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АКтОві Книги ПОвітОвих (земСьКих) СУДів
СхіДнОгО ПОДілля (1797–1840 рр.):

зміСт, СтАн збереження, знАчення
тА ПерСПеКтиви вивчення

розглядається інформаційний потенціал актових книг повітових (зем-
ських) судів. наголошується на значенні цього виду масових джерел для ви-
вчення соціально-економічної історії, історії церкви та походження шляхет-
них родів Правобережної України. Подається реєстр збережених актових книг 
за фондами Державного архіву вінницької області.
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Про актові книги (земські, ґродські, підкоморські та магістратські) 
Правобережної України часів існування Польського королівства, вели-
кого князівства Литовського та речі Посполитої (XIV–XVIII ст.) напи-
сано дуже багато1. завдяки діяльності тимчасової комісії для розгляду 
давніх актів при київському, волинському і подільському генерал-гу-
бернаторі актові книги Правобережної України були сконцентровані 
в Київському архіві давніх актів при Університеті св. володимира. 
значна частина матеріалів була опублікована в збірниках документів, 
що видавалися комісією. Упродовж Другої світової війни більша час-
тина актових книг, головним чином за період XVIII ст., загинула. саме 
XVIII ст. виявилось найменше опрацьованим комісією, оскільки пере-
вага у вивченні та публікації надавалася найдавнішим документам. 

земські, ґродські, підкоморські та магістратські суди в територіях, 
приєднаних до росії за 2-м поділом речі Посполитої, діяли до 1796 р. з 
утворенням намісництв (брацлавського, Мінського, Подільського і во-
линського) зазначені суди було ліквідовано, а натомість введено систе-
му судових органів на загальноросійський взірець. 



з історії архівів та архівних зібрань 79

По смерті Катерини іі її наступник на російському престолі Павло 
і пішов на значні поступки польській шляхті західних губерній, де не-
вдовзі відбулися зміни адміністративно-територіального устрою та су-
дової системи – брацлавське намісництво ліквідовано, а його територія 
розділена між новоствореними Подільською та Київською губерніями2. 
відповідно до указу сенату від 15.01.1797 р. на повітовому рівні було 
відновлено судову систему часів речі Посполитої, а джерелами цивіль-
ного права повернуто Литовський статут та коронні конституції. У 
травні 1797 р. розпочали діяльність підкоморські та земські (російською 
мовою – поветовые) суди3. Ґродські суди в західних губерніях не було 
поновлено, їх функції (розгляд кримінальних справ) узяли під своє ке-
рівництво земські суди. на території східної частини Подільської гу-
бернії утворено такі земські суди: балтський, брацлавський, вінниць-
кий, Гайсинсько-ольгопільський, Літинський, Могилів-Подільський та 
Ямпільський. з 1797 р. актові книги ліквідованих гродського і земсько-
го судів брацлавського воєводства зберігалися в архіві вінницького по-
вітового (земського) суду4. офіційною мовою цивільного судочинства 
була польська. Цікаво, що навіть російськомовні акти вписувалися в 
актові книги латиною або польсько-російською білінгвою. Після Поль-
ського повстання 1830–1831 рр. земські суди перейменовуються в по-
вітові (уїздні) і запроваджується єдина мова діловодства – російська5. 
Польськомовні акти вписувалися в книги з обов’язковим перекладом 
на російську. Джерела ж цивільного права залишилися старими. на-
решті царським указом від 25.06.1840 р. на західні губернії поширено 
загальноімперське цивільне законодавство (з 9.09.1840), і ведення акто-
вих книг за старим взірцем було припинено6.

Указом Подільського губернського правління від 21.07.1852 р. 
№ 10565 повітовим судам губернії було наказано передати усі давні ак-
тові книги ґродських, земських і міських судів до 1799 р. включно в но-
востворений Київський центральний архів, а книги з 1800 р. залишити 
на місцях, склавши їм детальні описи7. Передачі підлягали книги двох 
видів: ті, що містять акти заявлені (представлені у вигляді засвідченого 
документа), і акти зізнанні (записані зі слів заявника). саме такі книги 
були ревізовані 1835 р. комісією, створеною при київському, волин-
ському і подільському генерал-губернаторі для ревізії актових книг, на 
відміну від книг декретових, які ревізії не підлягали. однак чиновники 
відповідальні за передачу актових книг, по-різному потрактували ви-
могу щодо не передавання декретових книг. вінницький повітовий суд 
у 1852 р. передав у Київський центральний архів, крім актових книг 
брацлавського воєводства, книги вінницького земського суду записо-
ві: за 1797 р. (410 арк.), 1798 р. (596 арк.), 1799 р. (413 арк.); поточні: 
1797 р. (713 арк.), 1798 р. (633 арк.), 1799 р. (583 арк.), а також декрето-
ві книги за 1797–1799 рр.8 Могилів-Подільський повітовий суд у черв-
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ні 1852 р. надіслав в Київський центральний архів 13 актових книг за 
1797–1799 рр., серед яких книги різних документів: 1797 р. (1358 арк.), 
1798 р. (2553 арк.), 1799 р. (2040 арк.); книга вічиста 1797–1802 рр. 
(923 арк.); книга індуктова за 1797–1799 рр. (520 арк.), а також книги 
декретові та реєстри актів.9 брацлавський повітовий суд склав реєстр 
актових книг до 1800 р., у якому значилися книги: вічисті 1797 р. (279 
арк.), 1798 р. (416 арк.), 1799 р. (568 арк.); поточні 1797 р. (437 арк.), 
1798 р. (555 арк.), 1799 р. (486 арк.)10, а також декретові та реєстри ак-
тів. однак декретові книги залишилися в архіві суду.

Указом подільського військового і цивільного губернатора аннен-
кова від 29.07.1852 р. № 20402 повітовим судам наказано актові книги, 
розпочаті в минулому сторіччі (18), а закінчені після 1800 р., розділити 
і перенумерувати, та перешнурувавши, заново засвідчити судовими пе-
чатками, по 1799 р. здати в Центральний архів11. Указ Подільського гу-
бернського правління від 19.07.1852 р. № 11742 зобов’язував повітові 
суди негайно взятися до складання детальних поактових описів книг із 
1800 р., які залишалися на зберіганні в судових архівах12. Як засвідчив 
аналіз збережених документів повітових судів, це розпорядження за-
лишилося невиконаним. разом з тим, у фондах Могилів-Подільського 
та Ямпільського земських судів (фф. 479, 477) відклалися поактові реє-
стри окремих книг, які були зроблені в процесі формування самих книг 
і не мають відношення до зазначеного указу.

Лист подільського губернського прокурора повітовим судам від 
17.03.1872 р. зобов’язував суди у зв’язку з наступною їх ліквідацією 
негайно упорядкувати справи задля подальшої передачі в архів Поділь-
ської з’єднаної палати цивільного і кримінального суду. зокрема, вима-
галося скласти описи усіх кріпосних і дозвільних книг і підготувати їх 
до передачі з’єднаній палаті.13 справа про закриття вінницького пові-
тового суду містить не датований опис актових книг з 1800 по 1863 р., 
у якому за 1800–1840 рр. зазначено 76 книг. Декретові книги в опис 
не потрапили14. вінницький повітовий суд закрито 4.08.1872 р. відпо-
відний акт підписав в. о. подільського губернського прокурора барон 
Корф15. 

У 1873 р. за розпорядженням Міністерства юстиції в Кам’янці-
Подільському утворено Центральний архів при Подільській з’єднаній 
палаті кримінального та цивільного суду. завідувачем архіву призна-
чено іполіта Люцидарського, який очолював архів аж до його закриття 
у 1880 р. виділено також 1000 руб. на перевезення в архів справ лікві-
дованих повітових судів. Під архів пристосовано приміщення семипо-
верхової вежі над вітряними воротами в старій частині міста16.

за станом на 7 травня 1874 р. у Центральному архіві Подільської 
з’єднаної палати цивільного і кримінального суду зберігалися докумен-
ти ліквідованих повітових судів, в т. ч. актові книги за 1800–1872 рр. 
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числом 4411. Штат архіву – 1 архіваріус та 1 вільнонайманий писар. 
Цивільні та кримінальні справи за період з 1793 по 1800 рр. було віді-
слано в Московський архів Міністерства юстиції17.

Після закриття у 1880 р. Подільської з’єднаної палати криміналь-
ного та цивільного суду та архіву при ній18 актові книги повітових 
судів, за винятком декретових, передано в новостворений Кам’янець-
Подільський нотаріальний архів. Жодних матеріалів, які б це прямо 
засвідчили, серед документів фондів Подільської з’єднаної палати 
кримінального та цивільного суду, старшого нотаріуса Кам’янець-
Подільського окружного суду Державного архіву хмельницької облас-
ті виявити не вдалося. однак наявні у фондах Махнівського земського 
та Махнівського повітового судів Київської губернії актові книги, які 
зберігаються в Державному архіві вінницької області (фф. 865, 864), 
містять на палітурках ярлики Київського нотаріального архіву. в По-
дільській губернії організація архівів була ідентичною, за винятком 
того, що ярлики на актових книгах не були наклеєні. Крім того, на 
передньому форзаці актової книги стемпльової, боргової та вічистої 
Ямпільського повітового суду за 1835 р. міститься відбиток штампу 
з легендою: “старшій нотаріусъ Каменецъ-Подольскаго окружного 
суда” і датою “…1903”19. Щодо місця зберігання інших судових до-
кументів після 1880 р. ніякої інформації виявити не вдалося. їх могли 
передати або в архів Кам’янець-Подільського окружного суду, або в 
архів Подільського губернського правління. Чи передавалися актові 
книги повітових (земських) судів східних повітів Подільської губернії 
на зберігання в створений у 1909 р. вінницький нотаріальний архів, 
також не з’ясовано. Принаймні “ведомость описям книг, дел и бумаг, 
переданных из Каменец-Подольского в винницкий нотариальный ар-
хив в 1909 г.”20 містить тільки реєстри справ міських нотаріусів та акто-
вих книг старшого нотаріуса Кам’янець-Подільського окружного суду 
з 1880 р.

зі створенням навесні 1922 р. у вінниці Подільського губернського 
історичного архіву для зберігання дореволюційних архівних докумен-
тів з Кам’янця-Подільського до вінниці було перевезено документи гу-
бернських установ, а також частину повітових. тоді ж архів вінниць-
кого окружного суду та вінницький нотаріальний архів передано на 
зберігання до губернського історичного архіву.

