Державний архів Сумської області

Білопільський повітовий суд
м. Білопілля Білопільського повіту
Харківського намісництва

Фонд 704
опис №1

1781 – 1796 рр.

№№
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Інде
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ави
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Заголовок справи

Почато

Закінчено

Кількість
аркушів у
справі

Примітки

Фонд 704
опис № 1 справ
постійного зберігання
за 1781 – 1796 рр.

3
По прошенію бригадира
Толчанінова про сприяння у
судовій справі Ганни
Стремоухової
По чолобиттю канцеляриста
Краснянського про відмову
від нерухомого майна
По прошенію білопільської
поміщиці
Ганни Стремоухової про
видачу паспорта їй та двом
особам, які супроводжують її
до Харкова
По прошенію поміщика
с. Веселого Бєлгородського
округу надвірного радника
Федора Юдіна про виділення
йому частки з майна
Про об’явлення корнетом
Лихачовим на отримане їм у
дворянок Єфросінії
Бараукової, Авдотії Бурої та
ін. нерухоме майно
По чолобиттю відставного
вахмістра Олександра
Олексійовича сина
Тухачевського про відмову
від майна померлого брата
Федора Тухачевського

4

5

6

7

1781

1782

38

1782

36

12.02.1782

3

01.08.1782

19.09.1782

30

1782

1783

18

12.08.1729

19.06.1730

11
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18.

2

3
Про внесення жителів до
селянського окладу

4

5

6

1782

16

1782

17

Про купчу на майно
Про селянина майорши
Плотникової

1782

Про право володіння по
доказу права володіння

1783

27

1782

11

1783

13

10.06.1783

23

1784

11

1784

27

1784

19

1784

4

По об’явленню Білопільської
нижньої расправи про
повернення судових справ
По доношенію підпоручика
Івана Судієнка про несплату
податей та штрафів
жителями с. Д’яківки
По рапорту Білопільського
нижнього земського суду про
видачу паспорта особі, яка
назвала себе солдатським
сином Яковом Степановим
По чолобиттю поміщика
прапорщика Маркова про
повернення грошей та майна
Про вчинення виправки виду
По чолобиттю поміщика
Єлисея Тітова про надання
йому купчих на продане
майно
По Указу Харківського
намісницького правління про
прийняття Колодника
По чолобиттю поміщика
прем’єр-майора Озерова про
майно

1785

1783

1788

99

68

7

1
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

2

3
По чолобиттю білопільського
поміщика Багреєва про
відмову від майна
Про право володіння
нерухомим майном між
поміщицею Озеровою та
поміщиком Колевейденком
По указу Харківського
верхнього земського суду
про вчинення виправки по
відказним книгам
По прошенію білопільської
поміщиці Ганни Федорівни
Стремоухової про
відсторонення від володіння
майном її сина Олександра
Стремоухова
По доношенію
Білопільського нижнього
земського суду про насилля
відносно ворожбянського
обивателя Пилипа
Сердюченка, вчиненого
поміщиком Іваном
Судениновим
По прошенію дворянина
Білопільського округу
відставного корнета
Прокопія Даниловича
Дахірєва про закріплення за
ним маєтку
По прошенію білопільського
поміщика лейб-гвардії
прапорщика Мачехіна про
його селян
Про прошенію
священнослужителя
Коренева про наїзд на його
дім

4

5

6
35

1785

11.05.1786

26.06.1789

84

1786

1789

103

10.01.1790

21.02.1790

10

11.01.1790

28.01.1790

82

25.01.1790

23.08.1790

18

1790

10

1792

17

7

1
27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

2

3
Про надання Білопільському
нижньому земському суду
копії рішення Білопільського
повітового суду по справі
поміщика Черепова
По прошенію прапорщиці
Євпраксії Левшиної про
майно
Про прошенію дворянина
Харківського намісництва
Білопільського округу
с. Глущин Моісея
Лук’яновича Коренева про
продаж маєтку генералпоручику Потьомкіну
По справі про Молчанську
Сафронієву пустинь

4

5

6

25.08.1791

10.09.1791

7

1792

8

03.12.1792

3

1793

8

Про відібрання земель, якими
володіють майстри та
1794
помічники майстрів
Глушківської суконної
фабрики
По прошенію поміщика
підполковника Кирила
1795
Черепова про нерухоме
майно
По прошенію поміщика лейбгвардії прапорщика Якова
1795
Мачехіна про нерухоме
майно
По прошенію поміщика лейбгвардії прапорщіка Якова
1794
Мачехіна про нерухоме
майно
Про заволодіння
1794
Глушківською суконною
фабрикою сінокісною землею
По прошенію білопільського
поміщика міського секретаря 02.03.1795
Якима Лазарєва про майно,

5

8

12

17

13

58

7

1
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37.
38.

