопольського повітового 

землеміра 

 

21 грудня 

1819 р. 

20 січня 

1823 р. 

68 ф/к м/ф 

910 Рапорти, службові записки обер-прокурорів 

міністру юстиції про повернення селянина 

Боняченка Л.Л. з кріпосної залежності  

від поміщика Й.Г. у Чигиринське староство 

 

29 січня 

02 квітня 

1819 р. 

 

13 ф/к м/ф 

911 Документи (укази, рапорти, листування) про 

будівництво розправи в м. Херсон, фарбування 

верстових стовпів на поштових дорогах, 

перевірку земельних відводів поміщиків 

Булатова, Майнова 

 

18 січня 

02 серпня 

1819 р. 

 

38 ф/к м/ф 

912 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти 

губернського і олександрійського повітового 

землемірів про будівництво мостів і гатей  

в м. Олександрія, відведення землі 

підполковнику Потлогу М., розмежування дачі 

с. Фішерівка Олександрійського повіту 

 

29 листопада 

1819 р. 

13 вересня 

1822 р. 

 

46 ф/к м/ф 

913 Документи (укази, рапорти, листування) про 

розмежування спірної частини р. Буг між 

титулярною радницею Манджосовою М.  

і лейтенантом Козарським Г., затвердження 

формальних меж на землі Херсонського  

і Ольвіопольського повітів, повернуті у казенне 

відомство 

 

21 квітня 

1819 р. 

03 березня 

1820 р. 

 

23 ф/к м/ф 

914 Документи (укази, рапорти, плани) про 

повернення до казенного відомства надлишків 

землі капітана Короєва І.Г. і статського радника 

Малахова В.П. у Херсонському повіті 

 

14 травня 

1819 р. 

05 вересня 

1823 р. 

 

39 ф/к м/ф 

915 Документи (укази, рапорти, листування) про 04 липня 44 ф/к м/ф 
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описування лісів Єлисаветградського повіту  

для передачі у військове відомство; журнальні 

відомості про роботу ольвіопольського 

повітового землеміра за травень-грудень  

1819 року 

 

1819 р. 

23 вересня 

1820 р. 

 

916 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти 

губернського землеміра про перевірку меж 

проданих поміщицьких земель, складання плану 

землі графа Нессельроде, призначеної для 

розведення мериносових овець 

 

20 серпня 

1819 р. 

05 березня 

1823 р. 

 

16 ф/к м/ф 

917 Документи (укази, клопотання, листування)  

про розмежування спірної землі між казенним 

с. Бобринець Ольвіопольського повіту  

і поміщиком Карказієм; кошториси на 

спорудження вуличних канав і тротуарів  

у м. Херсон 

 

квітень 

26 липня 

1819 р. 

 

25 ф/к м/ф 

918 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, рапорти 

ольвіопольського землеміра про розмежування 

поміщицьких земель 

 

23 липня 

1819 р. 

19 січня 

1828 р. 

 

16 ф/к м/ф 

919 Документи (укази, листування, плани, 

кошторис) про будівництво соляних магазинів  

в м. Берислав Херсонського повіту 

 

08 лютого 

24 червня 

1819 р. 

 

30 ф/к м/ф 

920 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

укази Херсонського губернського правління, 

рапорти землемірів про прирізку землі 

німецькій колонії Мангейм Тираспольського 

повіту, складання карти губернії для начальника 

штабу 2-ї армії 

 

22 червня 

1819 р. 

07 січня 

1821 р. 

 

25 ф/к м/ф 

921 Документи (укази, листування, відомості, 

плани) про розмежування земель білоруських 

колоній Засілля, Маліївка, Снігурівка, Явкине 

Херсонського повіту 

 

18 вересня 

1819 р. 

13 січня 

1827 р. 

 

83 ф/к м/ф 

922 Документи (приписи, клопотання, рапорти, 

абриси) про розмежування спірної землі між 

генерал-майором Волковим І.Ф. і губернським 

секретарем Кромидою С. 

08 липня 

1819 р. 

16 серпня 

1823 р. 

 

55 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1793, 1804, 

1809 рр. 

923 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти 

землемірів про відведення землі статському 

раднику Заблоцькому 

 

08 лютого 

1819 р. 

13 березня 

1825 р. 

 

25 ф/к м/ф 
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924 Документи (укази, ордери, рапорти, плани)  

про відведення землі підполковнику 

Богдановичу 

 

30 травня 

1819 р. 

11 березня 

1826 р. 

48 ф/к м/ф 

925 Клопотання херсонської поміщиці 

Мерліної Т.Я. міністру юстиції, листування 

департаменту Міністерства юстиції  

з Канцелярією Межового департаменту Сенату 

про повернення Мерліній недовідведеної землі 

 

серпень 

23 грудня 

1819 р. 

 

25 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1811-1813 рр. 

926 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування губернського землеміра 

про виклик до губернської креслярні і службову 

недбалість повітових землемірів, надання 

Херсонському будівельному комітету 

відомостей про забудову міської землі 

м. Херсон 

 

01 жовтня 

1819 р. 

30 березня 

1821 р. 

 

35 ф/к м/ф 

927 Документи (приписи, листування, кошториси) 

на будівництво Тягинської і ремонт 

Копанівської поштових станцій 

 

26 липня 

1819 р. 

20 жовтня 

1821 р. 

37 ф/к м/ф 

928 Документи (укази, рапорти, описи) про прийом-

передачу справ повітових землемірів, 

повернення грошей за канцелярські товари, 

розмежування поміщицьких земель 

 

14 вересня 

1818 р. 

16 грудня 

1822 р. 

 

77 ф/к м/ф 

929 Документи (приписи, укази, рапорти) про 

проведення генерального межування Шведської 

колонії, проведення поштового тракту через 

землі м. Ольвіополь, надання відомостей про 

приватних власників дніпровських плавнів 

Херсонського повіту 

 

06 лютого 

1819 р. 

23 березня 

1823 р. 

 

32 ф/к м/ф 

930 Припис херсонського цивільного губернатора, 

рапорт губернського землеміра, відомість про 

поштові станції Херсонської губернії і відстані 

між ними 

 

08 червня 

24 вересня 

1819 р. 

 

11 ф/к м/ф 

931 Документи (приписи, укази, рапорти) про 

сприяння чиновнику Міністерства духовних 

справ і народної освіти у виборі місця  

для поселення громади ізраїльських християн, 

копіювання карти Херсонської губернії, 

перевірку поміщицьких земельних відводів 

 

02 січня 

26 липня 

1819 р. 

 

18 ф/к м/ф 

932 Документи (приписи, укази, листування, 

кошториси) про ремонт будівель Херсонської 

міської в’язниці, розшук в архіві губернської 

креслярні відомостей про відведення землі 

м. Ольвіополь 

30 квітня 

1819 р. 

30 липня 

1821 р. 

42 ф/к м/ф 



94 

 

  

933 Документи (приписи, укази, листування) про 

перевірку і зняття на план земельних відводів  

у Тираспольському повіті, прикомандирування 

писаря до херсонського повітового землеміра 

 

28 вересня 

1817 р. 

25 серпня 

1845 р. 

 

67 ф/к м/ф 

934 Документи (приписи, листування, абриси)  

про проведення поштових доріг по території 

Єлисаветградського, Ольвіопольського повітів 

  

07 серпня 

1819 р. 

11 червня 

1822 р. 

 

130 ф/к м/ф 

935 Ордери губернського землеміра, рапорти 

ольвіопольського повітового землеміра про 

відведення церковної землі с. Олексіївка 

Єлисаветградського повіту, розмежування 

спірних лісів між с. Ананьїв Тираспольського 

повіту і підполковником Корбою В.І., реєстри 

вхідної та вихідної кореспонденції 

ольвіопольського повітового землеміра  

за 1812-1814 роки 

 

15 січня 

1812 р. 

05 листопада 

1820 р. 

 

49 ф/к м/ф 

936 Рапорт олександрійського повітового землеміра, 

плани розділу землі с. Мухортівка 

Єлисаветградського повіту між спадкоємцями 

прапорщика Лепескіна Ю.І. 

 

30 жовтня 

1830 р. 

 

4 ф/к м/ф 

937 Документи (приписи, листування, плани)  

про зйомку на план казенних лісів 

Єлисаветградського повіту, переданих  

у військове відомство 

 

17 червня 

1820 р. 

27 листопада 

1821 р. 

 

79 ф/к м/ф 

938 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, ордери 

губернського, рапорти тираспольського 

повітового землемірів про розмежування 

спірних лісів казенних сіл Липецьке і Точильне 

Тираспольського повіту з сусідніми 

поміщиками 

 

23 вересня 

1816 р. 

19 січня 

1821 р. 

 

 

35 ф/к м/ф 

939 Справа по розгляду скарг казенних селян 

Олександрійського повіту Павленка В.М.  

і Глущенка М.Д. на незаконне закріпачення їх 

майоршею Душенькевичевою А.І. 

 

21 вересня 

1820 р. 

20 березня 

1821 р. 

 

12 ф/к м/ф 

940 Справа по звинуваченню єлисаветградського 

іменитого громадянина Голикова С.  

у переховуванні дезертира Билинського К. 

 

05 липня 

03 листопада 

1820 р. 

15 ф/к м/ф 

941 Справа по розгляду конфлікту генерал-майора 

Бузіна І.Н. з його управляючим Волком П. через 

підбурення до заворушень кріпосних селян 

грудень 

1819 р. 

03 березня 

31 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1818-1819 рр. 
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с. Бузинівка Тираспольського повіту 

 

1820 р. 

 

941а Приписи в.о. херсонського цивільного 

губернатора, указ Херсонської казенної палати, 

рапорт губернського землеміра про пошук 

придатної землі під містами Овідіополь і Очаків 

для поселення баварських колоністів 

 

08 липня 

25 жовтня 

1820 р. 

 

9 ф/к м/ф 

942 Приписи в.о. херсонського цивільного 

губернатора, указ Херсонської казенної палати, 

рапорт губернського землеміра про надання 

відомостей і планів плавень м. Херсон 

 

16 жовтня 

25 листопада 

1820 р. 

 

13 ф/к м/ф 

943 Документи (укази, відомості, листування)  

про межування військових і поміщицьких сіл 

Ольвіопольського повіту, утворення комісії  

по розгляду земельних скарг військових 

поселян 3-ї і Бузької уланських дивізій 

 

04 вересня 

1818 р. 

28 травня 

1821 р. 

 

58 ф/к м/ф 

944 Документи (відомості, листування, абриси)  

про відведення землі під будівництво 

Петропавлівської церкви у с. Олександрівка 

Ольвіопольського повіту, розмежування 

спірних земель 

 

31 грудня 

1820 р. 

12 липня 

1825 р. 

58 ф/к м/ф 

945 Документи (укази, рапорти, плани) про 

перевірку меж земельної дачі с. Варварівка 

Херсонського повіту графа де Ламберта К.Й. 

 

17 жовтня 

1821 р. 

18 липня 

1825 р. 

 

42 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1793 р. 

946 Укази Херсонської казенної палати, ордери 

землемірів про зняття на план поміщицьких дач, 

розмежування спірної землі між 3-м ескадроном 

3-го Українського уланського полку  

і прапорщиком Аврамовим в Ольвіопольському 

повіті 

 

липень 

1820 р. 

28 листопада 

1828 р. 

 

 

64 ф/к м/ф 

947 Документи (укази, листування, абриси)  

про межування казенних сіл і пустищ 

Ольвіопольського повіту 

 

17 квітня 

1820 р. 

20 грудня 

1822 р. 

57 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1806 р. 

948 Документи (укази, клопотання, роздільні акти) 

про розмежування землі с. Улянівка 

Тираспольського повіту між спадкоємцями 

полковника Созонова Л.Л., спірної землі між 

поручиком Кудряшовим Д. і підпоручиком 

Косогоровим В.М. 

 

18 вересня 

11 листопада 

1820 р. 

16 ф/к м/ф 

949 Укази Херсонського губернського правління 

про відведення землі колоній Паркани 

Тираспольського повіту; опис справ 

25 березня 

1820 р. 

26 грудня 

68 ф/к м/ф 
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тираспольського повітового землеміра за 1817-

1820 роки, книга реєстрації вихідної 

кореспонденції за 1820-1821 роки 

 

1821 р. 

 

950 Відомості, листування губернського землеміра 

 з Херсонської губернською портовою 

губернською конторою про відстані між 

поштовими станціями по Херсонській губернії 

 

26 березня 

04 вересня 

1821 р. 

 

19 ф/к м/ф 

951 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорт Катеринославської межової контори  

з проханням надати плани, топографічні  

і статистичні описи Херсонської губернії для 

складання генпланів і атласів 

 

27 березня 

23 червня 

1820 р. 

 

3  

952 Справа про розслідування конфлікту купецтва 

м. Одеса з градоначальником Ланжероном О.Ф. 

через утиски у виноторгівлі й фінансування 

впровадження порто-франко; відношення 

наглядача Єлисаветградського повітового 

училища директору училищ Херсонської 

губернії з протестом проти відкриття 

церковнопарафіяльної школи в м. Єлисаветград 

 

18 червня 

1819 р. 

27 березня 

1840 р. 

192 ф/к м/ф  

є документи 

франц. мовою 

953 Документи (укази, приписи, листування) про 

межування поміщицьких земель, проведення 

поштових трактів по території 

Ольвіопольського повіту, пошук в архіві 

губернської креслярні відомостей про 

заснування казенних сіл Херсонської губернії 

 

06 серпня 

1819 р. 

18 травня 

1823 р. 

 

88 ф/к м/ф 

954 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського, олександрійського 

повітового землемірів про нагляд за 

будівництвом мостів і гатей на річках Березівка, 

Інгулець у м. Олександрія 

 

27 квітня 

1821 р. 

08 березня 

1822 р. 

 

12 ф/к м/ф 

955 Приписи херсонських військового і цивільного 

губернаторів, віце-губернатора, губернського 

землеміра, рапорти повітових землемірів про 

прибуття до губернської креслярні на зимовий 

період 

 

04 грудня 

1821 р. 

25 січня 

1823 р. 

 

60 ф/к м/ф 

956 Скарга штабс-капітана Морозова І. міністру 

юстиції на земельні претензії з боку поручиці 

Федотової, припис міністра юстиції 

херсонському губернському прокурору 

 

27 листопада 

1821 р. 

09 січня 

1822 р. 

 

3 ф/к м/ф 

957 Відношення Одеської контори іноземних 

поселенців генеральному землеміру 

Силенському М., повістки, межовий журнал 

22 січня 

1821 р. 

18 червня 

24 ф/к м/ф 
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генерального межування болгарської колонії 

Тернівка Херсонського повіту 

 

1822 р. 

 

958 Приписи херсонського військового губернатора, 

губернського землеміра, рапорти, листування 

тираспольського повітового землеміра  

з повітовим земським виконавцем, повітовим  

і нижнім земським судами, чиновником  

з особливих доручень при новоросійському  

і бессарабському генерал-губернаторі про 

пошук місця для поселення німецьких 

колоністів в окрузі в м. Овідіополь, розгляд 

скарги поміщиків Вітошевських на дії 

землеміра 

 

16 липня 

1819 р. 

06 травня 

1829 р. 

68 ф/к м/ф 

959 Документи (укази, листування, плани) про 

розмежування спірної землі 3-го Бузького 

уланського полку з суміжними поміщиками  

в Ольвіопольському повіті, відведення землі 

поміщиками в Ольвіопольському повіті, 

відведення землі губернському секретарю 

Тимановичу І.Г., реєстри вхідної та вихідної 

кореспонденції ольвіопольського повітового 

землеміра за 1815 рік 

 

08 січня 

1815 р. 

21 березня 

1823 р. 

 

48 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1819 р. 

960 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

рапорти, листування губернського землеміра  

з Херсонським загальним повітовим 

присутствієм, земським виконавцем про ремонт 

Тираспольської міської в’язниці, Янчокрацької 

поштової станції, відведення місця для стоянки 

солевізних хур в м. Берислав, будівництво 

етапних будинків по Херсонській губернії 

  

10 листопада 

1821 р. 

28 січня  

1826 р. 

65 ф/к м/ф 

961 Документи (укази, листування, плани)  

про межування землі м. Григоріополь 

Тираспольського повіту, зарахування жителів 

с. Делакеу до григоріопольських міщан, списки 

власників приміських хуторів, садів, салганів 

 

09 листопада 

1821 р. 

28 квітня 

1828 р. 

 

102 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1799, 1801 рр. 

962 Документи (укази, листування, плани) про 

складання планів дніпровських плавнів для 

розділу їх між казенними селами Херсонської, 

Катеринославської і Таврійської губерній 

 

20 серпня 

1821 р. 

26 січня 

1828 р. 

81 ф/к м/ф 

963 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти 

губернського і тираспольського повітового 

землемірів про межування землі молдавської 

колоній Паркани Тираспольського повіту, план 

землі 

 

19 листопада 

1818 р. 

17 серпня 

1831 р. 

62 ф/к м/ф  

план за 

1808 р. 
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964 Указ Херсонського губернського правління, 

відношення губернського землеміра  

в Кременчуцьке комісаріатське депо, таблиця 

відстаней між вузловими поштовими станціями 

Херсонської губернії 

 

26 січня 

27 лютого 

1821 р. 

 

4 ф/к м/ф 

965 Указ Херсонської казенної палати, рапорти 

губернського, ольвіопольського повітового 

землемірів про розмежування спірної землі між 

казенним с. Бобринець Ольвіопольського повіту 

і спадкоємцями прапорщика Островського 

 

15 січня 

31 березня 

1821 р. 

 

7 ф/к м/ф 

966 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорт губернського землеміра про відведення 

землі бузьким козакам в окрузі м. Очаків 

Херсонського повіту 

 

15 січня 

27 січня 

1821 р. 

 

5 ф/к м/ф 

967 Приписи в.о. херсонського цивільного 

губернатора, віце-губернатора, рапорти 

губернського ольвіопольського повітового 

землемірів про описування казенних лісів 

Єлисаветградського повіту для передачі їх  

у військове відомство 

 

18 січня 

02 травня 

1821 р. 

21 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1819-1820 рр. 

968 Документи (приписи, листування, кошториси) 

про ремонт будівель міської в’язниці, грошової 

комори і стайні у м. Ольвіополь 

 

09 травняї 

22 липня 

1821 р. 

 

47 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1819-1820 рр. 

969 Документи (приписи, відомості, листування) 

про виправлення поштової карти Херсонської 

губернії для Військово-топографічного депо, 

пересування арештантів територією 

Тираспольського повіту 

 

21 квітня 

1821 р. 

20 травня 

1822 р. 

 

32 ф/к м/ф 

970 Справа про друге відкриття Тираспольського 

повітового тимчасового суду у зв’язку  

з накопиченням невирішених справ у 

тимчасового суді 

 

12 березня 

1821 р. 

24 березня 

1822 р. 

 

121 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1816 р. 

971 Указ Херсонського губернського правління, 

припис, рапорти губернського землеміра про 

відмежування землі посаду Крюків у зв’язку  

з приєднанням його до Полтавської губернії 

 

08 березня 

1819 р. 

03 лютого 

1821 р. 

 

5 ф/к м/ф 

972 Указ Херсонського губернського правління  

про призначення і звільнення зі штату 

правління губернського секретаря Лободи В. 

 

01 січня 

19 квітня 

1821 р. 

 

4 ф/к м/ф 

973 Документи (приписи, відомості, листування) 

про проведення нових військових доріг  

по території Херсонської губернії, перевірку 

08 вересня 

1821 р. 

08 березня 

29 ф/к м/ф 
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земельного відводу капітанші Кузнєцової М.І. 

 

1822 р. 

 

974 Справа по розгляду скарги колезького 

реєстратора Бугаєвського Г. на херсонського 

військового губернатора Ланжерона О.Ф.  

за безпідставний арешт  

 

10 лютого 

16 березня 

1821 р. 

 

4 ф/к м/ф 

975 Укази Херсонського губернського правління, 

Кишинівської духовної дикастерії; припис і 

рапорт губернського землеміра про відведення 

землі церковнослужителям Трьохсвятительської 

церкви с. Агафіївка Херсонського повіту 

 

15 січня 

28 лютого 

1821 р. 

 

7 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1820 р. 

976 Документи (укази, листування, описи) про 

відмежування землі с. Зелене Херсонського 

повіту, обов’язковість захисту повітовими 

землемірами цілісності казенних земель, 

присвоєння чергового чину ольвіопольському 

повітовому землеміру Коропачинському З.А. 

 

24 січня 

1819 р. 

25 березня 

1823 р. 

 

41 ф/к м/ф 

977 Документи (укази, рапорти, листування) про 

розмежування землі спірної частини р. Буг між 

княгинею Волконською, титулярною радницею 

Манджосовою м. і лейтенантом Козарським Г. 

 

19 березня 

1821 р. 

28 листопада 

1823 р. 

 

30 ф/к м/ф 

978 Листування губернського землеміра  

з Херсонським загальним повітовим 

присутствієм, кошторис на ремонт Інгульської 

поштової станції 

 

15 жовтня 

1821 р. 

 

7 ф/к м/ф 

979 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, приписи 

губернського землеміра, рапорти, листування 

тираспольського повітового землеміра про 

розмежування спірних земель, складання плану 

м. Херсон 

 

22 грудня 

1820 р. 

01 грудня 

1821 р. 

 

80 ф/к м/ф 

980 Документи (укази, листування, кошториси) про 

поєднання частини землі поміщицького села 

Ісаєва до м.Ольвіополь, будівництво мосту 

через р. Тилігул, орендування поверху 

приватного будинку для губернської креслярні  

і архіву 

 

03 листопада 

1820 р. 

04 січня 

1824 р. 

 

33 ф/к м/ф 

981 Указ Херсонської казенної палати, припис 

губернського землеміра, рапорт 

ольвіопольського повітового землеміра  

про відведення землі в оброчне утримання 

поручику Перепелицину П.К. 

 

31 березня 

29 вересня 

1821 р. 

 

5 ф/к м/ф 

982 Рапорти губернського, олександрійського 03 лютого 5 ф/к м/ф 
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повітового землеміра про кількість землі, 

відведеної дійсному таємному раднику 

Енгельгардту В.В. на Царівському  

і Конелівському островах р. Дніпро  

у Херсонському повіті 

 

1821 р. 

 

983 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорт губернського землеміра про надання 

відпустки херсонському повітовому землеміру 

Заборському Л.М. 

 

30 березня 

17 квітня 

1821 р. 

 

4 ф/к м/ф 

984 Приписи в.о. херсонського цивільного 

губернатора, рапорти, листування губернського 

землеміра з Тираспольським загальним 

повітовим присутствієм про продовження 

проведення поштових доріг у Тираспольському 

повіті 

 

04 квітня 

15 квітня 

1821 р. 

 

8 ф/к м/ф 

985 Документи (укази, листування, план) про 

переселення казенних селян сіл Дмитрівка, 

Плоске, Ухівка Олександрійського повіту  

у Тираспольський повіт 

 

27 липня 

1821 р. 

23 грудня 

1824 р. 

 

56 ф/к м/ф 

986 Листування губернського землеміра  

з Херсонським нижнім земським судом про 

зняття свідчень з херсонського повітового 

землеміра Заборського Л.М. з приводу 

конфлікту з громадою казенного 

с. Новомиколаївка Херсонського повіту 

 

28 січня 

1821 р. 

08 березня 

1823 р. 

 

9 ф/к м/ф 

987 Документи (укази, відомості, листування)  

про переселення казенних селян сіл Дмитрівка, 

Плоске, Ухівка Олександрійського повіту  

у Тираспольський повіт, розмежування 

поміщицьких земель у Тираспольському повіті, 

список власників приміських садів і хуторів 

м. Григоріополь 

 

31 березня 

1814 р. 

25 вересня 

1823 р. 

 

71 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1808 р. 

988 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти 

губернського і херсонського повітового 

землемірів про відведення землі полковнику 

Потлогу М., план земельних ділянок 

 

17 березня 

1821 р. 

23 жовтня 

1827 р. 

 

39 ф/к м/ф 

989 Указ Херсонської казенної палати, рапорти, 

листування ольвіопольського повітового 

землеміра з повітовим казначейством, 

Бобринецькою збірною ізбою про розділ спірної 

землі між поселянами і козаками с. Бобринець 

Ольвіопольського повіту 

 

14 травня 

1827 р. 

07 червня 

1828 р. 

14 ф/к м/ф 
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990 Указ Херсонської казенної палати, рапорти 

губернського і херсонського повітового 

землемірів про відведення в оброчне утримання 

плавнів селу Горностаївка Дніпровського повіту 

Таврійської губернії, відібраних у казенне 

відомство у херсонського поміщика Воротиляка 

 

06 квітня 

11 серпня 

1821 р. 

5 ф/к м/ф 

991 Указ Херсонської казенної палати, рапорт 

херсонського повітового землеміра  

про відведення землі в оброчне утримання 

колезькому реєстратору Дем’яненку М. 

 

30 червня 

1820 р. 

10 лютого 

1821 р. 

 

4 ф/к м/ф 

992 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи, рапорти губернського і херсонського 

повітового землемірів про розділ дачі 

с. Миколаївка Херсонського повіту  

між спадкоємцями полкового осавула  

Макухіна П.М. 

 

06 квітня 

1821 р. 

20 серпня 

1822 р. 

 

11 ф/к м/ф 

993 Рапорти, звітні щомісячні відомості 

ольвіопольського повітового землеміра  

про роботу 

 

31 грудня 

1820 р. 

13 грудня 

1821 р. 

26 ф/к м/ф 

994 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування губернського і повітових 

землемірів з Херсонським земельним комітетом, 

єлисаветградським повітовим земським 

виконавцем про складання плану землі 

м. Херсон, розмежування спірних земель  

у Тираспольському повіті, прийом-передачу 

справ єлисаветградського повітового землеміра 

 

02 квітня 

1821 р. 

25 листопада 

1825 р. 

 

45 ф/к м/ф 

995 Рапорт губернського землеміра херсонському 

віце-губернатору, план, кошторис  

на будівництво венеричних лікарень у містах 

Єлисаветград, Тирасполь 

 

16 лютого 

1821 р. 

 

10 ф/к м/ф 

996 Указ Херсонського губернського правління про 

спонукання Ольвіопольського повітового суду 

прислати чиновника для розділу маєтку 

титулярного радника Коленди І.В. 

 

14 травня 

1821 р. 

 

3 ф/к м/ф 

997 Припис херсонського віце-губернатора, 

листування губернського землеміра  

з Херсонською міською думою про поновлення 

меж Бериславського і Миколаївського трактів 

 

09 червня 

22 вересня 

1821 р. 

 

5 ф/к м/ф 

998 Припис херсонського цивільного губернатора, 

указ Херсонського губернського правління, 

рапорт губернського землеміра  

про відмежування землі хутора титулярного 

15 червня 

1821 р. 

18 лютого 

1826 р. 

5 ф/к м/ф 
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радника Левицького Л.І. під м. Херсон 

 

 

999 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, приписи, рапорти 

губернського і ольвіопольського повітового 

землемірів про відмежування, розмежування 

спірних земель в Ольвіопольському повіті 

 

21 травня 

1821 р. 

10 грудня 

1822 р. 

33 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1804 р. 

1000 Документи (приписи, укази, рапорти) про 

перебудову і ремонт будівель Херсонської 

казенної аптеки після пожежі 

 

26 листопада 

1821 р. 

10 травня 

1824 р. 

112 ф/к м/ф 

1001 Документи (укази, відомості, листування) про 

варіанти перенесення етапних трактів в обхід 

малонаселених сіл, маршрути пересування 

арештантів по території Херсонської губернії 

 

11 листопада 

1821 р. 

05 січня 

1822 р. 

 

31 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1820 р. 

1002 Документи (приписи, укази, листування)  

про відведення й розмежування земель  

у Тираспольському повіті, службові порушення 

тираспольського повітового землеміра 

Іллєнка Г.Т. 

 

11 вересня 

1822 р. 

03 січня 

1824 р. 

 

40 ф/к м/ф 

1003 Документи (укази, листування, абриси)  

про відведення, розмежування земель  

в Ольвіопольському повіті 

 

23 березня 

1822 р. 

04 жовтня 

1830 р. 

83  

1004 Листування олександрійського повітового 

землеміра з Єлисаветградським повітовим  

і нижнім земським судами про розмежування, 

відмежування куплених і заповідних земель у 

Єлисаветградському повіті, план земельних дач 

 

07 березня 

08 грудня 

1822 р. 

60 ф/к м/ф 

1005 Документи (укази, межові книги, плани)  

про відведення землі церквам у поміщицьких 

селах Херсонської губернії 

 

20 квітня 

1821 р. 

25 листопада 

1825 р. 

93 ф/к м/ф 

1006 Документи (укази, рапорти, план)  

про розверстку між казенними селами 

Малаєштського округу Тираспольського повіту, 

відведення землі губернському секретарю 

Желепову Ю.М. 

 

30 березня 

1822 р. 

29 березня 

1829 р. 

 

24 ф/к м/ф  

є документи 

за 1799-

1800 рр. 

1007 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, листування 

тираспольського повітового землеміра  

з Тираспольським повітовим і нижнім земським 

судами про відмежування землі поміщиків, 

відведення землі в оброчне утримання 

 

21 лютого 

26 жовтня 

1822 р. 

 

34 ф/к м/ф 

1008 Документи (укази, заяви, листування)  01 листопада 40 ф/к м/ф 
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про відведення землі переселенцям казенного 

с. Плоске Тираспольського повіту, 

відмежування, розмежування земель 

Тираспольського повіту 

 

1821 р. 

16 жовтня 

1824 р. 

 

1009 Документи (укази, листування, повістки) про 

межування земельних дач у Ольвіопольському 

повіті при зміні власників; звітна відомість про 

роботу ольвіопольського повітового землеміра 

за 1822 рік 

 

31 січня 

1822 р. 

05 липня 

1823 р. 

 

70 ф/к м/ф 

1010 Документи (приписи, листування, плани) про 

розділ землі між спадкоємцями майора 

Букоємського Й.М. у Тираспольському повіті 

 

18 січня 

1822 р. 

20 лютого 

1827 р. 

 

93 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1808, 1818, 

1821 рр. 

1011 Листування тираспольського повітового 

землеміра з повітовим судом про розмежування 

дач титулярного радника Матяшева І.І.  

з поміщиками Філодорами; книга реєстрації 

вихідної кореспонденції, відомості про виконані 

і невиконані справи тираспольського повітового 

землеміра за 1822 рік 

 

03 січня 

1822 р. 

12 липня 

1823 р. 

55 ф/к м/ф 

1012 Приписи цивільного губернатора, укази 

Херсонського губернського правління, 

листування губернського і повітових землемірів 

про надання відомостей про відведені землі, 

вирішення земельних суперечок між міщанами  

і селянами м. Олександрія, описування 

господарських об’єктів, утримуваних за рахунок 

земських повинностей 

 

05 липня 

1822 р. 

03 квітня 

1826 р. 

 

48 ф/к м/ф 

1013 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського землеміра про 

розмежування спірних земель м. Ольвіополь  

і посаду Крюків з сусідніми поміщиками, 

нестачу повітових землемірів у Херсонській 

губернії; журнальні відомості про роботу 

ольвіопольського і херсонського повітових 

землемірів за 1822 рік 

 

29 січня 

1821 р. 

15 грудня 

1822 р. 

 

93 ф/к м/ф  

є документи 

за 1774, 1776- 

1777 рр. 

1014 Рапорти, листування губернського землеміра  

з цивільним губернатором, повітовими 

етапними командами про варіанти перенесення 

етапних доріг, маршрути проведення 

арештантів по Херсонській губернії, кошториси 

на будівництво етапних будинків 

 

30 жовтня 

1822 р. 

24 жовтня 

1823 р. 

 

45 ф/к м/ф 

1015 Приписи цивільного губернатора, укази 

Херсонського губернського правління, 

листування губернського землеміра про 

05 листопада 

1821 р. 

17 травня 

38 ф/к м/ф 
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розмежування поміщицьких земель, нестачу 

повітових землемірів у Херсонській губернії 

 

1823 р. 

 

1016 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування губернського землеміра  

з Тираспольським повітовим судом, 

Херсонським провіантським магазином  

про відмежування земель, видачу провіанту 

солдатам при креслярні, абриси землі радника 

комерції Альбрандта Л.І. у Херсонському повіті 

 

вересень 

1821 р. 

01 квітня 

1824 р. 

 

41 ф/к м/ф 

1017 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, відомості губернського, 

олександрійського і ольвіопольського повітових 

землемірів про повернення грошей, витрачених 

ними на придбання інструментів  

і канцелярського приладдя 

 

17 лютого 

1822 р. 

08 березня 

1828 р. 

57 ф/к м/ф 

1018 Документи (укази, заяви, листування)  

про розмежування поміщицьких земель, 

будівництво станційного будинку Ягорлицької 

поштової станції; місячні рапорти 

олександрійського і тираспольського повітових 

землемірів про роботу 

 

13 грудня 

1821 р. 

05 грудня 

1822 р. 

76 ф/к м/ф 

1019 Документи (приписи, листування, кошториси) 

про встановлення медальйону та перебудову 

пам’ятника англійському філантропу Говарду 

Дж. в м. Херсон 

 

22 жовтня 

1821 р. 

10 липня 

1821 р. 

 

55 ф/к м/ф 

1020 Укази Херсонської казенної палати, приписи, 

рапорти губернського і повітових землемірів, 

відомості про відведення земель по Херсонській 

губернії 

 

29 березня 

1822 р. 

15 грудня 

1826 р. 

 

207 ф/к м/ф 

1021 Справа по розгляду незаконного закріпачення 

чорноморських козаків-жителів с. Любарка 

Херсонського повіту 

 

31 серпня 

14 жовтня 

1822 р. 

 

29 ф/к м/ф 

1022 Справа про розгляду скарги ольвіопольських 

поміщиків Тимановичів на незаконне 

присвоєння їх маєтку херсонським віце-

губернатором Тимановичем А.І. 

 

21 квітня 

14 липня 

1822 р. 

 

14 ф/к м/ф 

1023 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати про відведення 

землі у Тираспольському повіті; опис справ 

землемірів по Ольвіопольському повіту за 1790-

1823 роки, розносні книги ольвіопольського 

повітового землеміра за 1819-1822 роки 

 

09 квітня 

1810 р. 

22 травня 

1829 р. 

 

93 ф/к м/ф 
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1024 справа знята з обліку 

 

   

1025 Рапорти губернського землеміра управляючому 

Новоросійськими губерніями і Бессарабською 

областю, херсонському цивільному 

губернатору, опис тюремного замку м. Херсон; 

журнальні відомості про роботу херсонського, 

тираспольського повітових землемірів 

 

06 січня 

31 грудня 

1823 р. 

 

46 ф/к м/ф 

1026 Документи (укази, рапорти, відомості) про 

перевірку меж, проведених ольвіопольським 

повітовим землеміром при розділі між 

покупцями землі бригадира Фішера П.І. 

 

вересень 

1821 р. 

09 липня 

1827 р. 

 

90 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1817, 1819 рр. 

1027 Документи (укази, приписи, рапорти) про 

розмежування земель м. Одеса і німецької 

колонії Лібенталь Тираспольського повіту, 

ремонт Суворовського будинку в м. Херсон, 

огляд будинку генерал-майорші Ускової  

в м. Єлисаветград для розміщення міської 

лікарні 

 

31 січня 

1823 р. 

08 січня 

1837 р. 

 

60 ф/к м/ф 

1028 Листування олександрійського повітового 

землеміра з Олександрійським повітовим судом, 

духовним правлінням, міською поліцією про 

відведення землі під приватні двори  

в м. Олександрія, межування поміщицьких 

земель 

 

02 серпня 

1822 р. 

28 червня 

1827 р. 

 

28 ф/к м/ф 

1029 Укази Херсонської казенної палати рапорти, 

листування губернського землеміра  

про перевірку меж землі с. Виноградівка 

Єлисаветградського повіту; книга реєстрації 

вхідної кореспонденції губернського землеміра 

за 1823 рік 

 

15 лютого 

1823 р. 

03 грудня 

1826 р. 

 

43 ф/к м/ф 

1030 Рапорти, листування тираспольського 

повітового землеміра з Тираспольським нижнім 

земським судом, збірними ізбами сіл 

Андріяшівка, Байтал, Гидирим, Пасицель, 

Переліт про відведення їхньої землі в оброчне 

утримання 

 

20 грудня 

1822 р. 

19 грудня 

1823 р. 

 

42 ф/к м/ф 

1031 Припис херсонського цивільного губернатора, 

рапорт, листування губернського землеміра  

з поліціями міст Єлисаветград, Олександрія, 

Ольвіополь про будівництво міських лікарень, 

клопотання власників с. Луб’янка Херсонського 

повіту про відмежування проданої землі 

 

27 травня 

06 серпня 

1823 р. 

 

27 ф/к м/ф 

1032 Справа про незаконне закріпачення 08 лютого 24 ф/к м/ф 
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олександрійським поміщиком Матвієнком П.М. 

відпущених на волю людей 

 

05 березня 

1823 р. 

 

1033 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

Укази Херсонського губернського правління, 

казенної палати, рапорти губернського  

і повітових землемірів про відведення земель  

в оброчне утримання у Тираспольському  

і Херсонському повітах 

 

05 травня 

230 

листопада 

1823 р. 

 

61 ф/к м/ф 

1034 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

рапорти, листування губернського землеміра  

з повітовими загальними присутствіями про 

приведення поштових доріг до встановленого 

зразку, кошториси на будівництво і ремонт 

мостів 

 

05 квітня 

12 жовтня 

1823 р. 

 

60 ф/к м/ф 

1035 Документи (укази, рапорти, формулярний 

список) про звільнення ольвіопольського 

повітового землеміра Коропачинського З.А.  

і нагородження черговим чином; опис справ 

землемірів по Ольвіопольському повіту 

 

10 березня 

1823 р. 