за Литовським статутом в канцелярії земського суду упродовж 
року велися три актові книги: поточна, записова і декретова. До по-
точної книги вносилися позови, скарги, маніфести, тобто ті докумен-
ти, якими порушувалося провадження в цивільних справах. вироки, 
ухвали, рішення та постанови суду записувалися в декретову книгу. 
в записові книги вносилися найрізноманітніші документи для їх нота-
ріального засвідчення. саме книги записів мають найбільшу історич-
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ну цінність як джерело для вивчення соціально-економічної історії  та 
походження дворянських родів Правобережної України. за польським 
коронним законодавством земські суди (Могилів-Подільський та Лі-
тинський) вели книги поточні, вічисті, боргові, стемпльові (евікційні) 
та декретові. До книг вічистих, боргових, стемпльових та поточних ін-
коли застосовували загальний термін книг індуктових. У поточні вно-
силися позови, скарги, маніфести, тобто ті документи, якими порушу-
валося провадження в цивільних справах, а також найрізноманітніші 
документи з метою їх нотаріального засвідчення; у вічисту – кріпосні 
акти; в боргову – документи про позику та заставу; в стемпльову – кви-
ти та акти поступок на грошові суми чи майно. на практиці книги ві-
чисті та стемпльові мало чим відрізнялися і містили однотипні акти. в 
брацлавському, Гайсинсько-ольгопільському, Ямпільському повітових 
(земських) судах деякий час велися також окремі пленіпотенційні кни-
ги, тобто книги доручень. зазвичай же доручення вносилися в поточ-
ні книги. Після 1825 р. у повітах литовського права введено практику 
укладання поточних, вічистих, боргових і стемпльових книг. Усі акти 
з того часу вносилися в актові книги на гербовому папері (раніше – на 
простому). Паралельно формувалися чистові книги на простому папе-
рі. Комісією 1835 р. чистові книги до уваги не бралися. рішення та 
ухвали в кримінальних справах, екстракти кримінальних справ також 
зшивалися в книги. розглядалися кримінальні справи відповідно до 
російського законодавства. Кримінальна частина діяльності повітових 
(земських) судів не є предметом нашого дослідження.

Усі документи, які подавалися до суду під час провадження цивіль-
ної справи, записувалися до актової книги, а по прийнятті відповідного 
рішення, вироку чи ухвали у справі оригінали поверталися сторонам. 
саме тому фонди повітових (земських) судів майже не містять окремих 
цивільних справ за першу третину XIX ст. 

До книг записів вносилися угоди купівлі-продажу маєтків, нерухо-
мого та рухомого майна, дарчі, боргові розписки, квитанції про сплату 
грошових сум тощо. Якщо за російським законодавством купчі на суму 
більше 100 рублів можна було укладати тільки в губернських судових 
присутніх місцях (губернській палаті цивільного суду), то статут і сей-
мові постанови надавали таке право установам повітового рівня – зем-
ським судам. така невідповідність пояснювалася просто – в речі По-
сполитій не було судових установ рівня воєводства. той же Литовський 
статут застерігав, що, якби угода на маєток була укладена за межами 
повіту, де розташований цей маєток, то копія угоди обов’язково підля-
гала б внесенню в актову книгу цього повіту. Крім того, в актові книги 
шляхтою вносилося чимало документів просто для підстраховки, адже 
копія документа в актовій книзі мала силу оригіналу.
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актові книги повітових (земських) судів є цінним історичним дже-
релом, яке розкриває різні аспекти історії Правобережної України кін-
ця XVIII – першої половини XIX ст. У першу чергу вони є важливи-
ми для вивчення соціально-економічної історії регіону. в актові книги 
вписували запродажні, заставні, орендні контракти на маєтки, так звані 
акти традиції маєтків (передачі маєтку неплатоспроможного боржника 
в тимчасове володіння кредитора на час погашення боргу за рахунок 
ренти з маєтку). складовими частинами цих документів часто були 
інвентарі маєтків та описи нерухомого та рухомого майна. зазвичай 
інвентарі та описи укладалися в присутності судових урядників або ж 
ними самими, що, на відміну від звичайних господарських інвентарів, 
які складалися панською економією для обліку ренти, свідчило про їх 
відповідність реальному стану речей. в інвентарях міститься інформа-
ція про відробіткові, натуральні та грошові повинності селян, чиншової 
шляхти та міщан, про громадську селянську адміністрацію в панських 
маєтках21, про селян-ремісників та їх становище. окремі інвентарі вка-
зують на розміри польових наділів селян, на взаємозв’язок між розміром 
польового наділу, розрядами господарств (плугові, почвірні, потрійні, 
парові, піші, городники, комірники) та рентою, яку вони зобов’язані 
були виконувати. заставні та орендні контракти дозволяють детально 
з’ясувати питання про непряму ренту, яку дідичі отримували з маєтків, 
а саме: маєткові монополії (винокуріння, продаж алкогольних напоїв, 
мливо збіжжя в млинах та ін.)22. окрім того, інвентарі є цінним джере-
лом для вивчення родоводів селян, чиншової шляхти та міщан, оскіль-
ки вони містять сімейні списки господарств.

У актові книги були вписані документи, які дають уявлення про 
розвиток мануфактурного виробництва на східному Поділлі на почат-
ку XIX ст. Попри панування натурального господарства, вузькість вну-
трішнього ринку, у той час розвивались галузі промисловості, попит 
на продукцію якої дедалі зростав. відтак у актових книгах відклалися 
контракти між поміщиками та майстрами чи підприємцями (здебільшо-
го іноземців) про запровадження та утримання суконних, полотняних, 
панчішних, шкіряних, селітрових та ін. мануфактур23.

в актових книгах виявлено копії цехових статутів християнських 
цехів міст східного Поділля XVIII ст. їх внесенням у актові книги це-
хові братчики прагнули убезпечити себе від тотального закріпачення 
мешканців приватних міст та містечок християнського віросповідання 
власниками маєтків, яке активізувалось на початку XIX ст. зазначені 
документи є неоціненним джерелом з історії міст Поділля XVIII ст.24 

актові книги дозволяють з’ясувати й інші аспекти історії міського 
життя Поділля 18 –початку XIX ст. виявлено кілька копій привілеїв 
(статутів) хVііі ст., наданих дідичами окремих містечок кагальним 
громадам: привілей Ф. богуша, підстарости і судді ґродського летичів-
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ського, євреям м. сніткова (13.06.1725 р.);25 привілей кн. Ф.-Ф. Любо-
мирського кагалові м. Ялтушкова на осадження слободи (5.06.1765 р.);26 
привілей гр. Прота Потоцького громаді євреїв  м. Ямполя 1.01.1792 р.27

на середину хVііі ст. утворилася велика вірменська громада у м. 
Могилеві (на Дністрі). 13 квітня 1743 р. дідич міста Ф. Потоцький на-
дає громаді привілей, яким підтверджує її правовий статус28. 4 травня 
1745 р. Ф.-с. Потоцький надає статут вірменському сап’яновому цехові 
м. Могилева-Подільського29.

інтенсифікація поземельної ренти у першій половині XIX ст. спри-
яла активізації межових суперечок між власниками маєтків. Межові 
суди були завалені скаргами та позовами шляхти щодо межових прав. 
Шляхта витрачала великі кошти для пошуків в архівах документів, які 
б підтверджували поземельну власність, вивчалися давні родинні до-
кументи, котрі могли б бути підставою для доведення права на воло-
діння землями. в актові книги повітових (земських) судів було внесено 
багато копій королівських привілеїв на маєтки, рішень Люблінського 
коронного трибуналу, декретів підкоморських судів та інших дотичних 
документів за XVI–XVIII ст. з огляду на втрату оригіналів їх вартість 
є неоціненною.

актові книги повітових (земських) судів є одним із найцінніших 
джерел для вивчення походження шляхетських родів Правобережної 
України. на початку XIX ст. російський уряд провів ревізію шляхти 
західних губерній. Царат поки що не мав на меті застосувати дискри-
мінацію стосовно дрібної польської шляхти, але ревізію мали пройти 
всі. Усі – від дрібної шляхти до магнатів – видобули із родинних ар-
хівів, з архівів судових установ та парафіяльних храмів документи, які 
б засвідчували їх шляхетне походження і подавали їх для засвідчення 
в актові книги повітових (земських) судів. актів для засвідчення було 
представлено настільки багато (особливо у другій половині 1802 р.), 
що окремі суди змушені були зшивати записові книги з двох частин. 
відповідно до 92 артикулу 12 параграфа Привілею російському дво-
рянству 1785 р., який поширював дворянські права на тих представ-
ників вищого стану, які не мали автентичних дворянських привілеїв, 
але могли на підставі інших документів довести своє дворянське по-
ходження, бездокументним шляхтичам було дозволено подавати у гу-
бернські леґітимаційні комісії свідоцтва від 12-ти дворян того повіту, 
у якому вони мешкали, що підтвердили б, що їхній батько та дід вели 
шляхетне життя.30 Поряд із бездокументними чиншовиками-шляхтича-
ми були й такі, що подавали документи на підтвердження дворянського 
походження. здебільшого це були церковні чи костельні метрики, ви-
тяги зі списків ревізії населення 1795 р., різноманітні майнові угоди, 
інколи – королівські привілеї, дані про військову службу. саме завдяки 
таким документам простежуються початкові пункти міграції шляхти на 
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східне Поділля, а також її етнічне походження. аналіз леґітимаційних 
документів показує, що на брацлавщині осіла значна кількість вихідців 
зі східної Галичини. наприклад, брати Фелікс та Михайло Косовські, 
перший з яких  мешкав у с. Кущинцях Гайсинського повіту, а другий – 
в с. Козлові Могилівського повіту, подали в Подільську леґітимаційну 
комісію свідоцтво шляхти (21.11.1802 р.) про те, що їх дід северин 
був дідичем с. Косове у Галицькій землі руського воєводства.31 войцех 
віт ковський подав свідоцтво, у якому стверджувалося, що він є вихід-
цем з с. Добромилі Львівського повіту того ж воєводства, служив на 
брацлавщині у польському війську, а по демобілізації осів у с. будьках 
вінницького повіту – 21.10.1802 р.32 Григорій нелипович, мешканець 
вінницького повіту, подав свідоцтво про те, що його предки є вихід-
цями з Перемишльської землі (20.10.1802 р.)33. До актових книг вно-
силися також копії рішень легітимаційних комісій про затвердження 
родин у дворянстві, дипломи про внесення до дворянських родовідних 
книг тощо. зауважимо, що вписи копій метричних записів із писаних 
кирилицею метричних книг уніатських церков Правобережної Украї-
ни робилися латинськими літерами і показують, як насправді читалися 
(озвучувалися) в той час ці кириличні церковнослов’янські тексти (зде-
більшого вони були близькими до сучасної української мови).

в актових книгах відклалися усі документи, які подавалися на роз-
гляд легітимаційних комісій, а також ті, які походили з самих комісій. 
саме тому актові книги можна кваліфікувати як джерело з історії шля-
хетських родів Правобережної України. 

стан збереженості актових книг є досить добротним, принаймні у 
фондах тих повітових (земських) судів, які зберігаються у Державному 
архіві вінницької області. відклалися актові книги і в інших архівних 
установах Правобережної України. наприклад, у фонді бердичівського 
(Махнівського) повітового суду (ф. 601) Державного архіву Житомир-
ської області відклалися актові книги поточні і декретові. Містяться 
актові книги у фондах Кам’янець-Подільського (ф. 1), Проскурівського 
(ф. 2) повітових судів Державного архіву хмельницької області; Ду-
бенського повітового суду (ф. 370) Державного архіву рівненської об-
ласті; сквирського повітового суду (ф. 231) Державного архіву Київ-
ської області. 

нижче наведено перелік актових книг повітових (земських) судів 
східних повітів Подільської губернії, які зберігаються в Державному 
архіві вінницької області. Крім зазначених, нотаріальні книги (записо-
ві, вічисті, боргові, стемпльові) відклалися у фондах Махнівського зем-
ського та повітового судів (фф. 865, 864) Державного архіву вінниць-
кої області. з огляду на цінність інформації, яка міститься в актових 
книгах, та на стан їх збереженості в Державному архіві вінницької об-
ласті з 2009 р. здійснюється копіювання зазначених книг на електронні 
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носії та практикується видача книг у читальний зал тільки в електро-
нних копіях.

Підходи до вивчення актових книг та перспективи введення інфор-
мації, яку вони містять, в науковий обіг залишаються в основних ри-
сах незмінними з середини XIX ст. Перш за все, необхідно ревізувати 
книги, уклавши реєстри книг в розрізі кожного окремого повітового 
(земського) суду Правобережної України. Доречно, щоб ініціатором 
такого проекту виступив Укрдержархів. наступним етапом має стати 
поактовий опис книг. Для цього потрібно виробити певну методику, 
скориставшись досвідом Центрального державного історичного архіву 
України в м. Києві з видання інвентарів актових книг XVI–XVII ст. 
найцінніші матеріали, виявлені під час складання поактових інвента-
рів, можуть стати основою для видання збірників документів з різних 
аспектів історії Правобережної України кінця XVIII – першої половини 
XIX ст.

Перелік актових книг повітових (земських) судів східних повітів 
Подільської губернії, які зберігаються в Державному архіві

вінницької області (цивільна частина)

брацлавський повітовий (земський) суд
Книги декретові:
1) 1797 р. свято-троїцька каденція. Ф. 507, оп. 1, спр. 1, 48 арк. без 

оригінальної палітурки.
2) 1797 р. свято-Михайлівська каденція; 1798 р. свято-Михай-

лівська каденція; 1799 р. середньопостова і свято-троїцька каденції. 
Ф. 507, оп. 1, спр. 2, 139 арк. оригінальна палітурка.

3) 1798 р. свято-Михайлівська каденція. Ф. 507, оп. 1, спр. 3, 41 
арк. без оригінальної палітурки.

4) 1798 р. середньопостова каденція. Ф. 507, оп. 1, спр. 4, 48 арк. 
без оригінальної палітурки.

5) 1800 р. свято-троїцька і свято-Михайлівська каденції. Ф. 507, 
оп. 1, спр. 6, 55 арк. оригінальна палітурка.

6) 1805 р. середньопостова каденція. Ф. 507, оп. 1, спр. 14, 63 арк. 
оригінальна палітурка.

7) 1805 р. свято-Михайлівська каденція; 1806 р. усі каденції. 
Ф. 507, оп. 1, спр. 15, 358 арк. оригінальна палітурка.

8) 1809 р. свято-троїцька і свято-Михайлівська каденції. Ф. 507, 
оп. 1, спр. 17, 111 арк. оригінальна палітурка.

9) 1810 р. усі каденції. Ф. 507, оп. 1, спр. 18, 156 арк. оригінальна 
палітурка.

10) 1811 р. середньопостова і свято-троїцька каденції. Ф. 507, 
оп. 1, спр. 19, 75 арк. оригінальна палітурка.
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11) 1814 р. свято-троїцька і свято-Михайлівська каденції. Ф. 507, 
оп. 1, спр. 25, 205 арк. оригінальна палітурка.

12) 1817 р. усі каденції. Ф. 507, оп. 1, спр. 32, 192 арк. без оригі-
нальної палітурки.

13) 1819 р. усі каденції. Ф. 507, оп. 1, спр. 38, 224 арк. оригінальна 
палітурка.

14) 1820 р. середньопостова каденція. Ф. 507, оп. 1, спр. 40, 133 
арк. оригінальна палітурка.

15) 1824 р. усі каденції. Ф. 507, оп. 1, спр. 46, 176 арк. оригінальна 
палітурка.

16) 1825 р. усі каденції. Ф. 507, оп. 1, спр. 47, 160 арк. оригінальна 
палітурка.

17) 1830 р. усі каденції. Ф. 507, оп. 1, спр. 57, 229 арк. оригінальна 
палітурка.

Книги записові:
1) 1800 р. 676 актів. Ф. 507, оп. 1, спр. 5, 690 арк. без оригінальної 

палітурки. 
2) 1801 р. 693 акти. Ф. 507, оп. 1, спр. 7, 854 арк. оригінальна па-

літурка.
3) 1802 р. 1463 акти. Ф. 507, оп. 1, спр. 8, 1492 арк. без оригіналь-

ної палітурки. останній наявний аркуш зберігся фрагментарно. скільки 
аркушів в кінці бракує – невідомо.

4) 1803 р. 836 актів. Ф. 507, оп. 1, спр. 10, 816 арк. без оригінальної 
палітурки.

5) 1804 р. 865 актів. Ф. 507, оп. 1, спр. 11, 926 арк. без оригінальної 
палітурки.

6) 1805 р. 785 актів. Ф. 507, оп. 1, спр. 16, 795 арк. без оригінальної 
палітурки. останній акт зберігся частково.

7) 1811 р. 657 актів. Ф. 507, оп. 1, спр. 20, 578 арк. оригінальна 
палітурка.

8) 1812 р. 494 акти. Ф. 507, оп. 1, спр. 22, 496 арк. без оригінальної 
палітурки.

9) 1813 р. 379 арк. Ф. 507, оп. 1, спр. 23, 345 арк. оригінальна па-
літурка.

10) 1814 р. 512 актів. Ф. 507, оп. 1, спр. 26, 528 арк. оригінальна 
палітурка.

11) 1815 р. 521 акт. Ф. 507, оп. 1, спр. 27, 572 арк. оригінальна 
палітурка.

12) 1816 р. 560 актів. Ф. 507, оп. 1, спр. 30, 608 арк. оригінальна 
палітурка.

13) 1824 р. 587 актів. Ф. 507, оп. 1, спр. 45, 617 арк. без оригіналь-
ної палітурки.
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Книги поточні:
1)1815 р. 421 акт. Ф. 507, оп. 1, спр. 28, 452 арк. оригінальна па-

літурка.
2) 1816 р. 421 акт. Ф. 507, оп. 1, спр. 31, 466 арк. оригінальна па-

літурка.
3) 1817 р. 444 акти. Ф. 507, оп. 1, спр. 33, 442 арк. оригінальна 

палітурка.
4) 1818 р. 456 актів. Ф. 507, оп. 1, спр. 36, 439 арк. оригінальна 

палітурка.
5) 1819 р. 432 акти. Ф. 507, оп. 1, спр. 37, 486 арк. оригінальна 

палітурка.
6) 1821 р. 388 актів. Ф. 507, оп. 1, спр. 41, 365 арк. оригінальна 

палітурка.
7) 1822 р. 520 актів. Ф. 507, оп. 1, спр. 42, 419 арк. без оригінальної 

палітурки.
8) 1823 р. 666 актів. Ф. 507, оп. 1, спр. 43, 573 арк. оригінальна 

палітурка (тільки передня частина).
9) 1824 р. 603 акти. Ф. 507, оп. 1, спр. 44, 539 арк. без оригінальної 

палітурки.
10) 1825 р. 765 актів (по жовтень). Ф. 507, оп. 1, спр. 48, 573 арк. 

оригінальна палітурка. Містить також записові акти. зазначено, що 
акти за листопад і грудень, а також № 567 оправлені в іншій книзі. 

11) 1827 р. 857 актів. Ф. 507, оп. 1, спр. 52, 974 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

12) 1828 р. 947 актів. Ф. 507, оп. 1, спр. 54, 840 арк. оригінальна 
палітурка.

інші книги:
1) 1825 р. індуктова (з протоколів вічистого, длужного і пленіпо-

тенційного). Ф. 507, оп. 1, спр. 49, 357 арк. без оригінальної палітурки.
2) 1826 р. індуктова (з протоколів вічистого, длужного і пленіпо-

тенційного). Ф. 507, оп. 1, спр. 50, 316 арк. оригінальна палітурка.
3) 1827 р. індуктова (з протоколів вічистого, длужного і пленіпо-

тенційного). Ф. 507, оп. 1, спр. 53, 284 арк. оригінальна палітурка.
4) 1828 р. індуктова (вічиста, стемпльова і боргова). Ф. 507, оп. 1, 

спр. 55, 260 арк. оригінальна палітурка.
5) 1830 р. індуктова (вічиста, стемпльова і боргова). Ф. 507, оп. 1, 

спр. 56, 170 арк. без оригінальної палітурки.
6) 1831 р. індуктова (вічиста, стемпльова і боргова). Ф. 507, оп. 1, 

спр. 58, 119 арк. оригінальна палітурка.
7) 1832 р. індуктова (вічиста, стемпльова і боргова). Ф. 507, оп. 1, 

спр. 61, 215 арк. оригінальна палітурка.
8) 1833 р. індуктова (вічиста, стемпльова і боргова). Ф. 507, оп. 1, 

спр. 63, 157 арк. оригінальна палітурка.
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9) 1834 р. вічиста, стемпльова і боргова. Ф. 473, оп. 1, спр. 9, 342 
арк. без оригінальної палітурки.

10) 1836 р. вічиста, стемпльова і боргова. Ф. 473, оп. 1, спр. 13, 241 
арк. оригінальна палітурка.

11) 1837 р. боргова. Ф. 473, оп. 1, спр. 14, 114 арк. оригінальна 
палітурка.

12) 1837 р. Кріпосна. Ф. 473, оп. 1, спр. 17-а, 116 арк. оригінальна 
палітурка.

13) 1838 р. вічиста, стемпльова і боргова. Ф. 473, оп. 1, спр. 18-а, 
422 арк. оригінальна палітурка.

14) 1839 р. вічиста, стемпльова і боргова. Ф. 473, оп. 1, спр. 25, 332 
арк. оригінальна палітурка.

15) 1840 р. зібрана актова книга: квитанції за січень–серпень 
(№№ 5–43); явочні акти з серпня по вересень (№№ 352–361). стара 
нумерація аркушів: 801–877, 757–778, наскрізна нумерація відсутня. 
Ф. 473, оп. 1, спр. 36. без оригінальної палітурки.

16) 1840 р. зібрана актова книга: доручення (акти №№ 363–406), 
квитанції (акти №№ 46–52), боргові листи (акти №№ 17–20), “частина 
актової книги за 1840 р.” (листопад–грудень, акти №№ 1–4). Ф. 473, 
оп. 1, спр. 37, 131 арк. без оригінальної палітурки.

17) 1840 р. зібрана актова книга: явочна (акти №№ 238–351), бор-
гова (акти №№ 1, 3–16), вічиста (акти №№ 1–54). Ф. 473, оп. 1, спр. 39, 
253 арк. без оригінальної палітурки.

всього по суду – 59 актових книг.

вінницький повітовий (земський) суд

Книги декретові:
1) 1800 р. усі каденції. Ф. 480, оп. 1, спр. 51, 178 арк. без оригіналь-

ної палітурки.
2) 1801 р. усі каденції. Ф. 480, оп. 1, спр. 3, 146 арк. оригінальна 

палітурка.
3) 1802 р. середньопостова і свято-троїцька каденції. Ф. 480, оп. 1, 

спр. 5, 122 арк. оригінальна палітурка.
4) 1802 р. свято-Михайлівська каденція; 1803 - 1804 рр. усі каден-

ції; 1805 р. середньопостова і свято-троїцька каденції. Ф. 480, оп. 1, 
спр. 6, 489 арк. оригінальна палітурка.

5) 1805 р. свято-Михайлівська каденція; 1806 р. усі каденції. 
Ф. 480, оп. 1, спр. 13, 311 арк. оригінальна палітурка.