21 вересня 

1824 р. 

 

 

56 ф/к м/ф 

1036 Звіти олександрійського, ольвіопольського 

повітових землемірів про роботу, листування 

губернського землеміра з цивільним 

губернатором про забезпечення херсонського 

повітового землеміра службовою квартирою 

 

15 березня 

13 грудня 

1823 р. 

 

 

30 ф/к м/ф 

1037 Листування олександрійського повітового 

землеміра з губернським землеміром, 

Олександрійською міською поліцією, повітовим 

судом про відведення землі під приватні двори  

в м. Олександрія, перевірку меж оброчної землі 

генерал-майора Маєвського у Херсонському 

повіті 

  

08 березня 

10 червня 

1823 р. 

 

29 ф/к м/ф 

1038 Листування олександрійського повітового 

землеміра з губернським землеміром, 

Катеринославською межовою конторою  

про копіювання плану казенних сіл 

Тираспольського повіту 

 

29 грудня 

1823 р. 

27 травня 

1825 р. 

 

19 ф/к м/ф 

1039 Документи (межові книги, плани, листування) 

про відведення землі церковнослужителям 

сільських церков Херсонського повіту 

 

10 вересня 

12 листопада 

1825 р. 

 

66  

1040 Справа про повернення кріпосних селян 

Чебанулів у підданство тираспольської 

поміщиці Ренської К.Ю. 

 

03 вересня 

15 жовтня 

1823 р. 

 

21 ф/к м/ф 
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1041 Справа по розгляду скарги ольвіопольського 

поміщика Єліашевича А.І. на дії землемірів 

Катеринославської межової контори 

 

19 березня 

1823 р. 

02 жовтня 

1824 р. 

 

43 ф/к м/ф 

1042 Документи (приписи, листування, фінансові 

звіти, кошторис) про підготовку до приїзду 

імператора у м. Херсон  

 

 

22 червня 

1819 р. 

28 березня 

1826 р. 

21 ф/к м/ф  

є дані про 

ремонт 

міського 

острогу у 

1818 р. 

1043 Листування єлисаветградського повітового 

землеміра з губернським землеміром, 

Ольвіопольським повітовим і нижнім земським 

судами про відведення землі пустища Біле 

різним власникам, план пустища 

 

24 червня 

1825 р. 

23 травня 

1826 р. 

18 ф/к м/ф 

1044 Укази Херсонського губернського правління, 

казенної палати, листування губернського, 

повітових землемірів, землемірів 

Єкатерининської межової контори про розділ 

землі між спадкоємцями генерал-лейтенанта 

Козлова Ф.Ф., перевірку меж с. Краснопілля 

поміщиків Гіжицьких у Херсонському повіті 

 

10 травня 

1823 р. 

08 серпня 

1825 р. 

 

62 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1814 р. 

1045 Укази Херсонської казенної палати, рапорт 

губернського землеміра про затвердження меж 

землі казенного с. Тишківка Ольвіопольського 

повіту 

 

09 листопада 

1823 р. 

18 квітня 

1825 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1046 Указ Херсонського губернського правління, 

припис і рапорт губернського землеміра про 

відведення землі церковнослужителям церков 

Ананьївського і Тираспольського повітів 

 

22 грудня 

1823 р. 

25 лютого 

1836 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1047 Документи (приписи, укази, листування) про 

уточнення відстаней меж поштовими станціями 

у Тираспольському повіті, відведення землі 

колезькому секретарю Владіславлевичу С.В. 

 

09 грудня 

1823 р. 

09 листопада 

1827 р. 

 

60 ф/к м/ф 

1048 Документи (клопотання, листування, повістки) 

по розгляду скарги статського радника 

Реви В.К. на неправильне відмежування землі 

ольвіопольським повітовим землеміром 

 

25 жовтня 

1822 р. 

08 липня 

1825 р. 

 

25 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1806 р. 

1049 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, листування 

тираспольського повітового землеміра  

з повітовим і ніжнім земським судами  

про розмежування спірних поміщицьких  

та казенних земель 

 

26 травня 

1822 р. 

26 вересня 

1826 р. 

 

63 ф/к м/ф 
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1050 Укази Херсонського губернського правління, 

листування новопризначеного 

єлисаветградського повітового землеміра  

з губернським землеміром, Єлисаветградською 

міською поліцією про прийняття справ, планів 

та інструментів по Єлисаветградському повіті 

 

01 грудня 

1823 р. 

30 березня 

1827 р. 

 

34 ф/к м/ф 

1051 Документи (заяви, листування, повістки) про 

перевірку меж і розмежування спірних казенних 

та поміщицьких земель у Тираспольському 

повіті 

 

13 березня 

31 грудня 

1823 р. 

 

39 ф/к м/ф 

1052 Документи (витяги з уступних кріпостей, 

плани) про розмежування поміщицьких земель 

у Єлисаветградському повіті 

 

10 березня 

1823 р. 

30 листопада 

1827 р. 

52 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1806 р. 

1053 Документи (приписи, відомості, листування) 

про перевірку і поновлення меж поміщиків 

Всеволожських у Єлисаветградському повіті, 

Жеребків у Тираспольському повіті 

 

24 листопада 

1823 р. 

19 травня 

1827 р. 

 

70 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1819 р. 

1054 Документи (укази, рапорти, листування)  

про обов’язкову присутність олександрійського 

повітового землеміра при відмежуванні  

до казни частини землі підполковника 

Єлішевича А.І. в Ольвіопольському повіті 

 

30 вересня 

1823 р. 

20 квітня 

1827 р. 

 

62 ф/к м/ф 

1055 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, повістки 

поміщикам, абриси і план землі, відведеної 

титулярному раднику Троцкевичу І.В.  

в Ольвіопольському повіті 

 

21 червня 

1822 р. 

05 червня 

1829 р. 

 

30 ф/к м/ф 

1056 Документи (укази, листування, межові книги, 

плани) про відведення землі 

церковнослужителям церков казенних  

і поміщицьких сіл Ольвіопольського, 

Тираспольського та Херсонського повітів 

 

18 травня 

1821 р. 

07 квітня 

1827 р. 

 

189 ф/к м/ф 

1057 Укази Херсонського губернського правління, 

купча кріпость, листування губернського 

землеміра з повітовими землемірами, 

Херсонським повітовим судом про 

розмежування спірних земель між 

єлисаветградськими поміщиками Дерябіним 

Г.Д. і Золотницьким, херсонськими поміщиками 

Волосовичами 

 

25 жовтня 

1822 р. 

26 березня 

1829 р. 

 

29 ф/к м/ф 

1058 Листування губернського землеміра  

з Катеринославською межовою конторою, 

олександрійським повітовим землеміром  

16 вересня 

1823 р. 

29 грудня 

17 ф/к м/ф 
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про затвердження меж земель казенного 

с. Новокрасне (Орловське) і поміщицького 

с. Наградівка Ольвіопольського повіту, план 

земельних дач 

 

1825 р. 

 

1059 Межова книга, геодезичні журнали перевірки 

меж с. Миколаївка Херсонського повіту 

капітана Короєва І.Г. 

 

04 червня 

1819 р. 

14 серпня 

1914 р. 

10 ф/к м/ф 

1060 Документи (приписи, укази, листування) про 

приведення поштових доріг Тираспольського 

повіту у від повіднось у встановленому зразку, 

розмежування землі між спадкоємцями 

тираспольського поміщика Мойсеєва І.Д. 

 

22 квітня 

1822 р. 

15 жовтня 

1827 р. 

 

55 ф/к м/ф 

1061 Документи (укази, листування, плани) про 

повернення у казенне відомство пустище 

Кочкине, перевірку меж землі поміщицьких сіл 

Кошарка і Мотронинський Карабан 

Тираспольського повіту 

 

20 серпня 

1823 р. 

10 лютого 

1827 р. 

 

71 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1792-1793 рр. 

1062 Документи (приписи, укази, листування)  

про перевірку нового мосту через р. Бешка  

в м. Олександрія Олександрійського повіту, 

взаємодію повітових землемірів з землемірами 

Катеринославської межової контори при 

генеральному межуванні Ольвіопольського, 

Тираспольського і Херсонського повітів 

 

21 квітня 

1823 р. 

13 липня 

1824 р. 

 

63 ф/к м/ф 

1063 Документи (приписи, укази, кошториси)  

про будівництво Водяної поштової станції  

у Херсонському повіті, Свитинської поштової 

станції в Олександрійському повіті, виплату 

губернському землеміру грошей за виконання 

обов’язків губернського архітектора 

 

25 травня 

1823 р. 

29 листопада 

1826 р. 

 

52 ф/к м/ф 

1064 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування губернського землеміра  

з Херсонським нижнім земським судом, 

дворянською опікою про відмежування землі 

капітан-лейтенанту Мазаракі І., розмежування 

землі між спадкоємцями унтер-шталмейстра 

Шевлякова П. 

 

28 травня 

1823 р. 

20 вересня 

1824 р. 

 

38 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1821 р. 

1065 Документи (укази, листування, плани)  

про перевірку меж казенних і поміщицьких 

земель, розмежування поміщицьких земель 

Ольвіопольського повіту при зміні власників, 

журнальна відомість про роботу 

ольвіопольського повітового землеміра  

за 1821 рік 

 

січень 

1821 р. 

07 липня 

1825 р. 

 

66 ф/к м/ф 
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1066 Документи (укази, листування, повістки)  

про розмежування землі с. Катюша 

Тираспольського повіту між поміщиками 

Гідуляновими, недбалість тираспольського 

повітового землеміра, обов’язкове надання 

складених повітовими землемірами планів  

на перевірку до губернської креслярні 

 

28 листопада 

1823 р. 

22 лютого 

1825 р. 

 

54 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1797 р. 

1067 Укази Херсонської казенної палати, рапорти 

губернського і повітових землемірів  

про відведення землі дворянину Яновському Ф. 

та іншим в оброчне утримання  

в Ольвіопольському повіті, розмежування 

спірної землі між казенним с. Новомиколаївка 

та єврейською колонією Кам’янка  

у Херсонському повіті 

 

17 вересня 

1823 р. 

19 березня 

1827 р. 

 

56 ф/к м/ф 

1068 Документи (укази, відомості, листування)  

про неправильну відрізку землі в казну  

від поміщиків Жеребків, відмежування 

поміщицьких земель при зміні власників, 

відстані від поштовими станціями по 

Тираспольському повіті 

 

09 березня 

1823 р. 

01 жовтня 

1824 р. 

 

47 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1806, 1818 рр. 

1069 Документи (купча кріпость, ввідний лист, 

відказна книга, листування) про розділ землі 

полковника Толмачова Є.П. між спадкоємцями 

генерал-майора Балли А. в Тираспольському 

повіті 

 

03 грудня 

1824 р. 

20 березня 

1826 р. 

 

 

13 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1818, 1821 рр. 

1070 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського землеміра про відведення 

землі генерал-майору Шостаку  

в Ольвіопольському повіті, поновлення меж 

вигінної землі м. Берислав 

 

20 серпня 

1824 р. 

17 січня 

1825 р. 

 

18 ф/к м/ф 

1071 Документи (указ, купча кріпость, листування, 

план) про відведення землі під приватні двори  

в м. Олександрія, перевірку меж поміщицьких 

земель в Олександрівському повіті, 

прикомандирування до повітових землемірів 

солдатів інвалідних команд 

 

18 вересня 

1824 р. 

07 березня 

1831 р. 

 

39 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1776, 1784 рр. 

1072 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, рапорти 

тираспольського повітового землеміра  

про відведення землі церковнослужителям 

Іоаннівської церкви с. Новопетрівське, 

Вознесенської церкви с. Жеребківка, 

штрафування тираспольського повітового 

землеміра за службову недбалість 

 

03 липня 

1822 р. 

27 березня 

1826 р. 

 

41 ф/к м/ф 
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1073 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування єлисаветградського 

повітового землеміра з Єлисаветградським 

повітовим судом про затвердження землі 

колезького реєстратора Чеснока І.І., юнкера 

Чеснока І.І., полковниці Юзефовичевої А. 

 

30 квітня 

1824 р. 

30 березня 

1827 р. 

 

51 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1823 р. 

1074 Сенатська справа по розгляду земельної 

суперечки між генерал-лейтенантом 

Любомирським К. і надвірним радником 

Яншиним О.Я. 

 

07 травня 

30 липня 

1824 р. 

 

23 ф/к м/ф 

1075 Документи (укази, листування, плани) про 

повернення у казенне відомство частини земель 

генерал-лейтенантші Рафтопулової М.І.  

і дійсного статського радника Кочубея  

у Херсонському повіті, відведення землі  

в оброчне утримання поручику Мокринському, 

прикомандирування солдата  

до єлисаветградського повітового землеміра 

 

28 вересня 

1824 р. 

23 січня 

1828 р. 

 

39 ф/к м/ф 

1076 Укази Херсонської казенної палати, листування 

єлисаветградського повітового землеміра  

з губернським землеміром Катеринославської 

межової контори про відведення землі 

адміралтейським селам Богоявленське  

і Воскресенське, вигінної землі м. Миколаїв  

у Херсонському повіті 

 

10 липня 

1824 р. 

26 жовтня 

1827 р. 

 

46 ф/к м/ф 

1077 Витяг з журналу засідань Херсонської казенної 

палати, листування херсонського губернського 

повітового з міністром юстиції про 

розслідування повільності у ревізуванні 

присутственних місць Херсонської губернії 

 

20 листопада 

1824 р. 

15 січня 

1827 р. 

 

13 ф/к м/ф 

1078 Справа по розгляду незаконного закріпачення 

графинею Літто К.В. одеського міщанина 

Горбаченка О. 

 

26 листопада 

19 грудня 

1824 р. 

 

9 ф/к м/ф 

1079 Документи (приписи, листування, абриси) про 

відмежування куплених земель барона Міллера 

фон Реффенштейна Й.Г. у Херсонському повіті, 

майорші Волянської А.І. в Олександрійському 

повіті, видачу повітовим землемірам відкритих 

листів на проїзд 

  

16 квітня 

18 грудня 

1824 р. 

 

33 ф/к м/ф 

1080 Відношення Єлисаветградського повітового 

суду, дворянської опіки єлисаветградському 

повітовому землеміру про укладені купчі та 

уступні кріпості на поміщицькі землі 

 

19 березня 

1824 р. 

30 травня 

1825 р. 

 

21 ф/к м/ф 
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1081 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, приписи 

губернського землеміра, рапорти повітових 

землемірів про відведення землі 

адміралтейським селам Богоявленське  

і Воскресенське, вигінної землі м. Миколаїв  

у Херсонському повіті, оголошення догани 

тираспольському повітовому землеміру, 

обов’язкове надання планів на перевірку  

до губернської креслярні 

 

21 червня 

1824 р. 

06 травня 

1826 р. 

 

53 ф/к м/ф 

1082 Документи (приписи, рапорти, листування) про 

будівництво Херсонського тюремного замку, 

провіантських магазинів у м. Вознесенськ  

і с. Арбузинка Ольвіопольського повіту, роботу 

олександрійського повітового землеміра 

 

19 грудня 

1823 р. 

07 грудня 

1824 р. 

 

36 ф/к м/ф 

1083 Укази Херсонської казенної палати, рапорти 

єлисаветградського губернського землеміра  

про відведення в оброчне утримання землі  

з казенного Малаєштського округу; книги 

реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції 

губернського землеміра за 1824 рік 

 

03 січня 

1824 р. 

22 квітня 

1825 р. 

 

75 ф/к м/ф 

1084 Документи (укази, листування, план)  

про межування поміщицьких земель  

у Херсонському повіті, передачу казенного 

с. Прилуки Ольвіопольського повіту  

до військового округу 3-го Бузького Уланського 

полку 

 

21 травня 

1824 р. 

28 лютого 

1825 р. 

 

59 ф/к м/ф 

1085 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти, 

листування губернського і повітового 

землемірів про складання нових генеральних 

планів повітів 

 

30 жовтня 

1824 р. 

04 вересня 

1826 р. 

 

67 ф/к м/ф 

1086 Документи (укази, листування, абриси) про 

розмежування спірної землі між казенними 

селами Криве Озеро і Сирове Ольвіопольського 

повіту 

 

25 січня 

1824 р. 

11 вересня 

1826 р. 

 

53 ф/к м/ф 

1087 Документи (укази, листування, відомості)  

про відведення землі в оброчне утримання  

у Херсонському повіті 

 

08 березня 

1823 р. 

06 листопада 

1826 р. 

102 ф/к м/ф 

1088 Документи (укази, листування, плани)  

про зйомку землі в Тираспольському повіті, 

відведеної статському раднику Піктету для 

розведення овець 

 

02 листопада 

1824 р. 

15 грудня 

1827 р. 

 

69 ф/к м/ф  

є документи 

за 1809, 

[1811] рр., 

копії 

документів за 

1804, 1821 рр. 
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1089 Справа по розгляду взаємних позовів поручика 

Шимановського Є.С. і підпрапорщика Созонова 

Г.Л. стосовно встановлення права власності  

на землю покійного полковника Созонова Л.Л.  

у Тираспольському повіті 

 

06 листопада 

24 грудня 

1824 р. 

 

 

16 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1822 р. 

1090 Справа про незаконне закріпачення сім’ї 

Шинкарів олександрійським поміщиком 

Татариновим Н.В. 

 

12 червня 

18 липня 

1824 р. 

 

18 ф/к м/ф 

1091 Приписи губернського землеміра, рапорти 

тираспольського повітового землеміра про 

роботу 

 

03 січня 

25 грудня 

1824 р. 

 

18 ф/к м/ф 

1092 Листування міністрів внутрішніх справ, юстиції, 

Межового департаменту Сенату  

про запровадження посади одеського міського 

землеміра 

 

30 вересня 

1824 р. 

29 січня 

1825 р. 

 

13 ф/к м/ф 

1093 Документи (укази, листування, плани)  

про розмежування поміщицьких земель  

у Єлисаветградському повіті 

 

24 вересня 

1824 р. 

29 лютого 

1828 р. 

113 ф/к м/ф 

1094 Листування єлисаветградського повітового 

землеміра з губернським землеміром  

та Катеринославською межовою конторою  

про копіювання плану земель білоруських 

колоній Засілля, Маліївка, Снігурівка і Явкине 

Херсонського повіту, план 

 

12 квітня 

22 квітня 

1825 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1095 Листування херсонського повітового землеміра 

з губернським землеміром, командиром 

Херсонського внутрішнього гарнізонного 

батальйону про прикомандирування солдата  

для допомоги у польових межових роботах 

 

25 липня 

1825 р. 

22 березня 

1827 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1096 Указ Херсонського губернського правління, 

листування губернського землеміра  

з в.о. херсонського повітового землеміра 

Соколовським Ф.Д. про затвердження його  

на цій посаді 

 

27 червня 

1825 р. 

19 грудня 

1826 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1097 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

рапорти херсонського повітового землеміра 

цивільному губернатору і губернському 

землеміру про копіювання плану м. Нові 

Дубоссари у Тираспольському повіті 

 

22 жовтня 

1825 р. 

06 квітня 

1826 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1098 Документи (укази, відомості, рапорти)  

про відведення землі в оброчне утримання 

поміщикам і казенним селянам у Херсонському 

17 жовтня 

1825 р. 

15 квітня 

28 ф/к м/ф 
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повіті 

 

1826 р. 

 

1099 Листування херсонського повітового землеміра 

з Херсонським повітовим судом про 

встановлення меж землі в Херсонському повіті, 

закладеної колезькою секретаршею 

Лозовичевою А. одеському міщанину 

Дубницькому В., абрис ділянки 

 

08 жовтня 

01 грудня 

1825 р. 

 

19 ф/к м/ф 

1100 Листування єлисаветградського повітового 

землеміра з губернським землеміром, 

Катеринославською межовою конторою про 

копіювання в конторі планів генерального 

межування 

 

29 січня 

17 березня 

1825 р. 

 

15 ф/к м/ф 

1101 Укази Херсонського губернського правління, 

листування губернського землеміра  

з єлисаветградським повітовим землеміром  

про прибуття до губернської креслярні для 

перескладання генеральних планів повітів 

 

29 серпня 

1825 р. 

19 листопада 

1827 р. 

 

33 ф/к м/ф 

1102 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, приписи 

губернського землеміра, відношення 

Тираспольського загального повітового 

присутствія, землемірів Катеринославської 

межової контори Тираспольському повітовому 

землеміру про відведення і розмежування 

поміщицьких та церковних земель, надання 

відомостей про мости Тираспольського повіту 

 

30 квітня 

07 листопада 

1825 р. 

 

61 ф/к м/ф 

1103 Документи (відомості, план, листування)  

про уточнення відстаней між поштовими 

станціями Херсонської губернії, відведення  

й розмежування поміщицьких земель 

 

06 серпня 

1825 р. 

06 жовтня 

1826 р. 

 

89 ф/к м/ф 

1104 Укази Херсонської казенної палати, листування 

губернського землеміра з єлисаветградським 

повітовим землеміром про відведення землі  

12 сім’ям відставних чиновників Бузького 

козацького війська в Ольвіопольському повіті; 

книга реєстрації вхідної кореспонденції 

губернського землеміра за 1825 рік 

 

03 січня 

1825 р. 

27 квітня 

1826 р. 

 

54 ф/к м/ф 

1105 Документи (укази, відомості, листування) про 

вирішення земельних суперечок, розмежування 

поміщицьких земель, складання карти частини 

південних земель Російської імперії  

з позначенням торгових доріг до Одеси  

 

24 грудня 

1824 р. 

09 січня 

1826 р. 

 

51 ф/к м/ф 

1106 Документи (приписи, укази, листування) про 18 листопада 49 ф/к м/ф  

є копія 
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перевірку межі між дачами болгарської колонії 

Паркани і казенним с. Плоске Тираспольського 

повіту, відмежування землі колезької асесорші 

Русанової О.К. в Ольвіопольському повіті, 

повернення квартирних грошей херсонському 

повітовому землеміру 

 

1825 р. 

24 листопада 

1828 р. 

 

документа  

за 1820 р. 

1107 Документи (укази, листування, план) про 

вирішення земельних суперечок між казенним 

с. Криве Озеро Ольвіопольського повіту  

і поручиком Любинським, казенним с. Козачі 

Лагері Дніпровського повіту і сусідніми 

поміщиками, відведення землі титулярному 

раднику Бугайцову С.Я., роботу 

олександрійського повітового землеміра 

 

29 січня 

1825 р. 

21 липня 

1826 р. 

 

 

65 ф/к м/ф 

1108 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

укази Херсонського губернського правління, 

листування з Катеринославською межовою 

конторою, Штабом військового поселення 3-ї 

Уланської дивізії в Херсонській губернії про 

вирішення земельної суперечки між м. Крилов 

Олександрійського повіту Полтавської губернії, 

придбання державою поміщицьких земель  

в Єлисаветградському і Ольвіопольському 

повітах для поселення 2-го і 3-го Українських 

уланських полків, видачу прогонів повітовим 

землемірам 

 

22 квітня 

1828 р. 

13 червня 

1829 р. 

 

62 ф/к м/ф 

1109 Укази Херсонського губернського правління 

про заборону судовим писарям брати 

обивательські підводи у приватних справах, 

відомість про відстані між поштовими 

станціями по Херсонській губернії 

 

14 квітня 

1826 р. 

13 вересня 

1827 р. 

 

16 ф/к м/ф 

1110 Листування олександрійського повітового 

землеміра з Олександрійською міською 

поліцією, дворянською опікою про відведення 

землі губернському секретарю Кохановському 

А., розмежування спірної землі між поміщиками 

Васьковою і Голиковою 

 

18 квітня 

1825 р. 

23 червня 

1827 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1111 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

губернського землеміра, листування повітових 

землемірів з Ольвіопольським і Тираспольським 

повітовими судами про відведення 

відмежування поміщицьких земель при зміні 

власників накладення штрафу  

на тираспольського повітового землеміра 

 

23 березня 

1825 р. 

05 квітня 

1828 р. 

 

40 ф/к м/ф 

1112 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

листування з повітовими земськими 

21 травня 

1825 р. 

69 ф/к м/ф 
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виконавцями, відомості про поштові, 

транспортні, військові дороги, мости, переправи 

для складання карти Херсонської губернії 

 

22 червня 

1827 р. 

 

1113 Укази Херсонського губернського правління, 

казенної палати, листування губернського  

і повітових землемірів про відмежування 

поміщицьких дач, уточнення площі пустища 

Біле Ольвіопльського повіту, пошук в архіві 

креслярні документів про минулі земельні 

відводи 

 

10 червня 

01 грудня 

1825 р. 

 

61 

 

ф/к м/ф 

1114 Укази Херсонського губернського правління, 

казенної палати, листування з тираспольським 

повітовим землеміром про розмежування 

спірних земель, складання нових генеральних 

планів повітів, сумлінне виконання службових 

обов’язків 

 

03 лютого 

1825 р. 

23 липня 

1828 р. 

 

58 ф/к м/ф 

1115 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, листування 

єлисаветградського повітового землеміра  

з Єлисаветградським нижнім земським судом 

про відмежування землі колезької радниці 

Ошкалової, відведення землі в оброчне 

утримання херсонському купцю 

Добровольському О., план землі казенного 

с. Устинівка 

 

25 листопада 

1825 р. 

11 грудня 

1826 р. 

26 ф/к м/ф 

1116 Документи (укази, листування, план) про 

копіювання генеральної карти і гербів міст 

Херсонської губернії, відмежування землі 

пустища Катеринопіль Єлисаветградського 

повіту при зміні власників 

 

31 жовтня 

1825 р. 

26 листопада 

1827 р. 

 

39 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1822 р. 

1117 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, припис рапорти 

губернського землеміра про розмежування 

спільної дачі казенних сіл Бобрик і Гвоздавка, 

відведення додаткової землі казенним селам 

Тираспольського повіту 

 

29 жовтня 

1825 р. 

29 березня 

1835 р. 

 

10 ф/к м/ф 

1118 Копії вихідної кореспонденції тираспольського 

повітового землеміра за 1825-1826 роки, опис 

виконаних справ по Тираспольському повіту  

за 1818-1826 роки 

 

02 січня 

1825 р. 

22 січня 

1827 р. 

 

83 ф/к м/ф 

1119 Приписи херсонського цивільного губернатора 

укази Херсонського губернського правління, 

листування тираспольського повітового 

землеміра з повітовим земським виконавцем, 

форштмейстером, Одеським нижнім земським 

14 грудня 

1824 р. 

07 листопада 

1825 р. 

45 ф/к м/ф 
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судом про відмежування землі с. Волкове 

Одеського повіту генерал-майора Нільса Б., 

приїзд на зимовий час до губернської креслярні 

 

1120 Документи (укази, листування, план) про 

розслідування нестачі землі в дачі с. Юношівка 

Тираспольського повіту статського радника 

Піктета; книги вхідної і вихідної кореспонденції 

херсонського повітового землеміра 

 

06 вересня 

1825 р. 

26 березня 

1826 р. 

 

43 ф/к м/ф  

є план  

за 1811 р. 

1121 Документи (контракти, листування, квитанції) 

про оренду будинків в м. Херсон для 

розміщення губернської креслярні та її архіву 

 

10 березня 

1826 р. 

07 вересня 

1831 р. 

31 ф/к м/ф 

1122 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, повістки  

до сільських збірних ізб про дачу робітників  

для поновлення меж землі казенних сіл 

Ольвіопольського, Тираспольського, 

Херсонського повітів 

 

17 липня 

1826 р. 

19 травня 

1827 р. 

 

33 ф/к м/ф 

1123 Документи (укази, відомості, листування)  

про пошук в архівах південних губерній карти 

Новоросійської губернії 1764 року, надання 

бессарабському обласному землеміру креслень 

кам’яних пірамід на дорогах, передачу частини 

німецьких і болгарських колоній  

з Тираспольського і Херсонського до складу 

новоствореного Одеського повіту 

 

18 травня 

1826 р. 

14 грудня 

1827 р. 

 

45 ф/к м/ф 

1124 Документи (укази, польові журнали, 

листування) про відведення землі в оброчне 

утримання по Херсонській губернії 

 

12 березня 

1826 р. 

09 серпня 

1828 р. 

 

229 ф/к м/ф 

1125 План земельної ділянки, рапорти, листування 

херсонського повітового землеміра  

з землеміром Катеринославської межової 

контори про відмежування у казенне відомство 

частини землі колезького реєстратора 

Соколовського І.Й. 

 

04 вересня 

15 грудня 

1826 р. 

 

10 ф/к м/ф 

1126 Припис губернського землеміра, листування 

тираспольського повітового землеміра  

зі збірними ізбами, розписки громад казенних 

сіл Великий Бобрик і Гвоздавка про 

розмежування спільної землі та відведення 

землі в оброчне утримання 

 

08 квітня 

01 листопада 

1826 р. 

 

14 ф/к м/ф 

1127 Укази Херсонської казенної палати, абриси, 

листування херсонського повітового землеміра  

02 листопада 

1826 р. 

39 ф/к м/ф 
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з землеміром Катеринославської межової 

контори про перевірку кількості землі 

с. Нечаяне Херсонського повіту поміщиків 

Козлових 

 

08 липня 

1827 р. 

 

1128 Листування тираспольського повітового 

землеміра з нижнім земським судом, сільськими 

повіреними про відведення в оброчне 

утримання землі казенним селам 

Тираспольського повіту 

 

06 травня 

1826 р. 

10 листопада 

1827 р. 

 

14 ф/к м/ф 

1129 Припис губернського землеміра 

тираспольському повітовому землеміру  

про відведення землі в оброчне утримання, 

відомість про оброчні землі  

по Тираспольському повіту 

 

08 квітня 

1826 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1130 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра 

тираспольському повітовому землеміру  

про негайне і своєчасне відведення землі  

в оброчне утримання 

 

02 травня 

25 вересня 

1826 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1131 Укази Херсонського губернського правління, 

казенної палати, рапорти, листування 

губернського і повітового землемірів  

з землемірами Катеринославської межової 

контори про генеральне межування казенних 

земель Херсонської губернії 

 

06 лютого 

1826 р. 

06 лютого 

1827 р. 

 

210 ф/к м/ф 

1132 Документи (укази, плани, листування) про 

перевірку меж землі сіл Баранівка і Яківка 

Тираспольського повіту прикордонного 

комісара Зінкевича І.К. 

 

15 липня 

1824 р. 

27 січня 

1827 р. 

 

48 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1773, 1816, 

1821 рр. 

1133 Документи (укази, плани, листування)  

про генеральне межування землі м. Очаків і 

суміжних сіл Херсонського повіту, перевірку 

планів, відведення додаткової землі м. Очаків  

і казенному с. Іванівка Херсонського повіту 

 

20 травня 

1826 р. 

10 вересня 

1827 р. 

 

74 ф/к м/ф  

є план  

за 1824 р. 

1134 Листування херсонського повітового землеміра 

з губернським землеміром і землеміром 

Катеринославської межової контори про 

прибуття на генеральне межування 

м. Ольвіополь і с. Мігея Ольвіопольського 

повіту генерал-майорші Скаржинської У.Г. 

 

01 липня 

25 серпня 

1826 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1135 Документи (укази, плани, листування)  

про відведення оброчних земель  

по Херсонському повіту 

08 квітня 

30 липня 

1826 р. 

35 ф/к м/ф  

є плани 

за 1815 р. 
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1136 Документи (укази, межова книга, план, 

листування) про відведення землі поміщикам 

Дем’яненкам у Херсонському повіті, взяття 

підписок з губернського і повітових землемірів 

про непричетність до таємних організацій 

 

08 квітня 

1826 р. 

21 грудня 

1827 р. 

 

57 ф/к м/ф 

1137 Документи (межова книга, план, листування) 

про відведення землі титулярній радниці 

Троцкевичевій В.К. в Ольвіопольському повіті; 

книга реєстрації вхідної кореспонденції 

губернського землеміра 

 

11 січня 

30 грудня 

1826 р. 

 

53 ф/к м/ф 

1138 Документи (припис, укази, листування) про 

відведення і відмежування поміщицьких земель 

в Олександрійському і Ольвіопольському 

повітах, засвідчення планів губернським 

землеміром 

 

22 лютого 

1825 р. 

18 грудня 

1826 р. 

 

29 ф/к м/ф 

1139 Документи (межові книги, план, листування) 

про відведення землі церковнослужителям 

Покровської церкви с. Висунське  

і Миколаївської церкви с. Олександрів Дар 

Херсонського повіту 

 

27 листопада 

1826 р. 

04 листопада 

1827 р. 

 

49 ф/к м/ф 

1140 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому про поновлення меж землі казенних 

сіл Херсонського повіту; книга реєстрації 

вхідної кореспонденції херсонського повітового 

землеміра 

 

13 лютого 

1826 р. 

19 березня 

1827 р. 

 

19 ф/к м/ф 

1141 Межові книги землі с. Аріанда селянської 

громади і хут. Велика Артаківка міщан 

Бредихіних Херсонського повіту 

 

13 грудня 

1908 р. 

6  

1142 Документи (укази, абриси, листування)  

про перевірку меж поміщицьких земель,  

у т. ч. Піктета, виділеної під розведення овець  

у Тираспольському повіті 

 

01 вересня 

1826 р. 

08 липня 

1827 р. 

82 ф/к м/ф 

1143 Припис губернського землеміра, відношення 

Херсонського нижнього земського суду 

херсонському повітовому землеміру  

про відведення землі в оброчне утримання 

казенним селам Качкари і Новопавлівка, 

відомості херсонського повітового землеміра 

про роботу 

 

28 травня 

1826 р. 

06 грудня 

1827 р. 

 

43 

 

ф/к м/ф 

1144 Указ Херсонського губернського правління, 

листування єлисаветградського повітового 

27 травня 

1826 р. 

34 ф/к м/ф 
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землеміра з губернським землеміром, 

Єлисаветградським нижнім земським судом, 

поміщиками про відведення земель в оброчне 

утримання 

 

05 жовтня 

1827 р. 

 

1145 Рапорти, відомості про роботу 

олександрійського повітового землеміра 

 

04 квітня 

27 листопада 

1826 р. 

42 ф/к м/ф 

1146 Документи (указ, план, листування) про 

затвердження меж землі с. Самсонівка 

Єлисаветградського повіту титулярного радника 

Бугайова С.Я., непричетність повітових 

землемірів до таємних організацій; відомості 

про роботу єлисаветградського повітового 

землеміра за травень-вересень 1827 рік 

 

26 травня 

1826 р. 

29 жовтня 

1827 р. 

 

25 ф/к м/ф  

є план 

за 1825 р. 

1147 Указ Херсонського губернського правління  

про копіювання плану генерального межування 

молдавської колонії Паркани Тираспольського 

повіту 

 

30 червня 

1826 р. 

 

3 ф/к м/ф 

1148 Клопотання повіреного штабс-капітана Шостака 

Г.І. тираспольського повітовому землеміру  

про перевірку межі його с. Коханівка 

Тираспольського повіту 

 

20 серпня 

1826 р. 

 

2 ф/к м/ф 

1149 Документи (укази, приписи, відкриті листи)  

про межування поміщицьких земель  

у Тираспольському повіті 

 

23 січня 

10 грудня 

1826 р. 

36 ф/к м/ф 

1150 Рапорти, підписки губернського і повітових 

землемірів про непричетність до таємних 

організацій 

 

26 травня 

23 вересня 

1826 р. 

 

12 ф/к м/ф 

1151 Документи (опис, план, листування)  

про відмежування пустища Катеринопіль 

Єлисаветградського повіту штабс-капітанші 

Жигітєвої А.П. 

 

14 квітня 

1826 р. 

29 жовтня 

1827 р. 

 

15 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

[1815], 1822, 

1825 рр. 

1152 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

губернського землеміра, відношення Одеської 

контори іноземних поселенців тираспольському 

повітовому землеміру про виправлення 

неправильної межі між колонією Паркани  

і казенним с. Плоске Тираспольського повіту 

 

19 листопада 

1825 р. 

16 липня 

1828 р. 

 

38 ф/к м/ф 

1153 Документи (плани, повістки, листування) про 

розмежування землі с. Артаківка Херсонського 

повіту між спадкоємцями колезького асесора 

Мураховського-Приказнова О.І. 

 

07 жовтня 

1826 р. 

22 листопада 

1844 р. 

90 ф/к м/ф 
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1154 Документи (укази, листування, польовий 

журнал) про перевірку меж землі с. Макіївка 

Херсонського повіту 

 

11 лютого 

1826 р. 

12 липня 

1828 р. 

32 ф/к м/ф 

1155 Документи (приписи, відношення, реєстр справ) 

про виявлення неплатників по окладних землях 

Єлисаветградського та Ольвіопольського 

повітів, огляд зруйнованих повінню мостів  

і гатей в Ананьївському і Тираспольському 

повітах 

 

31 жовтня 

1826 р. 

26 січня 

1837 р. 

 

25 ф/к м/ф 

1156 Документи (приписи, кошториси, листування) 

про будівництво споруд для державних установ 

в м. Олександрія, відбудову Світинської 

поштової станції Олександрійського повіту, 

розмежування спірної землі між губернським 

секретарем Гриневським Ф.А. і поручиком 

Воликовським К. в Ольвіопольському повіті, 

відмежування частини острова Маслів 

Херсонського повіту дійсній статській радниці 

Калагеоргієвій Є.Г. 

  

11 серпня 

1826 р. 

12 січня 

1828 р. 

28 ф/к м/ф 

1157 Документи (приписи, план, листування) про 

відведення землі підполковнику Потлогу М.  

у Херсонському повіті 

 

08 квітня 

1826 р. 

18 вересня 

1827 р. 

31 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1821 р. 

1158 Приписи новоросійського і бессарабського 

генерал-губернатора, листування губернського  

і повітових землемірів про прибуття  

до креслярні для складання нових повітових 

планів у зв’язку зі створенням Одеського повіту 

 

02 грудня 

1826 р. 