6) 1809 р. середньопостова каденція. Ф. 480, оп. 1, спр. 22, 60 арк. 
оригінальна палітурка.

7) 1809 р. свято-троїцька каденція. Ф. 480, оп. 1, спр. 23, 93 арк. 
оригінальна палітурка.



з історії архівів та архівних зібрань90

8) 1809 р. свято-Михайлівська каденція. ф. 480, оп. 1, спр. 24, 85 
арк. оригінальна палітурка.

9) 1810 р. усі каденції. Ф. 480, оп. 1, спр. 26, 192 арк. оригінальна 
палітурка.

10) 1811 р. усі каденції. Ф. 480, оп. 1, спр. 30, 272 арк. оригінальна 
палітурка.

11) 1812 р. усі каденції. Ф. 480, оп. 1, спр. 34, 248 арк. оригінальна 
палітурка.

12) 1813 р. свято-троїцька і свято-Михайлівська каденції. Ф. 480, 
оп. 1, спр. 35, 151 арк. оригінальна палітурка.

13) 1814 р. усі каденції. Ф. 480, оп. 1, спр. 38, 220 арк. оригінальна 
палітурка.

14) 1815 р. усі каденції. Ф. 480, оп. 1, спр. 41, 237 арк. оригінальна 
палітурка.

15) 1816 р. усі каденції. Ф. 480, оп. 1, спр. 45, 158 арк. оригінальна 
палітурка. бракує першого аркуша.

16) 1817 р. усі каденції. Ф. 480, оп. 1, спр. 48, 123 арк. оригінальна 
палітурка.

17) 1819–1823 рр. усі каденції. Ф. 480, оп. 1, спр. 53, 538 арк. ори-
гінальна палітурка.

18) 1829–1833 рр. усі каденції. Ф. 480, оп. 1, спр. 77, 378 арк. ори-
гінальна палітурка.

Книги записові:
1) 1800 р. 450 актів. Ф. 470, оп. 2, спр. 16, 627 арк. оригінальна 

палітурка.
2) 1801 р. 717 актів. Ф. 480, оп. 1, спр. 4, 909 арк. без оригінальної 

палітурки. Перший аркуш відсутній.
3) 1802 р. (січень–вересень). акти 1–670. Ф. 480, оп. 1, спр. 7, 700 

арк. оригінальна палітурка.
4) 1802 р. (жовтень–грудень). акти 671–1768. Ф. 480, оп.1, спр. 9, 

796 арк. оригінальна палітурка.
5) 1803 р. 877 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 10, 820 арк. оригінальна 

палітурка.
6) 1804 р. 961 акт. Ф. 480, оп.1, спр. 12, 1029 арк. без оригінальної 

палітурки.
7) 1806 р. 727 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 16, 819 арк. без оригінальної 

палітурки.
8) 1807 р. 644 акти. Ф. 480, оп.1, спр. 17, 642 арк. оригінальна па-

літурка.
9) 1808 р. 682 акти. Ф. 480, оп.1, спр. 20, 661 арк. без оригінальної 

палітурки.
10) 1809 р. 638 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 105, 581 арк. без оригіналь-

ної палітурки.
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11) 1810 р. 655 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 27, 701 арк. оригінальна 
палітурка.

12) 1811 р. 745 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 31, 727 арк. оригінальна 
палітурка.

13) 1812 р. 508 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 100, 551 арк. оригінальна 
палітурка.

14) 1813 р. 358 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 36, 420 арк. оригінальна 
палітурка.

15) 1814 р. 575 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 39, 650 арк. без оригінальної 
палітурки.

16) 1815 р. 760 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 42, 1163 арк. оригінальна 
палітурка.

17) 1816 р. 818 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 44, 779 арк. оригінальна 
палітурка.

18) 1818 р. 629 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 52, 645 арк. оригінальна 
палітурка.

19) 1819 р. 542 акти. Ф. 480, оп.1, спр. 54, 630 арк. оригінальна 
палітурка.

20) 1820 р. записова і поточна. 635 актів записових, 323 - поточних. 
Ф. 480, оп.1, спр. 55, арк. 1-622, 623-958. оригінальна палітурка.

21) 1821 р. 585 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 57, 710 арк. оригінальна 
палітурка.

22) 1822 р. 532 акти. Ф. 480, оп.1, спр. 61, 694 арк. оригінальна 
палітурка.

23) 1823 р. записова і поточна. 509 актів записових, 405 - поточних. 
Ф. 480, оп.1, спр. 64, арк. 1-510, 511-1030. без оригінальної палітурки.

24) 1824 р. 583 акти. Ф. 480, оп.1, спр. 65, 660 арк. оригінальна 
палітурка.

25) 1825 р. 536 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 68, 787 арк. оригінальна 
палітурка.

Книги поточні:
1) 1800 р. 672 акти. Ф. 480, оп.1, спр. 1, 676 арк. без оригінальної 

палітурки.
2) 1801 р. 689 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 2, 695 арк. без оригінальної 

палітурки.
3) 1802 р. 629 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 8, 612 арк. оригінальна па-

літурка.
4) 1803 р. 542 акти. Ф. 480, оп.1, спр. 11, 522 арк. оригінальна па-

літурка.
5) 1805 р. 503 акти. Ф. 480, оп.1, спр. 14, 476 арк. оригінальна па-

літурка.
6) 1806 р. 599 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 15, 657 арк. оригінальна 

палітурка.



з історії архівів та архівних зібрань92

7) 1807 р. 644 акти. Ф. 480, оп.1, спр. 18, 642 арк. оригінальна па-
літурка.

8) 1808 р. 611 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 21, 682 арк. оригінальна 
палітурка.

9) 1809 р. 579 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 25, 620 арк. оригінальна 
палітурка.

10) 1810 р. 564 акти. Ф. 480, оп.1, спр. 28, 526 арк. оригінальна 
палітурка.

11) 1811 р. 606 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 32, 577 арк. оригінальна 
палітурка.

12) 1812 р. 479 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 33, 415 арк. без оригінальної 
палітурки.

13) 1813 р. 350 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 37, 314 арк. оригінальна 
палітурка.

14) 1815 р. 599 актів. Ф. 470, оп. 4, спр. 120, 609 арк. оригінальна 
палітурка.

15) 1816 р. 462 акти. Ф. 480, оп.1, спр. 46, 446 арк. оригінальна 
палітурка.

16) 1817 р. 406 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 47, 388 арк. оригінальна 
палітурка.

17) 1818 - 1819 рр. 384 і 332 акти. Ф. 480, оп.1, спр. 50, 384 і 332 
арк. оригінальна палітурка.

18) 1821 р. 388 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 58, 467 арк. оригінальна 
палітурка.

19) 1822 р. 386 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 60, 473 арк. без оригінальної 
палітурки.

20) 1824 р. 378 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 66, 391 арк. оригінальна 
палітурка.

21) 1825 р. 311 актів. Ф. 480, оп.1, спр. 67, 433 арк. оригінальна 
палітурка.

22) 1827 р. Ф. 480, оп.1, спр. 74, 1112 арк. оригінальна палітурка.
23) 1832 р. Ф. 480, оп.1, спр. 88, 775 арк. оригінальна палітурка.
24) 1833 р. Ф. 470, оп. 4, спр. 116, 685 арк. оригінальна палітурка.
25) 1834 р. Ф. 470, оп. 1, спр. 76, 774 арк. оригінальна палітурка.
26) 1835 р. Ф. 470, оп. 1, спр. 80, 969 арк. закінчується 12.12. бра-

кує наступних аркушів. останні аркуші пошкоджені зотлінням. без 
оригінальної палітурки.

27) 1836 р. Ф. 470, оп. 1, спр. 89, 402 арк. оригінальна палітурка.
28) 1837 р. Ф. 470, оп. 1, спр. 93, 574 арк. оригінальна палітурка.
29) 1838 р. Ф. 470, оп. 1, спр. 97, 480 арк. оригінальна палітурка.
30) 1839 р. Ф. 470, оп. 1, спр. 104, 533 арк. оригінальна палітурка.
31) 1840 р. Ф. 470, оп. 1, спр. 112, 436 арк. оригінальна палітурка.



з історії архівів та архівних зібрань 93

інші книги:
1) 1826 р. вічиста, стемпльова, боргова, поточна. Ф. 480, оп. 1, 

спр. 69, 1104 арк. без оригінальної палітурки.
2) 1827 р. вічиста, стемпльова, боргова, поточна. Ф. 480, оп. 1, 

спр. 72, 921 арк. Чистові копії. оригінальна палітурка.
3) 1827 р. стемпльова, боргова і вічиста. Ф. 480, оп. 1, спр. 73, 305 

арк. оригінальна палітурка (тільки титульна частина).
4) 1828 р. стемпльова, боргова, вічиста і поточна. Ф. 480, оп.1, 

спр. 75, 1151 арк. оригінальна палітурка.
5) 1828 р. стемпльова, боргова, вічиста і поточна. Ф. 480, оп.1, 

спр. 76, 919 арк. Чистові копії. оригінальна палітурка.
6) 1829 р. стемпльова, боргова, вічиста і поточна. Ф. 480, оп.1, 

спр. 79, 1258 арк. оригінальна палітурка.
7) 1830 р. стемпльова, боргова, вічиста і поточна. Ф. 480, оп.1, 

спр. 84, 942 арк. Чистові копії. оригінальна палітурка.
8) 1831 р. стемпльова, боргова і вічиста. Ф. 480, оп.1, спр. 86, 318 

арк. оригінальна палітурка.
9) 1831 р. стемпльова, боргова, вічиста і поточна. Ф. 480, оп.1, 

спр. 87, 621 арк. Чистові копії. оригінальна палітурка.
10) 1832 р. стемпльова, боргова і вічиста. Ф. 470, оп.1, спр. 63, 223 

арк. оригінальна палітурка.
11) 1833 р. стемпльова, боргова, вічиста і поточна. Ф. 470, оп.4, 

спр. 117, 855 арк. Чистові копії. оригінальна палітурка.
12) 1833 р. стемпльова, боргова і вічиста. Ф. 470, оп.1, спр. 68, 403 

арк. оригінальна палітурка.
13) 1834 р. стемпльова, боргова і вічиста. Ф. 470, оп.1, спр. 77, 417 

арк. без оригінальної палітурки.
14) 1835 р. стемпльова, боргова і вічиста. Ф. 470, оп.1, спр. 82, 483 

арк. оригінальна палітурка.
15) 1836 р. стемпльова, боргова і вічиста. Ф. 470, оп.1, спр. 91, 463 

арк. оригінальна палітурка.
16) 1838 р. стемпльова, боргова і вічиста. Ф. 470, оп.1, спр. 98, 341 

арк. оригінальна палітурка.
17) 1839 р. стемпльова, боргова і вічиста. Ф. 470, оп.1, спр. 103, 

380 арк. оригінальна палітурка.
18) 1840 р. стемпльова, боргова і вічиста. Ф. 470, оп.1, спр. 116, 

200 арк. оригінальна палітурка.

всього по суду – 92 актові книги.
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гайсинсько-Ольгопільський повітовий (земський) суд

Книги декретові:
1) 1797 р. свято-троїцька каденція. Ф. 792, оп. 1, спр. 1, 39 арк. 