19 листопада 

1827 р. 

 

38 ф/к м/ф 

1159 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти, відомості про роботу тираспольського 

і херсонського повітових землемірів  

 

01 червня 

1826 р. 

16 лютого 

1827 р. 

 

32 ф/к м/ф 

1160 Документи (укази, польові журнали, 

листування) про відмежування поміщицьких 

земель в Олександрійському  

і Ольвіопольському повітах 

 

20 квітня 

1825 р. 

16 лютого 

1827 р. 

 

40 ф/к м/ф 

1161 Документи (укази, абриси, листування) про 

відмежування частини землі с. Балайчук 

Одеського повіту майорші Папроцької В.Ю.  

в державну власність, відмежування землі 

поручика Луполова М.І. в Ольвіопольському 

повіті, передачу частини землі с. Прилуки 

Ольвіопольського повіту 3-му Бузькому 

уланському полку 

 

07 липня 

1826 р. 

30 травня 

1831 р. 

 

73 

 

ф/к м/ф 
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1162 Документи (укази, листування, повістки)  

про відмежування поміщицьких земель  

в Ольвіопольському і Тираспольському повітах, 

налагодження регулярної звітності повітових 

землемірів, прикомандирування рядових 

інвалідних команд до землемірів для допомоги  

в польових межових роботах 

 

17 вересня 

1824 р. 

16 травня 

1835 р. 

 

75 ф/к м/ф 

1163 Приписи губернського землеміра, рапорти, 

повістки херсонського повітового землеміра  

про відведення землі в оброчне утримання 

купецькому сину Любовицькому П., з’ясування 

відстані від Білозерської поштової станції  

до м. Миколаїв 

 

14 лютого 

26 березня 

1826 р. 

 

17 ф/к м/ф 

1164 Укази Херсонського губернського правління 

про поновлення меж землі казенних сіл 

Янівської волості Тираспольського повіту 

 

03 липня 

1826 р. 

30 червня 

1827 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1165 Укази Херсонського губернського правління, 

припис губернського землеміра про надання 

підписок щодо непричетності до таємних 

організацій, присяга тираспольського 

повітового землеміра на вірність імператору 

 

24 січня 

28 липня 

1826 р. 

 

9 ф/к м/ф 

1166 Листування херсонського повітового землеміра 

з Херсонською казенною палатою, повітовим 

казначейством про виплату грошей за участь  

у генеральному межування; книга реєстрації 

вхідної кореспонденції херсонського повітового 

землеміра за 1826 рік 

 

24 липня 

1826 р. 

04 червня 

1828 р. 

 

41 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1820 р. 

1167 Указ Херсонського губернського правління, 

припис губернського землеміра, відношення 

Тираспольського нижнього земського суду 

повітовому землеміру про відмежування 

частини землі с. Балайчук Тираспольського 

повіту майорші Папроцької В.Ю. в державну 

власність 

 

07 вересня 

1826 р. 

19 травня 

1827 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1168 Документи (купчі відомості, повістки, 

листування) про відмежування землі колезької 

секретарші Хмелевської Д.Д. від інших 

співвласників с. Мандрине Одеського повіту 

 

25 листопада 

1826 р. 

08 квітня 

1827 р. 

 

24 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1825 р. 

1169 Укази Херсонського губернського правління, 

надіслані до відома  

 

02 лютого 

18 травня 

1827 р. 

 

106 ф/к м/ф 

1170 Документи (укази, правила, бланки) про 14 січня 46 ф/к м/ф 
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запровадження Відзнаки за бездоганну службу, 

формулярний список, рапорт губернського 

землеміра Гречини П.Б. Херсонському 

губернському правлінню про подання його  

до нагородження Відзнакою 

 

1828 р. 

17 липня 

1829 р. 

 

1171 Документи (приписи, відомості, листування) 

про розділення дніпровських плавнів між 

казенними селами Херсонської, Таврійської, 

Катеринославської губерній 

 

17 грудня 

1827 р. 

26 січня 

1828 р. 

17 ф/к м/ф 

є відомості 

про чисель-

ність жителів 

чоловічої 

статі в при-

дніпровських 

казенних 

селах за 1821-

1822 рр. 

1172 Документи (укази, оцінюючий акт, листування) 

про продаж за борги частини землі 

с. Олександрія Тираспольського повіту 

поручика Бородавкіна О.І. 

 

12 липня 

1827 р. 

29 травня 

1829 р. 

 

57 ф/к м/ф 

1173 Документи (укази, плани, листування)  

про розмежування землі с. Олексіївка 

Єлисаветградського повіту між спадкоємцями 

губернського секретаря Тимченка і мічмана 

Висоцького, с. Бузинівка Тираспольського 

повіту між спадкоємцями генерал-майора 

Бузіна І.Н., між казенними селами Гидирим  

і Пасицель Тираспольського повіту 

 

09 жовтня 

1827 р. 

04 березня 

1829 р. 

 

40 ф/к м/ф 

1174 Документи (укази, план, листування)  

про межування землі м. Ольвіополь, ремонт 

Суворовського будинку в м. Херсон, зміну двох 

вкрадених у повітових землемірів астролябій 

 

серпень 

1826 р. 

06 лютого 

1830 р. 

78 ф/к м/ф 

1175 Документи (укази, повістки, листування) про 

планування переселення жителів с. Засілля  

у с. Старосілля Херсонського повіту, 

розмежування землі казенних сіл 

Архангельське, Новодмитрівка, Олександрівка 

Херсонського повіту 

 

16 квітня 

1827 р. 

25 лютого 

1828 р. 

 

43 ф/к м/ф 

1176 Документи (укази, плани, листування) про 

розмежування спірної землі казенного 

с. Новоолександрівка і с. Давидів Брід 

комісарші Юрчевської О.І. в Херсонському 

повіті 

 

18 лютого 

1827 р. 

10 травня 

1828 р. 

 

62 ф/к м/ф 

1177 Документи (приписи, плани, листування)  

про частковий обмін землею між білоруською 

колонією Явкине, єврейською колонією Малий 

Нагартав і адміралтейським селом Висунське 

Херсонського повіту 

20 лютого 

1827 р. 

березень 

1831 р. 

49 ф/к м/ф  

є копія плану 

за 1820 р. 
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1178 Документи (укази, плани, листування)  

про розмежування поміщицьких земель  

в Єлисаветрадському повіті  

 

27 квітня 

1827 р. 

30 жовтня 

1832 р. 

77 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1824-1825 рр. 

1179 Документи (укази, плани, листування)  

про розмежування землі с. Ялівка 

Ольвіопольського повіту між спадкоємцями 

поручика Яновського Г.П., знищення невірної 

межі між співвласниками с. Фішерівка 

Ольвіопольського повіту 

 

24 серпня 

1827 р. 

02 грудня 

1831 р. 

 

30 ф/к м/ф 

1180 Відношення Ольвіопольського повітового суду, 

Ольвіопольської дворянської опіки повітовому 

землеміру про розмежування поміщицьких 

земель у повіті 

 

21 вересня 

1826 р. 

27 травня 

1831 р. 

 

48 ф/к м/ф 

1181 Документи (указ, судове рішення, листування) 

про вирішення земельної суперечки  

іж олександрійськими поміщиками 

Леонтовичевими, Турунжею М.К. і Гусєвою 

М.Ф., своєчасне прибуття повітових землемірів 

на генеральне межування 

 

09 березня 

1827 р. 

08 листопада 

1830 р. 

 

30 ф/к м/ф 

1182 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

кошторис на будівництво церкви в с. Березівка 

(Керстинівка) Єлисаветградського повіту, 

відомість про ціни на роботи і будівельні 

матеріали в м. Тирасполь, розносна книга 

губернського землеміра 

 

07 січня 

29 грудня 

1827 р. 

 

37 ф/к м/ф 

1183 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, відношення 

Єлисаветградської дворянської опіки 

повітовому землеміру про відмежування землі 

спадкоємця Паладія С.С. в Єлисаветградському 

повіті 

 

30 червня 

1825 р. 

29 жовтня 

1827 р. 

 

26 ф/к м/ф  

є копія 

документа 

за 1822 р. 

1184 Листування єлисаветградського повітового 

землеміра з губернським землеміром, 

єлисаветградським повітовим і нижнім 

земським судами, квартирмейстером 3-го 

резервного кавалерійського поселеного корпусу 

про розмежування поміщицьких земель, 

наявність казенних незаселених земель у повіті 

 

26 травня 

1827 р. 

01 січня 

1828 р. 

 

22 ф/к м/ф 

1185 Документи (приписи, купчі кріпості, 

листування) про розмежування поміщицьких 

земель Ольвіопольського повіту 

 

04 вересня 

1826 р. 

30 травня 

1831 р. 

 

39 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1801, 1815, 

1822, 1824 рр. 
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1186 Документи (укази, плани, листування) про 

обмежування землі підполковника Міноса Г.  

і титулярного радника Найденовського К. в 

Одеському повіті, відведення землі підпоручику 

Богославлевичу Ф. і підполковнику 

Романовському в Ольвіопольському повіті, 

атестацію олександрійського повітового 

землеміра Кирилова І.Б. 

 

21 вересня 

1827 р. 

18 лютого 

1832 р. 

77 ф/к м/ф 

1187 Документи (укази, заповіти, плани, листування) 

про розмежування землі с. Бузинівка Одеського 

повіту між спадкоємцями генерал-майора 

Бузіна І.Н. 

 

26 жовтня 

1827 р. 

24 серпня 

1831 р. 

 

49 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1814, 1816-

1817 рр. 

1188 справа знята з обліку 

 

   

1189 Документи (укази, польовий журнал, 

листування) про відмежування землі статського 

радника Заболоцького в Ольвіопольському 

повіті 

 

21 вересня 

1827 р. 

08 лютого 

1829 р. 

36 ф/к м/ф 

1190 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, приписи 

губернського землеміра, рапорти херсонського 

повітового землеміра про прикомандирування 

солдатів інвалідних команд до повітових 

землемірів, порядок подачі документів при 

прийомі-звільненні чиновників, обов’язкове 

засвідчення планів губернським землеміром 

 

24 березня 

1827 р. 

03 жовтня 

1828 р. 

 

24 ф/к м/ф 

1191 Плани, листування ольвіопольського повітового 

землеміра з Ольвіопольським повітовим судом 

про відмежування землі штабс-ротмістра  

Комші І.В. в Ольвіопольському повіті 

 

16 травня 

1827 р. 

31 липня 

1828 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1192 Документи (приписи, укази, листування)  

про відведення й розмежування казенних  

та поміщицьких земель, надання відомостей  

для військових формувань, виплату грошових 

винагороджень землемірам 

 

20 березня 

1827 р. 

19 квітня 

1828 р. 

 

72 ф/к м/ф 

1193 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, рапорти 

ольвіопольського повітового землеміра про 

розмежування спірної землі між казенним 

с. Голта і с. Грушівка Ольвіопольського повіту 

полковника Корби В.І., періодичне надання в 

Межову канцелярію відомостей про зміни 

землевласників після генерального межування 

 

27 листопада 

1827 р. 

01 вересня 

1828 р. 

 

32 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1798 р. 

1194 Укази Новоросійської губернської канцелярії, 13 листопада 31 ф/к м/ф 
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Херсонського губернського правління  

про відведення землі офіцерам і повернення  

у державну власність, обов’язкове засвідчення 

планів губернським землеміром 

 

1776 р. 

26 квітня 

1827 р. 

 

1195 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

губернського землеміра, укази Херсонського 

губернського правління, рапорти 

олександрійського повітового землеміра  

про прийняття справ та інструментів  

від єлисаветградського повітового землеміра, 

прибуття до губернської креслярні на зимовий 

час 

 

02 жовтня 

1827 р. 

07 лютого 

1828 р. 

 

38 ф/к м/ф 

1196 Рапорт єлисаветградського повітового 

землеміра, описи справ Єлисаветрадському 

повіту, зданих до архіву губернської креслярні 

 

03 травня 

12 січня 

1828 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1197 Документи (укази, листування, повістки) про 

розмежування спірних земель, відведення землі 

в оброчне утримання в Херсонському повіті 

 

28 квітня 

15 вересня 

1827 р. 

 

56 ф/к м/ф 

1198 Укази Херсонської казенної палати, рапорти 

губернського землеміра про обмежування землі 

генерал-майора Гріненталя М.А. в 

Єлисаветрадському повіті, пошук відомостей 

про перших власників пустища Варварівське 

Херсонського повіту, відомості про роботу 

херсонського повітового землеміра за квітень-

жовтень 1827 року 

  

03 травня 

1827 р. 

14 квітня 

1828 р. 

 

58 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1780 р. 

1199 Указ Херсонського губернського правління, 

листування тираспольського повітового 

землеміра з повітовим судом, земським 

виконавцем, інвалідною командою про 

відведення землі в оброчне утримання, 

відмежування землі колезького секретаря 

Золочевського Й.І., прикомандирування солдата 

на допомогу в польових межових роботах 

 

15 липня 

09 грудня 

1827 р. 

25 ф/к м/ф 

1200 Укази Херсонської казенної палати, листування 

херсонського повітового землеміра  

з землемірами Катеринославської межової 

контори про генеральне межування землі 

м. Миколаїв, с. Попове Херсонського повіту 

 

29 березня 

10 вересня 

1827 р. 

 

93 ф/к м/ф 

1201 Документи (укази, архівні описи, листування) 

про додавання вигінної землі м. Миколаїв, 

відведення землі в оброчне утримання  

в Ольвіопольському повіті; план 

м. Олександрія; формулярний список 

олександрійського повітового землеміра 

11 червня 

1821 р. 

07 квітня 

1828 р. 

 

80 ф/к м/ф 
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Кирилова І.Б. 

 

1202 Рапорти, листування губернського і повітових 

землемірів про складання нових планів повітів; 

звіти про роботу олександрійського повітового 

землеміра 

 

червень 

1826 р. 

03 червня 

1828 р. 

 

63 ф/к м/ф 

1203 Укази Херсонської казенної палати, приписи 

губернського землеміра, рапорти 

тираспольського повітового землеміра  

про відведення землі в оброчне утримання 

казенним селам, поновлення меж, відведення 

землі церковнослужителям Георгіївської церкви 

с. Гіржеве Тираспольського повіту 

 

31 січня 

1827 р. 

12 травня 

1828 р. 

 

35 ф/к м/ф 

1204 Документи (клопотання, плани, листування)  

про відведення земель в оброчне утримання  

в Ольвіопольському повіті 

 

28 березня 

1827 р. 

17 серпня 

1829 р. 

 

96 ф/к м/ф 

1205 Документи (укази, план, листування) про 

складання плану Тираспольського округу  

і повірку земельних дач м. Тирасполь, казенних 

сіл Суклія і Тернівка, молдавської колонії 

Паркани Тираспольського повіту 

 

01 жовтня 

1827 р. 

28 липня 

1830 р. 

 

100 ф/к м/ф  

є план округу 

1817 р. 

 

1206 Документи (приписи, плани, листування) про 

відмежування землі штабс-капітана Кривошеїна 

в Тираспольському повіті, прикомандирування 

солдатів інвалідних команд до повітових 

землемірів для допомоги у польових межових 

роботах 

 

19 вересня 

1827 р. 

19 січня 

1829 р. 

 

57 ф/к м/ф 

1207 Укази Херсонського губернського правління, 

план, рапорти ольвіопольського повітового 

землеміра про перевірку землі с. Новокрасне 

Ольвіопольського повіту, відведення землі 

колезькому раднику Владіславлевичу С.В. 

 

04 червня 

30 листопада 

1827 р. 

 

18 ф/к м/ф 

1208 Припис губернського землеміра, рапорт 

херсонського повітового землеміра про 

відведення землі в оброчне утримання 

колезькому реєстратору Скуртулянському, план 

ділянки 

 

17 грудня 

19 грудня 

1827 р. 

 

4 ф/к м/ф  

план за 

1820 р. 

1209 Документи (приписи, укази, листування) про 

повірку дач, відмежування поміщицьких земель 

Тираспольського повіту, прибуття землемірів на 

зимовий час для роботи у губернській креслярні 

 

11 лютого 

21 листопада 

1827 р. 

 

32 ф/к м/ф 

1210 Документи (приписи, укази, листування) про 09 травня 45 ф/к м/ф 
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повірку казенних і поміщицьких дач  

у Тираспольському і Херсонському повітах, 

перенесення етапної дороги в обхід військових 

сіл Возсіятське і Пересадівка Херсонського 

повіту, звіти про роботу тираспольського 

повітового землеміра 

 

1827 р. 

19 лютого 

1829 р. 

1211 Листування Єлисаветградського повітового 

землеміра з Єлисаветградською міською 

поліцією, нижнім земським судом  

про складання статистичного опису 

м. Єлисаветград, відмежування землі майора 

Трофімова В. 

 

13 квітня 

13 грудня 

1827 р. 

 

19 ф/к м/ф 

1212 Листування олександрійського повітового 

землеміра з Олександрійським повітовим судом, 

дворянською опікою про відмежування землі 

поміщикам Надлачаніну В. і Грековій С.; 

формулярний список повітового землеміра 

Кирилова І.Б. 

 

30 вересня 

25 жовтня 

1827 р. 

14 ф/к м/ф 

1213 Документи (приписи, укази, листування) про 

розмежування поміщицьких земель у різних 

повітах, казенних сіл Тираспольського повіту, 

копіювання губернської карти для поштового 

відомства 

 

07 серпня 

1827 р. 

15 грудня 

1828 р. 

49 ф/к м/ф 

1214 Відомості Херсонської казенної палати, 

листування ольвіопольського повітового 

землеміра з повітовим земським виконавцем  

і стряпчим про розшук в Ольвіопольському 

повіті окладних земель з недоїмками 

 

19 січня 

1827 р. 

15 липня 

1831 р. 

 

49 ф/к м/ф 

1215 Рапорти, двотижневі відомості про роботу 

ольвіопольського повітового землеміра 

 

11 квітня 

21 грудня 

1827 р. 

48 ф/к м/ф 

1216 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати рапорти, 

листування губернського землеміра  

з Катеринославською межовою конторою про 

складання статистико-топографічних описів 

міст, генеральне межування казенного 

с. Біляївка Одеського повіту, передачу частини 

іноземних колоній до складу Одеського повіту 

 

01 червня 

1827 р. 

29 січня 

1830 р. 

 

47 ф/к м/ф 

1217 Укази Сенату, Херсонського губернського 

правління, приписи губернського землеміра, 

листування ольвіопольського повітового 

землеміра з командиром повітової інвалідної 

команди про прикомандирування солдата для 

допомоги в польових межових роботах, 

прибуття на зимовий час до губернської 

01 квітня 

1827 р. 

08 травня 

1829 р. 

 

34 ф/к м/ф 
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креслярні 

 

1218 Документи (приписи, геодезичні журнали, 

листування) про розмежування поміщицьких 

земель в Ольвіопольському і Тираспольському 

повітах, роботу тираспольського повітового 

землеміра 

 

06 жовтня 

1826 р. 

22 грудня 

1828 р. 

 

50 ф/к м/ф  

є документи 

за 1817 р. 

 

1219 Документи (приписи, геодезичні журнали, 

листування) про відрізку зайвої землі 

підполковника Єліашевича А.І. в державну 

власність в Ольвіопольському повіті, 

влаштування в лікарню херсонського повітового 

землеміра 

 

09 серпня 

1827 р. 

01 серпня 

1830 р. 

 

32 ф/к м/ф  

є копія плану 

1797 р. 

1220 Рапорти обер-прокурора 8-го Департаменту 

сенату, Херсонського губернського прокурора, 

листування міністрів внутрішніх справ, 

фінансів, юстиції, новоросійського  

і бессарабського генерал-губернатора  

про погашення боргу полковника Цинського 

перед Херсонським приказом громадського 

піклування 

 

04 грудня 

1828 р. 

29 квітня 

1831 р. 

 

22 ф/к м/ф 

1221 Листування губернського землеміра  

з Ольвіопольським повітовим судом  

про розмежування земель поміщицьких сіл 

Ялівка і Олександрівка 

 

04 квітня 

12 квітня 

1828 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1222 Документи (укази, купча кріпость, листування) 

про розмежування між співвласниками 

с. Луб’янка Одеського повіту 

 

21 січня 

1828 р. 

08 грудня 

1848 р. 

 

23 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1811 р. 

1223 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського, ольвіопольського 

повітового землемірів, план розмежування землі 

шляхтича Доманевського А.К.  

в Ольвіопольському повіті 

 

27 жовтня 

1825 р. 

21 квітня 

1828 р. 

 

47 ф/к м/ф 

1224 Документи (укази, плани, листування) про 

відведення землі в оброчне утримання  

в Ольвіопольському повіті 

 

30 січня 

серпень 

1827 р. 

 

34 ф/к м/ф 

1225 Укази Херсонської казенної палати, 

Херсонської палати цивільного суду, рапорти 

тираспольського повітового землеміра  

про встановлення власника пустища Бірдіне 

 

05 квітня 

1828 р. 

02 жовтня 

1853 р. 

12 ф/к м/ф  

є припис 

військового 

губернатора 

Ришельє  

 за 1809 р. 

1226 Справа за позовом одеського міщанина 

Копця П. до одеського купця Тростянського Ю.  

20 липня 

1828 р. 

21 ф/к м/ф 
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у привласненні обробленої Копцем землі, 

орендованої у графині Потоцької С.К. 

 

27 листопада 

1830 р. 

 

1227 Опис, алфавітний покажчик планів і межових 

книг дач Одеського повіту 

 

[1828 р.] 

 

22 ф/к м/ф 

1228 Укази Сенату, надіслані до відома 

 

04 січня 

25 липня 

1828 р. 

145 ф/к м/ф 

1229 Указ Херсонського губернського правління  

про звільнення Комстадіуса А.Ф. з посади 

херсонського цивільного губернатора  

і призначення на цю посаду Могилевського С.І. 

 

28 січня 

1828 р. 

2 ф/к м/ф 

1230 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, листування 

губернського, повітових землемірів, землемірів 

Катеринославської межової контори про 

генеральне межування в Єлисаветрадському, 

Ольвіопольському, Тираспольському повітах 

 

02 квітня 

24 листопада 

1828 р. 

 

92 ф/к м/ф  

є документ за 

1827 р. 

1231 Рапорти губернського, ольвіопольського 

повітового землемірів, план землі, відведеної  

в оброчне утримання купецькому сину 

Ковальову С. із пустища Жовте 

Ольвіопольського повіту 

 

06 липня 

1827 р. 

19 лютого 

18228 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1232 Укази Сенату, Херсонського губернського 

правління, Херсонської казенної палати, 

Настанова губернським і повітовим землемірам, 

листування тираспольського повітового 

землеміра з губернським землеміром, Одеською 

конторою іноземних поселенців про уточнення 

територіальної приналежності окремих колоній, 

надання планів на перевірку 

 

22 грудня 

1827 р. 

30 січня 

1829 р. 

 

54 ф/к м/ф 

1233 Відомості олександрійського, ольвіопольського, 

тираспольського повітових землемірів  

про виконані й невиконані справи 

 

15 квітня 

1828 р. 

25 січня 

1829 р. 

 

23 ф/к м/ф 

1234 Відношення в.о. тираспольського повітового 

земського виконавця губернському землеміру 

про відрядження тираспольського повітового 

землеміра для вимірювання відстаней від шинка 

посесора поміщиків Катаржіїв до сусідніх 

шинків 

 

01 червня 

1828 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1235 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи, листування губернського землеміра  

з Тираспольським, Херсонським повітовими 

05 серпня 

1828 р. 

11 грудня 

59 ф/к м/ф 
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судами про вирішення земельних суперечок 

щодо права власності на хутір при Вірьовчиній 

Балці під м. Херсон, с. Коханівка 

Тираспольського повіту 

  

1830 р. 

 

1236 Документи (укази, рапорти, листування) про 

повернення відібраної в казенне відомство землі 

с. Реївка Олександрійського повіту майорші 

Рєєвої, перевірку документів на пустище 

Василівське Херсонського повіту дійсної 

таємної радниці Томари Є.Й. 

 

05 липня 

12 грудня 

1828 р. 

 

26 ф/к м/ф  

є документ за 

1827 р. 

1237 Рапорти, відомості про роботу одеського 

повітового землеміра за травень-листопад  

1828 року 

 

03 червня 

30 листопада 

1828 р. 

 

52 ф/к м/ф 

1238 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра 

тираспольському повітовому землеміру  

про порядок відведення земель в оброчне 

утримання; уточнення планів Тираспольського  

і Одеського повітів 

 

08 січня 

26 лютого 

1828 р. 

 

20 ф/к м/ф 

1239 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, листування 

губернського землеміра з Катеринославською 

межовою конторою про розмежування землі 

казенних сіл Криве Озеро і Сирове 

Тираспольського повіту 

 

01 вересня 

1828 р. 

03 квітня 

1829 р. 

 

20 ф/к м/ф 

1240 Указ Херсонського губернського правління про 

уточнення плану землі Георгіївської церкви 

с. Гіржеве Тираспольського повіту, відношення 

Тираспольської дворянської опіки повітовому 

землеміру про розмежування спірної землі 

с. Воскресенське Тираспольського повіту; 

розносна книга тираспольського повітового 

землеміра за 1828 рік 

 

101 вересня 

1828 р. 

13 березня 

1829 р. 

 

25 ф/к м/ф 

1241 Документи (укази, приписи, рапорти)  

про виклик ольвіопольського повітового 

землеміра в Херсон на зимовий період, 

присутність в якості казенного повіреного  

при діях землеміра Межової канцелярії; книги 

реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції 

ольвіопольського повітового землеміра  

за 1828 рік 

 

02 січня 

1828 р. 

25 січня 

1829 р. 

 

46 ф/к м/ф 

1242 Справа по розслідуванню посадових злочинів  

і зловживання владою державних чиновників 

Херсонської губернії 

 

16 лютого 

1828 р. 

30 травня 

1831 р. 

98 ф/к м/ф 
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1243 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти 

губернського землеміра, плани розмежування 

земель казенних сіл Вошиве і Костромське 

Херсонського повіту 

 

22 грудня 

1828 р. 

04 вересня 

1830 р. 

 

12 ф/к м/ф  

є копія плану 

[1810-х рр.] 

1244 Пропозиції міністра юстиції сенату, рішення 

Сенату про винесення догани колишньому 

одеському прокурору Красновському В.С.  

за службову недбалість стосовно арештанта 

Шпаковського Ф. 

 

18 квітня 

23 квітня 

1828 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1245 Документи (укази, відомості, листування) про 

додавання землі казенним селам 

Тираспольського повіту і казенному с. Калаглія 

Одеського повіту по чисельності населення  

за 7-ю ревізією 

 

22 грудня 

1828 р. 

20 грудня 

1833 р. 

 

54 ф/к м/ф 

1246 Документи (укази, план, листування)  

про перевірку меж землі с. Вукотичівка 

(Михайлівка) спадкоємців майора Вукотича 

М.С., оброчної землі казенного с. Калніболот 

Ольвіопольського повіту 

 

02 квітня 

1828 р. 

30 червня 

1829 р. 

 

50 ф/к м/ф 

1247 Документи (укази, плани, листування) про 

додавання землі казенному с. Новодмитрівка 

Херсонського повіту по чисельності населення  

за 7-ю ревізією 

 

16 липня 

1828 р. 

15 січня 

1842 р. 

 

35 ф/к м/ф 

1248 Документи (укази, приписи, листування)  

про межування поміщицьких земель  

в Одеському і Херсонському повітах, 

упорядкування звітності повітових землемірів, 

відомість про роботу херсонського повітового 

землеміра за травень-серпень 1828 року 

 

20 січня 

1828 р. 

25 жовтня 

1829 р. 

 

56 ф/к м/ф 

1249 Документи (укази, плани, листування)  

про розмежування поміщицьких земель  

в Олександрійському повіті 

 

17 квітня 

1828 р. 

05 січня 

1829 р. 

19 ф/к м/ф 

1250 Укази Херсонського губернського правління, 

листування одеського повітового землеміра  

з губернським землеміром, Одеською конторою 

іноземних поселенців про поновлення меж 

земель колоній Одеського повіту 

 

06 жовтня 

1828 р. 

05 червня 

1834 р. 

38 ф/к м/ф 

1251 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, рапорти 

єлисаветградського повітового землеміра  

про присилку плану землі підполковниці 

Рославлєвої, виділення коштів на потреби 

18 січня 

1828 р. 

10 травня 

1831 р. 

 

31 ф/к м/ф 
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губернської креслярні 

 

1252 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорт губернського землеміра з маршрутом 

проходження флотських екіпажів від Миколаєва 

до Балти, відомості про роботу херсонського 

повітового землеміра за квітень-серпень 

 

14 травня 

03 червня 

1828 р. 

 

12 ф/к м/ф 

1253 Припис херсонського цивільного губернатора, 

рапорт губернського землеміра про недоліки  

в роботі Катеринославської межової контори  

і повільні темпи генерального межування 

Херсонської губернії 

 

29 березня 

05 квітня 

1828 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1254 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського землеміра про складання 

генеральної карти губернії для генерал-

ад’ютанта Клейнміхеля 

  

27 травня 

09 липня 

1828 р. 

13 ф/к м/ф 

1255 Чернетка доповнень до відомості  

про оброчні землі по Херсонській губернії  

з характеристикою земельних та водних 

ресурсів 

 

[1828 р.] 5 ф/к м/ф 

1256 Листування губернського землеміра  

з бессарабським обласним землеміром про 

порядок прикомандирування рядових повітових 

інвалідних команд на допомогу до землемірів 

 

12 січня 

26 січня 

1828 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1257 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорт губернського землеміра з маршрутом 

проходження морських команд від Миколаєва 

до Акермана 

 

11 січня 

17 січня 

1828 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1258 Відкриті листи ольвіопольському повітовому 

землеміру, його рапорти про їх отримання  

і повернення 

 

22 березня 

1827 р. 

22 грудня 

1828 р. 

9 ф/к м/ф 

1259 Документи (укази, відомості, листування)  

про передачу частини землі поміщиці 

Папроцької В.Ю. сербській колонії 

Слов’яносербське Одеського повіту, кількість 

землі м. Григоріополь і казенного с. Делакеу 

Тираспольського повіту 

 

22 січня 

18 серпня 

1828 р. 

 

34 ф/к м/ф  

є документ за 

1826 р. 

1260 Указ Херсонської казенної палати, приписи 

губернського землеміра тираспольському 

повітовому землеміру про присутність при діях 

землеміра Катеринославської межової контори, 

необхідність покращення якості планів дач 

19 грудня 

1827 р. 

30 серпня 

1828 р. 

 

19 ф/к м/ф 
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1261 Документи (укази, відомості, листування) про 

генеральне межування Херсонського повіту 

 

05 квітня 

30 серпня 

1828 р. 

 

66 ф/к м/ф 

1262 Документи (укази, відомості, листування) про 

повірку меж оброчної землі військового села 

Калніболот, вимежування частини землі 

с. Калмазівка Ольвіополь-ського повіту 

поручиці Марушевській М. 

 

26 травня 

18 травня 

1828 р. 

 

41 ф/к м/ф 

1263 Документи (Настанова, приписи, листування) 

про розмежування землі між підполковником 

Корбе В.І. і губернським секретарем 

Тимановичем Ф.І. в Тираспольському повіті, 

впорядкування звітності повітових землемірів 

 

15 квітня 

29 липня 

1833 р. 

 

28 ф/к м/ф 

Настанова 

землемірам 

від 31.07.1828 

1264 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра про відведення 

землі в оброчне утримання майору Платеру, 

впорядкування звітності 

 

19 грудня 

1827 р. 

28 березня 

1828 р. 

 

13 ф/к м/ф 

1265 Приписи губернського землеміра, рапорти 

олександрійського та одеського повітових про 

прийом-передачу землемірних інструментів 

 

07 квітня 

20 травня 

1828 р. 

5 ф/к м/ф 

1266 Указ Херсонського губернського правління про 

порядок судочинства в судових установах 

губернії; рапорти, відомості про роботу 

олександрійського повітового землеміра  

за січень-листопад 1828 року 

 

15 січня 

25 листопада 

1828 р. 

 

37 ф/к м/ф 

1267 Документи (приписи, рапорти, відомості)  

про перенесення великих військових доріг  

в обхід військових сіл 3-ї Кірасирської і Бузької 

уланської дивізій 

 

26 листопада 

1828 р. 

09 липня 

1829 р. 

18 ф/к м/ф 

1268 Маніфест Миколи І про завершення російсько-

персидської війни, Статут про пенсії  

і одноразові перемоги, Загальний тариф для 

митниць Російської імперії, укази Херсонського 

губернського правління, надіслані до відома 

 

06 грудня 

1827 р. 

01 грудня 

1828 р. 

86 ф/к м/ф 

1269 Документи (укази, рапорти, листування) про 

прибуття повітових землемірів на зимовий час 

до губернської креслярні, прикомандирування 

солдатів Херсонського внутрішнього 

гарнізонного батальйону для допомоги  

в польових межових роботах 

  

27 листопада 

1828 р. 

21 грудня 

1829 р. 

106 ф/к м/ф 

1270 Укази Херсонського губернського правління, 18 січня 18 ф/к м/ф 
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приписи губернського землеміра, рапорти 

повітових землемірів про першочергове 

виконання доручень Сенату й Міністерства 

юстиції 

 

1828 р. 

31 липня 

1930 р. 

 

1271 Указ Херсонської казенної палати, рапорти 

губернського землеміра, план казенного 

с. Новоолександрівка Херсонського повіту  

з нарізкою додаткової землі по чисельності 

населення за 7-ю ревізією 

 

16 липня 

18 грудня 

1828 р. 

 

6 ф/к м/ф  

копія плану 

1827 р. 

 

1272 Рапорти, відомості про роботу ольвіопольського 

повітового землеміра 

 

16 квітня 

12 грудня 

1828 р. 

88 ф/к м/ф 

1273 Повідомлення Ольвіопольського повітового 

суду повітовому землеміру про укладені купчі 

кріпості на поміщицькі землі 

 

06 березня 

29 вересня 

1828 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1274 Чернетки (польовий журнал, розрахунки) 

зйомки лісів Байтальського округу, 

розмежування поміщицьких земель 

Тираспольського повіту; план Овідіопольської 

фортеці 

 

1822 р. 

1829 р. 

 

48 ф/к м/ф 
план 1797 р. 

1275 Документи (укази, план, листування) про 

будівництво іподрому в м. Херсон, призначення 

в.о. губернського землеміра, видачу жалування 

єлісаветградському повітовому землеміру 

 

20 липня 

1829 р. 

20 лютого 

1831 р. 

36 ф/к м/ф 

1276 Припис губернського землеміра 

тираспольському повітовому землеміру  

про надання справи по межуванню с. Коханівка 

Тираспольського повіту, відношення 

Тираспольського нижнього земського суду про 

розмежування спірної землі між спадкоємцями 

поміщиків Завадовського і Кіндзерського 

 

29 вересня 

16 жовтня 

1829 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1277 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

укази губернського правління, 

олександрійського й одеського повітових 

землемірів про проведення кордонів нового 

Бобринецького повіту, прокладання поштового 

тракту через м. Бобринець 

 

28 лютого 

1829 р. 

18 січня 

1830 р. 

70 ф/к м/ф 

1278 Книга реєстрації вхідної кореспонденції, 

щомісячні відомості про роботу, розносна книга 

ольвіопольського повітового землеміра 

 

14 січня 

01 грудня 

1829 р. 

 

25 ф/к м/ф 

1279 План роботи землемірів, вимогова відомість  

на інструменти та матеріали на 1829 рік, 

листування з Херсонським губернським 

18 березня 

1829 р. 

24 грудня 

49 ф/к м/ф 
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правлінням про асигнування коштів для 

губернської креслярні та повітових землемірів 

 

1830 р. 

 

1280 Справа по звинуваченню чиновників Одеського 

карантину у приховуванні чужих речей 

 

10 січня 

06 лютого 

1829 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1281 Справа про пом’якшення покарання 

Яковенко М. і Морозової А., засуджених  

за співучасть у крадіжках 

 

11 березня 

30 квітня 

1829 р. 

4 ф/к м/ф 

1282 Справа по розслідуванню постачання купцем 

Коренєвим каніфасу для Чорноморського флоту 

за завищеними цінами 

 

11 грудня 

12 грудня 

1829 р. 

 

31 ф/к м/ф 

1283 Листування міністра юстиції з обер-прокурором 

1-го Департаменту Сенату, міністром 

внутрішніх справ, новоросійським  

і бессарабським генерал-губернатором про 

встановлення карантину в м. Одеса у зв’язку  

з епідемією чуми 

 

19 серпня 

1829 р. 

18 січня 

1830 р. 

19 ф/к м/ф 

1284 Листування міністра юстиції з обер-прокурором 

7-го Департаменту Сенату, Канцелярією  

та прокурором Чорноморського козацького 

війська про стягнення приватних боргів  

з чиновників війська 

 

24 жовтня 

1829 р. 

23 червня 

1830 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1285 Справа по розслідуванню порушення купцем 

Шифріним М.Л. контракту на постачання 

провіанту для Чорноморського флоту 

 

31 травня 

1829 р. 

31 липня 

1830 р. 

 

87 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1827-1828 рр. 

 

1286 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування олександрійського 

повітового землеміра з Єлисаветградським 

нижнім земським судом, дворянською опікою 

про відведення та розмежування поміщицьких 

земель у Єлисаветрадському повіті 

 

17 березня 

1829 р. 

11 квітня 

1831 р. 

 

59 ф/к м/ф 

1287 Укази Херсонського губернського правління, 

відомості, рапорти землемірів про повернення 

власних грошей, витрачених на придбання 

канцелярських товарів 

 

04 грудня 

1828 р. 

31 грудня 

1829 р. 

 

34 ф/к м/ф 

1288 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського, повітових землемірів  

про приїзд до губернської креслярні для роботи 

у зимовий час 

 

23 листопада 

1829 р. 

19 жовтня 

1830 р. 

 

38 ф/к м/ф 

1289 Укази Херсонського губернського правління, 01 травня 6 ф/к м/ф 
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Херсонської казенної палати, рапорт 

губернського землеміра про додавання 

казенному с. Станіслав Херсонського повіту 

землі по числу душ за 7-ю ревізією 

 

30 травня 

1829 р. 

 

1290 Документи (укази, рапорти, плани) про 

перевірку меж приватних фруктових садів  

у середині дачі казенного с. Тернівка 

Тираспольського повіту 

 

22 травня 

26 жовтня 

1829 р. 

 

36 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1814 р. 

 

1291 Справа по розслідуванню побоїв, заподіяних 

олександрійським повітовим стряпчим 

Островським Я.Х. дворянці Черепахіній В.  

та корнету Баді-Ніколаєву 

 

21 жовтня 

1829 р. 

29 червня 

1831 р. 

 

25 ф/к м/ф 

1292 Справа про стягнення з колишніх чиновників 

Херсонського губернського правління суми  

за незаконно проданий будинок відставного 

майора Скулі А.І. 

 

31 липня 

1829 р. 

30 червня 

1832 р. 

 

63 ф/к м/ф 

1293 Статут, штати училищ для дітей нужденних 

канцелярських служителів 

 

16 лютого 

1828 р. 

19 червня 

1829 р. 

 

23 ф/к м/ф 

1294 Укази Херсонського губернського правління, 

надіслані до відома 

05 січня 

21 грудня 

1829 р. 

200 ф/к м/ф 

1295 Указ Херсонського губернського правління, 

листування з олександрійським повітовим 

землеміром про розмежування землі 

ольвіопольського поміщика штабс-капітана 

Котелні М.І. з сусідами (див. також № 1345) 

 

лютий 

1827 р. 

18 травня 

1829 р. 

11 ф/к м/ф 

1296 Справа про продаж за борги маєтку Балайчук 

Одеського повіту полковника Лейб-гвардії 

Цинського Л.М. 

 

22 січня 

1829 р. 

03 лютого 

1830 р. 

 

22 ф/к м/ф 

1297 Справа по розслідуванню скарг надвірного 

радника Киріякова О.Г. на незаконну відрізку 

до казенного відомства частини землі його села 

Олексіївка Єлисаветградського повіту 

 

10 жовтня 

11 листопада 

1829 р. 

 

23 ф/к м/ф 

1298 Рапорти херсонського цивільного губернатора, 

губернського прокурора міністрам внутрішніх 

справ, юстиції про запровадження карантинних 

заходів для суден, що йдуть в Херсон з Дунаю, 

внаслідок випадку появи чуми 

 

23 червня 

30 червня 

1829 р. 

 

3 ф/к м/ф 

1299 Документи (приписи, укази, відомості) про 02 грудня 17 ф/к м/ф 



138 

 

проект перерозподілу казенних сіл по волостях, 

відмежування землі штабс-ротмістра 

Владиславлевича В. у Ольвіопольському повіті 

 

1828 р. 

27 лютого 

1829 р. 

 

1300 Укази Херсонського губернського правління, 

листування губернського і олександрійського 

повітового землемірів з Херсонською 

дворянською опікою та повітовим судом  

про вимежування землі поміщика 

Твердомедова І.Т., з дачі с. Базавлуцька 

Кам’янка Херсонського повіту, план ділянки 

  

30 вересня 

1821 р. 

07 вересня 

1833 р. 

46 ф/к м/ф 

1301 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

укази Херсонського губернського правління, 

листування губернського і повітових землемірів 

про проведення ділянки військової дороги 

Верхньодніпровськ-Перекоп в обхід військових 

сіл Херсонського повіту, складання плану  

на дачу поміщиків Жеребків Тираспольського 

повіту, забезпечення повітових землемірів 

Межовою інструкцією та інструментами 

 

02 лютого 

1829 р. 

31 серпня 

1830 р. 

 

27 ф/к м/ф 

1302 Справа по розслідуванню правильності цін,  

за якими купці Перетц і Фундуклій постачали 

овес та провіант для Молдавської армії  

у 1809 році 

 

18 січня 

04 квітня 

1829 р. 

 

26 ф/к м/ф 

1303 Заява вірменської громади м. Григоріополь, 

відношення канцелярії Межового департаменту 

Сенату міністру юстиції по скарзі вірмен  

на відрізку Катеринославською межовою 

конторою частини міського вигону 

 

21 березня 

08 травня 

1829 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1304 Документи (укази, рапорти, листування)  

про генеральне межування поміщицьких дач 

Херсонської губернії 

 

19 квітня 

1829 р. 

18 березня 

1831 р. 

115 ф/к м/ф 

1305 Документи (укази, рапорти, листування) про 

планування роботи ольвіопольського повітового 

землеміра на 1829 рік, складання відомості про 

ліси, проекту влаштування шинків по великих 

дорогах в Ольвіопольському повіті 

 

31 травня 

1829 р. 

12 січня 

1832 р. 

 

44 ф/к м/ф 

1306 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, рапорти 

Ольвіопольського повітового землеміра  

про відведення земель в оброчне утримання, 

прибуття на зимовий період до губернської 

креслярні; книга реєстрації вхідної 

кореспонденції ольвіопольського повітового 

землеміра за 1829 рік 

 

09 січня 

1829 р. 

24 липня 

1830 р. 

43 ф/к м/ф 
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1307 Справа по апеляції бериславського міщанина 

Матвієнка Х. на засудження його сина Федора 

за крадіжку 

 

19 травня 

20 червня 

1829 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1308 Справа по розгляду скарги Хаймовича Ш.  

на Беренфельда І. за заподіяні при обмінних 

операціях збитки  

 

12 травня 

22 вересня 

1829 р. 

 

9 ф/к м/ф 

1309 Рапорти, відомості повітових землемірів  

про виконані і невиконанні справи  

за 1829-1830 роки 

 

14 грудня 

1829 р. 

24 грудня 

1830 р. 

 

25 ф/к м/ф 

1310 Документи (укази, відомості, листування)  

про відведення земель в оброчне утримання  

по Херсонській губернії, виплату грошей 

єлисаветградському повітовому землеміру  

за участь у генеральному межуванні; план 

частини Єлисаветградського повіту 

 

19 листопада 

1829 р. 

31 травня 

1829 р. 

 

31 ф/к м/ф 

1311 Справа по оскарженню селянами зарахування їх 

до кріпосного стану тираспольським поміщиком 

генерал-майором Боковим 

 

21 серпня 

1829 р. 

19 лютого 

1830 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1312 Листування херсонського губернського 

прокурора з міністром юстиції про 

неприпустимість прийому губернським 

прокурором скарг на дії Херсонської лікарської 

управи 

 

05 травня 

13 червня 

1829 р. 

 

3 ф/к м/ф 

1313 Клопотання повірених казенного 

с. Володимирівка Херсонського повіту міністру 

юстиції про затвердження за ними статусу 

однодворців 
Анотація: є відомості про заснування села переселенцями 

з Курської губернії 

 

28 квітня 

30 травня 

1829 р. 

 

4 ф/к м/ф  

 

1314 Клопотання майора Якобсона про повернення 

біглого кріпака Головаченка-Ткаченка С.С., 

відправленого до Сибіру за бродяжництво 

 

18 квітня 

16 травня 

1829 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1315 Справа по розслідуванню законності стягнення 

з єлисаветградського купця Сибірцова І.І. 

штрафу за порушення контракту при постачанні 

сукна для Чорноморського флоту  

у 1808-1810 роках 

 

05 серпня 

1829 р. 

31 грудня 

1831 р. 

 

56 ф/к м/ф 

1316 Скарга канцеляриста Херсонської палати 

карного суду Горпинича І. міністру юстиції  

на відмову палати перевести його на службу  

у Кавказьку область 

13 червня 

08 липня 

1829 р. 

 

4 ф/к м/ф 
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1317 Справа по розслідуванню повільності в роботі 

та недоліків у веденні діловодства 

присутственних місць Херсонської губернії  

 

25 листопада 

1828 р. 

04 липня 

1829 р. 

 

39 ф/к м/ф 

1318 Справа по скасуванню рішення Херсонського 

губернського правління щодо заборони євреям 

жити й торгувати горілкою в поміщицьких 

містечках 

 

09 серпня 

29 жовтня 

1829 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1319 Справа про стягнення єлисаветградського 

поміщика корнета Добровольського С.К. 

відсотків і штрафу за несвоєчасне повернення 

боргу прапорщику князю Голіцину Г.П. 

 

09 травня 

1829 р. 

16 березня 

1830 р. 

 

 

16 ф/к м/ф 

1320 Укази Херсонського губернського правління 

Херсонської казенної палати, рапорти 

губернського землеміра про підведення землі 

колезькому раднику Гарсеванову Б.Є., 

відмежування землі корнета Юрчевського В., 

відрядження писарів до повітових землемірів 

  

28 березня 

1829 р. 

14 червня 

1830 р. 

30 ф/к м/ф 

1321 Документи (укази, заяви, листування) про 

межування Тираспольського повіту, прибуття 

повітових землемірів до губернської креслярні 

для роботи у зимовий час 

 

28 грудня 

28 листопада 

1830 р. 

45 ф/к м/ф 

1322 Справа по розгляду скарги дружини 

французькопідданого Бруні М.О. на незаконне 

привласнення одеським міщанином 

Бромбергом Й. будинку її покійного батька 

 

25 червня 

31 жовтня 

1829 р. 

 

10 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1828 р. 

1323 Припис Херсонського цивільного губернатора, 

указ Херсонського губернського правління 

тираспольському повітовому землеміру про 

недоліки у заповненні звітних форм, негайне 

прибуття до губернської креслярні 

 

23 листопада 

07 грудня 

1829 р. 

 

9 ф/к м/ф 

1324 Справа по розслідуванню безгосподарності  

і жорстокого поводження з кріпосними 

орендарів Дарієнків А. та І. на землі поміщиків 

Катаржиних Г. і П. у Тираспольському повіті 

  

19 лютого 

14 березня 

1829 р. 

3 ф/к м/ф 

1325 Справа про звільнення та призначення пенсії 

раднику Херсонської палати цивільного суду 

Новицькому Г.І. 

 

31 травня 

1829 р. 

17 лютого 

1830 р. 

22 ф/к м/ф 

1326 Справа по розслідуванню незаконного 

використання тираспольськими повітовими 

18 червня 

05 серпня 

13 ф/к м/ф 
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предводителями дворянства Ренським І.  

та Толмачовим Є.П. грошей малолітніх 

дворянських сиріт 

 

1829 р. 

 

1327 Справа про звільнення дійсного статського 

радника Кочубея від платежу податей за селян 

с. Кочубеївка, засланих до Сибіру за непокору 

поміщику 

 

21 серпня 

11 жовтня 

1829 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1328 Справа по підтвердженню служби херсонського 

цивільного губернатора Могилевського С.І.  

у комісії по складанню законів та при генерал-

прокурорських справах для нагородження 

відзнакою за непорочну службу 

 

25 квітня 

15 червня 

1829 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1329 Листування новоросійського і бессарабського 

генерал-губернатора з міністром юстиції про 

дозвіл землеміру Межової канцелярії Ільїну 

перемежувати міську землю м. Одеса 

 

02 липня 

09 серпня 

1829 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1330 Справа по розгляду скарги балтійської 

поміщиці Грієльської Л.Я. на тираспольських 

поміщиків, які переманюють і утримують у себе 

чужих кріпосних 

 

11 травня 

23 липня 

1829 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1331 Справа по розгляду скарги херсонського 

поміщика Богданова О.Є. на Межову 

канцелярію, яка відрізала частину землі його 

села Федорівка Херсонського повіту сусіднім 

поміщикам Бредихіним 

 

05 грудня 

1829 р. 

10 липня 

1830 р. 

 

72 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1819 р. 

1332 Формулярний список, клопотання радника 

Херсонського губернського правління 

Бужинського П.Г. міністру юстиції про 

переведення на вакансію губернського 

прокурора 

 

17 листопада 

1829 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1333 Справа по апеляції австрійськопідданого 

Гольдмана М., звинуваченого у крадіжці  

та вимаганні грошей 

 

18 травня 

1829 р. 

15 жовтня 

1830 р. 

31 ф/к м/ф 

1334 Справа по розгляду скарги аудитора Баля М.Я.  

на повільність Херсонського правління і палати 

цивільного суду у стягненні штрафів з неправих 

апеля торів 

 

19 березня 

03 жовтня 

1829 р. 

 

9 ф/к м/ф 

1335 Справа по звинуваченню євпаторійського 

міщанина Мехтеде-оглу Г. у привласненні 

грошей контр-адміральського денщика 

Баязетова Х. 

 

19 грудня 

1828 р. 

17 січня 

1829 р. 

 

5 ф/к м/ф 
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1336 Листування прокурора Одеського комерційного 

суду з міністром юстиції про закриття в Одесі 

присутственних місць внаслідок епідемії чуми 

 

17 жовтня 

06 грудня 

1829 р. 

 

3 ф/к м/ф 

1337 Відношення міністра юстиції міністру 

внутрішніх справ, рапорт херсонського 

губернського прокурора міністру юстиції  

про надання на розгляд рішень Херсонського 

губернського рекрутського присутствія 

стосовно поповнення єврейських рекрутських 

книг 

 

14 лютого 

14 березня 

1829 р. 

 

2 ф/к м/ф 

1338 Листування херсонського й подільського 

губернських прокурорів з міністром юстиції  

про спонукання Балтського й Ольгопільського 

нижніх земських судів до пошуку інформації 

про причетного до карної справи шляхтича 

Солтановського Я. 

 

09 грудня 

1828 р. 

16лютого 

1829 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1339 Листування Інспекторського департаменту 

Головного штабу Й.І.В., міністра юстиції, 

херсонського губернського прокурора  

про спонукання командира гусарського 

Вітгенштейна полку до надання інформації  

про в’язня Тираспольської тюрми  

Шаповаленка Є. 

 

12 грудня 

1828 р. 

14 січня 

1829 р. 

 

3 ф/к м/ф 

1340 Листування Інспекторського департаменту 

Головного штабу Й.І.В., міністра юстиції, 

херсонського губернського прокурора  

про спонукання командира Орденського 

кірасирського полку до надання інформації  

про в’язнів Олександрійської тюрми 

Городецького Л. й Маркова І. 

 

16 грудня 

1828 р. 

30 січня 

1829 р. 

 

3 ф/к м/ф 

1341 Справа по розгляду скарги збанкрутілого 

одеського купця Германа С. на лихварство з 

боку головного лікаря Чорноморського флоту і 

портів Врачка 

 

07 листопада 

1828 р. 

14 березня 

1831 р. 

 

9 ф/к м/ф 

1342 Відомості про роботу одеського повітового 

землеміра за травень-листопад 1829 року, 

рапорти олександрійського повітового 

землеміра про зміни у землеволодіннях 

Єлисаветградського й Олександрійського 

повітів протягом 1829 року 

 

01 липня 

14 грудня 

1829 р. 

 

29 ф/к м/ф 

1343 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра 

тираспольському повітовому землеміру  

з вимогою пояснення повільності в роботі, 

щомісячні рапорти повітового землеміра  

12 квітня 

1829 р. 

19 лютого 

1831 р. 

 

43 ф/к м/ф 
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про роботу 

 

1344 Документи (повістки, присяги, листування)  

про розмежування землі казенних сіл 

Андріяшівка, Байтал, Гидирим, Липецьке, 

Пасицель, Переліт і Точилове Тираспольського 

повіту 

 

10 квітня 

1829 р. 

20 серпня 

1830 р. 

 

52 ф/к м/ф 

1345 Указ Херсонського губернського правління  

про накладення штрафу на олександрійського 

повітового землеміра за порушення при 

розмежуванні землі ольвіопольського поміщика 

штабс-капітана Котелні М.І. з сусідами (див. 

також № 1295) 

 

08 травня 

1829 р. 

 

9  

1346 Рапорти, відомості про роботу 

олександрійського, ольвіопольського повітових 

землемірів за травень-грудень 1829 року 

 

01 липня 

24 грудня 

1829 р. 

 

48 

 

ф/к м/ф 

1347 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

укази Херсонського губернського правління, 

листування губернського та повітових 

землемірів про вибір місць для насадження 

корабельних лісів, складання плану м. Очаків, 

надання землемірам кінних підвід під проїзд 

 

09 травня 

02 листопада 

1829 р. 

 

37 ф/к м/ф 

1348 Документи (повістки, листування, плани)  

про обмежування землі с. Осички 

Ольвіопольського повіту ротмістрші 

Кривошеїної А.Г., копіювання планів в’язниць 

Херсонської губернії 

 

31 січня 

1828 р. 

01 лютого 

1830 р. 

55 

 

ф/к м/ф 

1349 Настанова губернським і повітовим землемірам 

від 31 липня 1828 року, указ Херсонського 

губернського правління про закриття 

Катеринославської межової контори, 

листування ольвіопольського повітового 

землеміра з губернським землеміром про 

роз’яснення теоретичних та практичних 

межових питань 

 

23 січня 

1829 р. 

16 березня 

1834 р. 

 

55 ф/к м/ф 

1350 Укази Херсонського губернського правління, 

надіслані до відома 

 

19 січня 

20 липня 

1829 р. 

37 ф/к м/ф 

1351 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, клопотання 

повіреного громади с. Малаєшти 

Тираспольського повіту, листування 

губернського землеміра з тираспольським 

повітовим про додавання казенним селам Бутор, 

Малаєшти, Плоске, Спея, Ташлик, Тея, 

22 квітня 

1829 р. 

14 березня 

1831 р. 

 

 

40 ф/к м/ф 
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Токмазея землі по чисельності населення  

за 7-ю ревізією 

 

1352 Документи (укази, відомості, листування)  

про порядок звітності повітових землемірів, 

прикомандирування солдата до губернського 

землеміра для допомоги у польових межових 

роботах, втрату олександрійським повітовим 

землеміром казенних землемірних пік 

 

27 лютого 

1829 р. 

29 січня 

1830 р. 

 

39 ф/к м/ф 

1353 Рапорт тираспольського повітового землеміра  

і григоріопольського городничого херсонському 

цивільному губернатору про необхідність 

додавання землі по числу жителів 

м. Григоріополь  

 

04 жовтня 

14 жовтня 

1829 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1354 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

укази Херсонського губернського правління, 

листування в.о. губернського землеміра  

з одеським повітовим землеміром про 

складання планів будинків Херсонської 

казенної палати та палати цивільного суду, 

маршрут провозу провіанту для армій від 

посаду Петриківка до м. Тирасполь 

 

30 серпня 

1829 р. 

17 січня 

1830 р. 

 

29 ф/к м/ф 

1355 Укази Херсонського губернського правління, 

листування губернського й ольвіопольського 

повітового землемірів про участь  

у генеральному межуванні; прибуття в зимовий 

період до губернської креслярні для складання 

карт і планів по новому розділу на повіти 

 

17 травня 

1830 р. 

30 травня 

1831 р. 

 

44 ф/к м/ф 

1356 Документи (укази, листування, повістки) про 

додавання казенним селам Малаєшти, Тернівка, 

Суклія Тираспольського повіту землі по числу 

душ за 7-ю ревізією, відмежування землі 

полковій квартирмейстерші Степановій 

 

21 травня 

1830 р. 

12 листопада 

1931 р. 

 

31 ф/к м/ф 

1357 Документи (плани, повістки, листування) про 

зміну власників земельних дач, розмежування 

спадкоємців Булацелів, Лепескіних-Лобеських, 

Палалогів, Селевіних у Єлисаветградському 

повіті 

 

30 липня 

1830 р. 

12 червня 

1832 р. 

 

46 ф/к м/ф 

1358 Рапорти олександрійського повітового 

землеміра про зміни у поміщицьких 

землеволодіннях Єлисаветградського повіту, 

листування ольвіопольського поітового 

землеміра з генеральним землеміром про 

відрізку в казенне відомство частини землі з дач 

поміщицьких сіл Варварівка Ольвіопольського 

повіту і Водяне Херсонського повіту 

13 вересня 

1829 р. 

07 березня 

1831 р. 

 

35 ф/к м/ф 
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1359 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти в.о. губернського, олександрійського 

повітового землемірів про розмежування 

спірної землі поміщиків Верещаки М.  

і Нестеренка Ф. в Єлисаветградському повіті, 

прикомандирування сторожа до губернської 

креслярні; дислокація батальйонів 3-го 

піхотного корпусу в Херсонській губернії 

 

01 лютого 

1830 р. 

15 лютого 

1831 р. 

 

50 ф/к м/ф 

1360 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

рапорти в.о. губернського землеміра про 

складення карти вільних казенних земель 

губернії, порушення службової дисципліни  

з боку єлисаветградського та олександрійського 

повітових землемірів 

 

07 січня 

1830 р. 

10 січня 

1831 р. 

 

30 ф/к м/ф 

1361 Документи (укази, рапорти, відомості) про 

розмежування спільної дачі сіл Царедарівка  

і Кастанівка (Бакшалія) Ольвіопольського 

повіту між статським радником Ожиговим Ф.С. 

та спадкоємцями статського радника 

Заблоцького 

 

17 жовтня 

1830 р. 

22 січня 

1835 р. 

 

65 ф/к м/ф 

є копія 

документа  

за 1825 р. 

1362 Справа по розгляду скарги губернського 

секретаря Мунтянова І. на незаконні дії 

Херсонської палати цивільного суду при 

розслідування цого конфлікту з комісаром 

Лінкевичем І.К. 

 

12 жовтня 

1830 р. 

18 лютого 

1831 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1363 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

укази Херсонського губернського правління 

тираспольському повітовому землеміру про 

складання плану Тираспольського округу  

з м. Тирасполь і казенними селами Тернівка  

та Суклія 

 

22 січня 

1830 р. 

12 березня 

1831 р. 

 

42 ф/к м/ф 

1364 справа знята з обліку 

 

   

1365 Клопотання одеського міщанина Шуменка С.К. 

міністру юстиції з проханням зробити пожертву 

на освячення Покровської церкви в передмісті 

Одеси Гниляковій Балці та звільнити його від 

обов’язків церковного старости 

 

26 вересня 

02 листопада 

1830 р. 

 

3 ф/к м/ф 

1366 Справа по розгляду скарги ігуменського 

повітового скарбника Жураковського С.К. на 

неповернення боргу херсонським губернським 

прокурором Бориспольцем Т.Н. 

 

26 серпня 

1830 р. 

27 лютого 

1832 р. 

 

9 ф/к м/ф 

1367 Укази Херсонського губернського правління, 13 листопада 10 ф/к м/ф 
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рапорти губернського землеміра про спробу 

перенесення Тягинської поштової станції  

по дорозі Херсон-Берислав на дачу поміщика 

Дремлюги 

 

1830 р. 

12 липня 

1833 р. 

 

1368 Клопотання голови херсонської палати карного 

суду Гаврилова М.Г. про звільнення, 

листування міністрів внутрішніх справ, юстиції, 

миколаївського і севастопольського військового 

губернатора про збільшення державних 

асигнувань на Миколаївський городовий 

сирітський суд 

 

29 травня 

1830 р. 

26 серпня 

1831 р. 

 

14 ф/к м/ф 

1369 Справа по клопотанню новоросійського 

 і бессарабського генерал-губернатора міністру 

юстиції про дозвіл одеському міському 

стряпчому Міщенку Д.Ф. 

 

28 березня 

06 листопада 

1830 р. 

 

22 ф/к м/ф 

1370 Справа про звільнення та призначення пенсії 

голові Херсонської палати цивільного суду 

Стратимировичу Ф.Є. 

 

12 вересня 

1830 р. 

05 січня 

1832 р. 

18 ф/к м/ф 

1371 Справа за позовом полковника Боровського 

О.Ф. до полковника Челобитчикова С.А.  

у незаконному привласненні успадкованого 

с. Миронівка Олександрійського повіту 

 

12 лютого 

04 вересня 

1830 р. 

 

48 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1815 р. 

1372 Справа про стягнення боргу з поручиці 

Богдановичевої на користь губернського 

реєстратора Власенка М.П. 

  

17 лютого 

1829 р. 

26 червня 

1830 р. 

14 ф/к м/ф 

1373 Справа по розслідуванню взаємних претензій 

між Херсонською казенною палатою і 

губернським прокурором 

 

29 червня 

1929 р. 

21 січня 

1830 р. 

53 ф/к м/ф 

1374 Справа по розслідуванню закріпачення 

ротмістром Ширковим селян с. Романкова 

Балка Ольвіопольського повіту 

 

25 жовтня 

1830 р. 

11 травня 

1833 р. 

9 ф/к м/ф 

1375 Укази Херсонського губернського правління, 

листування губернського й олександрійського 

повітового землемірів про порядок 

розмежування власників всередині генерально 

обмежованої дачі, відомості про роботу 

ольвіопольського повітового землеміра  

за квітень-грудень 1830 року 

 

01 травня 

1830 р. 

07 серпня 

1832 р. 

 

38 ф/к м/ф 

1376 Укази Херсонського губернського правління, 

відкриті листи, листування губернського  

й повітових землемірів про прибуття до 

губернської креслярні для робіт в зимовий 

4 жовтня 

1830 р. 

08 квітня 

1831 р. 

27 ф/к м/ф 
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період, листування з Херсонською казенною 

палатою про встановлення власника пустища 

Лебедєве Одеського повіту 

 

 

1377 Рапорти, відомості про роботу 

олександрійського повітового землеміра  

за квітень-листопад 1830 року 

 

30 квітня 

24 грудня 

1830 р. 

 

37 ф/к м/ф 

1378 Указ Херсонського губернського управління 

про розмежування єлисаветградських 

поміщиків Палладія К. і Полонської Г., 

листування губернського і повітових землемірів 

з командиром Херсонського внутрішнього 

гарнізонного батальйону, провіантськими 

магазинами про прикомандирування солдатів 

для допомоги в польових межових роботах 

 

вересень  

1829 р. 

30 березня 

1831 р. 

 

63 ф/к м/ф 

1379 Припис в.о. новоросійського і бессарабського 

генерал-губернатора, рапорти, листування 

губернського землеміра з одеським  

та херсонським повітовими земськими 

виконавцями про складання карти берегів 

Чорного моря і лиманів з позначенням 

карантинних кордонів 

 

14 травня 

1830 р. 

15 березня 

1831 р. 

 

22 ф/к м/ф 

1380 Указ Херсонського губернського правління 

тираспольському повітовому землеміру  

зі спонукання до швидшого розмежування землі 

між співвласниками с. Коханівка 

Тираспольського повіту 

 

05 лютого 

1830 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1381 Рапорти, листування ольвіопольського 

повітового землеміра З Ольвіопольською 

дворянською опікою про розшук незаконно 

відрізаної землі григоріопольської міщанки 

Мукаєлової С.І. 

 

01 серпня 

1830 р. 

07 липня 

1833 р. 

 

13 ф/к м/ф 

1382 Справа по розгляду скарги Одеської конкурсної 

комісії у справах банкрута Дельвініотія С.  

на недбалість Херсонської палати карного суду 

та Одеського городового магістрату у роздачі 

боргів кредиторам 

 

09 травня 

1830 р. 

02 жовтня 

1831 р. 

 

 

6 ф/к м/ф 

1383 Листування міністра юстиції, херсонського 

цивільного губернатора і губернського 

прокурора про тривале утримання арештантів  

у судових установах в Херсонської губернії  

без винесення вироків 

 

22 лютого 

1830 р. 

20 березня 

1832 р. 

 

240 ф/к м/ф 

1384 Справа по розгляду скарги санкт-

петербурзького слідчого пристава 

24 березня 

1830 р. 

18 ф/к м/ф 
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Соловйова О.І. на повільність Миколаївської 

міської поліції у стягненні боргу з купця 

Розенберга М.Б. 

 

22 жовтня 

1832 р. 

 

1385 Відомості про виконання і невиконані справи 

ольвіопольського повітового землеміра за 

1829 рік, його листування з губернським 

землеміром про повернення власних грошей  

за придбання канцелярського приладдя, 

розрахунок за провіант для 

прикомандированого солдата 

 

22 січня 

1829 р. 

10 травня 

1831 р. 

 

42 ф/к м/ф 

1386 Справа по розгляду скарги тираспольських 

поміщиків Андоньєвих З. і Ф. на незаконний 

продаж їхнього маєтку Херсонським приказом 

громадського піклування 

 

17 грудня 

1829 р. 

27 лютого 

1830 р. 

 

3 ф/к м/ф 

1387 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

рапорти губернського землеміра про огляд 

незаселених земель губернії для вибору місці 

поселення вихідців з Румелії та Болгарії; 

відомості про роботу одеського повітового 

землеміра за серпень-грудень 1830 року 

  

01 серпня 

1830 р. 

05 березня 

1832 р. 

 

43 ф/к м/ф 

1388 Справа про звільнення засідателя 

Ольвіопольського нижнього земського суду 

Томи-папші Д.В. за зловживання владою при 

стягненні штрафів за корчемство 

 

14 грудня 

1830 р. 

18 березня 

1831 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1389 Справа по розгляду скарги тираспольської 

поміщиці Шишкіної Г. на відібрання її 

кріпосних с. Мілянки у казенне відомство  

за рішенням 8-го Департаменту Сенату 

 

28 листопада 

29 грудня 

1830 р. 

 

3 ф/к м/ф 

1390 Справа по розгляду скарги одеського поміщика 

Зоріна Г.Ф. на незаконне призначення 

Херсонським губернським правлінням його 

маєтку за чужі борги 

 

06 липня 

30 листопада 

1830 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1391 Справа по апеляції бухгалтера Ямпільського 

повітового суду Подільської губернії 

Грицана Г.П. щодо безпідставного 

звинувачення його у розтраті казенних грошей  

 

07 грудня 

1830 р. 

18 лютого 

1831 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1392 Документи (укази, рапорти, плани)  

про генеральне межування пустища Біле 

Ольвіопольського повіту, спеціальне межування 

його між поміщиками 

 

05 квітня 

1828 р. 

10 травня 

1830 р. 

 

70 ф/к м/ф 

1393 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, рапорти 

04 вересня 

1830 р. 

13 ф/к м/ф 
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тираспольського повітового землеміра  

про розмежування землі с. Курпине 

Тираспольського повіту між співвласниками 

Вельтіщевим І. та Міницьким Ф. 

 

20 лютого 

1834 р. 

 

1394 План с. Кам’янка Єлисаветградського повіту 

поміщиків Доня, супровідний рапорт 

олександрійського повітового землеміра  

 

01 листопад 

08 листопада 

1830 р. 

4 ф/к м/ф  

план у 3-х 

примірниках 

1395 Справа по розгляду справи австрійського купця 

Кумбарі К.Д. на порушення у веденні його 

справи з одеським купцем Палеологом Д.  

з боку Одеського комерційного суду 

 

26 квітня 

1830 р. 

26 грудня 

1831 р. 

 

24 ф/к м/ф 

1396 Листування обер-прокурора 1-го Департаменту 

Сенату з міністром юстиції про розгляд 

проектної карти кордонів Бобринецького повіту 

та затвердження її імператором  

 

09 січня 

15 лютого 

1830 р. 

 

 

7 ф/к м/ф 

1397 Справа про стягнення штрафів з членів 

Єлисаветградського рекрутського присутствія 

за набір у рекрути людини з фізичним 

недоліком 

 

15 червня 

1830 р. 

28 травня 

1831 р. 

 

14 ф/к м/ф 

1398 Справа про повернення жалування, пенсії  

та зарахування службового стажу херсонському 

поліцмейстеру Литвинову Г.Г. за період 

перебування під слідством  

 

04 січня 

1830 р. 

07 січня 

1832 р. 

16 ф/к м/ф 

1399 План, геодезична таблиця с. Данилівка 

Єлисаветградського повіту поміщиків 

Мулявіних, супровідний рапорт 

олександрійського повітового землеміра  

 

30 травня 

10 червня 

1830 р. 

 

6 ф/к м/ф  

план у 3-х 

примірниках 

1400 Справа по опротестуванню греком  

Калергієм К.І. заповіту його брата Калергія Є.І. 

на майно у м. Таганрог 

 

18 жовтня 

1830 р. 

27 березня 

1833 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1401 Справа по розгляду скарги полковника 

Цинковського Л.М. на розбазарювання 

Тираспольською дворянською опікою маєтку  

в с. Балайчук Одеського повіту 

 

04 травня 

1828 р. 

16 січня 

1830 р. 

 

9 ф/к м/ф 

1402 Справа по розслідуванню хабарництва та 

зловживань владою колишнього херсонського 

віце-губернатора Рюля А.Ф. та його оточення 

при проведенні 91-го рекрутського набору, 

несплату прогонних грошей за взяття поштових 

коней 
Анотація: у справі містяться свідчення про набір  

у рекрути євреїв з міст Одеса, Тирасполь 

16 червня 

01 вересня 

1830 р. 

 

65 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1829 р. 
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1403 Справа по апеляції одеського купця Стамо К.Д. 

на рішення Одеського комерційного суду  

з приводу його взаємних розрахунків з купцем 

Логіновим Г.П. 

 

18 серпня 

1830 р. 

14 травня 

1831 р. 

 

27 

 

ф/к м/ф 

1404 Пропозиція міністра юстиції Сенату про заміну 

91-го рекрутського набору в містах 

Єлисаветград і Ольвіополь грошовим збором  

на користь військових поселень 

 

02 січня  

1830 р. 

 

1 ф/к м/ф 

1405 Справа про призупинення нагородження 

губернського реєстратора Сухинова С.І. 

черговим чином за зв'язок з братом – 

державним злочинцем 
Анотація: Сухинов Іван – учасник повстання декабристів 

 

04 січня 

15 листопада 

1830 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1406 Справа про пом’якшення покарання одеських 

міщанок Манурової А. і Сікуріної Г., судимих 

за співучасть у крадіжках 

 

19 липня 

14 вересня 

1830 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1407 Справа по оскарженню колезьким реєстром 

Лисенком м. рішення Херсонського совісного 

суду у справі про випадкове вогнепальне 

поранення його сином Григорієм хлопчика 

Маркевича Г. 

 

10 липня 

27 серпня 

1830 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1408 Листування міністрів юстиції, внутрішніх справ, 

фінансів новоросійського і бессарабського 

генерал-губернатора про поновлення виплати 

повітовим землемірам грошей за участь  

у генеральному межуванні 

 

19 липня 

1830 р. 

10 квітня 

1831 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1409 План с. Григорівка Єлисаветградського повіту 

губернського секретаря Кохановського А.Г.  

і губернської секретарші Шутенкової О.В., 

рапорти олександрійського повітового 

землеміра про вимежування землі Шутенкової 

 

26 лютого 

16 листопада 

1830 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1410 Рапорти, листування олександрійського 

повітового землеміра з Єлисаветградськими 

повітовим і нижнім земським судами про зміні 

землевласників, плани поділу успадкованих  

та куплених земельних дач Єлисаветградського 

повіту 

 

22 січня 

08 листопада 

1830 р. 

 

48 ф/к м/ф 

1411 Указ Херсонського губернського правління  

про додавання землі казенним селам Ананьєве  

і Гандрабури Тираспольського повіту  

по чисельності душ за 7-ю ревізією 

 

15 лютого 

1830 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1412 Укази Херсонського губернського правління, 08 березня 16 ф/к м/ф 
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рапорти губернського землеміра про додавання 

землі казенним селам Карагаш і Слободзея 

Ананьївського повіту по чисельності населення 

за 7-ю ревізією 

 

1830 р. 

25 лютого 

1836 р. 

 

1413 Рапорт, відомості про роботу ольвіопольського 

повітового землеміра за 1830 рік, листування  

з Ольвіопольським нижнім земським судом  

по розслідуванню скарги колезької асесорші 

Ксьонзенкової В.О. на дії землеміра 

 

24 грудня 

27 грудня 

1830 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1414 Документи (укази, приписи, рапорти) про 

генеральне межування окремих дач і лісів 

Херсонської губернії, заміну повітових 

землемірів повітовими стряпчими та судовими 

виконавцями в якості казенних повірених при 

генеральному межуванні 

 

15 квітня 

10 вересня 

1830 р. 

 

42 ф/к м/ф 

1415 Полюбовна сказка, оголошення поміщика 

Тимовського Ю.С. тираспольському повітовому 

землеміру про розмежування його з сусідньою 

поміщицею Єжициною Є.В. при с. Горєве 

Одеського повіту 

 

19 січня 

1831 р. 

 

5 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1830 р. 

 

1416 Відношення Тираспольського повітового суду  

і дворянської опіки повітовому землеміру про 

розмежування землі спадкоємців поміщика 

Цибульського А.Ф. при с. Цибулівка 

Тираспольського повіту 

 

17 березня 

30 жовтня 

1830 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1417 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

рапорти губернського землеміра про складення 

планів міст для губернського архітектора, плану 

повітового м. Бобринець для проектування 

будівництва присутственних місць і в’язниці 

 

04 квітня 

1830 р. 

04 січня 

1831 р. 

 

22 ф/к м/ф 

1418 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського й повітових землемірів 

про розмежування спадкової землі поміщиків 

Вукотичів Г.І. та П.І. при с. Михайлівка 

Ольвіопольського повіту  

 

06 листопада 

1830 р. 

10 серпня 

1833 р. 

 

10 ф/к м/ф 

1419 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, рапорти 

повітових землемірів про відмежування землі 

поміщика Гузуна Ф. від сусідніх власників  

в Одеському повіті 

 

07 червня 

1830 р. 

15 лютого 

1835 р. 

 

19 ф/к м/ф 

1420 План землі Димитрівської церкви с. Ревівка 

Олександрійського повіту, рапорт поітового 

землеміра про самовільне захоплення 

30 квітня 

29 березня 

1830 р. 

4 ф/к м/ф 
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поміщиками Хорватом М.А. і Шостаковою Т.В. 