оригінальна палітурка.
2) 1797 р. свято-Михайлівська каденція (з реєстру ординарійного). 

Ф. 792, оп. 1, спр. 5, 54 арк. оригінальна палітурка.
3) 1797 р. свято-Михайлівська каденція (з реєстрів тактового, ре-

місового, екзекуційного). Ф. 792, оп. 1, спр. 6, 54 арк. оригінальна па-
літурка.

4) 1798 р. середньопостова каденція. Ф. 792, оп. 1, спр. 7, 45 арк. 
оригінальна палітурка.

5) 1798 р. свято-Михайлівська каденція. Ф. 792, оп. 1, спр. 8, 118 
арк. оригінальна палітурка.

6) 1801 р. усі каденції. Ф. 792, оп. 1, спр. 13, 239 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

7) 1802 р. усі каденції. Ф. 792, оп. 1, спр. 15, 243 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

8) 1804 р. усі каденції. Ф. 792, оп. 1, спр. 24, 247 арк. оригінальна 
палітурка.

9) 1805 р. усі каденції. Ф. 792, оп. 1, спр. 26, 264 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

10) 1806 р. усі каденції. Ф. 792, оп. 1, спр. 30, 214 арк. без оригі-
нальної палітурки.

11) 1807 р. усі каденції. Ф. 792, оп. 1, спр. 32, 173 арк. оригінальна 
палітурка.

12) 1808 р. усі каденції; 1810 р. середньопостова і свято-троїцька 
каденції; 1812 р. усі каденції та ухвали кримінальних справ; 1813 р. 
свято-троїцька і свято-Михайлівська каденції; 1814 р. свято-троїцька 
і свято-Михайлівська каденції; 1818, 1819, 1820 рр. усі каденції; після 
1818 р. вшито частину декрету виїзного засідання суду 1830 р. на ґрун-
ті с. Малої Мочулки у справі про претензії графа с. Потоцького до К. 
хоєцького про орендне володіння селом. Ф. 792, оп. 1, спр. 35, 1044 
арк. без оригінальної палітурки.

13) 1809 р. свято-троїцька і свято-Михайлівська каденції. Ф. 792, 
оп. 1, спр. 39, 176 арк. оригінальна палітурка.

14) 1811 р. усі каденції. Ф. 792, оп. 1, спр. 41, 262 арк. без оригі-
нальної палітурки.

15) 1816 р. усі каденції. Ф. 792, оп. 1, спр. 48, 196 арк. оригінальна 
палітурка.

16) 1817 р. усі каденції. Ф. 792, оп. 1, спр. 52, 129 арк. без оригі-
нальної палітурки.

17) 1834 р. усі каденції. Ф. 792, оп. 1, спр. 105, 220 арк. без оригі-
нальної палітурки.
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18) 1839 р. (ольгопільський п. с.) усі каденції. Ф. 468, оп. 1, спр. 
20, 66 арк. оригінальна палітурка.

Книги записові:
1) 1800 р. 586 актів. Ф. 792, оп. 1, спр. 55, 837 арк. оригінальна 

палітурка.
2) 1801 р. 475 актів. Ф. 792, оп. 1, спр. 111, 736 арк. обривається 

11.12. останні 4 аркуші пошкоджені зотлінням. оригінальна палітурка 
(тільки передня частина).

3) 1802 р. (січень–вересень). 588 актів. Ф. 792, оп. 1, спр. 16, 876 
арк. без оригінальної палітурки.

4) 1802 р. (жовтень–грудень). акти 589–1369. Ф. 792, оп. 1, спр. 17, 
928 арк. оригінальна палітурка.

5) 1803 р. 683 акти. Ф. 792, оп. 1, спр. 21, 1041 арк. оригінальна 
палітурка (тільки передня частина).

6) 1804 р. 724 акти. Ф. 792, оп. 1, спр. 25, 1135 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

7) 1805 р. 590 актів. Ф. 792, оп. 1, спр. 110, 992 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

8) 1806 р. 524 акти. Ф. 792, оп. 1, спр. 28, 805 арк. оригінальна 
палітурка.

9) 1808 р. 468 актів. Ф. 792, оп. 1, спр. 36, 573 арк. без оригінальної 
палітурки.

10) 1813 р. 230 актів. Ф. 792, оп. 1, спр. 43, 437 арк. оригінальна 
палітурка.

11) 1816 р. 563 акти. Ф. 792, оп. 1, спр. 49, 590 арк. оригінальна 
палітурка.

12) 1817 р. 527 актів. Ф. 792, оп. 1, спр. 54, 545 арк. оригінальна 
палітурка.

13) 1819 р. 410 актів. Ф. 792, оп. 1, спр. 61, 468 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

14) 1820 р. 448 актів. Ф. 792, оп. 1, спр. 63, 522 арк. оригінальна 
палітурка.

15) 1821 р. 434 акти. Ф. 792, оп. 1, спр. 64, 440 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

16) 1822 р. 512 актів. Ф. 792, оп. 1, спр. 69, 578 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

17) 1823 р. 477 актів. Ф. 792, оп. 1, спр. 74, 436 арк. оригінальна 
палітурка.

18) 1824 р. 448 актів. Ф. 792, оп. 1, спр. 79, 377 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

Книги поточні:
1) 1823 р. 374 акти. Ф. 792, оп. 1, спр. 72, 329 арк. без оригінальної 

палітурки.
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2) 1826 р. 628 актів. Ф. 792, оп. 1, спр. 89, 1022 арк. оригінальна 
палітурка (тільки передня частина).

інші книги:
1) 1825 - 1826 рр. індуктова. Ф. 792, оп. 1, спр. 84, 279 арк. оригі-

нальна палітурка.
2) 1825 р. боргова. Ф. 792, оп. 1, спр. 85, 98 арк. Чистові копії. 

оригінальна палітурка.
3) 1825 р. Пленіпотенційна. Ф. 792, оп. 1, спр. 86, 34 арк. Чистові 

копії. оригінальна палітурка.
4) 1829 р. боргова. Ф. 792, оп. 1, спр. 97, 118 арк. оригінальна па-

літурка.
5) 1830 - 1831 рр. вічиста. Ф. 792, оп. 1, спр. 99, 354 арк. оригі-

нальна палітурка.
6) 1834 р. Книга купчих. Ф. 471, оп. 1, спр. 7, 108 арк. оригінальна 

палітурка.
7) 1836 р. вічиста. Ф. 471, оп. 1, спр. 12, 72 арк. оригінальна па-

літурка.
8) 1837 р. вічиста. Ф. 471, оп. 1, спр. 16, 77 арк. оригінальна па-

літурка.
9) 1838 р. вічиста. Ф. 471, оп. 1, спр. 21, 54 арк. оригінальна па-

літурка.
10) 1839 р. вічиста (Гайсинський повітовий суд). Ф. 471, оп. 1, спр. 

29, 81 арк. оригінальна палітурка.
11) 1839 р. Явочна (ольгопільський повітовий суд). 244 акти. Ф. 

468, оп. 1, спр. 12, 588 арк. оригінальна палітурка.
12) 1839 р. Книга квитанцій (ольгопільський повітовий суд). 13 ак-

тів. Ф. 468, оп. 1, спр. 21, 10 арк. Чистові копії. оригінальна палітурка.
13) 1839 р. вічиста (ольгопільський повітовий суд). 17 актів. Ф. 

468, оп. 1, спр. 22, 24 арк. Чистові копії. оригінальна палітурка.
14) 1839 р. вічиста (ольгопільський повітовий суд). Ф. 468, оп. 1, 

спр. 25, 20 арк. оригінальна палітурка.
15) 1839 р. боргова (ольгопільський повітовий суд). 25 актів. Ф. 

468, оп. 1, спр. 17, 46 арк. оригінальна палітурка.
16) 1839 р. боргова (ольгопільський повітовий суд). 25 актів. Ф. 

468, оп. 1, спр. 18, 13 арк. Чистові копії. оригінальна палітурка.
17) 1839 р. Книга квитанцій (ольгопільський повітовий суд). 12 ак-

тів. Ф. 468, оп. 1, спр. 19, 24 арк. оригінальна палітурка.
18) 1840 р. вічиста (Гайсинський повітовий суд). Ф. 471, оп. 1, спр. 

35, 40 арк. оригінальна палітурка.
19) 1840 р. вічиста. (ольгопільський повітовий суд). Ф. 468, оп. 1, 

спр. 30, 9 арк. Чистові копії. оригінальна палітурка.

всього по суду – 57 актових книг.
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Примітка: відповідно до указу Подільського губернського правлін-
ня від 16. 12. 1838 р. № 17999 ольгопільський повітовий суд розпочав 
діяльність з 1.01.1839 р.

літинський повітовий (земський) суд

Книги декретові:
1) 1799 - 1801 рр. усі каденції, 1802 р. середньопостова каденція. 

Ф. 492, оп. 1, спр. 4, 625 арк. без оригінальної палітурки.
2) 1805 р. свято-Михайлівська каденція. Ф. 492, оп. 1, спр. 13, 140 

арк. оригінальна палітурка.
3) 1810 р. середньопостова і свято-Михайлівська каденції. Ф. 492, 

оп. 1, спр. 25, 378 арк. оригінальна палітурка.
4) 1811 р. середньопостова і свято-троїцька каденції. Ф. 492, оп. 

1, спр. 27, 233 арк. оригінальна палітурка.
5) 1814 р. свято-Михайлівська каденція (з реєстру “ординарійно-

го”). Ф. 492, оп. 1, спр. 36, 32 арк. оригінальна палітурка.
6) 1815 р. середньопостова каденція (з реєстру “ординарійного”). 

Ф. 492, оп. 1, спр. 39, 193 арк. оригінальна палітурка.
7) 1816 р. середньопостова і свято-троїцька каденції. Ф. 492, оп. 1, 

спр. 42, 211 арк. без оригінальної палітурки.
8) 1818 р. усі каденції. Ф. 492, оп. 1, спр. 50, 355 арк. оригінальна 

палітурка.
9) 1821 р. усі каденції. Ф. 492, оп. 1, спр. 61, 270 арк. оригінальна 

палітурка.
10) 1822 р. усі каденції. Ф. 492, оп. 1, спр. 64, 406 арк. оригінальна 

палітурка.
11) 1823 р. усі каденції. Ф. 492, оп. 1, спр. 68, 262 арк. оригінальна 

палітурка.
12) 1830 р. усі каденції. Ф. 492, оп. 1, спр. 117, 240 арк. оригіналь-

на палітурка.
13) 1831 р. усі каденції. Ф. 492, оп. 1, спр. 120, 154 арк. оригіналь-

на палітурка.
14) 1837 р. усі каденції. Ф. 222, оп. 2, спр. 10-а, 147 арк. оригіналь-

на палітурка.
15) 1840 р. травнева каденція. Ф. 222, оп. 4, спр. 1-а, 94 арк. ори-

гінальна палітурка.

Книги поточні:
1) 1800–1802 рр. акти №№ 185–460. Ф. 492, оп. 1, спр. 5, 282 арк. 

без оригінальної палітурки.
2) 1804 р. (травень–липень). акти №№ 356 - 560. Ф. 492, оп. 1, спр. 

10, 222 арк. Чорнові копії. оригінальна палітурка.
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3) 1807 р. (травень–листопад). акти №№ 344 - 909. Ф. 492, оп. 1, 
спр. 16, 304 арк. оригінальна палітурка.