частини церковної землі 

 

 

1421 Справа по звинуваченню групи 

єлисаветградських міщан у крадіжці, 

переховуванні краденого та неправдивих 

доносах 

 

22 вересня 

1831 р. 

25 травня 

1834 р. 

 

32 ф/к м/ф 

1422 Справа про знущання поміщика Тимановича 

Г.Р. над кріпосними селянами с. Василівка 

Тираспольського повіту 

 

12 вересня 

1830 р. 

19 листопада 

1831 р. 

10 ф/к м/ф 

1423 Указ Херсонського губернського правління, 

роздільний акт, рапорти губернського, 

одеського й ольвіопольського повітових 

землемірів про полюбовне розмежування 

поміщиць Непокойчицької М.І.  

та Богушевської П.І. в Ольвіопольському повіті 

 

25 червня 

1831 р. 

19 січня 

1835 р. 

 

18 ф/к м/ф 

1424 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, приписи, рапорти 

губернського землеміра про відмежування землі 

Різдво-Богородицькій церкві казенного 

с. Бобрик Ананьївського повіту 

 

02 серпня 

1831 р. 

05 лютого 

1836 р. 

 

 

13 ф/к м/ф 

1425 Справа по розгляду скарги поручика 

Шкларевича П.В. на дії Херсонського 

губернського правління, Олександрійських 

повітового і нижнього земського судів  

по незаконному продажу його села Орлова 

Балка лікарю Шпіру 

 

19 вересня 

1830 р. 

23 березня 

1832 р. 

 

35 ф/к м/ф 

1426 Справа про розгляд компетенції Херсонської 

палати цивільного суду щодо самовільного 

накладання грошової пені з підпорядкованих 

установ  

 

31 серпня 

21 жовтня 

1831 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1427 Указ Херсонського губернського правління, 

листування губернського землеміра  

з Херсонським повітовим судом, херсонським  

і олександрійським повітовими землемірами 

про розмежування спірних земель  

у Херсонському повіті 

 

12 липня 

1931 р. 

12 липня 

1833 р. 

 

14 ф/к м/ф 

1428 Указ Херсонського губернського правління, 

листування губернського землеміра  

з Херсонським нижнім земським судом, 

повітовим землеміром розмежування 

спадкоємців капітанші Павлової 

 

17 травня 

10 червня 

1831 р. 

 

12 ф/к м/ф 

1429 Документи (укази, плани, листування)  24 вересня 81 ф/к м/ф 
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про відмежування лісової дачі з с. Любарка 

Херсонського повіту майорші Мерцалової Г.І. 

Херсонському приказу громадського піклування  

 

1831 р. 

08 липня 

1834 р. 

 

1430 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського, єлисаветградського, 

ольвіопольського повітових землемірів  

про відмежування дачі с. Григорівка 

Ольвіопольського повіту колезького 

реєстратора Шишкевича О.І., купча кріпость  

на землю  

 

08 лютого 

1831 р. 

28 березня 

1833 р. 

 

11 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1829 р. 

 

1431 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра про 

відмежування дачі с. Іванівка Ольвіопольського 

повіту, кишинівського купця Терпана Г.Р., 

купча кріпость на землю 

 

12 квітня 

1831 р. 

1834 р. 

 

7 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1830 р. 

 

1432 Укази Херсонського губернського правління 

про видачу землемірам грошей на закупівлю 

матеріалів, приписи губернського землеміра, 

план роботи тираспольського повітового 

землеміра на 1831 рік 

 

21 грудня 

1830 р. 

14 жовтня 

1831 р. 

 

39 ф/к м/ф 

1433 Указ Херсонської казенної палати про 

неодмінне прибуття повітових землемірів  

за викликом землемірів Межової канцелярії 

 

23 серпня 

07 жовтня 

1831 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1434 Розносна книга тираспольського повітового 

землеміра за 1831 рік 

 

 2 ф/к м/ф 

1435 Відношення губернського землеміра  

в Херсонський повітовий суд про розмежування 

землі с. Михайлівка між спадкоємцями майорші 

Синельникової С.І., план дачі 

 

04 серпня 

1831 р. 

 

4 ф/к м/ф  

копія плану  

за 1813 рік 

1436 Указ Херсонського губернського правління, 

листування губернського й повітових 

землемірів про відмежування землі з дачі 

с. Іванівка Бобринецького повіту, майора 

Онилова М.І., купча кріпость  

 

29 березня 

1831 р. 

26 серпня 

1836 р. 

 

19 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1828 рік 

1437 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра 

тираспольському повітовому землеміру про 

відмежування млинної землі дубоссарським 

купцям Левшину Ш. і Товбичу В. 

 

26 липня 

1831 р. 

05 квітня 

1834 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1438 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра 

тираспольському повітового землеміру про 

08 лютого 

1831 р 

24 лютого 

11 ф/к м/ф 
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додавання землі казенним селам Познанка  

й Ясинове Тираспольського повіту по 

чисельності населення за 7-ю ревізією 

 

1836 р. 

 

1439 Укази Херсонського губернського правління, 

листування губернського й повітових 

землемірів про відмежування земель з дачі 

с. Іванівка Ольвіопольського повіту купців 

Димова Г.Є. та Терпана Г.Р., купчі кріпості 

 

12 квітня 

1831 р. 

08 серпня 

1834 р. 

 

27 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1830 р. 

1440 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, рапорти 

одеського повітового землеміра про 

розмежування землі сіл Костянтинівка, 

Спиридонівка Одеського повіту між 

спадкоємцями колезького асесора Кромиді К.С. 

 

11 січня 

1831 р. 

13 серпня 

1838 р. 

 

27 ф/к м/ф 

1441 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

листування губернського землеміра  

з ольвіопольським повітовим землеміром  

та земським виконавцем про проведення нової 

поштової дороги від м. Бобринець до м-ка 

Ольгопіль графа де Вітта І.Й. 

 

27 серпня 

1831 р. 

10 січня 

1835 р. 

 

22 ф/к м/ф 

1442 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, рапорти 

одеського повітового землеміра про 

розмежування спадкової землі с. Бутівка 

Одеського повіту поручиці Бутенко 

 

3 травня 

1831 р. 

18 жовтня 

1833 р. 

 

13 ф/к м/ф 

1443 Справа по розгляду скарги колезького асесора 

Ренського П. на незаконне відібрання за борги 

його маєтку в Тираспольському повіті 

капітаном Монтовичем Г.Д. 

 

 25 травня 21 

жовтня 

1831 р. 

 

26 ф/к м/ф 

1444 Документи (положення, укази, звіти, 

листування) про генеральне межування 

Сімферопольського повіту Таврійської губернії 

[серпень  

1830 р.] 

[1835 р.] 

95 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1828 р., є 

документи 

татарською 

мовою 

1445 справа знята з обліку 

 

   

1446 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, рапорт 

одеського повітового землеміра про 

відмежування землі сербського дворянина 

Княжевича м. в Одеському повіті  

 

08 лютого 

1831 р. 

23 серпня 

1833 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1447 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, рапорт 

08 березня 

1831 р. 

14 ф/к м/ф  

є копія 

документа  
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ольвіопольського повітового землеміра про 

відмежування землі купця Грановського М.  

в Ольвіопольському повіті, купча кріпость 

 

26 травня 

1833 р. 

 

за 1830 р. 

 

1448 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського й ольвіопольського 

повітового землемірів про відмежування землі 

молдавського дворянина Друмашки С.Т.  

в Ольвіопольському повіті, купча кріпость 

 

26 лютого 

1831 р. 

07 серпня 

1833 р. 

 

19 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1822 р. 

1449 Справа про припинення листування щодо 

грошей, позичених генералом Ланжероном О.Ф. 

у 1811 році в Головному Комісаріатському 

комісіонерстві Молдавської армії 

 

11 лютого 

21 липня 

1831 р. 

 

9 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1830 р. 

1450 Документи (укази, купчі кріпості, листування) 

про спеціальне межування поміщицьких земель 

Одеського і Тираспольського повітів 

 

18 січня 

1831 р. 

14 березня 

1852 р. 

 

181 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1827, 1830 рр. 

1451 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

рапорти в.о. губернського землеміра про 

розрахунок кількості населення проектованого 

Ананьївського повіту, відомість про чисельність 

населення Одеського, Тираспольського  

й забузької частини Ольвіопольського повіту 

 

06 грудня 

1831 р. 

19 березня 

1832 р. 

 

16 ф/к м/ф 

1452 Укази Херсонського губернського правління, 

Херсонської казенної палати, листування 

тираспольського повітового землеміра  

з повітовим судом, дворянською опікою  

про вибір місця для повітового центру 

Ананьївського повіту, розмежування 

поміщицьких та казенних земель 

Тираспольського повіту 

 

12 листопада 

1830 р. 

05 жовтня 

1831 р. 

 

43 ф/к м/ф 

1453 Справа по розгляду скарги лоцманських 

поселень Кам’янка і Старі Койдаки 

Катиринославського повіту і губернії  

на неправильне рішення Межового 

департаменту Сенату стосовно спірної землі  

з поміщицею Савельєвою 

  

24 травня 

1831 р. 

20 жовтня 

1832 р. 

40 ф/к м/ф 

1454 Листування губернського землеміра  

з херсонським цивільним губернатором, 

командиром Херсонського внутрішнього 

гарнізонного батальйону, повітовими 

землемірами про прикомандирування солдатів 

для допомоги в польових межових роботах, 

повернення їх до військових команд 

 

20 грудня 

1831 р. 

22 березня 

1832 р. 

 

22 ф/к м/ф 
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1455 Документи (укази, рапорти, відомості)  

про прикомандирування солдатів до повітових 

землемірів для допомоги в польових межових 

роботах, видачу грошей на утримання 

губернської креслярні, реєстри виконаних  

і невиконаних справ повітових землемірів 

 

30 березня 

1831 р. 

20 лютого 

1833 р. 

158 ф/к м/ф 

1456 Документи (укази, описи, листування) про 

ремонт існуючих і проведення нових поштових 

трактів у Херсонській губернії  

 

06 грудня 

1831 р. 

28 серпня 

1835 р. 

81 ф/к м/ф 

1457 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського, повітових землемірів  

про відмежування землі губернського 

реєстратора Палладія К. у Єлисаветградському 

повіті 

 

19 квітня 

1831 р. 

04 березня 

1833 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1458 Справа по розгляду законності претензій 

підполковниці Ренської К.Ю. на маєток майора 

Іванова М.І. у Тираспольському повіті 

 

03 вересня 

1831 р. 

15 березня 

1832 р. 

 

41 ф/к м/ф 

1459 Документи (укази, оціночний опис, листування) 

про відмежування землі генерал-майора Орлова 

О.П. у Єлисаветградському повіті 

 

19 листопада 

1831 р. 

09 листопада 

1832 р. 

 

53 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1827-1828 рр. 

1460 Документи (укази, повідомлення, листування, 

повістки) про відмежування землі дворянина 

Срочинського І. в Херсонському повіті 

 

13 серпня 

1831 р. 

04 жовтня 

1832 р. 

 

28 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1830 р. 

 

1461  Рапорти ольвіопольського повітового землеміра 

про зміни у землеволодіннях  

по Ольвіопольському та Єлисаветградському 

повітах, плани дач зі змінами 

 

14 липня 

1831 р. 

01 червня 

1832 р. 

 

13 ф/к м/ф 

1462 Справа по апеляції колишнього 

тираспольського городничого Мамонова Д.А., 

звинуваченого у хабарництві під час 91-го 

рекрутського набору 

 

17 серпня 

14 листопада 

1832 р. 

 

10 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1827 р. 

 

1463 Листування міністрів юстиції та внутрішніх 

справ про надання відстрочки губернському 

секретарю Калиті І. для викупу закладеного 

маєтку  

 

09 березня 

26 березня 

1832 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1464 Відношення міністра народної освіти міністру 

юстиції про передачу училищ Херсонської  

і Таврійської губерній у відомство попечителя 

Одеських училищ 

10 грудня 

1832 р. 

 

2 ф/к м/ф 
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1465 Справа про повернення тираспольським 

поміщикам Гайосам маєтку, закладеного купцю 

Перетцу А. 

 

31 грудня 

1831 р. 

20 жовтня 

1832 р. 

31 ф/к м/ф 

1466 Справа про продаж маєтку одеського купця 

Чернова за борги перед Феодосійською 

обліковою банковою конторою 

 

25 грудня 

1832 р. 

24 серпня 

1833 р. 

32 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1811, 1815-

1816 рр. 

1467 Листування ІІІ відділення Імператорської 

канцелярії з департаментом Міністерства 

юстиції про зловживання тираспольського 

штаб-лікаря Рязанцова під час 91-го 

рекрутського набору 

 

18 травня 

20 травня 

1832 р. 

 

3 ф/к м/ф 

1468 Справа про продаж будинку титулярного 

радника Моїсеєва за борги перед Херсонським 

приказом громадського піклування 

 

25 травня 

02 лютого 

1832 р. 

 

14 ф/к м/ф 

1469 Документи (укази, клопотання, листування)  

про перевірку землі поміщицького села 

Реймарівка Тираспольського повіту 

 

04 вересня 

1832 р. 

29 листопада 

1833 р. 

24 ф/к м/ф 

1470 Справа про втрату прав спадкоємців штабс-

ротмістрші Андросової м. на біглого кріпосного 

Лісниченка (Романова) П.(І.) 

 

08 лютого 

14 червня 

1832 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1471 Справа про скасування грошового стягнення  

з удови штабс-капітана Ерделія П.Я. 

 

14 липня 

09 жовтня 

1832 р. 

 

9 ф/к м/ф 

1472 Справа про продаж маєтку дворянина 

Кречановського Й.І. у Єлисаветградському 

повіті для виплати боргу полковниці 

Кречановській Ю.І. 

 

23 листопада 

1832 р. 

28 травня 

1833 р. 

 

12 ф/к м/ф 

1473 Справа по розділу майна плац-майора 

Барановського Д.Г. між спадкоємцями 

 

21 лютого 

18 серпня 

1832 р. 

10 ф/к м/ф  

є копія 

документа 

за 1831 р. 

1474 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра 

тираспольському повітовому землеміру  

про суворе дотримання службової дисципліни 

та своєчасне прибуття до губернської креслярні 

 

04 листопада 

15 грудня 

1832 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1475 Документи (укази, купча кріпость, листування) 

про відмежування землі титулярного радника 

Савутіна З.І. при с. Аврамівка Ольвіопольського 

повіту 

 

29 травня 

1832 р. 

15 вересня 

1834 р. 

 

16 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1831 р. 
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1476 План, рапорти олександрійського повітового 

землеміра про відмежуванні землі майорші 

Париновій О.Д. та капітанші Ружман М.Д.  

з дачі с. Войнівка Олександрійського повіту 

 

18 травня 

02 липня 

1832 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1477 Указ Херсонського губернського правління, 

листування з повітовими землемірами та 

землемірами Межової канцелярії про перевірку 

меж земельних дач по Єлисаветградському, 

Ольвіопольському й Тираспольському повітах, 

плани дач Ольвіопольського повіту 

 

01 червня 

1831 р. 

20 лютого 

1833 р. 

 

46 ф/к м/ф 

1478 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, рапорти 

землеміра креслярні про перевірку якості землі 

титулярної радниці Шевченкової О.  

в Ананьївському повіті 

 

24 квітня 

1832 р. 

22 грудня 

1836 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1479 Документи (указ, купча кріпость, листування) 

про відмежування землі штабс-капітана 

Делакура Л.М. при с. Новогригорівка 

Херсонського повіту 

 

23 вересня 

27 жовтня 

1832 р. 

 

15 ф/к м/ф 

1480 Листування міністра юстиції з херсонським 

губернським прокурором, клопотання 

надвірного радника фон Крузе М.І. про надання 

йому місця служби в колишньому Царстві 

Польському 

 

03 вересня 

13 листопада 

1832 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1481 Документи (укази, план, листування) про 

вимежування землі князя Мазурі К. з пустища 

Біле Ольвіопольського повіту 

 

26 травня 

1832 р. 

29 жовтня 

1834 р. 

72 ф/к м/ф 

1482 Укази Херсонського губернського правління, 

купча кріпость, приписи єлисаветградському 

повітовому землеміру про відмежування землі 

губернського секретаря Алексеєнка Я.С.  

в Ольвіопольському повіті 

 

31 січня 

1831 р. 

19 квітня 

1833 р. 

 

13 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1828 р. 

1483 Справа про визначення терміну ув’язнення для 

Дорошевої С., судженої за перелюб 

 

08 грудня 

17 грудня 

1832 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1484 Справа про визначення юрисдикції суду  

для арештантів Одеської арештантської роти 

 

01 січня 

1832 р. 

13 квітня 

1833 р. 

35 ф/к м/ф 

1485 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра 

тираспольському повітовому землеміру  

про своєчасне надання звітності, повернення 

17 січня 

30 грудня 

1832 р. 

 

44 ф/к м/ф 
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прикомандированих солдатів до інвалідних 

команд, стан землемірних інструментів 

 

1486 Скарги колишнього прокурора Чорноморського 

козацького війська Савловського А.  

на незаконне відсторонення від посади  

та ув’язнення  

 

24 лютого 

22 травня 

1832 р. 

 

13 ф/к м/ф 

1487 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, рапорти 

повітових землемірів про відмежування землі 

титулярної радниці Унтилової Є.І.  

в Ольвіопольському повіті 

 

07 червня 

1832 р. 

28 березня 

1835 р. 

 

18 ф/к м/ф 

1488 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, рапорти 

повітових землемірів про відмежування землі 

надвірного радника Тимошевського Ф.Ф.  

в Ольвіопольському повіті 

 

22 вересня 

1832 р. 

09 січня 

1835 р. 

 

19 ф/к м/ф 

1489 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи тираспольському повітовому 

землеміру про відмежування землі с. Щедре 

Тираспольського повіту між спадкоємцями 

губернського секретаря Чирикова М.М. 

 

16 жовтня 

20 жовтня 

1832 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1490 Записка Херсонського дворянського 

депутатського зібрання про зарахування 

титулярного радника Баля М.Я. до дворянства 

 

[не пізніше  

10 червня] 

[не пізніше  

30 липня] 

1832 р. 

4 ф/к м/ф 

1491 Документи (відомості, листування, повістки) 

про впорядкування звітності тираспольського 

повітового землеміра, межування вигінної землі 

м. Григоріополь, розмежування землі с. Щедре 

Тираспольського повіту між спадкоємцями 

губернського секретаря Чирикова М.М. 

 

20 квітня 

15 грудня 

1832 р. 

 

 

39 ф/к м/ф 

1492 Справа про скасування стягнення з голови  

та членів Херсонської палати карного суду 

 

12 грудня 

1831 р. 

28 липня 

1832 р. 

29 ф/к м/ф 

1493 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, рапорти 

херсонського повітового землеміра  

про відмежування землі штабс-капітана 

Делакура Л.М. при с. Новогригорівка 

Херсонського повіту 

 

23 вересня 

10 листопада 

1832 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1494 Відомість про кількість і види невирішених 

справ по присутственних місцях Херсонської 

вересень 

1832 р. 

2 ф/к м/ф 
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губернії за серпень 1832 року 

 

 

1495 Справа про відібрання у підполковниці 

Куракіної О.Л. рухомого майна, вкраденого нею 

з будинку покійного чоловіка князя Уракова Ф. 

 

18 січня 

23 травня 

1832 р. 

 

38 ф/к м/ф 

1496 Положення про заходи по покращенню 

матеріального стану духовенства, указ 

Херсонського губернського правління, приписи 

губернського землеміра, листування 

ольвіопольського повітового землемірів  

з повітовим предводителем дворянства  

про затвердження меж дач; відомість  

про оброчні землі в Ольвіопольському повіті  

на 1830-1834 року 

 

12 червня 

12 листопада 

1832 р. 

 

19 ф/к м/ф 

1497 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорт губернського землеміра  

про відмежування землі капітана Лисенка 

в Тираспольському повіті 

 

14 лютого 

1832 р. 

18 вересня 

1834 

 

5 ф/к м/ф 

1498 Справа по розгляду скарги титулярного радника 

Супруненка М.М. на безпідставне виключення 

роду Супруненків з дворянства 

 

03 лютого 

22 грудня 

1832 р. 

 

16 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1820 р. 

 

1499 Справа про присвоєння раднику Херсонської 

палати цивільного суду Івченкову Я.Г. 

чергового чина 

 

31 січня 

1832 р. 

 19 червня 

1833 р. 

 

17 ф/к м/ф 

1500 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти землемірів про розмежування землі 

с. Аннівка Олександрійського повіту між 

спадкоємцями корнетші Здрохлєвої Г.В. 

 

15 травня 

1832 р. 

24 квітня 

1833 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1501 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського й олександрійського 

повітового землемірів про відрядження 

землеміра до старшого лісничого для зйомки  

та розбивки на лісосіки казенних лісів 

Херсонської губернії 

 

15 травня 

1832 р. 

26 червня 

1833 р. 

 

24 ф/к м/ф 

1502 Справа по розгляду скарги титулярної радниці 

Роштейн О.Х. на тривалий розгляд у судових 

установах обставин придбання її матір’ю 

титулярною радницею Фрідовською будинку  

в м. Одеса 

  

[не пізніше  

07 січня] 

1832 р. 

29 квітня 

1835 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1503 Листування міністра юстиції, новоросійського  

і бессарабського генерал-губернатора, 

херсонського губернського прокурора про 

11 серпня 

1832 р. 

28 січня 

4 ф/к м/ф 
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заборону одночасних відряджень губернських 

стряпчих по Херсонській губернії 

 

1833 р. 

 

1504 Документи (укази, плани, листування) про 

встановлення верстових стовпів та земляних 

пірамід на поштовій дорозі Бобринець-

Єлисаветград 

 

23 червня 

1832 р. 

09 жовтня 

1836 р. 

 

60 ф/к м/ф 

1505 Справа по розгляду міри покарання, 

призначеної австрійськоподданій Янтовичевій  

і міщанину Ніжинцю за переховування бродяг 

 

09 листопада 

24 грудня 

1832 р. 

 

9 ф/к м/ф 

1506 Купчі кріпості, рапорти олександрійського 

повітового землеміра про купівлю-продаж 

млинного місця при с. Калантаєве 

Олександрійського повіту 

 

26 квітня 

21 грудня 

1832 р. 

 

17 

 

ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1775, 1777, 

1779, 1829 рр. 

1507 Указ Херсонської казенної палати, листування 

губернського землеміра з Миколаївською 

міською думою та казенною палатою  

про уточнення кількості землі м. Миколаїв  

та суміжних адміралтейських поселень 

 

16 січня 

05 листопада 

1832 р. 

 

20 ф/к м/ф 

1508 Подання новоросійського і бессарабського 

генерал-губернатора міністру юстиції  

про нагородження ряду чиновників судів 

Херсонської й Таврійської губерній за старанну 

службу, формулярні списки претендентів  

на нагороди 

 

24 травня 

1831 р. 

14 червня 

1833 р. 

 

 

64 ф/к м/ф 

1509 Справа по розгляду скарги прапорщика 

Бокова Г.І. на незаконний розділ і продаж його 

спадкового маєтку Міланки Тираспольського 

повіту 

 

19 листопада 

1832 р. 

30 червня 

1833 р. 

 

15 ф/к м/ф 

1510 Справа про повернення селянина 

Шимановського С.Л. у кріпосну залежність  

до одеського поміщика Гіжицького О.Г. 

 

06 жовтня 

1832 р. 

29 березня 

1833 р. 

10 ф/к м/ф 

1511 Справа про з’ясуванню законності закріпачення 

селян с. Понятівка Херсонського повіту 

полковником Бановим М. 

 

17 березня 

1832 р. 

25 травня 

1833 р. 

 

32 ф/к м/ф 

1512 Відомості про виконані і невиконані справи, 

листування ольвіопольського повітового 

землеміра з губернським землеміром про 

повернення витрачених власних грошей  

за 1832 рік 

 

15 грудня 

1832 р. 

20 лютого 

1833 р. 

 

30 ф/к м/ф 

1513 Указ Херсонського губернського правління, 15 грудня 5 ф/к м/ф 
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припис губернського землеміра, рапорт 

ольвіопольського повітового землеміра  

про дотримання службової дисципліни  

і своєчасний приїзд до креслярні 

 

1832 р. 

18 травня 

1833 р. 

 

1514 Річний план роботи, рапорти, листування 

ольвіопольського повітового землеміра  

про прикомандирування рядового інвалідної 

команди, наявність інструментів, передачу 

справ по Єлисаветградському повіту 

новопризначеному повітовому землеміру 

 

21 січня 

21 червня 

1832 р. 

 

28 ф/к м/ф 

1515 Листування херсонського губернського 

прокурора з міністрами юстиції і внутрішніх 

справ про заборону Херсонському приказу 

громадського піклування скорочувати кількість 

кружок для пожертвування на користь 

Херсонської міської багодільні 

 

01 серпня 

1832 р. 

19 листопада 

1834 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1516 Справа по розгляду міри покарання, 

призначеної прапорщику Вольщану К.  

за грабіжництво і переховування безпаспортних 

  

26 жовтня 

1832 р. 

16 травня 

1834 р. 

11 ф/к м/ф 

1517 Відомість про кількість і види невирішених 

справ по присутственних місцях Херсонської 

губернії за жовтень 1832 року 

 

листопад 

1832 р. 

 

2 ф/к м/ф 

1518 Відомість про кількість і види невирішених 

справ по присутственних місцях Херсонської 

губернії за липень 1832 року 

 

серпень  

1832 р. 

 

2 ф/к м/ф 

1519 Рапорти херсонського прокурора міністру 

юстиції, новоросійському і бессарабському 

генерал-губернатору про зловживання при 

постачанні борошна для армії з Миколаєва  

до Одеси та Ізмаїлу 

 

24 липня 

08 вересня 

1832 р. 

 

9 ф/к м/ф 

1520 Справа про внесення змін до формулярного 

списку голови Херсонської палати цивільного 

суду Тихановича Л.І. 

 

20 травня 

1832 р. 

лютий  

1833 р. 

 

18 ф/к м/ф 

1521 Справа про розподіл спадкових маєтків 

полковника Текелія Л.А. у Херсонській  

та Білоруській губерніях 

 

07травня 

1831 р. 

01 лютого 

1832 р. 

96 ф/к м/ф 

1522 Документи (укази, відомості, листування)  

про складання генеральної губернської карти, 

скуповування поміщицьких земель для 

поселення 2-ї Кірасирської дивізії, кількісний  

та соціальний склад населення губернії 

16 січня 

09 грудня 

1832 р. 

 

84 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1830-1831 рр. 
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1523 Справа за позовом майорщі Смоліної Ф.М. до 

баронеси Аш О.Є. і поручиці Перележибокової 

К.Є. в неотриманні нею успадкованих грошей 

 

13 лютого 

31 березня 

1832 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1524 Межова книга відхожої дачі поручика 

Рахінського Г.П. при с. Срібне 

Єлисаветградського повіту 

 

24 листопада 

1832 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1525 Укази Херсонського губернського правління, 

листування губернського і ольвіопольського 

повітового землеміра про низький рівень 

службової дисципліни, звіт повітового 

землеміра за листопад 1832 року 

 

07 листопада 

1832 р 

17 березня 

1833 р. 

 

26 ф/к м/ф 

1526 Відомість про кількість ті види невирішених 

справ по присутственних місцях Херсонської 

губернії за вересень 1832 року 

 

жовтень 

1832 р. 

2 ф/к м/ф 

1527 Рапорти одеського прокурора міністру юстиції, 

відомості про вирішені та невирішені справи  

в Одеському городовому магістраті  

та Одеському комерційному суді за листопад 

1831-квітень 1833 років 

  

08 лютого 

1832 р. 

12 травня 

1833 р. 

61 ф/к м/ф 

1528 Справа по пришвидшенню розгляду  

у Херсонській палаті карного суду позову 

канцеляриста Торпаєва П.  

на григоріопольського поліцмейстера 

Погоржельського за побої 

  

22 липня 

25 вересня 

1832 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1529 Клопотання чиновників, подання 

новоросійського і бессарабського генерал-

губернатора, рішення міністра юстиції і Сенату 

про призначення чиновників на вакантні посади 

в установи юстиції 

 

19 листопада 

1832 р. 

20 вересня 

1834 р. 

 

 

27 ф/к м/ф 

1530 Справа за позовом генерал-майора Селехова  

до поміщиці Яворської (Скадовської) А.І.  

про неповернення боргу 

 

20 червня 

14 липня 

1832 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1531 Справа по розгляду скарги підполковниці 

Уманської М.І. на продаж її маєтку у с. Янопіль 

Ольвіопольського повіту через порушення  

з боку Чорноморської виконавчої експедиції  

в укладання контракту на постачання дров  

у Севастополь 

 

12 січня 

09 квітня 

1832 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1532 Справа по розгляду скарги поміщика 

Лінкевича І.К. на рішення 8-го Департаменту 

Сенату стосовно його позову до губернського 

04 листопада 

14 грудня 

1832 р. 

6 ф/к м/ф 
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секретаря Мунтянова І. про порушення се 

сесійного контракту 

 

 

1533 Справа про відмову тираспольському 

повітовому стряпчому Підгаєцькому М.Г.  

у присвоєнні чергового чину через його 

попередню службу на недержавній посаді 

 

03 березня 

10 жовтня 

1832 р. 

 

21 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1810 р. 

 

1534 Справа по розгляду скарги поміщиці 

Вірчиневської В.Ф. на прийняття Херсонською 

палатою цивільного суду апеляції від поручика 

Безручка-Висоцького О.Є. стосовно права 

власності на с. Олексіївка Єлисаветградського 

повіту 

 

17 липня 

1832 р. 

06 березня 

1833 р. 

 

13 ф/к м/ф 

1535 Справа по взаємному звинуваченню генерал-

лейтенантші Екельн і штабс-ротмістра 

Пашковського у крадіжці коштовностей  

з будинку Екельнів у Єлисаветграді 

 

06 квітня 

1831 р. 

17 лютого 

1832 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1536 Справа про звільнення надвірного радника 

Войнова м. з посади прокурора Одеського 

комерційного суду і призначення одеського 

асесора Конопліна О.В. 

 

18 вересня 

1831 р. 

28 жовтня 

1832 р. 

 

23 ф/к м/ф 

1537 Справа про стягнення з членів та секретаря 

Херсонського приказу громадського піклування 

недоїмки за видачу позики 

неплатоспроможному купцю Риндіну К. 

 

21 червня 

22 жовтня 

1832 р. 

 

28 ф/к м/ф 

1538 Справа за позовом одеського купця Квеквича І. 

до спадкоємців австрійського купця Босковича 

І. про повернення боргу 

26 травня 

1832 р 

06 квітня 

1835 р. 

19 ф/к м/ф 

1539 Рапорти, щомісячні відомості про роботу 

повітових землемірів 

 

07 січня 

30 грудня 

1832 р. 

147 ф/к м/ф 

1540 Рапорти, листування ольвіопольського 

землеміра з повітовим судом про зміни  

у землеволодіннях по повіту після генерального 

межування, плани земельних розділів 

 

14 травня 

1832 р. 

20 лютого 

1833 р. 

 

16 ф/к м/ф 

1541 Справа про незаконну відмову Одеського 

комерційного суду розглядати позов статської 

радниці Гребе Л. до одеського купця Андре  

про стягнення боргу 

 

12 березня 

11 листопада 

1832 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1542 Справа про надання херсонській казенній палаті 

відомостей про спірні землі між казенною  

та приватними особами  

 

22 березня 

10 серпня 

1833 р. 

 

6 ф/к м/ф 
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1543 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

укази херсонського губернського правління, 

казенної палати, рапорти листування 

губернського і бобринецького повітового 

землемірів про складання проектного плану 

м. Бобринець, розбивку на квартали, проведення 

вулиць і забудову міста 

 

02 лютого 

1833 р. 

08 квітня 

1837 р. 

 

88 ф/к м/ф  

є документ  

за 1829 р. 

 

1544 Документи (укази, купча кріпость, листування) 

про відмежування землі, поміщика 

Сімонова І.К. у Херсонському повіті 

 

19 березня 

1833 р. 

15 листопада 

1834 р. 

 

23 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1827 р. 

1545 Рапорти херсонського губернського прокурора 

міністру юстиції про надзвичайні ситуації  

та стихійні лиха про Херсонській губернії 

 

05 жовтня 

1833 р. 

25 лютого 

1836 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1546 Думка Державної Ради про створення 

губернських і повітових дорожніх комісій, 

відношення Олександрійського повітового суду 

повітовому землеміру про зміни  

у землеволодіннях по повіту після генерального 

межування  

 

30 грудня 

1833 р. 

28 липня 

1834 р. 

 

36 ф/к м/ф 

1547 Документи (укази, заповіт, листування) про 

розділ спадкових маєтків у Єлисаветградському 

повіті між ротмістршею Булацелєвою А.О.  

та підполковником Булацелєм П.І. 

 

18 квітня 

1833 р. 

02 квітня 

1834 р. 

 

52 ф/к м/ф  

є копії 

документів за 

1831-1832 рр. 

1548 Справа про звільнення титульного радника 

Сіренка А. з посади радника Херсонської палати 

карного суду і призначення колезького асесора 

Кореницького  

 

04 вересня 

31 грудня 

1833 р. 

 

18 

 

ф/к м/ф 

1549 Документи (укази, купчі кріпості, листування), 

про розподіл землі в Одеському повіті  

між Бошками, Ковригами і Фистиком І.П. 

 

10 січня 

1833 р. 

13 серпня 

1853 р. 

 

77 ф/к м/ф 

1550 Припис губернського землеміра 

тираспольському повітовому землеміру  

Іллєнку Г.Т. про умови звільнення від служби 

 

30 листопада 

1833 р. 

 

3 ф/к м/ф 

1551 Справа про з’ясування правомірності дозволу 

Одеського комерційного суду на продаж  

за борги будинків одеських купців Верані Й., 

Стаматакі Д. і К. 

 

25 січня 

07 червня 

1833 р. 

 

32 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1832 р. 

 

1552 Справа по розгляду скарги купця Кожевникова 

Ф. на рішення 1-го Департаменту Сенату 

28 березня 

23 червня 

17 ф/к м/ф 
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стосовно компенсації з казни відкупного мита  

за поставлений в Одесу спирт 

 

1833 р. 

 

1553 Справа про створення тимчасового присутствія 

Одеського городового магістрату для розбору 

накопичених справ 

 

13 червня 

1833 р. 

22 липня 

1835 р. 

11 ф/к м/ф 

1554 Справа по розгляду скарги сестер поручика 

Титова М.Є. на рішення 8-го Департаменту 

Сенату стосовно розділу спадкового майна  

між ними та його вдовою Смоліною Ф.М. 

 

26 жовтня 

30 листопада 

1833 р. 

 

37 ф/к м/ф 

1555 Приписи херсонського цивільного губернатора  

і губернського землеміра тираспольському 

повітовому землеміру про розділ землі 

губернського секретаря Морозова А.  

між спадкоємцями 

 

31 серпня 

1833 р. 

05 квітня 

1834 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1556 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування херсонського повітового 

землеміра креслярні з дворянською опікою  

про відмежування прапорщику Попову В.С. 

спадкової землі при с. Благодатне Херсонського 

повіту 

 

26 серпня 

1833 р. 

14 листопада 

1834 р. 

 

20 ф/к м/ф 

1557 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, губернського землеміра про 

вимежування землі для церковнослужителів 

Миколаївської церкви м. Очаків 

 

03 вересня 

1833 р. 

20 лютого 

1834 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1558 Рапорт одеського прокурора Конопліна О.В. 

міністру юстиції про затвердження його членом 

Одеського попечительського комітету  

про тюрми 

 

17 березня 

1833 р. 

 

2 ф/к м/ф 

1559 Укази, листування Херсонського губернського 

правління, казенної палати, палати державного 

майна, приписи повітовим землемірам  

про відведення землі під будівництво Троїцької 

церкви в казенному с. Новодмитрівка 

Херсонського повіту 

  

червень 

1833 р. 

19 листопада 

1841 р. 

 

19 ф/к м/ф 

1560 Указ Херсонського губернського правління, 

листування губернського й повітових 

землемірів про відмежування землі з дачі 

с. Іванівка Бобринецького повіту майора 

Онилова М.І., купча кріпость 

 

19 квітня 

1831 р. 

25 серпня 

1836 р. 

15 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1828 р. 

1561 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи землемірам про поновлення меж землі 

26 листопада 

1833 р. 

4 ф/к м/ф 
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казенних сіл Криве Озеро і Сирове 

Ананьївського повіту 

 

19 березня 

1836 р. 

 

1562 Справа про пришвидшення розслідування 

виявлених фінансових порушень  

у Рішельєвському ліцеї в м. Одеса 

 

24 березня 

30 квітня 

1833 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1563 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського, одеського і херсонського 

повітових землемірів про розмежування між 

співвласниками с. Олександрів Дар Одеського 

повіту 

 

19 березня 

21 жовтня 

1833 р. 

 

18 ф/к м/ф 

1564 Указ Херсонського губернського правління, 

Херсонської палати цивільного суду, приписи 

губернського землеміра, рапорти повітових 

землемірів про розмежування спірної землі між 

с. Балацьке підполковника Лутковського В.О.  

і с. Богданівка дійсного статського радника 

Іванова Д. у Херсонському повіту 

 

17 вересня 

1833 р. 

24 листопада 

1841 р. 

 

14 ф/к м/ф 

1565 Листування губернського землеміра  

з ольвіопольським повітовим землеміром  

та дворянською опікою про відмежування землі 

спадкоємцям майора Добкієвича 

 

07 березня 

19 травня 

1833 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1566 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

рапорти губернського і херсонського повітового 

землемірів про зміну маршруту військової 

дороги Херсон-Миколаїв 

 

06 липня 

25 серпня 

1833 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1567 Указ Херсонського губернського правління, 

відношення губернського землеміра  

в Олександрійську дворянську опіку, рапорт 

ольвіопольського повітового землеміра  

про розмежування землі с. Височинівка 

Олександрійського повіту між Височиними 

О.М. і К.М. 