4) 1808 р. (січень–лютий, квітень, червень, серпень). Ф. 492, оп. 1, 
спр. 18, 507 арк. оригінальна палітурка.

5) 1808 р. (березень–грудень). акти №№ 210–903. Ф. 492, оп. 1, 
спр. 19, 376 арк. Чорнові копії. оригінальна палітурка.

6) 1815 р., 1812 р. (травень), 1822 р. (квітень). Ф. 492, оп. 1, спр. 37, 
1147 арк. оригінальна палітурка.

7) 1819 р. (січень–лютий). 127 актів. Ф. 492, оп. 1, спр. 51, 123 арк. 
без оригінальної палітурки.

8) 1821 р. 1020 актів. Ф. 492, оп. 1, спр. 57, 1137 арк. оригінальна 
палітурка.

9) 1827 р. (січень). 94 акти. Ф. 492, оп. 1, спр. 84, 144 арк. оригі-
нальна палітурка.

10) 1827 р. (березень). акти №№ 210–254. Ф. 492, оп. 1, спр. 91, 76 
арк. оригінальна палітурка.

11) 1827 р. (квітень). акти №№ 255–365. Ф. 492, оп. 1, спр. 93, 160 
арк. оригінальна палітурка.

12) 1827 р. (травень). акти №№ 366–432. Ф. 492, оп. 1, спр. 94, 121 
арк. без оригінальної палітурки.

13) 1827 р. (серпень). акти №№ 568–621. Ф. 492, оп. 1, спр. 96, 95 
арк. оригінальна палітурка.

14) 1827 р. (жовтень). акти №№ 749–781. Ф. 492, оп. 1, спр. 97, 45 
арк. оригінальна палітурка.

15) 1827 р. (листопад). акти №№ 782–831. Ф. 492, оп. 1, спр. 95, 
127 арк. без оригінальної палітурки.

16) 1827 р. (грудень). акти №№ 832–873. Ф. 492, оп. 1, спр. 98, 78 
арк. оригінальна палітурка.

17) 1828 р. (січень). 115 актів. Ф. 492, оп. 1, спр. 100, 180 арк. ори-
гінальна палітурка.

18) 1828 р. (лютий). акти №№ 116–214. Ф. 492, оп. 1, спр. 103, 135 
арк. оригінальна палітурка.

19) 1828 р. (березень). акти №№ 215–262. Ф. 492, оп. 1, спр. 105, 
95 арк. оригінальна палітурка.

20) 1828 р. (квітень). акти №№ 264–384. Ф. 492, оп. 1, спр. 106, 175 
арк. оригінальна палітурка.

21) 1828 р. (травень). акти №№ 385–435. Ф. 492, оп. 1, спр. 107, 75 
арк. оригінальна палітурка.

22) 1828 р. (червень). акти №№ 436–494. Ф. 492, оп. 1, спр. 108, 75 
арк. оригінальна палітурка.

23) 1828 р. (липень). акти №№ 495–526. Ф. 492, оп. 1, спр. 109, 45 
арк. оригінальна палітурка.

24) 1828 р. (вересень). акти №№ 575–674. Ф. 492, оп. 1, спр. 110, 
145 арк. оригінальна палітурка.
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25) 1828 р. (жовтень). акти №№ 676–721. Ф. 492, оп. 1, спр. 111, 59 
арк. оригінальна палітурка.

26) 1828 р. (листопад). акти №№ 722–770. Ф. 222, оп. 1, спр. 6-а, 
85 арк. оригінальна палітурка.

27) 1828 р. (грудень). акти №№ 780–813. Ф. 492, оп. 1, спр. 112, 54 
арк. оригінальна палітурка.

28) 1833 р. (січень). 47 актів. Ф. 222, оп. 4, спр. 123, 66 арк. оригі-
нальна палітурка.

29) 1833 р. (лютий). акти №№ 48–122. Ф. 492, оп. 1, спр. 127, 105 
арк. оригінальна палітурка.

30) 1833 р. (березень). акти №№ 113–157. Ф. 222, оп. 4, спр. 126, 
64 арк. оригінальна палітурка.

31) 1833 р. (травень). акти №№ 224–249. Ф. 222, оп. 4, спр. 127, 33 
арк. оригінальна палітурка.

32) 1833 р. (вересень). акти №№ 329–406. Ф. 222, оп. 2, спр. 1-а, 
140 арк. оригінальна палітурка.

33) 1833 р. (жовтень). акти №№ 407–441. Ф. 222, оп. 3, спр. 20, 83 
арк. оригінальна палітурка.

34) 1834 р. (березень). акти №№ 79–144. Ф. 222, оп. 2, спр. 2-а, 133 
арк. оригінальна палітурка.

35) 1834 р. (травень). акти №№ 196–243. Ф. 222, оп. 1, спр. 11, 132 
арк. оригінальна палітурка.

36) 1834 р. (вересень). акти №№ 290–384. Ф. 222, оп. 1, спр. 13, 
119 арк. оригінальна палітурка.

37) 1834 р. (грудень). акти №№ 460–484. Ф. 222, оп. 1, спр. 14, 114 
арк. оригінальна палітурка.

38) 1835 р. (січень, березень). акти №№ 1–34, 137–165. Ф. 222, оп. 
1, спр. 15, 138 арк. оригінальна палітурка.

39) 1835 р. (лютий). акти №№ 35–136. Ф. 222, оп. 1, спр. 19, 229 
арк. оригінальна палітурка.

40) 1835 р. (листопад–грудень). акти №№ 396–453. Ф. 222, оп. 1, 
спр. 21, 109 арк. оригінальна палітурка.

41) 1836 р. (березень–квітень). акти №№ 124–216. Ф. 222, оп. 2, 
спр. 8, 189 арк. оригінальна палітурка.

42) 1836 р. (травень). акти №№ 217–235. Ф. 222, оп. 1, спр. 24, 40 
арк. оригінальна палітурка.

43) 1836 р. (серпень). акти №№ 273–289. Ф. 222, оп. 2, спр. 4, 38 
арк. оригінальна палітурка.

44) 1836 р. (жовтень). акти №№ 304–320. Ф. 222, оп. 2, спр. 7, 39 
арк. оригінальна палітурка.

45) 1836 р. (грудень). акти №№ 331–345. Ф. 222, оп. 1, спр. 26, 34 
арк. оригінальна палітурка.

46) 1837 р. (лютий). акти №№ 39–67. Ф. 222, оп. 2, спр. 4-а, 34 арк. 
оригінальна палітурка.
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47) 1837 р. (березень). акти №№ 68–82. Ф. 222, оп. 1, спр. 29-а, 32 
арк. без оригінальної палітурки.

48) 1837 р. (квітень). акти №№ 104–124. Ф. 222, оп. 1, спр. 30, 41 
арк. оригінальна палітурка.

49) 1837 р. (травень). акти №№ 125–143. Ф. 222, оп. 1, спр. 31, 39 
арк. оригінальна палітурка.

50) 1837 р. (червень). акти №№ 144–161. Ф. 222, оп. 1, спр. 32, 34 
арк. оригінальна палітурка.

51) 1837 р. (серпень). акти №№ 181–193. Ф. 222, оп. 1, спр. 33, 24 
арк. оригінальна палітурка.

52) 1837 р. (вересень). акти №№ 194–210. Ф. 222, оп. 1, спр. 34, 35 
арк. оригінальна палітурка.

53) 1838 р. (січень). 33 акти. Ф. 222, оп. 2, спр. 13, 82 арк. оригі-
нальна палітурка.

54) 1838 р. (лютий). акти №№ 34–42. Ф. 222, оп. 2, спр. 14, 26 арк. 
оригінальна палітурка.

55) 1838 р. (червень). акти №№ 97–122. Ф. 222, оп. 1, спр. 36, 58 
арк. оригінальна палітурка.

56) 1838 р. (липень). акти №№ 123–144. Ф. 222, оп. 1, спр. 38, 53 
арк. оригінальна палітурка.

57) 1838 р. (серпень). акти №№ 145–162. Ф. 222, оп. 1, спр. 39, 42 
арк. оригінальна палітурка.

58) 1838 р. (вересень). акти №№ 163–185. Ф. 222, оп. 2, спр. 5-а, 56 
арк. оригінальна палітурка.

59) 1840 р. (січень – 8 вересня). 148 актів. Ф. 222, оп. 1, спр. 40, 313 
арк. оригінальна палітурка.

інші книги:
1) 1797, 1802–1806, 1810–1812, 1814, 1816–1821, 1823. боргова. Ф. 

492, оп. 1, спр. 1, 328 арк. оригінальна палітурка.
2) 1800–1802 рр. вічиста. Ф. 222, оп. 3, спр. 19, 342 арк. Чорнові 

копії. оригінальна палітурка.
3) 1806 р. вічиста. Ф. 222, оп. 1, спр. 2, 294 арк. без оригінальної 

палітурки. 
4) 1809–1811 рр. вічиста. Ф. 492, оп. 1, спр. 21, 342 арк. Чорнові 

копії. оригінальна палітурка.
5) 1812–1815 рр. вічиста. Ф. 492, оп. 1, спр. 30, 340 арк. Чорнові 

копії. оригінальна палітурка.
6) 1816–1817 рр. вічиста. Ф. 492, оп. 1, спр. 40, 406 арк. Чорнові 

копії. оригінальна палітурка.
7) 1818–1826 рр. Кріпосна. Ф. 492, оп. 1, спр. 47, 810 арк. оригі-

нальна палітурка.
8) 1818–1819 рр. вічиста. Ф. 222, оп. 3, спр. 16, 389 арк. Чорнові 

копії. оригінальна палітурка.
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9) 1820–1821 рр. вічиста. Ф. 492, оп. 1, спр. 55, 250 арк. Чорнові 
копії. оригінальна палітурка.

10) 1822–1823 рр. вічиста. Ф. 492, оп. 1, спр. 63, 334 арк. Чорнові 
копії. оригінальна палітурка.

11) 1825 р. вічиста. Ф. 492, оп. 1, спр. 72, 232 арк. Чорнові копії. 
оригінальна палітурка.

12) 1826 р. вічиста. Ф. 492, оп. 1, спр. 78, 98 арк. Чорнові копії. без 
оригінальної палітурки.

13) 1827–1834 рр. 459 актів. вічиста. Ф. 492, оп. 1, спр. 87, 534 арк. 
Чистова. оригінальна палітурка.

14) 1827 р. Книга доручень (пленіпотенцій). Ф. 492, оп. 1, спр. 88, 
55 арк. оригінальна палітурка.

15) 1828 р. вічиста. 124 акти. Ф. 492, оп. 1, спр. 101, 135 арк. ори-
гінальна палітурка.

16) 1829 р. вічиста. 99 актів. Ф. 492, оп. 1, спр. 115, 104 арк. без 
оригінальної палітурки.

17) 1830 р. боргова. Ф. 492, оп. 1, спр. 116, 52 арк. оригінальна 
палітурка.

18) 1830 р. вічиста. 139 актів. Ф. 222, оп. 4, спр. 1, 243 арк. оригі-
нальна палітурка.

19) 1831 р. вічиста. 119 актів. Ф. 492, оп. 1, спр. 122, 126 арк. ори-
гінальна палітурка.