 

08 березня 

1833 р. 

30 серпня 

1835 р. 

 

20 ф/к м/ф 

1568 Відношення губернського землеміра  

в Тираспольський повітовий суд, рапорт 

ольвіопольського повітового землеміра  

про перевірку відмежування землі надвірної 

радниці Шишкіної Г.К. при м-ку Аннопіль 

Тираспольського повіту 

 

14 березня 

1833 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1569 Справа по звинуваченню херсонського 

міщанина Грімбаума Й. у переховуванні євреїв-

землеробів колонії Бобровий Кут  

Фалкіних З. і Р. 

 

27 січня 

22 квітня 

1833 р. 

 

8 ф/к м/ф 
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1570 Справа про відмову поміщиці Вірчиневській 

В.Ф. у перегляді рішення Сенату по її тяжбі  

з підпоручиком Безручком-Висоцьким О.Є. 

стосовно права власності на с. Олексіївка 

Єлисаветградського повіту 

 

13 червня 

10 вересня 

1833 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1571 Припис міністра внутрішніх справ про правила 

поштових відправлень казенної кореспонденції, 

укази Херсонського губернського правління, 

листування тираспольського повітового 

землеміра з землеміром Херсонської казенної 

палати про передачу діловодства по додавання 

землі казенним селам Байтальського округу  

за 7-ю ревізією, розпис маршруту 

Тираспольської дворянської опіки для 

описування маєтків за борги 

 

21 липня 

1833 р. 

30 січня 

1834 р. 

 

20 ф/к м/ф 

1572 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, листування 

тираспольського повітового землеміра  

з земським виконавцем при причини неподання 

звітності та неприбуття до губернської 

креслярні 

 

05 березня 

28 листопада 

1833 р. 

 

32 ф/к м/ф 

1573 Рапорти, відомості ольвіопольського повітового 

землеміра у змінах у землеволодіннях у пустищі 

Жовтому Ольвіопольського повіту та в дачі 

с. Миколаївка Тираспольського повіту, плани  

їх поділу на поміщицькі ділянки 

 

22 лютого 

1833 р. 

26 січня 

1834 р. 

16 

 

ф/к м/ф 

1574 Місячні звіти про роботу, книга реєстрації 

вихідної кореспонденції олександрійського 

повітового землеміра за 1833 рік; листування  

з Олександрійською міською поліцією про 

відведення землі під приватні двори 

  

10 липня 

23 грудня 

1833 р. 

67 ф/к м/ф 

1575 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти ольвіопольського повітового землеміра 

про відмежування землі прапорщика Размириці 

в Ольвіопольському повіті, план роботи 

ольвіопольського повітового землеміра  

на 1833 рік 

 

23 лютого 

13 травня 

1833 р. 

 

20 ф/к м/ф  

є копія 

Настанови 

губернським і 

повітовим 

землемірам 

 

1576 Укази Херсонського губернського правління, 

листування губернського й ольвіопольського 

повітового землемірів про статистичний опис 

лісів, обмежування землі ротмістра Детрікаріна 

в Ольвіопольському повіті 

 

17 травня 

1833 р. 

26 червня 

1834 р. 

 

19 ф/к м/ф 

1577 Листування міністрів юстиції внутрішніх справ, 

новоросійського і бессарабського генерал-

губернатора про підготовку утворення 

19 березня 

23 червня 

1833 р. 

18  ф/к м/ф  

є копія 

документа  
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Ананьївського повіту 

 

 за 1832 р. 

1578 Указ Херсонського губернського правління, 

листування губернського херсонського 

повітового землемірів з Херсонським приказом 

громадського піклування про відмежування 

землі надвірного радника Носенка А.  

 

06 вересня 

07 листопада 

1833 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1579 Справа про призначення пенсії вдові секретаря 

Миколаївського міського магістрату 

Чайковській М.Ф. 

11 січня 

1833 р. 

23 лютого 

1834 р. 

14 ф/к м/ф 

1580 Справа про правильність накладання штрафу  

на одеського купця Палеолога Д. за невірне 

зазначення кількості відправленого краму 

 

27 жовтня 

грудень 

1833 р. 

 

26 ф/к м/ф 

1581 Листування міністра юстиції, новоросійського  

і бессарабського генерал-губернатора, 

одеського прокурора про створення Одеського 

міського словесного суду 

 

05 січня 

15 серпня 

1833 р. 

 

9 ф/к м/ф 

1582 Справа по розгляду скарги прапорщика Бокова 

Г.І. на рішення Тираспольського повітового 

суду у справі розділу землі с. Меланки 

 

06 жовтня 

15 грудня 

1833 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1583 Укази Херсонського губернського правління, 

листування губернського олександрійського  

й херсонського повітових землемірів  

про правила відмежування церковних земель, 

посилення службової дисципліни 

 

26 квітня 

1833 р. 

27 лютого 

1834 р. 

 

51 ф/к м/ф 

1584 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського, рапорти 

ольвіопольського повітового землеміра  

про відмежування землі титулярного радника 

Менщикова М.П., листування  

з Ольвіопольським повітовим судом про 

командирування писаря до повітового 

землеміра 

 

07 лютого 

1833 р. 

15 травня 

1834 р. 

 

19 ф/к м/ф 

1585 Справа про помилкове відправлення з 1-го у 8-й 

департамент Сенату діловодства з приводу 

земельної претензії тираспольського поміщика 

Жеребка В.І. 

 

16 січня 

15 березня 

1833 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1586 Рапорти губернського, єлисаветградського 

повітового землеміра про перевірку 

правильності розмежування землі с. Мала 

Врадіївка Ольвіопольського повіту між 

співвласниками 

 

22 березня 

28 березня 

1833 р. 

 

4 ф/к м/ф 
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1587 Місячні відомості, реєстри невиконаних справ 

ольвіопольського повітового землеміра  

за квітень-листопад 1833 року 

 

 21 ф/к м/ф 

1588 Листування губернського й ольвіопольського 

повітового землемірів про прибуття взимку  

до губернської креслярні, надання медичного 

свідоцтва, забезпечення новим мірним 

ланцюгом 

  

14 грудня 

1833 р. 

12 липня 

1834 р. 

28 ф/к м/ф 

1589 Укази Херсонського губернського правління, 

листування олександрійського повітового 

землеміра з губернським землеміром, 

Олександрійським повітовим судом  

про розмежування поміщицьких земель, 

забезпечення інструментами, 

прикомандирування солдатів інвалідної роти  

 

11 січня 

1833 р. 

12 липня 

1834 р. 

 

55 ф/к м/ф 

1590 Відомість про кількість і види невирішених 

справ по присутственних місцях Херсонської 

губернії за 1832 рік 

 

 2 ф/к м/ф 

1591 Приписи губернського землеміра 

олександрійському повітовому землеміру  

про надання звітності, дотримання службової 

дисципліни, порядок у діловодстві 

 

23 червня 

18 грудня 

1833 р. 

 

47 ф/к м/ф 

1592 Листування губернського й ольвіопольського 

повітового землемірів про буття депутатом  

від казни при генеральному межуванні землі 

Бузької Уланської дивізії в Ольвіопольському 

повіті 

 

29 жовтня 

25 грудня 

1833 р. 

 

10 ф/к м/ф 

1593 Документи (укази, купча кріпость, ревізька 

сказка, листування) про надання Херсонській 

казенній палаті відомостей про дачу сотника 

Самуся А.В. в Ольвіопольському повіті 

 

19 квітня 

06 листопада 

1833 р. 

 

23 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1816, 1818, 

1826, 1831 рр. 

1594 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорт Тираспольського повітового суду  

про розділ між спадкоємцями поручиці 

Рачевської Н.І. землі с. Антонівка 

Ольвіопольського повіту 

 

31 липня 

12 вересня 

1833 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1595 Документи (укази, листування, відкриті листи) 

про створення Ольвіопольської дорожньої 

комісії та збір відомостей про дороги, мости, 

гаті й переправи 

 

09 березня 

01 вересня 

1834 р. 

 

27 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1833 р. 

 

1596 Документи (укази, повістки, листування) про 

розмежування спірної землі між Миколаївською 

09 жовтня 

15 листопада 

40 ф/к м/ф 
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церквою та громадою с. Станіслав 

Херсонського повіту 

 

1834 р. 

 

1597 Указ Херсонського губернського правління, 

листування губернського, ольвіопольського 

повітового землемірів, нижнього земського суду 

про відмежування землі колезької реєстраторші 

Кульчицької Г.М. з с. Бонківка 

Ольвіопольського повіту 

 

10 квітня 

01 серпня 

1834 р. 

 

37 ф/к м/ф 

1598 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського, рапорти 

ольвіопольського повітового землеміра  

про огляд місця для влаштування шинка  

в маєтку поміщиків Шебек в с. Любомирка 

Ольвіопольського повіту 

 

06 жовтня 

1834 р. 

11 січня 

1835 р. 

 

 

20 ф/к м/ф 

1599 Документи (укази, клопотання, купчі кріпості, 

листування) про розмежування між поміщиками 

Меліантами спадкової землі в Ананьївському 

повіті 

 

12 лютого 

1835 р. 

18 червня 

1855 р. 

 

72 ф/к м/ф 

1600 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра 

тираспольському повітовому землеміру про 

межування поміщицьких земель 

Тираспольського повіту, своєчасне прибуття  

до губернської креслярні, забезпечення 

землемірними інструментами 

 

20 грудня 

1833 р. 

11 грудня 

1834 р. 

 

75 ф/к м/ф 

1601 справа знята з обліку 

 

   

1602 Справа по звинуваченню чиновників 

Херсонської палати цивільного суду  

у надмірному покаранні кріпосної дівчини 

Даревєвої Ф.П. за поховання 

незаконнонародженого немовляти 

 

16 квітня 

1834 р. 

20 червня 

1836 р. 

 

82 ф/к м/ф 

1603 Укази Херсонського губернського правління, 

надіслані до відома  

 

21 грудня 

1834 р. 

19 липня 

1835 р. 

33 ф/к м/ф 

1604 Припис губернського землеміра, рапорт 

ананьївського повітового землеміра про 

копіювання затвердженого імператором плану 

м. Бобринець 

 

10 жовтня 

1834 р. 

07 лютого 

1835 р. 

 

3 ф/к м/ф 

1605 Укази Сенату, Державної Ради, Херсонського 

губернського правління, надіслані до відома 

 

05 січня 

18 грудня 

1834 р. 

 

161 ф/к м/ф 
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1606 Укази херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра 

олександрійському повітовому землеміру про 

межування поміщицьких земель, дотримання 

службової дисципліни, надання пояснень  

по скаргах землевласників 

 

13 березня 

24 грудня 

1834 р. 

72 ф/к м/ф 

1607 Документи (укази, заповіти, листування)  

про розмежування поміщицьких земель, 

будівництво кам’яних мостів  

у Тираспольському повіті, розбивку земель міст 

Григоріополь і Херсон на ділянки 

 

12 лютого 

11 грудня 

1834 р. 

 

54 ф/к м/ф 

1608 Указ Херсонського губернського правління  

про відведення землі князю Мурузі К.  

в Ольвіопольському повіт; звіт про роботу 

ольвіопольського повітового землеміра  

за 1834 рік 

 

28 вересня 

06 листопада 

1834 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1609 Документи (укази, абриси, листування) про 

розбивку приміської землі м. Херсон  

на десятинні ділянки, відведення додаткової 

землі Миколаївській церкві с. Станіслав, 

відмежування землі колезького реєстратора 

Тройницького В.У. при с. Михайлівка 

Херсонського повіту 

 

12 лютого 

1834 р. 

17 серпня 

1847 р. 

 

56 ф/к м/ф 

1610 Відомості ольвіопольського повітового 

землеміра про виконані й невиконані справи  

за 1833 рік, листування його з губернським 

землеміром про звільнення з посади  

та завершення справ 

 

26 січня 

1834 р. 

25 лютого 

1835 р. 

 

38 ф/к м/ф 

1611 Книга реєстрації вхідної кореспонденції 

херсонського повітового землеміра за 1834 рік, 

листування його з губернським землеміром про 

надання підвід для проїзду територією повіту 

 

03 січня 

24 листопада 

1834 р. 

 

31 ф/к м/ф 

1612 Указ херсонського губернського правління, 

рапорти, листування херсонського повітового 

землеміра з губернською й повітовою 

дорожніми комісіями про перевірку стану доріг 

і мостів, покарання херсонського міського 

голови за відмову дати підводи для проїзду 

 

25 травня 

1834 р. 

10 лютого 

1841 р. 

 

38 ф/к м/ф 

1613 План роботи на 1834 рік, місячні відомості  

про роботу ольвіопольського повітового 

землеміра за травень-серпень 1834 року 

 

16 квітня 

01 вересня 

1834 р. 

 

19 ф/к м/ф 

1614 Місячні відомості про роботу херсонського 

повітового землеміра за червень-грудень  

22 квітня 

1834 р. 

27 ф/к м/ф 
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1834 року, листування його з землеміром 

Межової канцелярії про межування 

поміщицького с. Марківка Одеського повіту 

 

02 січня 

1835 р. 

1615 Особова справа ананьївського повітового 

землеміра Коропачинського З.А. 

12 травня 

1834 р. 

14 березня 

1847 р. 

47 ф/к м/ф  

є документ за 

1815 р. 

 

1616 Справа про усунення недоліків у роботі 

Одеської міської поліції 

16 липня 

04 січня 

1834 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1617 Справа по розгляду скарги лікаря 

Чорноморського флоту Врачка М.І. на 

повільність розслідування зловживань, 

допущених при переселенні бобилецьких селян 

у Новоросійський край 

 

11 січня 

27 квітня 

1834 р. 

 

10 ф/к м/ф 

1618 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського, рапорти повітових 

землемірів про поновлення меж казенних сіл 

Валегоцулове, Гандрабури, Гольм 

Ананьївського повіту 

 

10 серпня 

1834 р. 

19 березня 

1836 р. 

 

10 ф/к м/ф 

1619 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра  

про поновлення меж казенних сіл Слободзея  

і Суклія Тираспольського повіту 

 

11 травня 

1834 р. 

24 квітня 

1838 р. 

5 ф/к м/ф 

1620 Документи (клопотання, укази, листування)  

про відмежування землі поміщикам 

Тимошевським М.Ф. і Ф.Ф. з дачі поміщиків 

Мартиновських в Ольвіопольському повіті 

 

19 квітня 

1833 р. 

08 січня 

1835 р. 

 

13 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1832 р. 

1621 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування губернського землеміра 

креслярні з Херсонським приказом 

громадського піклування про відмежування 

землі колезького секретаря Лозовича М.  

для продажу за борги 

 

16 березня 

05 травня 

1834 р. 

13 ф/к м/ф 

1622 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського й тираспольського 

повітового землемірів про призупинення 

поновлення меж казенного с. Гольм у зв’язку  

з виявленими невідповідностями в планах 

 

27 квітня 

17 грудня 

1834 р. 

10 ф/к м/ф 

1623 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

губернського землеміра, рапорти 

ольвіопольського повітового землеміра  

про вказання підряднику місць  

26 липня 

23 серпня 

1834 р. 

5 ф/к м/ф 
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для встановлення верстових стовпів по новій 

поштовій дорозі через м. Бобринець  

 

1624 Справа про виключення з формулярних списків 

чиновників Херсонської палати карного суду 

відомостей про догани 

 

09 січня 

17 травня 

1834 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1625 Справа про перегляд вироку одеського 

міщанина Ясновенка І.О., покараного  

за крадіжку волів у поміщика Княжевича М. 

 

18 червня 

03 серпня 

1834 р. 

 

20 ф/к м/ф 

1626 Справа про надання Херсонській міській поліції 

матеріалів на арештанта Вінницького Ф.  

 

червень 

27 липня 

1834 р. 

4 ф/к м/ф 

1627 Справа про призначення покарання одеським 

м’ясникам Карякіну І. й Горяїнову Я.  

за обвішування покупців 

 

28 листопада 

29 грудня 

1834 р. 

9 ф/к м/ф 

1628 Справа про встановлення платників по закладах 

на отримання винного відкупу по м. Бобринець 

та навколишніх селах  

 

09 листопада 

1834 р. 

16 лютого 

1835 р. 

 

61 ф/к м/ф 

1629 Справа про призначення пенсії вдові 

колишнього ольвіопольського повітового 

стряпчого Чепельовській П.Є. 

 

30 січня 

07 травня 

1834 р. 

12 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1825, 1828, 

1831 рр. 

 

1630 Справа про можливість перегляду рішення 

щодо висилки за кордон австрійськопідданого 

Хитровського Г.М. 

 

16 лютого 

29 травня 

1834 р. 

7 ф/к м/ф 

1631 Справа про винесення зауваження 

херсонському цивільному губернатору 

Ганскау Я.Ф. за неправильне допущення ряду 

чиновників до дворянських виборів 

 

14 грудня 

1833 р. 

23 лютого 

1834 р. 

15 ф/к м/ф 

1632 Справа про виявлення канцелярської помилки  

у написанні прізвища тираспольського 

арештанта Мельниченка С. 

 

24 лютого 

03 травня 

1834 р. 

5 ф/к м/ф 

1633 Справа про передачу на розгляд начальника 

Головного Імператорського штабу справи  

про незаконне вінчання миколаївського 

міщанина Татаринова м. з дочкою військового 

поселянина-інваліда 

 

14 березня 

06 квітня 

1834 р. 

7 ф/к м/ф 

1634 Справа по розгляду скарги херсонської міщанки 

Кричевської м. на безпідставне засудження 

Херсонською палатою карного суду її чоловіка 

Кричевського Я. 

23 лютого 

13 квітня 

1834 р. 

6 ф/к м/ф 
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1635 Справа по розслідуванню зловживань при 

розподілі грошової допомоги постраждалим  

від пожежі у м. Тирасполі в 1818 році 

 

14 березня 

1834 р. 

10 листопада 

1836 р. 

24 ф/к м/ф 

1636 Рапорти, відомості про роботу ананьївського 

повітового землеміра за 1835 рік, його 

листування з Херсонським губернським 

правлінням і губернським землеміром  

про бажання звільнитися через хворобу 

 

01 квітня 

1835 р. 

29 січня 

1836 р. 

12 ф/к м/ф 

1637 Припис губернського землеміра 

олександрійському повітовому землеміру  

про покладання на нього додатково справ  

по Ананьївському повіту 

 

21 жовтня 

1835 р. 

3 ф/к м/ф 

1638 Документи (укази, списки, листування) про 

вимірювання відстаней між поміщицькими 

селами й шинками та пунктами казенного 

шинкового відкупу по Олександрійському  

і Херсонському повітах  

 

27 жовтня 

1835 р. 

22 січня 

1837 р. 

29 ф/к м/ф 

1639 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи в.о. губернського землеміра про 

складання плану м. Ананьїв для Військово-

топографічного депо 

 

28 червня 

07 жовтня 

1835 р. 

11 ф/к м/ф 

1640 Листування ананьївського повітового землеміра 

з губернським землеміром, Ананьївським 

земським судом, Балтською поліцією про 

складання плану м. Ананьїв та збір статистико-

економічних відомостей для нього 

 

28 січня 

12 червня 

1835 р. 

24 ф/к м/ф 

1641 Відомості про зміни у землеволодіннях по 

Ананьївськму повіту після генерального 

межування, листування повітового землеміра  

з губернським землеміром і Ананьївським 

нижнім земським судом про їх складання 

 

02 вересня 

1835 р. 

05 березня 

1836 р. 

22 ф/к м/ф 

1642 Припис губернського землеміра, рапорт 

ананьївського повітового землеміра  

про поновлення меж казенної оброчної ділянки 

№ 74 

 

04 вересня 

06 жовтня 

1835 р. 

4 ф/к м/ф 

1643 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про дотримання 

службової дисципліни й надання звітності;  

план роботи херсонського повітового землеміра 

на 1835 рік 

 

02 квітня 

20 грудня 

1835 рік 

31 ф/к м/ф 
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1644 Укази Херсонської казенної палати 

Херсонському повітовому казначейству  

про стягнення гербових зборів та недоїмок 

 

03 грудня 

23 грудня 

1835 р. 

56 ф/к м/ф 

1645 Документи (укази, заяви, листування)  

про розмежування поміщицьких земель  

у Тираспольському повіті; план роботи 

тираспольського повітового землеміра  

на 1835 рік 

 

01 лютого 

30 листопада 

1835 р. 

69 ф/к м/ф 

1646 Розносна книга херсонського повітового 

землеміра за 1835 рік; план його роботи  

на 1836 рік, листування з губернським 

землеміром про надання звітності 

 

1835 р. 

23 квітня 

1836 р. 

26 ф/к м/ф 

1647 Реєстр вихідних документів, розносна книга 

тираспольського повітового землеміра  

за 1835 рік; листування з губернським 

землеміром про надання звітності; відомості про 

чисельність і склад населення м. Дубоссари 

 

08 травня 

1935 р. 

15 грудня 

1836 р. 

58 ф/к м/ф 

1648 Документи (укази, купча кріпость, листування) 

про розмежування між спадкоємцями Коцакі 

(Кочакія) К.І. землі с. Аджиголь Одеського 

повіту 

 

10 січня 

1833 р. 

28 березня 

1849 р. 

57 ф/к м/ф 

1649 Відомість про роботу олександрійського 

повітового землеміра за останній тиждень 

листопада 1835 року 

 

 3 ф/к м/ф 

1650 Листування губернського, повітових землемірів, 

командирів Херсонського внутрішнього 

гарнізонного батальйону і повітових інвалідних 

команд про прикомандирування рядових  

до повітових землемірів 

 

31 березня 

1834 р. 

28 січня 

1836 р. 

29 ф/к м/ф 

1651 Справа по розгляду протесту Херсонського 

губернського прокурора з приводу незаконного 

покладання нагляду за ремонтом 

Тираспольської в’язниці на повітового 

стряпчого 

 

08 грудня 

1835 р. 

14 квітня 

1836 р. 

5 ф/к м/ф 

1652 Справа по розслідуванню конфлікту  

в болгарській громаді м. Аккерман 

Бессарабської області 

23 грудня 

1834 р. 

17 квітня 

1835 р. 

 

16 ф/к м/ф 

1653 Справа про накладення штрафу на членів 

Херсонського приказу громадського піклування 

за порушення при наданні кредиту купцю 

Бикову 

05 листопада 

1835 р. 

29 лютого 

1836 р. 

41 ф/к м/ф 
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1654 Справа про зняття догани з секретаря Одеського 

городового магістрату Каліо 

10 вересня 

1835 р. 

 грудень  

1836 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1655 Справа про накладення штрафу на членів 

Одеського приказу громадського піклування  

за допущення крадіжки гральних карт 

29 жовтня 

1835 р. 

15 лютого 

1836 р.  

 

16 ф/к м/ф 

1656 Справа по розслідуванню крадіжки вина  

з шинка поміщицького с. Крамарева Балка 

Херсонського повіту 

18 квітня 

05 травня 

1835 р. 

 

12 ф/к м/ф 

1657 Указ Херсонського губернського правління, 

листування губернського і повітових землемірів 

про поновлення меж землі казенних сіл 

Ананьївської волості Ананьївського повіту, 

межі між м. Ананьїв та поміщицьким 

с. Михайлівка Шишкіної Г.К. 

 

25 червня 

1835 р. 

01 серпня 

1836 р. 

18 ф/к м/ф 

1658 Указ Херсонського губернського правління, 

листування губернського і повітових землемірів 

про поновлення меж землі казенних сіл 

Ананьївської і Липецької волостей 

Ананьївського повіту 

 

11 жовтня 

1835 р. 

16 червня 

1836 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1659 Указ Херсонського губернського правління, 

купча кріпость, рапорти землемірів про 

відмежування землі титулярного радника 

Степанова К.С. в Одеському повіті 

08 жовтня 

1835 р. 

23 травня 

1838 р. 

 

7 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1831 р. 

1660 Листування губернського і херсонського 

повітового землемірів  про копіювання 

губернської карти, перевірку поміщицьких 

земельних відводів, проведення поштового 

тракту Берислав-Катеринослав, абрис тракту 

 

18 лютого 

05 серпня 

1835 р. 

 

 

48 ф/к м/ф 

1661 Рапорти, відомості про роботу херсонського 

повітового землеміра за квітень 1835 року -  

січень 1836 року 

 

 28 ф/к м/ф 

1662 Листування губернського і аньївського 

повітового землемірів про конфлікт останнього 

з землеміром креслярні 

 

03 лютого 

07 грудня 

1835 р. 

4 ф/к м/ф 

1663 Справа про встановлення дворянського 

походження Красинова Є.О. 

05 червня 

16 липня 

1835 р. 

 

7 ф/к м/ф 
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1664 Укази Межового департаменту Сенату, 

Херсонського губернського правління, приписи 

губернського землеміра про призначення, 

виплату жалування та переміщення 

олександрійського повітового землеміра 

Журавльова І. 

 

03 червня 

1835 р. 

29 липня 

1841 р. 

32 ф/к м/ф 

1665 Листування ананьївського повітового землеміра 

з Ананьївською поштовою конторою  

і повітовим земським виконавцем про 

отримання посилки 

 

10 липня 

09 жовтня 

1835 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1666 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра ананьївському 

повітовому землеміру про підготовку до роботи 

в польовий сезон, відмежування землі церквам 

 

02 квітня 

03 грудня 

1835 р. 

 

18 ф/к м/ф 

1667 Листування губернського і ананьївського 

повітового землемірів про невиконання  

останнім службових завдань 

07 вересня 

08 жовтня 

1835 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1668 Рапорти, відомості про роботу херсонського 

повітового землеміра за квітень-грудень 

1836 року 

 

 32 ф/к м/ф 

1669 Укази Херсонського губернського правління, 

надіслані до відома 

 

14 січня  

18 грудня 

1836 р. 

 

33 ф/к м/ф 

1670 Реєстр вихідної кореспонденції 

олександрійського повітового землеміра  

за 1836 рік 

 

 101 ф/к м/ф 

1671 Циркуляр міністра держмайна, листування 

губернського й олександрійського повітових 

землемірів з Херсонською палатою держмайна 

про прядок виклику на межування понятих  

із казенних сіл; розносна книга 

олександрійського повітового землеміра  

за 1836 рік 

 

07 січня 

1836 р. 

28 серпня 

1840 р. 

31 ф/к м/ф 

1672 Опис завершених справ Херсонської 

губернської посередницької комісії (по 

спеціальному межуванню) за 1836-1860 роки 

 

 17 ф/к м/ф 

1673 Укази Херсонського губернського правління, 

рапорти, листування херсонського повітового 

землеміра з командиром Херсонського 

внутрішнього гарнізонного батальйону про 

прикомандирування солдатів для допомоги  

в польових межових роботах 

15 лютого 

1836 р. 

21 лютого 

1837 р. 

33 ф/к м/ф 
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1674 Справа по розгляду скарги ротмістра 

Аникеєва І.О. на волокиту в діяльності  

Бобринецьких повітового і земського судів 

11 жовтня 

1836 р. 

24 вересня 

1837 р. 

 

19 ф/к м/ф 

1675 План і звіт олександрійського повітового 

землеміра за 1836 рік, листування його  

з губернським землеміром про складання плану 

м. Ананьїв 

20 березня 

1836 р. 

01 січня 

1837 р. 

 

27 ф/к м/ф 

1676 Укази Херсонського губернського правління, 

листування тираспольського повітового 

землеміра з губернським землеміром, 

тираспольським і ананьївським предводителем 

дворянства і окружним судом про 

розмежування спільних дач у Тираспольському 

повіті; план роботи повітового землеміра  

на 1836 рік 

 

12 березня 

08 грудня 

1836 р. 

68 ф/к м/ф 

1677 Справа про прискорення розгляду 6-м судовим 

департаментом Сенату судових справ в’язнів 

Одеського тюремного замку 

червень 

1836 р. 

29 січня 

1837 р. 

 

16 ф/к м/ф 

1678 Записка зі справи про заборгованість дійсного 

статського радника Кочубея С. перед колезьким 

реєстратором Соколовським І.Й. за проданих 

кріпосних 

 

[20] травня 

1836 р. 

17 ф/к м/ф 

1679 Записка зі справи про відсудження в казенне 

відомство плавнів при с. Тягинка Херсонськоо 

повіту спадкоємців Енгельгардта В.В. 

 

[24] липня 

1836 р. 

7 ф/к м/ф 

1680 Справа по апеляції князя Хункалова А.-Б. на 

відібрання частини його землі на п-ві Чонгар 

Дніпровського повіту у казенне відомство 

08 червня 

05 серпня 

1836 р. 

 

15 ф/к м/ф 

1681 Справа по з'ясуванню легітимності відведення 

землі майору Вольховському  

в Єлисаветградському повіті в 1816 році 

22 квітня 

23 серпня 

1836 р. 

 

40 ф/к м/ф 

1682 Справа про стягнення грошей з одеських греків 

Палеолога В.і Хальяно К. на користь одеського 

купця Манеса І. і ніжинського грека 

Пападопуло К. 

12 вересня 

1836 р. 

19 березня 

1838 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1683 Справа по розслідуванню невиконання указів 

Сенату по судових справах у Херсонській 

губернії 

 

05 вересня 

03 листопада 

1836 р. 

10 ф/к м/ф 
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 вичитано по сю пору    

1684 Справа по розгляду скарги олешківського 

міщанина Цуфцера З.Я. на незаконне взяття 

міською єврейською громадою його сина  

в рекрути 

 

січень 

04 червня 

1836 р. 

8 ф/к м/ф 

1685 Справа про відсудження в казенне відомство 

плавнів при с. Рибальче Дніпровського повіту 

барона Штігліца М.І. 

11 березня 

1836 р. 

29 червня 

1837 р. 

 

19 ф/к м/ф 

1686 Укази Херсонського губернського правління, 

листування губернського і херсонського 

повітового землемірів про відмежування землі 

губернського реєстратора Кабузана А.Г.  

у Херсонському повіті 

 

05 травня 

1836 р. 

16 липня 

1837 р. 

9 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1833 р. 

1687 Справа по апеляції ризького міщанина Попова 

Д.М. на помилкове звинувачення його сина  

у крадіжці грошей в одеського купця 

Крамарєва М. 

 

07 серпня 

1836 р. 

22 лютого  

1837 р. 

24 ф/к м/ф 

1688 Справа про видачу жалування письмоводителю 

прокурора Одеського градоначальства та при 

рівняння його за розміром оплати праці до 

письмоводителів губернських прокурорів  

 

07 грудня 

31 грудня 

1836 р. 

9 ф/к м/ф 

1689 Справа по звинуваченню шляхтича 

Сологуба Г.В. у крадіжці волів 

23 вересня 

22 грудня 

1836 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1690 Листування новоросійського і бессарабського 

генерал-губернатора з міністром юстиції  

про дозвіл включити надвірного радника 

Тимковського до складу комітету по 

будівництву богаділень у Херсоні 

 

31 липня 

25 серпня 

1836 р. 

3 ф/к м/ф 

1691 Справа по звинуваченню шляхтича 

Квятковського І. у видачі фальшивих 

посвідчень кріпосним поміщика 

Пржевалинського Т.Х.  

 

23 вересня 

23 грудня 

1836 р. 

13 ф/к м/ф 

1692 Справа про присвоєння групі одеських купців 

звання почесних громадян 

06 липня 

22 липня 

1836 р. 

 

17 ф/к м/ф 

1693 Справа про видачу полковниці Шумовській К.В. 

залікової квитанції за забраного в рекрути 

кріпосного  

 

липень 

19 грудня 

1836 р. 

6 ф/к м/ф 

1694 Справа по розгляду скарги колезького асесора 17 січня 15 ф/к м/ф 
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Яцика З.П. на бездіяльність присутственних  

місць стосовно стягнення боргу з капітана 

Левшина 

 

15 грудня 

1836 р. 

1695 Документи (укази, відомості, листування) про 

планування роботи повітових землемірів, 

витрачення канцелярських матеріалів, 

прикомандирування солдатів для допомоги в 

польових межових роботах, видачу відкритих 

листів на проїзд 

 

01 січня 

31 грудня 

1836 р. 

139 ф/к м/ф 

1696 Справа про заохочення радника комерції 

Фейгіна за знищення незаконних шинків  

у поміщицьких селах Тираспольського повіту 

 

10 серпня 

18 грудня 

1836 р. 

19 ф/к м/ф 

1697 Справа по звинуваченню херсонських міщан 

Кулакова і Ліщинського у махінаціях  

при постачанні медикаментів в м. Георгіївськ  

 

20 жовтня 

1836 р. 

19 грудня 

1839 р. 

 

23 ф/к м/ф 

1698 Справа про продаж маєтку дворянина 

Масленикова за борг колезькому раднику 

Шпіру О.О. 

 

30 квітня 

1836 р. 

травень 

1837 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1699 Укази Херсонського губернського правління, 

листування губернського землеміра  

з повітовими землемірами та землемірами 

Межової канцелярії відрізку частини землі 

військового села Володимирівка поміщицькому 

селу Сергіївка, відрізку дніпровських плавнів з 

дач поміщицьких сіл Херсонського повіту  

у казенне відомство 

 

05 травня 

31 грудня 

1836 р. 

47 ф/к м/ф 

1700 Справа по апеляції солдатки Бондирєвої П.  

на відмову Херсонської палати карного суду 

компенсувати їй вкрадені гроші 

 

13 листопада 

24 грудня 

1836 р. 

5 ф/к м/ф 

1701 Справа по розгляду скарги відставного 

поручика Грудзинського Д. на видачу йому 

несхвального атестату й подальше звільнення з 

Українського уланського полку 

 

01 вересня 

1836 р. 

06 липня 

1837 р. 

10 ф/к м/ф 

1702 Записка зі справи про звинувачення штаб-

ротмістра Нікори Т. у незаконному продажу 

горілки в його селі Нове Херсонського повіту 

 

19 січня 

1837 р. 

23 ф/к м/ф 

1703 Справа по звинуваченню дячка Миколаївської 

церкви с. Пасицель Тираспольського повіту  

в крадіжці церковних речей 

 

13 лютого 

28 травня 

1836 р. 

10 ф/к м/ф 
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1704 Справа по розгляду клопотання відставного 

члена Фоедосійської портової митниці 

Калінеску М. про видачу йому жалування за 

період перебування під слідством 

 

26 лютого 

16 червня 

1836 р 

6 ф/к м/ф 

1705 Справа за грошовим позовом купця 

Вознесенського П.Т. до підполковника 

Кузнєцова Г.П. за захоплення частини землі 

с. Нововознесенське Ананьївського повіту 

 

02 жовтня 

1836 р. 

13 серпня 

1837 р. 

10 ф/к м/ф 

1706 Справа про самовідвід обер-прокурора 8-го 

департаменту Сенату від розгляду земельної 

суперечки співвласників с. Царедарівка 

Ананьївського повіту Гадомської М.А.  

та Ожигова Ф.С. 

 

20 серпня 

14 листопада 

1836 р. 

5 ф/к м/ф 

1707 Справа про покриття з держбюджету коштів, 

переплачених купцю Шафріну за постачання 

конопель для Херсонського канатного заводу  

в 1826 році 

 

28 липня 

26 серпня 

1836 р.  

6 ф/к м/ф 

1708 Справа про списання за неплатоспроможністю 

недоїмки за шинковий відкуп у Слов'яно-

сербському повіті зі станс-капітана 

Кардосисоєва 

 

20 травня 

26 вересня 

1836 р. 

15 ф/к м/ф 

1709 Документи (укази, реєстр, листування)  

про відмежування землі сільським церквам 

Тираспольського повіту 

  

01 грудня 

1823 р. 

18 квітня 

1828 р. 

 

30 ф/к м/ф 

1710 Документи (укази, відомості, листування) про 

складання губернської карти, вимірювання 

відстаней між населеними пунктами на різних 

дорогах; план частини Бобринецького повіту  

з позначенням існуючої і проектованої етапної 

дороги Бобринець-Ольвіополь 

 

24 березня 

03 грудня 

1836 р. 

31 ф/к м/ф 

1711 Указ Херсонського губернського правління, 

листування губернського й херсонського 

повітових землемірів з Херсонською міською 

поліцією про розмежування о-ва Маслів 

 

20 липня 

1834 р. 

03 березня 

1836 р. 

15 ф/к м/ф 

1712 Документи (план польовий журнал, листування) 

про вимірювання відстані від шинка Захар'євих 

до казенного Єреміївка Бобринецького повіту 

 

07 липня 

26 липня 

1837 р. 

6 ф/к м/ф 

1713 Приписи губернського землеміра про своєчасне 

надання звітності; місячні звіти херсонського 

повітового землеміра за липень-грудень 

1837 року; листування губернського землеміра  

09 січня 

18 грудня 

1837 р. 

45 ф/к м/ф 
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з командиром Херсонського внутрішнього 

гарнізонного батальйону про 

прикомандирування солдатів для допомоги  

в польовій межовій роботі 

 

1714 Документи (укази, обриси, листування)  

про розмежування поміщицьких земель  

у Херсонському повіті 

 

13 травня 

1837 р. 

21 лютого 

1847 р. 

 

56 ф/к м/ф 

1715 Справа про порушення в Одеському 

комерційному суді процедури засвідчення 

купчої кріпості на судно, придбане російсько-

підданим за кордоном 

 

05 липня 

1837 р. 

08 травня 

1839 р. 

25 ф/к м/ф 

1716 Приписи губернського землеміра Херсонському 

повітовому землеміру про посилення старання 

по службі; план роботи херсонського повітового 

землеміра на 1837 рік; його повістки поміщикам 

на буття при вимірюванні відстані  

від с. Красногірка до трактиру поручика 

Добровольського В.С. при с. Зелене 

Херсонського повіту 

 

19 січня 

1837 р. 

13 січня 

1838 р. 

35 ф/к м/ф 

1717 Справа по звинуваченню групи миколаївських 

купців і міщан у крадіжці та спробі продажу 

адміралтейського заліза 

 

1831 р. 41 ф/к м/ф 

1718 Документи (план, польовий журнал, 

листування) про вимірювання відстані  

від шинка Ставровича до казенного 

с. Миколаївка Бобринецького повіту 

 

07 липня 

26 липня 

1837 р. 

6 ф/к м/ф 

1719 Документи (план, польовий журнал, 

листування) про вимірювання відстані  

від шинка Крушевих до казенного с. Інгульське 

Бобринецького повіту 

 

17 червня 

05 серпня 

1837 р. 

7 ф/к м/ф 

1720 Справа за позовом майора Дерибаса Ф.М.  

до кураторів його боржника одеського купця 

Вальба 

 

23 лютого 

1837 р. 

28 березня 

1838 р. 

 

50 ф/к м/ф 

1721 Справа про зняття догани з секретаря 

Херсонської палати цивільного суду Старова Д. 

 

22 березня 

1837 р. 

18 січня 

1838 р. 

 

12 ф/к м/ф 

1722 Справа по розгляду скарги херсонського 

міщанина Авілова О. на рішення 8-го 

Департаменту Сенату закрити його грошовий 

29 жовтня 

1837 р. 

21 січня 

22 ф/к м/ф 
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позов до купців Танелових 

 

1838 р. 

1723 Справа про накладення штрафу на членів 

Одеського комерційного суду за незаконний 

переказ стягнених грошей в комерційний банк 

замість приказу громадського піклування 

 

07 липня 

1837 р. 

15 березня 

1838 р. 

7 ф/к м/ф 

1724 Справа за позовом колезького реєстратора 

М'ясникова-Красноглазова І.М. до титулярного 

радника Жуковського Я.Г. про нарахування 

надмірних відсотків на позику 

  

квітень- 

1837 р. 

03 вересеня 

9 ф/к м/ф 

1725 Справа за позовом братів Лясотовичів Й.В.  

і К.В. до камер-юнкера Шишка м. про 

повернення боргу 

 

09 січня 

1837 р. 

28 вересня 

1842 р. 

 

34 ф/к м/ф 

1726 Справа про відрядження інженера 

Чорноморського флоту для розслідування 

причин підтоплення млина поміщиків 

Греченкових в Олександрійському повіті 

 

01 березня 

27 квітня 

1837 р. 

18 ф/к м/ф 

1727 Справа по розгляду скарги губернського 

секретаря Сабіна Н.М. на дії Херсонської 

палати цивільного суду по встановленню його 

права власності на землю в Бобринецькому 

повіті 

 

16 лютого 

09 квітня 

1837 р.  

10 ф/к м/ф 

1728 Справа по розгляду скарги таємного радника 

Потоцького Л.С. на безпідставне закриття 

винного підвалу в його м-ку Северинівка 

Одеського повіту 

 

22 липня 

12 жовтня 

1837 р. 

79 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1806 р. 

1729 Справа про дозвіл Одеському комерційному 

суду використати залишки річних коштів  

на грошові нагороди своїм службовцям 

 

15 січня 

22 червня 

1837 р. 

15 ф/к м/ф 

1730 Справа по розгляду законності рішення 

Одеського комерційного суду стосовно 

погашення боргу купця-банкрута Бродського 

перед купецьким сином Басовим І.Ф. 

 

20 серпня  

1837 р. 

30 квітня 

1839 р. 

15 ф/к м/ф 

1731 Справа по розгляду клопотання підпоручиці 

Косогорової м. про повернення чоловіка, 

засланого до Сибіру за вбивство кріпачки 

 

22 грудня 

1837 р. 

09 травня 

1839 р. 

 

17 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1827 р. 

1732 Справа по розгляду оскарження таємним 

радником Уваровим С.С. грошового позову 

полковниці Морозової О.С. до спадкоємниць 

камергера Розумовського П.О. 

22 січня 

07 травня 

1837 р. 

27 ф/к м/ф 
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1733 Справа по розгляду скарги новогеоргіївського 

міщанина Афанасьєва О.Д. на рішення 

Херсонської палати цивільного суду у справі 

розділу його капіталу з братом 

 

10 жовтня 

1837 р. 

26 квітня 

1838 р. 

7 ф/к м/ф 

1734 Справа про накладення грошового стягнення на 

Херсонський приказ громадського піклування 

за неправильні дії при закладанні землі братів 

Достаничів М.С. і С.С. 

 

04 червня 

1837 р. 

02 грудня 

1840 р. 

22 ф/к м/ф 

1735 Укази Херсонського губернського правління, 

листування губернського і повітових землемірів 

про відмежування  землі дійсної статської 

радниці Куріс К. при хут. Яків Одеського повіту 

 

03 грудня 

1837 р. 

27 листопада 

1854 р. 

29 ф/к м/ф 

1736 Документи (купчі кріпості, план, листування) 

про відмежовування землі підполковниці 

Келеповської О.Я. з дачі с. Семенасте 

Бобринецького повіту 

 

23 липня 

19 листопада 

1837 р. 

29 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1809, 1815, 

1821, 1836 рр. 

1737 Справа по розгляду скарги підполковника 

Струкова П.А. на дії Херсонської палати 

цивільного суду по розділу його спадку з 

дійсною статською радницею Левшиною Є.Ф. 

 

12 листопада 

1837 р. 

25 лютого 

1838 р. 

31 ф/к м/ф 

1738 Справа по розгляду скарги майорші Липинської 

Є.Т. на дії Херсонської палати цивільного суду 

по розділу її спадку з підполковницею 

Зубовою Є.Т.  

 

20 березня 

07 травня 

1837 р. 

9 ф/к м/ф 

1739 Справа по спонуканню Херсонської палати 

карного суду до швидшого винесення вироку 

миколаївському становому приставу 

Лазаревичу А.  

 

24 серпня 

26 жовтня 

1837 р. 

9 ф/к м/ф 

1740 Справа по з'ясуванню легітимності відведення 

землі майору Вальховському  

в Єлисаветградському повіті в 1816 році 

 

12 липня 

15 вересня 

1837 р. 

19 ф/к м/ф 

1741 Справа по з'ясуванню порядку відносин між 

Одеським комерційним судом і прокурором 

Одеського градоначальства 

 

22 лютого 

1837 р. 

14 грудня 

1838 р. 

 

71 ф/к м/ф 

1742 Укази Херсонського губернського правління, 

листування губернського, олександрійського 

повітового землемірів, командирів інвалідних 

команд про прикомандирування солдатів  

до олександрійського повітового землеміра  

для допомоги в польових межових роботах 

08 лютого 

1837 р. 

29 червня 

1841 р. 

50 ф/к м/ф 
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1743 Справа про з'ясування порядку публічного 

продажу нерухомого майна за борги перед 

казною 

 

11 березня 

1837 р. 

13 листопада 

1839 р. 

 

25 ф/к м/ф 

1744 Справа по розгляду скарги колезької 

реєстраторші Комарницької А. на рішення  

8-го департаменту Сенату щодо викупу її землі  

при с. Ісаївка Ольвіопольського повіту 

 

26 березня 

01 травня 

1837 р. 

4 ф/к м/ф 

1745 Справа за протестом одеського прокурора на 

рішення Одеського комерційного суду про 

призначення повторних торгів на будинок 

дворянина Цибульського в Одесі, а не в 

столицях 

 

02 серпня 

11 серпня 

1837 р. 

5 ф/к м/ф 

1746 Справа по розгляду скарги одеського прокурора 

на прийняття Одеським комерційним судом 

скарги купця Герценштейна з висловом про 

некомпетентність прокурора 

 

24 червня 

30 липня 

1837 р. 

7 ф/к м/ф 

1747 Польові геодезичні журнали, листування 

олександрійського повітового землеміра  

з земським виконавцем, земським судом, 

командуванням округу військових поселень  

про вимірювання відстаней від поміщицьких 

шинків до військових сіл 

 

13 березня 

1837 р. 

20 травня 

1840 р. 

44 ф/к м/ф 

1748 Справа про пошук в архівах Сенату  

і Міністерства юстиції відомостей про 

обставини будівництва й освячення 

старообрядницької церкви в м. Миколаїв 

 

31 грудня 

1836 р. 

27 березня 

1837 р. 

13 ф/к м/ф 

1749 Справа по розгляду протесту херсонського 

губернського прокурора на рішення 

Херсонського приказу громадського піклування 

стосовно продажу з публічних торгів маєтку 

капітанші Загоровської 

 

26 березня 

28 червня 

1837 р 

12 ф/к м/ф 

1750 Справа про розділ спадку таємної радниці 

Бріскорн О.К. між її дітьми дійсною статською 

радницею Левшиною Є.Ф. і підполковником 

Струковим П.А. 

 

22 січня 

1837 р. 

15 квітня  

1838 р. 

23 ф/к м/ф 

1751 Справа по розгляду скарги колезького секретаря 

Домонтовича І.Я. на рішення Одеського 

повітового суду стосовно його біглого 

кріпосного Воробйова Ф.С. 

 

29 січня 

1837 р. 

30 квітня 

1838 р. 

14 ф/к м/ф 

1752 Справа про накладання штрафу на членів 10 травня  39 ф/к м/ф 
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Херсонського губернського правління про 

неправомірне заслання до Сибіру кріпосного 

Однолєтова М. 

 

13 листопада 

1837 р. 

1753 Справа про надання дозволу бобринецьким 

поміщикам Лазовим П.Г. і П.Ю. всиновити  

сина сусіднього поміщика Гертопана П. 

 

20 травня 

1837 р. 

28 липня 

1843 р. 

 

10 ф/к м/ф 

1754 Справа про заміну в’язню Одеського тюремного 

замку Гіппу І. тілесного покарання військовою 

службою 

 

10 вересня 

15 жовтня 

1837 р. 

3 ф/к м/ф 

1755 Справа по розшуку спадкової землі грека 

Пондікі К. поблизу м. Херсон 

 

15 лютого  

20 березня 

1837 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1756 Купча кріпость, указ Херсонського 

губернського правління, рапорт і припис 

губернського землеміра про відмежування землі 

дворянину Павловському М.М. при с. Велика 

Качурівка Ананьївського повіту 

 

09 лютого 

1837 р. 

14 квітня 

1838 р. 

8 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1834 р. 

1757 Справа по розгляду скарги дійсного статського 

радника Іванова Д.П. на рішення Тимчасової 

експедиції для вирішення справ колишнього 

Чорноморського департаменту описати його 

майно в забезпечення боргу одеського купця 

Бланка М. 

 

10 грудня 

1836 р. 

09 липня 

1837 р. 

17 ф/к м/ф 

1758 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорт і приписи губернського землеміра  

про відмежування землі священику 

Писаренку С. з дачі тираспольської поміщиці 

Долинської В. за борги 

  

13 квітня 

1837 р. 

14 квітня 

1838 р. 

5 ф/к м/ф 

1759 Документи (укази, польовий журнал, 

листування) про вимірювання відстаней  

від шинка поручика Добровольського В.С.  

при с. Зелене Херсонського повіту до 

найближчих шинкових закладів 

 

04 січня 

1837 р. 

22 грудня 

1838 р. 

65 ф/к м/ф 

1760 Повідомлення Межової канцелярії, указ 

Херсонського губернського правління про 

складання економічних приміток на ряд 

генерально обмежованих сіл Ольвіопільського 

повіту, листування повітового землеміра  

з Єлисаветградським духовним правлінням  

і благочинними церков військового поселення 

про збір потрібних відомостей про церкви 

  

27 січня 

16 травня 

1834 р. 

23 ф/к м/ф 
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1761 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

указ Херсонського губернського правління, 

листування губернського і повітових землемірів 

про проведення бечівників по берегах р. Дністер 

в Одеському і Тираспольському повітах 

 

28 жовтня 

1838 р. 

02 січня 

1843 р. 

73 ф/к м/ф 

1762 Укази Херсонського губернського правління, 

листування губернського і херсонського 

повітового землемірів про відмежування землі 

церковнослужителям з дачі казенного 

с. Качкарівка Херсонського повіту 

 

12 квітня 

1838 р. 

21 липня 

1839 р. 

33 ф/к м/ф 

1763 Укази Херсонського губернського правління, 

листування з землеміром креслярні та в.о. 

тираспольського повітового землеміра про 

відмежування землі дворянина Супруненка Г.  

в Ананьївському повіті 

 

22 березня 

1838 р. 

12 грудня 

1846 р. 

74 ф/к м/ф 

1764 Указ Херсонського губернського правління, 

листування землеміра з землеміром креслярні 

про відмежування землі полковника Мезіна  

і підполковника Каніщева І.С.  

у Тираспольському повіті 

  

16 вересня 

12 жовтня 

1838 р. 

6 ф/к м/ф 

1765 Приписи губернського землеміра 

олександрійському повітовому землеміру  

про взяття підвід під проїзд, своєчасне надання 

звітності, дотримання службової дисципліни 

 

18 грудня 

1837 р. 

11 жовтня 

1839 р. 

25 ф/к м/ф 

1766 Приписи губернського землеміра, відношення 

Олександрійського повітового і земського судів 

олександрійському повітовому землеміру  

про відмежування вигону м. Бобринець, 

вимірювання відстані від шинка колезької 

асесорші Зерваницької до військового  

села Красна Кам'янка  

 

06 червня 

1838 р. 

03 березня 

1841 р. 

16 ф/к м/ф 

1767 Указ Херсонського губернського правління, 

відношення духовних правлінь 

олександрійському повітовому землеміру  

про відмежування землі сільським церквам; 

приписи губернського землеміра про 

розмежування землі с. Артаківка Херсонського 

повіту між Мураховськими-Приказними 

 

03 грудня 

1835 р. 

22 квітня 

1841 р. 

29 ф/к м/ф 

1768 План роботи олександрійського повітового 

землеміра на 1838 рік; заяви поміщиків  

до Олександрійського земського суду  

про розмежування їх із сусідами 

 

04 лютого 

14 квітня 

1838 р. 

17 ф/к м/ф 

1769 Приписи губернського землеміра 31 грудня 24 ф/к м/ф 
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олександрійському повітовому землеміру  

про своєчасність надання звітності; звіти 

останнього за травень-листопад 1838 року 

 

1837 р. 

листопад  

1838 р. 

1770 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

листування губернського і повітових 

землемірів, Комісії по влаштуванню 

судноплавства по Дністру, Тираспольського 

окружного управління державного майна про 

проведення бечівників по берегах р. Дністер  

в Одеському і Тираспольському повітах 

  

06 листопада 

1838 р. 

січень 

1843 р. 

79 ф/к м/ф 

1771 Справа по розгляду звіту херсонського 

цивільного губернатора про вирішення справ  

у пресутственних місцях губернії за 1837 рік 

 

22 жовтня 

1838 р. 

травень  

1840 р. 

 

30 ф/к м/ф 

1772 Справа по звинуваченню херсонського 

губернського стряпчого у карних справах 

Савутіна З.І. та бобринецького повітового 

стряпчого у карних справах Писанки А.С.  

у хабарництві 

 

жовтень 

1838 р. 

03 листопада  

1839 р. 

88 ф/к м/ф 

1773 Справа про перейменування посади прокурора 

Одеського градоначальства в одеського 

прокурора 

 

15 січня 

19 травня 

1838 р. 

16 ф/к м/ф 

1774 Справа про стягнення недоїмок за оброчне 

утримання казенних плавнів між ріками Дніпро 

і Кінська в Херсонському повіті 

 

28 лютого 

31 березня 

1838 р. 

8 ф/к м/ф 

1775 Рапорти херсонського губернського прокурора 

міністру юстиції про карні злочини по губернії 

 

07 червня 

07 жовтня 

1838 р. 

 

9 ф/к м/ф 

1776 Справа про заборону зменшувати при закладах 

оціночну вартість застрахованих будівель  

 

06 червня 

17 червня 

1838 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1777 Справа про передачу з Міністерства юстиції  

в Міністерство внутрішніх справ клопотання 

надвірного радника Чернявського А. про 

виплату йому жалування за період оформлення 

документів про звільнення 

 

24 липня 

12 серпня 

1839 р. 

5 ф/к м/ф 

1778 Відомість про кількість і види невирішених 

справ по присутственних місцях Херсонської 

губернії за квітень 1839 року 

 

 3 ф/к м/ф 

1779 Справа про створення повітових 

присутственних місць у м. Ананьїв 

21 березня 

1839 р. 

54 ф/к м/ф 
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 20 вересня 

1840 р. 

 

1780 Справа по розгляду скарги ризького міщанина 

Попова Д.М. на рішення Одеського городового 

магістрату стосовно звинувачення його  

у крадіжці 

09 січня 

1839 р. 

02 вересня 

1840 р. 

 

21 ф/к м/ф 

1781 Справа по з’ясуванню обставин нагородження 

відзнакою ордену Святої Анни унтер-офіцера 

Прокоф’єва К., засудженого за допущення чуми 

в м. Одеса в 1837 році 

08 серпня 

1839 р. 

08 квітня 

1840 р. 

 

17 ф/к м/ф 

1782 Справа про нагородження миколаївського 

бургомістра Семененка медаллю і правом 

носити мундир у відставці 

 

19 травня 

12 листопада 

1839 р. 

6 ф/к м/ф 

1783 Справа по розгляду скарги міщанина  

Мармера Ш.Є. на зловживання міської влади  

й поліції м. Одеса 

грудень 

1838 р. 

26 липня 

1840 р. 

 

18 ф/к м/ф 

1784 Річна і місячні відомості про кількість судових 

справ на розгляді Одеського городового 

магістрату за 1839 рік 

 

 25 ф/к м/ф 

1785 Справа про призначення голови комісії  

по ревізії Херсонського губернського 

дворянського депутатського зібрання 

12 грудня 

1838 р. 

31 липня 

1839 р. 

 

20 ф/к м/ф 

1786 Справа по розгляду скарги титулярного радника 

Лепіхова І. на рішення Херсонського 

губернського правління стосовно його 

звільнення з Бобринецького земського суду 

 

03 грудня 

1838 р. 

27 липня 

1839 р. 

14 ф/к м/ф 

1787 Типове креслення будівництва доріг з алеями, 

листування олександрійського повітового 

землеміра з губернським землеміром про 

своєчасне надання звітності, зі становим 

приставом про обмір площі згорілого лісу 

поручика Пищевича 

 

04 жовтня 

1839 р. 

29 липня 

1841 р. 

24 ф/к м/ф 

1788 Документи (укази, купчі кріпості, листування) 

про надання Межовій канцелярії Сенату 

відомостей стосовно зміни власників сіл 

Вітязівка і Мар’янівка Бобринецького повіту 

(див. також № 1829) 

 

14 лютого 

19 квітня 

1841 р. 

32 ф/к м/ф 

1789 Рапорти херсонського губернського прокурора, 

одеського прокурора про події; відомості про 

13 вересня 

1813 р. 

33 ф/к м/ф 
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кількість і види невирішених справ по 

присутственних місцях Херсонської губернії  

за січень, березень, травень-червень 1839 року 

 

09 березня 

1854 р. 

1790 Приписи херсонського губернського землеміра, 

листування бобринецького повітового 

землеміра з земським виконавцем, 

Олександрійським військовим комітетом  

1-ї волості про вимірювання поштових доріг  

на території Бобринецького повіту 

 

16 вересня 

01 грудня 

1839 р. 

15 ф/к м/ф 

1791 Указ Херсонського губернського правління, 

припис губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про відмежування землі 

поміщиці Енгельман Є.Г. у Херсонському повіті  

 

17 січня 

26 червня 

1839 р. 

5 ф/к м/ф 

1792 Справа про впровадження в м. Григоріополь 

загальних правил проведення міських виборів 
Анотація: у справі містяться відомості про конфлікт 

між вірменською і молдавською громадами міста 

 

15 листопада 

1839 р. 

08 березня 

1840 р. 

47 ф/к м/ф 

1793 Справа по розгляду скарги підрядника 

Завацького Г.І. на махінації Одеського 

будівельного комітету з кошторисами  

на спорудження кам’яних сходів з бульвару  

до моря в м. Одеса 

 

24 лютого 

1839 р. 

13 квітня 

1840 р. 

47 ф/к м/ф 

1794 Справа по розгляду скарги підрядника 

Герценштейна Г. на порушення з боку 

Катеринославської губернської будівельної 

комісії при будівництві богаділень  

у м. Катеринослав 

 

21 грудня 

1838 р. 

січень  

1839 р. 

20 ф/к м/ф 

1795 Справа про надання дозволу одеським 

бургомістрам Карталишеву В.І. і 

Харламову В.М. носити мундири поза службою 

 

31 березня 

26 вересня 

1839 р. 

15 ф/к м/ф 

1796 Справа про зарахування наглядача Тягинської  

та Інгульської поштових станцій 

Глушановського З.Г. до дворянського стану 

 

04 лютого 

09 червня 

1839 р. 

7 ф/к м/ф 

1797 справа передана до іншого фонду 

 

   

1798 Листування губернського землеміра з 

Херсонським губернським правлінням, 

особливим землеміром креслярні про 

відмежування землі колезькій реєстраторші 

Підгаєцькій А. в Тираспольському повіті 

 

02 травня 

1839 р. 

05 грудня 

1848 р. 

7 ф/к м/ф 

1799 Лисчтування херсонського повітового 

землеміра з губернським і бобринецьким 

повітовим землемірами про передачу справ по 

04 липня 

08 вересня 

1839 р. 

9 ф/к м/ф 
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Бобринецькому повіту; опис переданих справ 

 

1800 Приписи херсонського губернського землеміра 

олександрійському повітовому землеміру  

про посилення службової дисципліни, передачу 

справ по Бобринецькому повіту 

новопризначеному повітовому землеміру; опис 

переданих справ 

 

10 січня 

04 грудня 

1839 р. 

28 ф/к м/ф 

1801 Справа про розслідування розтрати 

чиновниками Ольвіопольського нижнього 

земського суду грошей, виплачених  

3-м Бузьким уланським полком за передачу 

млина поміщиків Мартиновських у власність 

військового поселення 

 

02 липня 

1839 р. 

23 липня 

1848 р. 

179 ф/к м/ф 

1802 Справа про розслідування замежування 

Катеринославською межовою конторою 

казенних корабельних лісів в дачі поміщиків 

Ольвіопольського і Тираспольського повітів 

 

13 серпня 

12 жовтня 

1839 р. 

86 ф/к м/ф 

1803 Справа по розгляду скарги тираспольського 

купця Зубкова м. на повільне розслідування 

зловживань чиновників Тираспольської міської 

думи при розподілі грошової позички 

постраждалим від пожежі 

 

25 січня 

12 вересня 

1839 р. 

16 ф/к м/ф 

1804 Справа про пришвидшення подачі відповідей  

на запит Херсонського губернського правління 

до губернських правлінь Російської імперії 

стосовно нерухомого майна відставного 

чиновника Малами Я.З. 

 

27 липня 

1839 р. 

12 січня 

1840 р. 

8 ф/к м/ф 

1805 Записка Загального зібрання Сенату 

(тимчасового) зі справи по розгляду скарги 

таємного радника Потоцького Л.С. на 

безпідставне закриття винного підвалу  

в його м-ку Северинівка Одеського повіту  

 

01 червня 

1839 р. 

25 ф/к м/ф 
див. також 

№ 1728 

 

1806 Справа по розгляду скарги надвірної радниці 

Яворської А.І. на рішення Херсонського 

губернського правління стосовно конфіскації  

її майна за борг перед Одеським будівельним 

комітетом 

 

08 січня 

08 лютого 

1833 р. 

5 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1803 р. 

1807 Справа про розслідування порушень у веденні 

протоколів Одеського комерційного суду 

 

13 червня 

09 серпня 

1839 р. 

 

10  

1808 Справа по розгляду скарги таємного радника 

Потоцького Л.С. на безпідставне закриття 

01 червня 

1839 р. 

96 ф/к м/ф 
див. також 

№№ 1728, 
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винного підвалу в його м-ку Северинівка 

Одеського повіту  

22 лютого 

1840 р. 

 

1805 

1809 Справа по розслідуванню недбалості 

службовців Одеського карантину, яка призвела 

до допущення чуми в Одесу в 1837 році 

[19] травня 

29 травня 

1839 р. 

 

179 ф/к м/ф 

1810 Приписи херсонського губернського землеміра, 

листування херсонського повітового землеміра  

з командирами Херсонського внутрішнього 

гарнізонного батальйону, Херсонської 

інвалідної команди, Херсонським 

провіантським магазином про 

прикомандирування і утримання солдатів  

на період польових межових робіт 

 

24 січня  

1840 р. 

25 квітня 

1846 р. 

168 ф/к м/ф 

1811 Відомості про кількість і види невирішених 

справ по присутственних місцях Херсонської 

губернії за липень-серпень, жовтень-листопад 

1839 року 

 

 12 ф/к м/ф 

1812 Справа про збір відомостей стосовно моральної 

поведінки поручика Котляревського перед 

призначенням його на службу до Корпусу 

лісничих 

 

26 березня 

05 липня 

1840 р. 

6 ф/к м/ф 

1813 Справа про повернення писарю Кузнєцову Є. 

успадкованої худоби 

 

 

11 вересня 

25 жовтня 

1840 р. 

6 ф/к м/ф 

1814 Справа по звинуваченню дворянина 

Головинського у крадіжках, 

фальшивомонетництві та втечі з-під арешту 

29 січня 

14 жовтня 

1840 р. 

 

27 ф/к м/ф 

1815 Справа про видачу атестату про службу 

колишнього херсонського губернського 

прокурора Бориспольця Т.Н. 

13 червня 

29 жовтня 

1840 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1816 Справа по розгляду скарги дійсної статської 

радниці Стойковичевої Є.П. на недбалість 

Катеринославського губернського правління  

у продажу майна її боржниці підпоручиці 

Гарсеванової Г. 

 

12 вересня 

1840 р. 

20 січня  

1841 р. 

13 ф/к м/ф 

1817 Справа по розгляду скарги колезького асесора 

Менщикова М.П. на повільність Херсонської 

палати цивільного суду у вирішенні земельної 

суперечки його матері з бобринецькими 

міщанами 

 

05 вересня 

26 листопада 

1840 р. 

9 ф/к м/ф 

1818 Справа про призначення капітан-лейтенантші 30 серпня 83 ф/к м/ф 
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Леньовій О.С. пенсії за покійного чоловіка 

Леньова П.І. 

 

1839 р. 

25 червня 

1845 р. 

 

є документи 

за1806, 

1809 рр. 

1819 Документи (укази, проекти, кошториси, 

листування) про спорудження дерев’яного 

мосту через р. Кучурган поблизу Кучурганської 

поштової станції Тираспольського повіту 

  

29 березня 

1840 р. 

26 лютого 

1843 р. 

121 ф/к м/ф 

1820 Проекти, кошториси, листування губернського 

землеміра з херсонським цивільним 

губернатором про спорудження дерев’яного 

мосту через гирло Григорівського лиману  

в Одеському повіті 

 

04 жовтня 

1840 р. 

26 листопада 

1842 р. 

23 ф/к м/ф 

1821 Справа про нагородження херсонського 

повітового землеміра Соколовського Ф.Д. 

Відзнакою за бездоганну службу 

13 травня 

29 липня 

1840 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1822 Справа про стягнення з генерал-лейтенатші 

Козлової О.Й. платні за тривале користування 

оброчною казенною землею 

 

08 липня 

31 грудня 

1840 р. 

31 ф/к м/ф 

1823 Справа про закріплення у володіння статського 

радника Малахова В.П. землі в Одеському 

повіті, взятої ним під розвиток скотарства 

 

24 січня  

02 липня 

1840 р. 

67 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1839 р. 

1824 Документи (укази, проекти, кошториси, 

листування) про покращення стану поштових  

і чумацьких доріг до м. Одеса 

 

30 вересня 

1840 р. 

04 січня  

1847 р. 

122 ф/к м/ф 

1825 Проекти, кошториси, листування губернського 

землеміра з херсонським цивільним 

губернатором, Тираспольським загальним 

повітовим присутствієм про спорудження 

дерев’яного Парканського мосту через притоку 

р. Дністер в Тираспольському повіті 

 

02 листопада 

1840 р. 

26 листопада 

1842 р. 

30 ф/к м/ф 

1826 Проект, кошторис, листування губернського 

землеміра з херсонським цивільним 

губернатором, Тираспольським земським судом 

про спорудження гаті на р. Кучурган при 

с. Наксія Тираспольського повіту 

 

30 вересня 

1840 р. 

10 лютого 

1841 р. 

18 ф/к м/ф 

1827 Припис губернського землеміра 

олександрійському повітовому землеміру  

про надання с. Софіївка Олександрійського 

повіту статусу містечка; відношення повітового 

суду про відмежування землі спадкоємців 

Цибульських з дачі с. Аннівка 

Олександрійського повіту 

26 серпня 

22 вересня 

1840 р. 

8 ф/к м/ф 
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1827

а 

Указ Сенату про складання окремих планів на 

дачі генерального межування, що перейшли  

у спільну власність; циркуляр міністра 

державного майна про порядок взяття понятих 

від казенних поселень; описи планів і межових 

книг, наданих власниками для внесення 

додаткових записів; опис вирішених справ 

креслярні за 1868 рік  

 

13 квітня 

1840 р. 

1868 р. 

26 ф/к м/ф 

1827

б 

Документи (укази, польові журнали, 

листування) про повернення до казенного 

відомства частини землі з дачі с. Миколаївка 

Дніпровського повіту колезького реєстратора 

Кованьки В.Я. 

 

22 січня 

1834 р. 

27 червня 

1846 р. 

185 ф/к м/ф 

1828 Приписи новоросійського і бессарабського 

генерал-губернатора, херсонського цивільного 

губернатора, відомості корабельного майстра 

Херсонської верфі про кількість і можливість 

фрахту купецьких суден в Херсонському порту, 

рух суден 

 

15 вересня 

1840 р. 

15 березня 

1841 р. 

39 ф/к м/ф 

1829 Документи (укази, купчі кріпості, листування) 

про надання Межовій канцелярій Сенату 

відомостей стосовно зміни власників 

сіл Вітязівка і Мар’янівка Бобринецького повіту 

(див. також № 1788) 

 

14 лютого 

1841 р. 

16 вересня 

1850 р. 

127 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1781, 1783, 

1796, 1799, 

1803, 1809, 

1840 рр. 

1829

а 

Листування губернського землеміра  

з херсонським цивільним губернатором, 

Херсонською міською думою і поліцією  

про складання проекту і кошторису на ремонт 

будівель міських присутственних місць 

 

15 січня  

1841 р. 

11 липня 

1848 р. 

37  

1830 Листування губернського землеміра  

з Херсонським губернським правлінням, 

в.о. одеського повітового землеміра про 

вимежування землі колезького секретаря 

Тернованова А. з дачі с. Веселий Кут Одеського 

повіту 

 

27 лютого 

1842 р. 

30 червня 

1852 р. 

48 ф/к м/ф 

1831 Листування губернського землеміра  

з Херсонським губернським правлінням, 

ананьївським і бобринецьким повітовими 

землемірами про розмежування дач сіл Іванівка 

(Селевіне) Мартиновських, Захарівка 

Похітонових і Мар’їн Буг фон Лінденгрейнів  

в Ананьївському повіті 

 

18 серпня 

1842 р. 

28 грудня 

1853 р. 

75 ф/к м/ф 

1832 Листування губернського землеміра  22 квітня 47 ф/к м/ф 

викопіювання 
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з Херсонською палатою державного майна, 

Херсонським повітовим судом про 

викопіювання плану дніпровських плавнів  

з карти Вознесенського намісництва; план 

придніпровської частини Херсонського повіту 

 

1843 р. 

16 грудня 

1850 р. 

з карти 

1797 р. 

1833 Укази Херсонської казенної палати, листування 

Херсонського повітового землеміра  

з губернським землеміром, сільськими 

управліннями про виплату прогонів за службові 

роз’їзди 

 

26 березня 

1843 р. 

15 квітня 

1847 р. 

76 ф/к м/ф 

1834 Листування губернського землеміра  

з Херсонським губернським правлінням, 

Херсонською палатою державного майна про 

відведення землі з Бериславської казенної 

оброчної статті під лісорозсадник та нарізку 

єврейським колоністам навзамін іншої ділянки 

землі з Бериславської дачі 

 

12 грудня 

1844 р. 

12 квітня 

1845 р. 

23 ф/к м/ф 

1835 Приписи в.о. новоросійського і бессарабського 

генерал-губернатора, в.о. херсонського 

цивільного губернатора, листування 

губернського землеміра з одеським  

і бобринецьким повітовими землемірами  

про вибір місця для будівництва хлібного 

магазину і складу на березі р. Дністер  

в с. Маяки Одеського повіту 

 

07 квітня 

1844 р. 

27 березня 

1845 р. 

16 ф/к м/ф 

1836 Листування губернського землеміра  

з Херсонським губернським правлінням, 

ананьївським повітовим предводителем 

дворянства, в.о. тираспольського повітового 

землеміра про перевірку земельних дач 

дворянки Колендової Р.І. і штабс-ротмістра 

Крижановського в Ананьївському повіті 

 

09 листопада 

1844 р. 

02 червня 

1853 р. 

20 ф/к м/ф 

1837 Журнал вхідних паперів Херсонського 

повітового землеміра за 1844 рік 

 

 34 ф/к м/ф 

1838 Приписи губернського землеміра Херсонському 

повітовому землеміру про доповнення повітової 

карти, посилення старання по службі; відомості 

про роботу херсонського повітового землеміра 

за червень-грудень 1844 року 

 

19 лютого 

1843 р. 

31 січня  

1845 р. 

39 ф/к м/ф 

1839 Приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про матеріальне 

забезпечення роботи, порушення службової 

дисципліни; реєстр невиконаних справ 

херсонського повітового землеміра за 1833-

1843 роки, план його роботи на 1844 рік 

12 січня 

30 грудня 

1844 р. 

53 ф/к м/ф 
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1840 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

листування в.о. тираспольського повітового 

землеміра з губернським землеміром, 

Тираспольським повітовим загальним 

присутствієм про вимірювання і складання 

плану етапної дороги між с. Павлівка 

Тираспольського повіту Візиряна Д.  

і німецькою колонією Страсбург Одеського 

повіту, план дороги 

 

09 червня 

1844 р. 

25 березня 

1845 р. 

35 ф/к м/ф 

1841 Листування губернського землеміра  

з херсонським цивільним губернатором, 

повітовими землемірами про уточнення 

маршрутів руху рекрутських партій, складання 

маршрутів злучних жеребців, складання  

і надання у користування карт і планів 

 

03 січня 

08 грудня 

1845 р. 

60 ф/к м/ф 

1842 Листування губернського землеміра  

з Херсонським губернським правлінням, 

Ананьївською дворянською опікою про 

відмежування землі майора Худзинського Е.  

в Ананьївському повіті 

 

20 травня 

1845 р. 

26 травня 

1853 р. 

25 ф/к м/ф 

1843 Укази Херсонського губернського правління 

про надання статусу містечок поміщицьким 

селам Корениха Херсонського повіту  

і Олександрівка Олександрійського повіту; 

відомості про зміни у землеволодіннях після 

генерального межування по Херсонській 

губернії і повіту за 1845 рік, листування 

губернського і повітових землемірів  

про їх складання 

 

12 січня 

21 грудня 

1845 р. 

55 ф/к м/ф 

1844 Приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про розмежування дач 

спадкоємців Блажкових, Шевлякових; 

роздільний акт, робочі розрахунки 

розмежування дачі с. Михайлівка Херсонського 

повіту Шевлякових  

 

22 березня 

12 грудня 

1846 р. 

20 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1837 р. 

1845 Листування губернського землеміра  

з херсонським цивільним губернатором, 

Херсонським губернським правлінням про 

складання плану етапної дороги через маєток 

генерал-майора Кандиби в Ананьївському повіті 

 

19 січня 

1845 р. 

19 березня 

1847 р. 

23 ф/к м/ф 

1846 Приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про вимежування 

церковних земель з дач адміралтейських 

поселень і м. Берислав Херсонського повіту 

 

31 січня  

1946 р. 

31 січня  

1847 р. 

21 ф/к м/ф 
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1847 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про перевірку  

і поновлення меж, надання звітності, прибуття 

до губернської креслярні на зимовий період 

 

08 січня 

01 грудня 

1846 р. 

28 ф/к м/ф 

1848 Приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про здачу закінчених 

справ, надання звітності; план роботи 

херсонського повітового землеміра на 1846 рік; 

відкриті листи на проїзд 

 

17 грудня 

1845 р. 

22 грудня 

1846 р. 

43 ф/к м/ф 

1849 Положення про прибутки і видатки м. Херсон; 

міський кошторис на 1834 рік; штатні розписи 

міських присутственних місць; прохання 

херсонського повітового землеміра 

Соколовського Ф.Д. про звільнення  

Анотація: штатні розписи Херсонської міської 

поліції, пожежної частини, канцелярій 

магістрату, думи, сирітського і словесного 

судів (1833) 

 

03 січня  

1834 р. 

25 червня 

1847 р. 

30 ф/к м/ф  

є копії 

документів  

за 1833 рік 

1850 Приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про оголошення догани 

за службову недбалість; листування 

херсонського повітового землеміра  

з губернським прокурором про наявність 

фінансових зобов’язань; заява лейтенантші 

Журавської А.М. про прискорення розгляду її 

земельної суперечки з поміщиком 

Куликовським 

 

03 січня 

27 серпня 

1847 р. 

32 ф/к м/ф 

1850

а 

Приписи губернського землеміра, листування 

херсонського повітового землеміра, особливого 

землеміра креслярні з Одеським і Херсонським 

земськими судами стосовно надання відомостей 

про зміни у землеволодіннях після генерального 

межування 

 

22 березня 

1848 р. 