20) 1831 р. боргова. Ф. 492, оп. 1, спр. 123, 52 арк. оригінальна 
палітурка.

21) 1832 р. вічиста. акти №№ 3 - 112. Ф. 492, оп. 1, спр. 125, 133 
арк. оригінальна палітурка.

22) 1832 р. боргова. 68 актів. Ф. 492, оп. 1, спр. 126, 126 арк. без 
оригінальної палітурки.

23) 1833 р. боргова. 31 акт. Ф. 222, оп. 4, спр. 125, 310 арк. оригі-
нальна палітурка.

24) 1834 р. вічиста. 141 акт. Ф. 222, оп. 1, спр. 9, 231 арк. оригі-
нальна палітурка.

25) 1834 р. боргова. 53 акти. Ф. 222, оп. 2, спр. 2, 107 арк. оригі-
нальна палітурка.

26) 1835 р. боргова. 33 акти. Ф. 222, оп. 2, спр. 6-а, 66 арк. оригі-
нальна палітурка.

27) 1835 р. Книга купчих. Ф. 222, оп. 1, спр. 16, 222 арк. оригіналь-
на палітурка.

28) 1836 р. вічиста. 106 актів. Ф. 222, оп. 1, спр. 22, 218 арк. без 
оригінальної палітурки.

29) 1837 р. вічиста. 127 актів. Ф. 222, оп. 2, спр. 9, 296 арк. оригі-
нальна палітурка.

30) 1837 р. боргова. 48 актів. Ф. 222, оп. 2, спр. 10, 96 арк. оригі-
нальна палітурка.
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31) 1838 р. боргова. 39 актів. Ф. 222, оп. 1, спр. 37, 79 арк. оригі-
нальна палітурка.

32) 1840 р. Книга позовів (січень–серпень). 124 акти. Ф. 222, оп. 2, 
спр. 17, 250 арк. оригінальна палітурка.

33) 1840 р. Кріпосна (січень–вересень). 125 актів. Ф. 222, оп. 1, спр. 
41, 218 арк. оригінальна палітурка.

всього по суду – 107 актових книг.

могилів-Подільський повітовий (земський) суд

Книги декретові:
1) 1820 р. усі каденції. Ф. 479, оп. 1, спр. 47, 1026 арк. оригінальна 

палітурка.
2) 1821 р. усі каденції. Ф. 479, оп. 1, спр. 49, 697 арк. оригінальна 

палітурка.
3) 1822 р. усі каденції. Ф. 479, оп. 1, спр. 52, 735 арк. оригінальна 

палітурка.
4) 1823 р. усі каденції. Ф. 479, оп. 1, спр. 55, 956 арк. оригінальна 

палітурка.
5) 1824 р. усі каденції. Ф. 479, оп. 1, спр. 59, 762 арк. оригінальна 

палітурка.
6) 1825 р. усі каденції. Ф. 479, оп. 1, спр. 63, 563 арк. оригінальна 

палітурка.
7) 1826 р. усі каденції. Ф. 479, оп. 1, спр. 65, 448 арк. оригінальна 

палітурка.
8) 1830 р. (березень - жовтень). Ф. 479, оп. 1, спр. 73, 396 арк. ори-

гінальна палітурка.

інші книги:
1) 1800 р. Поточна. Ф. 479, оп. 1, спр. 42, 1041 арк. оригінальна 

палітурка.
2) 1801 р. Поточна, вічиста, боргова і стемпльова. Ф. 479, оп. 1, 

спр. 5, 1259 арк. оригінальна палітурка.
3) 1802 р. Поточна, вічиста, боргова і евікційна. Ф. 479, оп. 1, спр. 

8, 1492 арк. оригінальна палітурка.
4) 1803 р. Поточна. Ф. 479, оп. 1, спр. 13, 1521 арк. оригінальна 

палітурка.
5) 1804 р. вічиста, боргова і евікційна. Ф. 479, оп. 1, спр. 15, 182 

арк. без оригінальної палітурки.
6) 1805 р. Поточна, вічиста, боргова і евікційна. Ф. 479, оп. 1, спр. 

9, 994 арк. оригінальна палітурка.
7) 1806 р. Поточна, вічиста, боргова і евікційна. Ф. 479, оп. 1, спр. 

18, 1174 арк. без оригінальної палітурки.
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8) 1807 р. Поточна, вічиста, боргова і евікційна. Ф. 479, оп. 1, спр. 
20, 1394 арк. оригінальна палітурка.

9) 1808 р. Поточна, вічиста, боргова і евікційна. Ф. 479, оп. 1, спр. 
22, 1202 арк. оригінальна палітурка.

10) 1809 р. Поточна. Ф. 479, оп. 1, спр. 25, 1161 арк. оригінальна 
палітурка.

11) 1809 р. вічиста, боргова і евікційна. Ф. 479, оп. 1, спр. 27, 87 
арк. оригінальна палітурка.

12) 1810 р. Поточна, вічиста, боргова і евікційна. Ф. 479, оп. 1, спр. 
28, 1483 арк. оригінальна палітурка.

13) 1811 р. Поточна, вічиста, боргова і евікційна. Ф. 479, оп. 1, спр. 
30, 1129 арк. без оригінальної палітурки.

14) 1812 р. Поточна, вічиста, боргова і евікційна. Ф. 479, оп. 1, спр. 
31, 1129 арк. оригінальна палітурка.

15) 1813 р. Поточна, вічиста, боргова і евікційна. Ф. 479, оп. 1, спр. 
34, 901 арк. оригінальна палітурка.

16) 1814 р. Поточна, вічиста, боргова і евікційна. Ф. 479, оп. 1, спр. 
35, 1094 арк. оригінальна палітурка.

17) 1815 р. Поточна, вічиста, боргова і евікційна. Ф. 479, оп. 1, спр. 
36, 788 арк. оригінальна палітурка.

18) 1816 р. Поточна, вічиста, боргова і евікційна. Ф. 479, оп. 1, спр. 
37, 1011 арк. оригінальна палітурка.

19) 1817 р. Поточна, вічиста, боргова і евікційна. Ф. 479, оп. 1, спр. 
40, 1205 арк. оригінальна палітурка.

20) 1818 р. Поточна, вічиста, боргова. Ф. 479, оп. 1, спр. 41, 1303 
арк. оригінальна палітурка.

21) 1820 р. Поточна, вічиста, боргова. Ф. 479, оп. 1, спр. 46, 1022 
арк. оригінальна палітурка.

22) 1821 р. Поточна, вічиста, боргова. Ф. 479, оп. 1, спр. 48, 918 
арк. оригінальна палітурка.

23) 1822 р. Поточна, вічиста, боргова. Ф. 479, оп. 1, спр. 51, 749 
арк. оригінальна палітурка.

24) 1823–1824 рр. Книга запису розписок про сплату боргів. Ф. 479, 
оп. 1, спр. 53, 20 арк. оригінальна палітурка.

25) 1823 р. Поточна, вічиста, боргова. Ф. 479, оп. 1, спр. 54, 1153 
арк. оригінальна палітурка.

26) 1824 р. (січень–травень). Поточна. Ф. 479, оп. 1, спр. 57, 605 
арк. оригінальна палітурка.

27) 1824 р. Поточна (червень–грудень), вічиста, боргова. Ф. 479, 
оп. 1, спр. 60, 832 арк. без оригінальної палітурки.

28) 1825 р. Поточна і вічиста. Ф. 479, оп. 1, спр. 62, 1268 арк. без 
оригінальної палітурки.

29) 1826 р. Поточна і вічиста. Ф. 479, оп. 1, спр. 80, 1579 арк. акт 
№ 1 втрачено. без оригінальної палітурки.
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30) 1827 р. Поточна і вічиста. Ф. 479, оп. 1, спр. 66, 1236 арк. без 
оригінальної палітурки.

31) 1828–1829 рр. боргова. Ф. 472, оп. 6, спр. 17, 58 арк. оригіналь-
на палітурка.

32) 1831 р. Поточна, вічиста, боргова. Ф. 479, оп. 1, спр. 74, 695 
арк. оригінальна палітурка.

33) 1832 р. Поточна, вічиста, боргова. Ф. 479, оп. 1, спр. 76, 793 
арк. без оригінальної палітурки.

34) 1833 р. боргова. Ф. 472, оп. 6, спр. 19, 23 арк. оригінальна па-
літурка.

35) 1833 р. Поточна і вічиста. Ф. 472, оп. 1, спр. 33, 834 арк. ори-
гінальна палітурка.

36) 1835 р. Поточна, вічиста, стемпльова і боргова. Ф. 472, оп. 1, 
спр. 44, 1067 арк. оригінальна палітурка.

37) 1835 р. боргова. Ф. 472, оп. 1, спр. 49, 22 арк. Чистова. оригі-
нальна палітурка.

38) 1836 р. Поточна, вічиста і боргова. Ф. 472, оп. 1, спр. 51, 778 
арк. оригінальна палітурка.

39) 1836 р. боргова. Ф. 472, оп. 1, спр. 51-а, 23 арк. Чистова. ори-
гінальна палітурка.

40) 1837 р. Поточна і вічиста. Ф. 472, оп. 1, спр. 53, 652 арк. ори-
гінальна палітурка.

41) 1838 р. Поточна, вічиста, стемпльова. Ф. 472, оп. 1, спр. 58, 273 
арк. оригінальна палітурка.

42) 1838 р. (січень - серпень). Явочна. Ф. 472, оп. 1, спр. 60, 48 арк. 
Чистова. оригінальна палітурка.

43) 1838 р. вічиста. Ф. 472, оп. 1, спр. 61, 24 арк. оригінальна па-
літурка.

44) 1838 р. (серпень–грудень). Явочна. Ф. 472, оп. 1, спр. 62, 200 
арк. Чистова. оригінальна палітурка.

45) 1839 р. вічиста. Ф. 472, оп. 1, спр. 63, 89 арк. оригінальна па-
літурка.

46) 1839 р. боргова. Ф. 472, оп. 1, спр. 64, 19 арк. оригінальна па-
літурка.

47) 1840 р. (січень–вересень). вічиста. Ф. 472, оп. 1, спр. 66, 39 арк. 
оригінальна палітурка.

48) 1840 р. Книга запису векселів, боргових листів та контрактів. 
Ф. 472, оп. 2, спр. 71, 36 арк. зшита з двох різних книг. без оригіналь-
ної палітурки.

всього по суду – 56 актових книг.
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ямпільський повітовий (земський) суд

Книги декретові:
1) 1798 р. свято-Михайлівська каденція, 1799 р. усі каденції. 