02 липня 

1854 р. 

92 ф/к м/ф 

1851 Указ Херсонського губернського правління, 

листування губернського правління, листування 

губернського і повітових землемірів про 

складання відомостей про зміни у 

землеволодіннях після генерального межування 

 

08 грудня 

1849 р. 

02 січня  

1851 р. 

29 ф/к м/ф 

1852 Приписи херсонського цивільного губернатора, 

листування губернського землеміра з ним, 

повітовими землемірами, посадовими особами 

про складання маршрутів руху рекрутів і 

перегону злучних жеребців, надання 

статистичних відомостей про населені пункти 

губерній, придбання друкованих видань 

10 червня 

1848 р. 

26 січня  

1850 р. 

90 ф/к м/ф 
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1853 Відомості про зміни у землеволодіннях після 

генерального межування по Херсонській 

губернії за 1849 рік, листування губернського, 

повітового землемірів, земських судів  

про їх складання 

 

04 січня  

1849 р. 

18 січня  

1850 р. 

113 ф/к м/ф 

1854 Листування губернського землеміра  

з в.о. новоросійського і бессарабського  

генерал-губернатора, херсонським цивільним 

губернатором, Бессарабською палатою 

державного майна, в.о. тираспольського 

повітового землеміра про перевірку меж 

вигідної землі і рибних ловель пос. Вилкове 

Ізмаїльського градоначальства 

 

30 червня 

1849 р. 

18 березня 

1852 р. 

85 ф/к м/ф  

є копія 

документа  

за 1844 р. 

1855 Приписи губернського землеміра Херсонському 

повітовому землеміру про організацію 

службової діяльності, план роботи  

херсонського повітового землеміра на 1849 рік; 

відкриті листи на проїзд 

 

21 червня 

1849 р. 

05 квітня 

1852 р. 

48 ф/к м/ф 

1856 Приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про посилення службової 

дисципліни, повернення прикомандированих 

рядових до Херсонського внутрішнього 

гарнізонного батальйону 

 

24 січня  

1850 р. 

10 червня 

1854 р. 

66 ф/к м/ф 

1857 Листування губернського землеміра  

з повітовими землемірами, земськими судами 

про складання звітів про гроші, витрачені під 

час службової діяльності 

 

28 листопада 

1849 р. 

06 грудня 

1850 р. 

59 ф/к м/ф 

1858 Листування губернського землеміра  

з повітовими землемірами, посадовими особами 

про надання губернської карти у тимчасове 

користування, складання маршрутів руху 

рекрутів і перегону злучних жеребців, 

придбання друкованих видань 

 

27 січня 

08 грудня 

1850 р. 

102 ф/к м/ф 

1859 Укази Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про надання звітності, 

посилення службової дисципліни; відкриті 

листи на проїзд 

 

19 січня 

03 грудня 

1850 р. 

83 ф/к м/ф 

1860 Журнал реєстрації вихідних паперів 

херсонського повітового землеміра за червень-

листопад 1850 року 

 

 46 ф/к м/ф 

1861 Приписи губернського землеміра херсонському 09 січня 71 ф/к м/ф 
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повітовому землеміру про спостереження  

за сонячним затемненням, надання звітності, 

посилення службової дисципліни 

 

16 грудня 

1851 р. 

1862 Приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про організацію межових 

робіт; план херсонського повітового землеміра 

на 1851 рік; відкриті листи на проїзд 

 

04 квітня  

12 грудня 

1851 р. 

56 ф/к м/ф 

1863 Документи (план, польовий журнал, 

листування) про вимірювання відстані від місця 

будівництва шинка колезької реєстраторші 

Кабузанової М.Л. до військових сіл Новий Буг  

і Усть-Березівка Бобринецького повіту 

 

14 червня 

1852 р. 

27 серпня 

1853 р. 

43 ф/к м/ф 

1864 Приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про надання звітності, 

посилення службової дисципліни; план 

херсонського повітового землеміра на 1852 рік; 

відкриті листи на проїзд 

 

18 грудня 

1851 р. 

08 грудня 

1852 р. 

78 ф/к м/ф 

1865 Приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про нові норми межового 

законодавства, посилення службової 

дисципліни та оголошення догани за недбалість 

 

03 січня  

1852 р. 

28 вересня 

1853 р. 

50 ф/к м/ф 

1866 Укази Сенату Херсонського губернського 

правління, листування губернського  

і повітового землемірів, земських судів  

про складання відомостей про переміни  

у землеволодіннях; відомості по Бобринецькому 

повіту за 1851 рік, по Олександрійському повіту 

за 1850-1851 роки 

 

19 січня 

11 листопада 

1852 р. 

43 ф/к м/ф 

1867 Листування губернського землеміра  

з повітовими землемірами, посадовими особами 

про складання маршрутів руху рекрутів  

і перегону злучних жеребців, надання 

відомостей про відстані між населеними 

пунктами, придбання друкованих видань 

 

09 січня 

18 грудня 

1852 р. 

65 ф/к м/ф 

1868 Указ Херсонського губернського правління  

про відмежування землі бериславського купця 

Гадоні М.; документи (план, польовий журнал, 

листування) про вимірювання відстані від місця 

будівництва шинка штабс-капітана 

Панютіна К.П. до військових сіл Новий Буг  

і Усть-Березівка Бобринецького повіту 

 

26 липня 

1852 р. 

30 липня 

1853 р. 

25 ф/к м/ф 

1869 Опис справ Херсонської губернської креслярні, 

завершених в 1853-1855 роках; журнал 

 50 ф/к м/ф 
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реєстрації вихідної кореспонденції 

тираспольського повітового землеміра  

за 1865 рік 

 

1870 Приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про посилення службової 

дисципліни, технічне забезпечення межування; 

план херсонського повітового землеміра  

на 1853 рік; відкриті листи на проїзд 

 

09 січня  

1853 р. 

28 травня 

1854 р. 

67 ф/к м/ф 

1871 Приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про своєчасне надання 

звітності; накладення адміністративних 

покарань за недбалість 

 

09 січня 

9 грудня 

1853 р. 

79 ф/к м/ф 

1872 Листування губернського землеміра  

з херсонським цивільним губернатором, 

губернським правлінням, військовими 

частинами, повітовими землемірами про вибір 

місць для розквартирування військових, 

складання маршруту для єврейських 

переселенців з Вітебської губернії до колонії 

Великий Нагартав Херсонського повіту,  

з кадрових питань 

 

28 березня 

1855 р. 

04 червня 

1856 р. 

122 ф/к м/ф 

1873 Алфавітні списки населених пунктів по повітах 

Херсонської губернії  

Анотація: вказано кількість дворів, власників 

поміщицьких населених пунктів 

 

1856 р. 48 ф/к м/ф  

Див. також 

друковане 

видання 

списків, 

укладач 

Пивовар А.В. 

1874 Опис справ, запланованих до виконання в 

Херсонській губернській креслярні на 1857 рік 

 

 70 ф/к м/ф 

1875 Опис справ, запланованих до виконання в 

Херсонській губернській креслярні на 1858 рік 

 

 17 ф/к м/ф 

1876 справа передана до іншого фонду 

 

   

1877 Відомість про зміни у землеволодіннях  

по Ананьївському повіту за 1853 рік; 

клопотання ананьївських міщан в міську 

поліцію про позначення меж земельних ділянок 

 

04 березня 

29 серпня 

1860 р. 

22 ф/к м/ф  

є копії угод 

про купівлю-

продаж за 

1853, 1855 рр. 

1878 Списки планів і межових книг для передачі  

з архівів повітових судів до губернської 

креслярні, книга обліку робіт у креслярні  

за 1874 рік 

 

 57 ф/к м/ф 

1879 Справа по встановленню спадкоємців капітана 

Васильєва І.В. 

17 березня  

18 липня 

9 ф/к м/ф 
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 1829 р. 

 

1880 Справа про призначення колезького радника 

Дембровського М.Г. головою Одеського 

комерційного суду 

 

18 травня 

15 липня 

1820 р. 

13 ф/к м/ф 

1881 Межова книга земельної дачі казенного 

с. Кривий Ріг Херсонського повіту 

22 жовтня 

1823 р. 

12 січня  

1826 р. 

 

17 ф/к м/ф 

1882 Межова книга земельної дачі казенного 

с. Кривий Ріг Херсонського повіту; геодезичний 

журнал різниці в межових мірах при повірці 

окружної межі земельної дачі с. Златоустинське 

і хут. Кам’янодубський Херсонського повіту 

 

22 жовтня 

1823 р. 

24 листопада 

1880 р. 

 

16 ф/к м/ф 

1883 Межова книга земельної дачі с. Бутівка 

Тираспольського повіту поручика Бутенка С.І. 

 

26 липня 

1824 р. 

12 жовтня 

1827 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1884 Межова книга земельної дачі с. Велентіївка 

Тираспольського повіту полковника 

Велентьєва І.Л.; опис земельної дачі 

хут. Йосипів Ананьївського повіту купця 

Сабанського Й.В.; геодезичні журнали 

земельних дач сіл Велентіївка, Унтилівка 

Ананьївського повіту 

 

22 серпня 

1824 р. 

10 квітня 

1880 р. 

15 ф/к м/ф 

1885 Межова книга пустища Тираспольського повіту 

капітана Кузнєцова М.П., геодезичні журнали 

різниці в межових мірах при повірці окружної 

землі пустища 

 

24 липня 

1824 р. 

02 квітня 

1912 р. 

12 ф/к м/ф 

1886 Межова книга земельної дачі с. Раснополь 

(Краснопілля) Херсонського повіту Гіжицьких 

М.Г., О.Г., Свєчіної Л.Г., геодезичний журнал 

різниці в межових мірах при повірці окружної 

межі дачі 

 

19 жовтня 

1826 р. 

06 березня 

1878 р. 

22 ф/к м/ф 

1887 Межова книга земельної дачі с. Юношівка 

Тираспольського повіту статського радника 

Піктета де Рошмон К.К., геодезичний журнал 

різниці в межових мірах при повірці окружної 

межі дачі 

 

15 травня 

1826 р. 

20 лютого 

1907 р. 

10 ф/к м/ф 

1888 Межові книги вигідної землі м. Очаків 

Херсонського повіту (1826) і землі Успенської 

церкви с. Олександрівка Одеського повіту 

(1871) 

24 листопада 

1826 р. 

18 травня 

1871 р. 

9 ф/к м/ф 
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1889 Межова книга земельної дачі сіл Баранівка, 

Янівка Одеського повіту прикордонного 

комісара Лінкевича І.К. 

 

15 червня 

1827 р. 

16 червня 

1828 р. 

 

10 ф/к м/ф 

1890 Межова книга земельної дачі с. Барабойське  

і хут. Божий Дар Одеського повіту (колиш. 

штабс-капітана Шостака Г.І.) 

 

02 серпня 

1878 р. 

6 ф/к м/ф 

1891 Межова книга земельної дачі с. Бранкованівка 

(Андріяшівка) тираспольського повіту 

протоієрея Куницького П.С.; геодезичний 

журнал різниці в межових мірах при повірці 

окружної межі дачі с. Унтилівка Ананьївського 

повіту 

 

18 серпня 

1827 р. 

19 червня 

1879 р. 

6 ф/к м/ф 

1892 Межова книга барона земельних дач 

с. Деволанівка поміщиків Мархоцьких і громади 

купців і міщан м. Одеса Одеського повіту 

08 листопада 

1827 р. 

17 лютого 

1874 р. 

17 ф/к м/ф 

1893 Межова книга земельної дачі с. Катеринівка  

і пустища Картакаєве Тираспольського повіту 

Сиротинських А.А., М.А, М.А. 

 

18 серпня 

1827 р. 

12 ф/к м/ф 

1894 Межова книга земельної дачі с. Ципурдеївка 

Одеського повіту кадета Ципурдея О.М. 

23 травня 

20 вересня 

1828 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1895 Межова книга земельної дачі с. Княжевичівка 

Одеського повіту Княжевича П.І. 

 

07 червня 

1828 р. 

9 ф/к м/ф 

1896 Межові книги частин земельних дач сіл 

Кастянівка (Бакшалія), Царедарівка, Федорівка 

(Царедарівка) Ольвіопольського повіту, 

Задерновських К.А. і Ф.А., Ожигова Ф.С.;  

плани казенних ділянок при цих селах 

 

29 вересня 

1828 р. 

квітень 

1833 р. 

28 ф/к м/ф 

1897 Укази Херсонського губернського правління, 

роздільний акт, приписи губернського 

землеміра єлисаветградському повітовому 

землеміру про розмежування землі сіл 

Велідарівка, Петрине Ольвіопольського повіту 

між спадкоємцями Пулевича К.П. 

 

14 травня 

1831 р. 

28 серпня 

1834 р. 

32 ф/к м/ф  

копія 

роздільного 

акту за 

1830 р. 

1898 Межова книга пустища Іванівка з поселеними 

єврейськими колоніями Ізлучиста і Кам’янка 

Херсонського повіту, геодезичний журнал 

різниці в межових мірах при повірці окружної 

межі пустища 

 

09 серпня 

1830 р. 

27 листопада 

1880 р. 

17 ф/к м/ф 
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1899 Межова книга земельної дачі с. Євдокіївка 

Херсонського повіту капітанші Жохової Г.М., 

геодезичний журнал різниці в межових мірах 

при повірці окружної межі дачі 

 

31 липня 

1830 р. 

27 листопада 

1880 р. 

13 ф/к м/ф 

1900 Межова книга земельної дачі казенного 

с. Біляївка Одеського повіту 

 

10 червня 

1831 р. 

18 жовтня 

1879 р. 

 

61 ф/к м/ф 

1901 Межова книга земельної дачі казенного 

с. Костянтинівка (Кам’янка) Херсонського 

повіту, геодезичний журнал різниці в межових 

мірах при повірці окружної межі пустища Вовче 

 

14 серпня 

1832 р. 

24 січня  

1874 р. 

16 ф/к м/ф 

1902 Межова книга земельної дачі с. Настасіївка 

Тираспольського повіту титулярної радниці 

Гіжицької А.Д., геодезичний журнал різниці  

 межових мірах при повірці окружної межі 

суміжного с. Миколаївка 

 

27 липня 

1833 р. 

20 грудня 

1883 р. 

10 ф/к м/ф 

1903 Межова книга земельної дачі сіл Миколаївка  

і Тетянівське Тираспольського повіту 

титулярного радника Гіжицького М.Г., 

геодезичні журнали різниці в межових мірах 

при повірці окружної межі 

 

28 липня 

1833 р. 

10 березня 

1900 р. 

14 ф/к м/ф 

1904 Межова книга фруктового саду і виноградника 

при с. Тернівка Тираспольського повіту 

міщанина Клакова А.В., геодезичний журнал 

різниці в межових мірах при повірці окружної 

межі суміжної землі м. Тирасполь 

 

20 вересня 

1833 р. 

14 травня 

1872 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1905 Межова книга Тираспольської казенної 

оброчної статті (див. також № 1923) 

 

18 вересня 

1833 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1906 Межова книга фруктового саду і виноградника 

при с. Суклія Тираспольського повіту міщанина 

Єпіфанова С.І., геодезичний журнал різниці  

в межових мірах при повірці окружної межі 

суміжної землі м. Тирасполь 

 

04 жовтня 

1833 р. 

14 травня 

1872 р. 

5 ф/к м/ф 

1907 Межова книга фруктового саду і виноградника 

при с. Суклія Тираспольського повіту міщанина 

Горинова С.І. 

 

04 жовтня 

1833 р. 

4 ф/к м/ф 

1908 Межова книга фруктового саду і виноградника 

при с. Суклія Тираспольського повіту міщанина 

Реуцова Ф.П. 

 

04 жовтня 

1833 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1909 Межова книга фруктового саду і виноградника 04 жовтня 5 ф/к м/ф 
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при с. Суклія Тираспольського повіту міщанина 

Реуцова Ф.П., геодезичний журнал різниці  

в межових мірах при повірці окружної межі 

суміжної землі м. Тирасполь 

 

1833 р. 

14 травня 

1872 р. 

 

1910 Межова книга фруктового саду і виноградника 

при с. Тернівка Тираспольського повіту 

міщанки Полякової Т.Л. 

 

28 вересня 

1833 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1911 Межові книги фруктових садів і виноградників 

при с. Тернівка Тираспольського повіту 

міщанина Вєтрова М.С. і купця Павлова І.П. 

27 вересня 

1833 р. 

01 травня 

1880 р. 

 

10 ф/к м/ф 

1912 Межова книга фруктового саду і виноградника 

при с. Тернівка Тираспольського повіту 

міщанина Клакова А.В., геодезичний журнал 

дачі 

 

20 вересня 

1833 р. 

14 травня 

1872 р. 

5 ф/к м/ф 

1913 Межова книга фруктового саду і виноградника 

при с. Тернівка Тираспольського повіту 

міщанина Ковальова К.К. 

 

28 вересня 

1833 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1914 Межова книга фруктового саду і виноградника 

при с. Тернівка Тираспольського повіту 

одеської міщанки Колесникової А.М., 

геодезичний журнал дачі 

 

22 вересня 

1833 р. 

28 серпня 

1872 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1915 Межова книга фруктового саду і виноградника 

при с. Тернівка Тираспольського повіту 

міщанки Луполової П.С., геодезичний журнал 

дачі 

 

27 вересня 

1833 р. 

14 червня 

1880 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1916 Межова книга земельної дачі острова 

Джарилгач Дніпровського повіту спадкоємців 

радника комерції Рув’є – Вассала Р.О., 

Марі П.А., Потьє К.В. 

 

09 вересня 

1833 р. 

18 ф/к м/ф 

 
інший 

примірник 

див. оп. 2, 

спр. 110 

1917 Межова книга фруктового саду і виноградника 

при с. Суклія Тираспольського повіту міщанки 

Решетникової А.С. 

 

04 жовтня 

1833 р. 

 

5 ф/к м/ф 

1918 Межова книга фруктового саду і виноградника 

при с. Тернівка Тираспольського повіту 

міщанки Цуканової Є.М. 

 

21 вересня 

1833 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1919 Межова книга фруктового саду і виноградника 

при с. Суклія Тираспольського повіту 

священика Писаренка С.І. 

 

04 жовтня 

1833 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1920 Межова книга фруктового саду і виноградника 04 жовтня 5 ф/к м/ф 
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при с. Суклія Тираспольського повіту 

колезького реєстратора Сандулова П.Ф. 

 

1833 р. 

1921 Межова книга фруктового саду і виноградника 

при с. Тернівка Тираспольського повіту 

міщанки Комарєвої В.І. 

 

20 вересня 

1833 р 

5 ф/к м/ф 

1922 Межова книга фруктового саду і виноградника 

при с. Тернівка Тираспольського повіту 

міщанина Тихонова А.Є. 

 

20 вересня 

1833 р. 

5 ф/к м/ф 

1923 Межова книга Тираспольської казенної 

оброчної статті, геодезичний журнал різниці  

в межових мірах при повірці окружної межі 

суміжної землі м. Тирасполь  

(див. також № 1905) 

 

18 вересня 

1833 р. 

14 травня 

1872 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1924 Межова книга земельної дачі с. Флоринівка 

Тираспольського повіту поручика 

Флоринського О.С. 

 

23 грудня 

1834 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1925 Указ Херсонського губернського правління, 

рапорти губернського, повітових землемірів  

про розмежування землі с. Тернувате Одеського 

повіту між співвласниками 

 

18 серпня 

1836 р. 

01 липня 

1852 р. 

20 ф/к м/ф 

1926 Справа по розгляду скарги Зазерської Г.  

на рішення Херсонської палати цивільного суду 

про затвердження фальшивого заповіту 

 

вересень 

1837 р. 

01 листопада 

1838 р. 

 

8 ф/к м/ф 

1927 Межова книга земельної дачі с. Понори 

(Качурівка) з сільцями Василівка і Поплавка 

Тираспольського повіту шляхтичів 

Качуровських В.Є. і Я.М., Поплавського К.А., 

поручика Бородавкіна О.І., геодезичний журнал 

різниці в межових мірах при повірці окружної 

межі суміжної землі м. Ананьїв 

 

14 січня 

1841 р. 

17 липня 

1880 р. 

 

9 ф/к м/ф 

межування 

1806 р. 

1928 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра, клопотання 

штабс-ротмістра Калагеоргія-Алкалаєва М.П. 

про відмежування землі його сіл Гриднівка  

і Новопавлівка Херсонського повіту 

 

03 червня 

1843 р. 

05 квітня 

1854 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1928

а 

Листування в.о. херсонського губернського 

землеміра з чиновниками Канцелярії Й.І.В. про 

складання губернської карти і повітових планів 

казенних земель, список казенних сіл  

і оброчних ділянок по повітах 

 

27 травня 

05 грудня 

1837 р. 

 

18 ф/к м/ф 



207 

 

1929 Межова книга земельної дачі титулярного 

радника Донцова П.А., вимежованої з дачі 

с. Катюша (Гор’єве) Тираспольського повіту 

 

30 липня 

1843 р. 

7 ф/к м/ф 

1930 Межова книга земельної дачі с. Катюша 

(Гор’єве) Тираспольского повіту різних 

власників 

 

30 липня 

1843 р. 

10 ф/к м/ф 

1931 Указ Херсонського губернського правління, 

приписи губернського землеміра херсонському 

повітовому землеміру про поновлення меж сіл 

Гриднівка і Новопавлівка Херсонського повіту 

поміщиків Калагеоргіїв-Алкалаєвих 

 

03 червня 

1843 р. 

24 липня 

1859 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1932 Документи (укази, листування, квитанції)  

про поновлення генеральних меж Врадіївської 

казенно-оброчної статті, розмежування 

поміщицьких дач при ріках Бакшала і Чертала  

в Ананьївському повіті 

 

12 липня 

1837 р. 

02 серпня 

1883 р. 

 

325 ф/к м/ф 

1933. Межова книга земельної дачі сіл Усть-Кам’янка 

і Парасковіївка Херсонського повіту колезького 

реєстратора Стени А.П. 

 

16 вересня 

1846 р. 

 

9 ф/к м/ф 

1934 Межова книга земельної дачі c. Платонівка 

Тираспольського повіту дворянина 

Остапенка О.П. і колезької секретарші 

Маймескулової А.П., геодезичний журнал 

різниці в межових мірах при повірці окружної 

межі суміжної землі колонії Кассель 

 

16 липня 

1848 р. 

17 березня 

1878 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1935 Межова книга земельної дачі с. Петропілля 

Тираспольського повіту штабс-ротмістра 

Копиткіна М.М., геодезичний журнал різниці  

в межових мірах при повірці окружної межі 

суміжної землі пустища Бадюлове 

 

17 жовтня 

1848 р. 

15 червня 

1881 р. 

 

9 ф/к м/ф 

1936 Межова книга земельної дачі сіл Краснопілля  

і Іванівка Тираспольського повіту дворян 

Варшатко-фон Ульріх Є.С. і Пономарьових , 

геодезичний журнал різниці в межових мірах 

при повірці окружної межі суміжних земель 

 

18 жовтня 

1848 р. 

15 червня 

1881 р. 

13 ф/к м/ф 

1937 Межова книга земельної дачі хутора 

Слошинський Херсонського повіту 

бериславського міщанина Зеленського-

Слошинського Х.А. 

 

16 вересня 

1846 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1938 Межова книга земельної дачі с. Настасіївка 

Тираспольського повіту поручиці Гаюс Ю.Я. 

 

16 червня 

1850 р. 

13 ф/к м/ф 
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1939 Межова книга земельної дачі с. Аннопокровка 

Тираспольського повіту колезької радниці 

Курдиманової Г.І. 

 

29 квітня 

1851 р. 

5 ф/к м/ф 

1940 Межова книга земельної дачі с. Юрашівка 

Тираспольського повіту різних власників 

 

26 листопада 

1855 р. 

7 ф/к м/ф 

1941 Межова книга земельної дачі м. Григоріополь 

Тираспольського повіту 

 

10 серпня 

1857 р. 

14 грудня 

1879 р. 

 

15 ф/к м/ф 

1942 Межова книга пустища князів Аргутинських-

Долгорукових Й.Д. і М.Д. у Тираспольському 

повіті 

 

13 липня 

1862 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1943 Межова книга земельної дачі с. Кусаківка 

Тираспольського повіту поміщиків 

Кусакових М.А. і А.Г., геодезичний журнал 

різниці в межових мірах при повірці окружної 

межі суміжної землі хут. Ракитин 

 

22 травня 

1863 р. 

10 листопада 

1879 р. 

 

12 ф/к м/ф 

1944 Межова книга земельної дачі с. Богунцове 

Тираспольського повіту колезького секретаря 

Твардовського К.М., геодезичний журнал 

різниці в межових мірах при повірці окружної 

межі суміжної землі хут. Ракитин 

 

22 травня 

1863 р. 

10 листопада 

1879 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1945 Межова книга земельної дачі казенних сіл 

Костромське і Покровське Херсонського повіту 

 

25 вересня 

1864 р. 

 

13 ф/к м/ф 

1946 Межова книга земельної дачі с. Василівка 

(Іванівка) Олександрійського повіту корнета 

Фльорковського А.Е. 

 

10 травня 

1865 р. 

 

10 ф/к м/ф 

1947 Межова книга, геодезичний журнал різниці  

в межових мірах при повірці окружної межі, 

план 2-ї частини казенної земельної ділянки 

Одеського повіту 

 

26 вересня 

1866 р. 

30 грудня 

1902 р. 

 

10 ф/к м/ф 

1948 Межова книга частини пустища Семенівка 

Тираспольського повіту підпоручиці 

Ковальської М.А. 

 

02 липня 

1868 р. 

8 ф/к м/ф 

1949 Межова книга земельної ділянки при 

с. Деволанівка Одеського повіту, придбаної 

містом Одеса 

 

28 вересня 

1868 р. 

16 ф/к м/ф 

1950 Межова книга Вигодянської казенно-оброчної 

статті Одеського повіту 

 

05 вересня 

1868 р. 

9 ф/к м/ф 
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1951 Межова книга земельної дачі одеського 

міщанина Бараника О.Я. і аккерманського 

міщанина Ориненка Г.Я. в Одеському повіті 

 

05 вересня 

1868 р. 

9 ф/к м/ф 

1952 Межова книга земельної дачі с. Розкішне 

Тираспольського повіту підполковника 

Курдяєва В.Н. і його дружини Курдяєвої А.А. 

 

12 травня 

1869 р. 

9 ф/к м/ф 

1953 Межова книга 2-ї частини земельної дачі 

с. Олександрівка Тираспольського повіту 

одеського купецького брата Дурбаїлова І.Г. 

 

22 вересня 

1870 р. 

7 ф/к м/ф 

1954 Межова книга 2-ї частини земельної дачі 

острова Маслів (Потьомкінський) Херсонського 

повіту причтів Свято-Духівського і Успенського 

соборів, Херсонського вікаріатства  

та Херсонського попечительства про бідних 

духовного звання 

 

31 січня 

1870 р. 

9 ф/к м/ф 

1955 Межова книга земельної дачі с. Садове 

Херсонського повіту поміщиків 

Комстадіусів С.М., М.М. 

 

15 жовтня 

1870 р. 

18 ф/к м/ф 

1956 Межова книга частини землі № 74 

с. Олександрівка Одеського повіту уряд ниці 

Ічковської М.Ф., колоністів Баумгартнера Ф.Ф., 

Кнобліха А.А., Кундерта І.А. 

 

01 червня 

1871 р. 

3 ф/к м/ф 

1957 Межова книга 1-ї частини казенної земельної 

ділянки № 110 Одеського повіту – володіння 

Одеського Успенського монастиря 

 

04 травня 

1871 р. 

4 ф/к м/ф 

1958 Межова книга частини землі № 72 

с. Олександрівка Одеського повіту сім’ї 

упорядника Моранго 

 

31 травня 

1871 р. 

4 ф/к м/ф 

1959 Межова книга, геодезичний журнал різниці  

в межових мірах при повірці окружної межі 

Зуєвської казенно-оброчної статті Херсонського 

повіту 

 

31 жовтня 

1871 р. 

26 березня 

1899 р. 

 

11 ф/к м/ф 

1960 Межова книга частини землі № 73 

с. Олександрівка Одеського повіту солдатських 

синів Алексєєвих Є.Ф. і М.Ф. 

 

31 травня 

1871 р. 

3 ф/к м/ф 

1961 Межова книга частини землі № 86 

с. Олександрівка Одеського повіту сім’ї унтер-

офіцера Дічепуло 

 

03 червня 

1871 р. 

4 ф/к м/ф 

1962 Межова книга частини землі № 85 

с. Олександрівка Одеського повіту дворянки 

03 червня 

1871 р. 

4 ф/к м/ф 
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Марцинкевичевої К.Д. 

 

1963 Межова книга частини землі № 83 

с. Олександрівка Одеського повіту сім’ї унтер-

офіцера Лукі 

 

03 червня 

1871 р. 

4 ф/к м/ф 

1964 Межова книга частини землі № 66 

с. Олександрівка Одеського повіту дочок 

рядового Міноковел А.А., І.А. 

 

30 травня 

1871 р. 

4 ф/к м/ф 

1965 Межова книга частини землі № 87 Успенської 

церкви с. Олександрівка Одеського повіту  

 

03 червня 

1871 р. 

4 ф/к м/ф 

1966 Межова книга частини землі № 84 

с. Олександрівка Одеського повіту колоністів 

Баумгартнера Ф.Ф., Кнобліха А.А., 

Кундерта І.А. 

 

03 червня 

1871 р. 

5 ф/к м/ф 

1967 Межова книга частини землі № 68 

с. Олександрівка Одеського повіту 

Конелі С.П. і Г.П. 

 

27 травня 

1871 р. 

3 ф/к м/ф 

1968 Межова книга частини землі № 64 

с. Олександрівка Одеського повіту спадкоємців 

рядового Сандулова Г. 

 

30 травня 

1871 р. 

3 ф/к м/ф 

1969 Межова книга частини землі № 70 

с. Олександрівка Одеського повіту 

Констянтинопольської А., Критико Є.І., 

Мускаті П.І. 

 

31 травня 

1871 р. 

3 ф/к м/ф 

1970 Межова книга частини землі № 69 

с. Олександрівка Одеського повіту урядника 

Константинова М.М., колоністів 

Баумгартнера Ф.Ф., Кундерта І.А. 

 

31 травня 

1871 р. 

3 ф/к м/ф 

1971 Межова книга частини землі № 75 

с. Олександрівка Одеського повіту унтер-

офіцера Іванова Д.Х. 

 

01 червня 

1871 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1972 Межова книга частини землі № 71 

с. Олександрівка Одеського повіту прапорщика 

Фарандакі С.Е. 

 

31 травня 

1871 р. 

3 ф/к м/ф 

1973 Межова книга земельної дачі с. Бурлеївка 

(колиш. хут. Михайлівський) Тираспольського 

повіту турецькопідданих Димових 

 

20 листопада 

1871 р. 

5 ф/к м/ф 

1974 Межові книги частин землі с. Олександрівка 

(30 книг) і хут. Скарлато Одеського повіту 

 

30 травня 

1871 р. 

17 червня 

145 ф/к м/ф 
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1904 р. 

 

1975 Межові книги земельної дачі с. Каїри камер-

юнкера Куріса П.І. і земельної ділянки майора 

Куріса І.І., вимежованих з пустища 

Новопетрівське Одеського повіту 

 

08 жовтня 

1873 р. 

16 ф/к м/ф 

1976 Межова книга земельної дачі с. Свиноозерка 

Одеського повіту спадкоємців поручика 

Карпова І.М. і селян-власників (колишніх 

німецьких колоністів) 

 

11 червня 

1873 р. 

9 ф/к м/ф 

1977 Межова книга пустища Тираспольського повіту 

губернського секретаря Фатуровського П.М. 

 

15 травня 

1874 р. 

5 ф/к м/ф 

1978 Межова книга земельної дачі с. Любовтаївка з 

хут. Касперовим Тираспольського повіту 

поміщиці де Азарт Л.К. і селян-власників 

 

10 червня 

1874 р. 

6 ф/к м/ф 

1979 Межова книга земельної дачі с. Одрада 

(Кам’янка) Херсонського повіту селян-

власників 

 

15 липня 

1877 р. 

7 ф/к м/ф 

1980 Межові книги (5 книг) частин плавнів, 

вимежуваних з дачі сіл Понятівка, Токарівка 

(Любомирка) і пустища Дремлюгове 

Херсонського повіту поміщиків Агаркова М.Ф., 

Банова А., Ерделі М.П., С.П. 

 

05 листопада 

08 листопада 

1874 р. 

20 ф/к м/ф 

1981 Межова книга земельної дачі с. Миколаївка 

Ольвіопольського повіту генерал-майора 

Гіжицького І.І., геодезичний журнал різниці  

в межових мірах при повірці окружної межі 

суміжної землі с. Веселий Роздол 

 

07 липня 

1808 р. 

[не раніше 

25 вересня] 

1874 р. 

10 ф/к м/ф 

1982 Межова книга земельної дачі сілець Карпівка, 

Катеринівка, Новодмитрівка Одеського повіту 

надвірного радника Дмитрієва М.Д. 

 

15 липня 

1874 р. 

14 ф/к м/ф 

1983 Межова книга земельної ділянки особистого 

почесного громадянина Спасова П., 

вимежуваної з Вигодянської казенної оброчної 

статті Одеського повіту 

 

17 травня 

1875 р. 

3 ф/к м/ф 

1984 Межова книга земельної ділянки особистого 

почесного громадянина Милькова П.Д., 

вимежуваної з Вигодянської казенної оброчної 

статті Одеського повіту 

 

19 травня 

1875 р. 

3 ф/к м/ф 

1985 Межова книга земельної ділянки маяцького 

купця Станишевського Є.І., вимежуваної  

17 травня 

1875 р. 

3 ф/к м/ф 
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з Вигодянської казенної оброчної статті 

Одеського повіту 

 

1986 Межова книга 2-ї частини земельної дачі 

с. Сергіївка Херсонського повіту підпоручика 

Бредихіна В.О. 

 

11 вересня 

1876 р. 

4 ф/к м/ф 

1987 Межова книга земельної дачі казенних хуторів 

Гайдамацьких, Гусєва, Дурного Ананьївського 

повіту 

 

08 вересня 

1876 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1988 Межова книга земельної дачі казенного хутора 

Копані Ананьївського повіту 

 

11 вересня 

1876 р. 

6 ф/к м/ф 

1989 Межові книги частин землі с. Унтилівка 

(Каприця) (5 книг) і хут. Одай Ананьївського 

повіту, геодезичні журнали різниці в межових 

мірах, план частини окружної межі 

 

02 липня 

1877 р. 

16 вересня 

1914 р. 

27 ф/к м/ф 

1990 Межова книга земельної дачі с. Самійлівка 

Ананьївського повіту Унтилових О.В. і Є.М. 

 

30 червня 

1877 р. 

5 ф/к м/ф 

1991 Межова книга земельної дачі німецької колонії 

Страсбург Одеського повіту, геодезичний 

журнал різниці в межових мірах, план частини 

окружної межі 

 

23 липня 

1818 р. 

03 січня 

1891 р. 

15 ф/к м/ф 

1992 Межові книги земельної дачі с. Юрківка 

Ананьївського повіту різних власників  

і Юрківської казенно-оброчної статті 

 

20 листопада 

21 листопада 

1887 р. 

 

7 ф/к м/ф 

1993 Межова книга земельної дачі хутора німецького 

колоніста Гофмана Г.П. Ананьївського повіту 

 

23 листопада 

1887 р. 

4 ф/к м/ф 

1994 Межова книга частини земельної дачі 

с. Олександрівка Ананьївського повіту 

ротмістрші Котович А.Я. 

 

22 листопада 

1887 р. 

4 ф/к м/ф 

1995 Межова книга 1-ї частини земельної дачі 

с. Андріївка Тираспольського повіту дворянина 

Нестеренка І.С. 

 

13 листопада 

1887 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1996 Межова книга земельної дачі с. Анатоліївка 

Тираспольського повіту – володіння сільської 

громади 

 

05 листопада 

1887 р. 

 

6 ф/к м/ф 

1997 Межова книга 7-ї частини земельної дачі 

с. Андріївка Тираспольського повіту князя 

Абамелика П.О. 

 

15 листопада 

1887 р. 

 

4 ф/к м/ф 

1998 Межова книга 5-ї частини земельної дачі 14 листопада 4 ф/к м/ф 
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с. Андріївка Тираспольського повіту – 

володіння сільської громади с. Антонівка 

 

1887 р. 

1999 Межова книга 4-ї частини земельної дачі 

с. Андріївка Тираспольського повіту братів 

Левчерів 

 

15 листопада 

1887 р. 

 

5 ф/к м/ф 

2000 Межова книга 3-ї частини земельної дачі 

с. Андріївка Тираспольського повіту 

аккерманського міщанина Бессарабчука 

 

13 листопада 

1887 р. 

3 ф/к м/ф 

2001 Опис справ (попередній)    

 

 

Всього до опису внесено 1979 (тисяча дев’ятсот сімдесят дев'ять) справ з № 1 

по № 2001, у тому числі: 
 

літерні №№ 80а, 237а, 818а, 872а, 941а, 1827а, 1827б, 1829а, 1850а, 1928а; 
 

передані до інших фондів №№ 217, 224, 230, 319, 335, 432, 444, 452, 453, 465, 

487, 491, 529, 565, 670, 671, 672, 677, 704, 881, 1797, 1876; 
 

перебуває у розшуку № 2; 
 

зняті з обліку №№ 6, 7, 367, 796, 799, 1024, 1188, 1364, 1445, 1601 (рішення 

комісії ДКАУ по підбиттю підсумків роботи державних архівних установ з 

перевіряння наявності та розшуку документів від 18 червня 2009 року № 2; 

наказ директора  від 28 липня 2009 року № 67). 

 

 

Укладач опису                                                                             Ю.О.Коник 
 

 