Ф. 477, оп. 1, спр. 2, 262 арк. оригінальна палітурка.
2) 1800 р. усі каденції. Ф. 477, оп. 1, спр. 5, 196 арк. оригінальна 

палітурка.
3) 1801 р. усі каденції. Ф. 477, оп. 1, спр. 10, 290 арк. оригінальна 

палітурка.
4) 1802 р. усі каденції. Ф. 477, оп. 1, спр. 16, 320 арк. оригінальна 

палітурка.
5) 1803 р. усі каденції. Ф. 477, оп. 1, спр. 19, 338 арк. оригінальна 

палітурка.
6) 1804 р. усі каденції. Ф. 477, оп. 1, спр. 21, 230 арк. оригінальна 

палітурка.
7) 1805 р. усі каденції. Ф. 477, оп. 1, спр. 27, 329 арк. оригінальна 

палітурка.
8) 1806 р. усі каденції. Ф. 477, оп. 1, спр. 31, 152 арк. оригінальна 

палітурка.
9) 1807 р. усі каденції. Ф. 477, оп. 1, спр. 35, 260 арк. оригінальна 

палітурка.
10) 1809 р. усі каденції. Ф. 477, оп. 1, спр. 43, 211 арк. оригінальна 

палітурка.
11) 1822 р. усі каденції. Ф. 477, оп. 1, спр. 100, 864 арк. оригіналь-

на палітурка.
12) 1823 р. усі каденції. Ф. 477, оп. 1, спр. 105, 345 арк. оригіналь-

на палітурка.
13) 1824 р. усі каденції. Ф. 477, оп. 1, спр. 112, 223 арк. без оригі-

нальної палітурки.
14) 1828 р. усі каденції. Ф. 477, оп. 1, спр. 127, 522 арк. оригіналь-

на палітурка.
15) 1829 р. свято-троїцька і свято-Михайлівська каденції. Ф. 477, 

оп. 1, спр. 149, арк б/н. оригінальна палітурка.
16) 1832 р. свято-Михайлівська каденція (частково), 1833 р. усі ка-

денції. Ф. 474, оп. 1, спр. 80-а, 528 арк. оригінальна палітурка.
17) 1834 р. усі каденції. Ф. 474, оп. 1, спр. 108, 334 арк. оригіналь-

на палітурка.
18) 1835 р. усі каденції. Ф. 474, оп. 1, спр. 125, 226 арк. оригіналь-

на палітурка.

Книги записові:
1) 1800 р. 430 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 3, 487 арк. оригінальна па-

літурка.



з історії архівів та архівних зібрань106

2) 1802 р. 895 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 13, 838 арк. без оригінальної 
палітурки.

3) 1803 р. 722 акти. Ф. 477, оп. 1, спр. 17, 847 арк. оригінальна 
палітурка.

4) 1804 р. 689 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 20, 703 арк. оригінальна 
палітурка.

5) 1806 р. 443 акти. Ф. 477, оп. 1, спр. 28, 534 арк. оригінальна 
палітурка.

6) 1807 р. 568 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 34, 469 арк. оригінальна 
палітурка.

7) 1809 р. 556 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 40, 546 арк. оригінальна 
палітурка.

8) 1810 р. 503 акти. Ф. 477, оп. 2, спр. 2, 729 арк. оригінальна па-
літурка.

9) 1811 р. 622 акти. Ф. 477, оп. 1, спр. 47, 775 арк. без оригінальної 
палітурки.

10) 1812 р. 556 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 50, 767 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

11) 1813 р. 329 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 54, 408 арк. оригінальна 
палітурка.

12) 1814 р. 592 акти. Ф. 477, оп. 1, спр. 55, 599 арк. оригінальна 
палітурка.

13) 1814–1820 рр. Ф. 477, оп. 1, спр. 60, 1847 арк. Чорнові копії 
лише тих актів, яких бракує в чистових книгах. без оригінальної палі-
турки.

14) 1815 р. 688 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 61, 640 арк. оригінальна 
палітурка.

15) 1816 р. 790 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 65, 787 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

16) 1817 р. 606 актів. Ф. 477, оп. 2, спр. 3, 802 арк. бракує останніх 
актів – за 30–31.12. оригінальна палітурка (тільки лицьова частина).

17) 1820 р. 691 акт. Ф. 477, оп. 2, спр. 4, 678 арк. без оригінальної 
палітурки.

18) 1821 р. 663 акти. Ф. 477, оп. 1, спр. 86, 742 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

19) 1822 р. 639 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 97, 872 арк. оригінальна 
палітурка.

20) 1823 р. 504 акти. Ф. 474, оп. 4, спр. 95, 608 арк. оригінальна 
палітурка.

21) 1824 р. 536 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 108, 495 арк. оригінальна 
палітурка.

Книги поточні:
1) 1800 р. 515 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 4, 418 арк. без оригінальної 

палітурки.
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2) 1801 р. Ф. 477, оп. 1, спр. 6, 589 арк. оригінальна палітурка.
3) 1802 р. 484 акти. Ф. 477, оп. 1, спр. 14, 593 арк. оригінальна 

палітурка.
4) 1803 р. 426 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 18, 460 арк. оригінальна 

палітурка.
5) 1806 р. 472 акти. Ф. 477, оп. 1, спр. 29, 525 арк. оригінальна 

палітурка.
6) 1807 р. 557 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 33, 635 арк. оригінальна 

палітурка.
7) 1809 р. 548 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 41, 614 арк. оригінальна 

палітурка.
8) 1813 р. 455 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 53, 523 арк. без оригінальної 

палітурки.
9) 1814–1820 рр. Ф. 477, оп. 1, спр. 56, 1187 арк. Чорнові копії лише 

тих актів, яких бракує в чистових книгах. оригінальна палітурка.
10) 1814 р. 662 акти. Ф. 477, оп. 1, спр. 57, 440 арк. без оригіналь-

ної палітурки.
11) 1820 р. 589 актів. Ф. 477, оп. 2, спр. 5, 538 арк. оригінальна 

палітурка (тільки лицьова частина).
12) 1822 р. 759 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 94, 725 арк. оригінальна 

палітурка.
13) 1823 р. 512 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 102, 536 арк. оригінальна 

палітурка.
14) 1824 р. 461 акт. Ф. 477, оп. 1, спр. 106, 366 арк. оригінальна 

палітурка.
15) 1825 р. 866 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 115, 1069 арк. оригінальна 

палітурка.
16) 1827 р. 912 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 120, 1106 арк. без оригі-

нальної палітурки.
17) 1828–1829 рр. зшита з кількох частин. 1828 р.: акти №№ 262–

381, 509–553; 1829 р.: акти №№ 243–425, 500–785. Ф. 474, оп. 4, спр. 
115, 769 арк. Чистова. без оригінальної палітурки.

18) 1830 р. 517 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 134, 850 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

19) 1830 р. 473 акти (по 27.10). Ф. 477, оп. 1, спр. 150, арк. б/н. 
Чистова. без оригінальної палітурки.

20) 1831 р. 340 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 137, 537 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

21) 1831 р. Поточна (по жовтень) і вічиста (по червень). Ф. 474, оп. 
1, спр. 116, 242 арк. Чистова. без оригінальної палітурки.

22) 1832 р. 498 актів. Ф. 477, оп. 1, спр. 139, 794 арк. без оригіналь-
ної палітурки.

23) 1832 р. 502 акти. Ф. 477, оп. 1, спр. 140, 550 арк. Чистова. ори-
гінальна палітурка.
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24) 1833 р. 426 актів. Ф. 474, оп. 1, спр. 84, 964 арк. оригінальна 
палітурка.

25) 1834 р. 518 актів. Ф. 474, оп. 1, спр. 99, 668 арк. оригінальна 
палітурка.

26) 1835 р. 326 актів. Ф. 474, оп. 1, спр. 119, 735 арк. оригінальна 
палітурка.

27) 1837 р. 233 акти. Ф. 474, оп. 1, спр. 147-а, 532 арк. оригінальна 
палітурка.

інші книги:
1) 1825 р. вічиста, боргова і пленіпотенійна. Ф. 477, оп. 1, спр. 116, 

172 арк. оригінальна палітурка.
2) 1826 р. вічиста, боргова і пленіпотенійна. Ф. 477, оп. 1, спр. 118, 

238 арк. оригінальна палітурка.
3) 1827 р. вічиста, боргова і пленіпотенійна. Ф. 477, оп. 1, спр. 122, 

182 арк. оригінальна палітурка.
4) 1828 р. вічиста і боргова. Ф. 477, оп. 1, спр. 124, 143 арк. Чисто-

ва. оригінальна палітурка.
5) 1828 р. вічиста, боргова і стемпльова. Ф. 477, оп. 1, спр. 126, 255 

арк. оригінальна палітурка.
6) 1829 р. вічиста і боргова. Ф. 477, оп. 1, спр. 132, 135 арк. Чисто-

ва. оригінальна палітурка.
7) 1829 р. вічиста, боргова і стемпльова. Ф. 477, оп. 1, спр. 133, 254 

арк. оригінальна палітурка.
8) 1829 р. Поточна (фрагмент, акти №№ 1–242). Ф. 477, оп. 1, спр. 

148, арк. б/н. Чистова. без оригінальної палітурки.
9) 1831 р. вічиста, боргова і стемпльова. Ф. 477, оп. 1, спр. 138, 238 

арк. без оригінальної палітурки.
10) 1832 р. вічиста і боргова. Ф. 477, оп. 1, спр. 141, 154 арк. Чи-

стова. оригінальна палітурка.
11) 1832 р. вічиста, боргова і стемпльова. Ф. 474, оп. 4, спр. 108, 

241 арк. без оригінальної палітурки.
12) 1833 р. вічиста і боргова. 474, оп. 1, спр. 84-а, 204 арк. Чистова. 

оригінальна палітурка.
13) 1833 р. вічиста і боргова. 474, оп. 1, спр. 89, 435 арк. оригі-

нальна палітурка.
14) 1834 р. вічиста і боргова. 474, оп. 1, спр. 103, 159 арк. оригі-

нальна палітурка.
15) 1834 р. вічиста, боргова і стемпльова. Ф. 474, оп. 1, спр. 113, 

440 арк. оригінальна палітурка.
16) 1835 р. вічиста, боргова і стемпльова. Ф. 474, оп. 1, спр. 122, 

436 арк. оригінальна палітурка.
17) 1836 р. вічиста, боргова і стемпльова. Ф. 474, оп. 1, спр. 131, 

417 арк. оригінальна палітурка.



з історії архівів та архівних зібрань 109

18) 1838 р. вічиста, боргова і стемпльова. Ф. 474, оп. 1, спр. 154, 
293 арк. Чистова. оригінальна палітурка.

19) 1838 р. вічиста, боргова і стемпльова. Ф. 474, оп. 1, спр. 158, 
288 арк. оригінальна палітурка.

20) 1840 р. (січень–вересень). вічиста, боргова і стемпльова. Ф. 
474, оп. 1, спр. 165, 89 арк. оригінальна палітурка.

21) 1840 р. Явочна. 61 акт. Ф. 474, оп. 1, спр. 173, 84 арк. оригі-
нальна палітурка.

всього по суду – 87 актових книг.
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рассматривается информационный потенциал актовых книг уездных 
(земских) судов. отмечается значение этого вида массовых источников для 
изучения социально-экономической истории, истории церкви и происхождения 
благородных родов Правобережной Украины. Подается реестр сохраненных 
актовых книг по фондах Государственного архива винницкой области.

Ключевые слова: актовые книги; архивы; инвентари; кагалы; мануфак-
туры; мещане; родословные; крестьяне; суды; цеха; шляхта.

There is considered the informational potential of registry books of county 
courts in the article. The author highlighted the importance of this kind of sources 
for studying of social and economic history, history of churches and the origin of 
noble families of Right-Bank Ukraine. There is given the inventory of preserved 
registry books on the fonds of State Archives of Vinnytsya Region in the article.

Keywords: the registry books; the archives; the inventories; the kahals; the 
manu factories; the suburban; the family tries; the country-people; the courts; the 
work shops; the Polish gentry.