39.

40.

41.

3
придбане у надвірної радниці
Ганни Юдіної
Про заставу майна поміщиці
Дарвисової у с. Веселе

4

5

6

11

11.06.1795

По прошенію поміщиці
капітанши Параскеви
04.07.1795
Вишневської про нерухоме
майно
Про розділ нерухомого майна
між спадкоємцями померлого
1795
секунд-майора Василя
Стремоухова
Про розділ майна між
колезькою асесоршею
1795
Воропановою та
прапорщицею Старостиною
Старий опис

22.09.1795

11

9

1796

10

До опису внесено: 41 (сорок одна) справа з №1 по № 41,
у тому числі: літерні №№
,пропущені №№
.
«Перевірено» 03.01.2018 провідний спеціаліст
Провідний архівіст
07.11.2018

Л. ГРИЧАНОВСЬКА
О. ЄВСТА’ЄВА

7

Передмова
до опису справ постійного зберігання
фонду 704 Білопільський повітовий суд
м. Білопілля Білопільського повіту Харківського намісництва
за 1781 – 1796 роки
Нижча станова судова інстанція у Російській імперії, запроваджена
Установленням про губернії 1775р. — реформою місцевого управління, у ході
якої відбулося відокремлення суду від виконавчих органів.
У кожному повіті спочатку тільки для дворян, а після 1796 р. для усіх
станів повіту (окрім міського) утворювався повітовий суд. Він складався з
повітового судді та 2 засідателів, які обиралися дворянством повіту на 3 роки й
затверджувалися губернатором. Розглядав позови на суму, меншу за 30 крб., а
також деякі кримінальні справи (про бродяг, утікачів). Окрім судових справ
вирішував і деякі позасудові справи: збереження межових книг та планів,
проведення ревізій повітового казначейства, оформлення актів і документів
кріпосного порядку тощо. За деякими категоріями справ повітовий суд навіть
брав участь (разом з поліцією) у виконанні судового рішення.
Апеляц. і ревізійною інстанцією для повітового суду спочатку був
губернський становий суд («верхній земський суд»), який складався з двох
департаментів — кримінального і цивільного. До нього входили призначені
царем перший і другий голови суду та обрані дворянством на 3 роки 10
засідателів. У 1-й пол. 19 ст. його було ліквідовано, апеляційною і ревізійною
інстанцією стали губернська палата кримінального суду і губернська палата
цивільного суду. Перестали існувати після судової реформи 1864 року.

Провідний архівіст

О. ЄВСТАФ’ЄВА

Історична довідка
до фонду 704 Білопільський повітовий суд
м. Білопілля Білопільського повіту Харківського намісництва
за 1781 – 1796 роки
Нижча станова судова інстанція у Російській імперії, запроваджена
Установленням про губернії 1775р. — реформою місцевого управління, у ході
якої відбулося відокремлення суду від виконавчих органів.
У кожному повіті спочатку тільки для дворян, а після 1796 р. для усіх
станів повіту (окрім міського) утворювався повітовий суд. Він складався з
повітового судді та 2 засідателів, які обиралися дворянством повіту на 3 роки й
затверджувалися губернатором. Розглядав позови на суму, меншу за 30 крб., а
також деякі кримінальні справи (про бродяг, утікачів). Окрім судових справ
вирішував і деякі позасудові справи: збереження межових книг та планів,
проведення ревізій повітового казначейства, оформлення актів і документів
кріпосного порядку тощо. За деякими категоріями справ повітовий суд навіть
брав участь (разом з поліцією) у виконанні судового рішення.
Апеляц. і ревізійною інстанцією для повітового суду спочатку був
губернський становий суд («верхній земський суд»), який складався з двох
департаментів — кримінального і цивільного. До нього входили призначені
царем перший і другий голови суду та обрані дворянством на 3 роки 10
засідателів. У 1-й пол. 19 ст. його було ліквідовано, апеляційною і ревізійною
інстанцією стали губернська палата кримінального суду і губернська палата
цивільного суду. Перестали існувати після судової реформи 1864 року.

Провідний архівіст

О. ЄВСТАФ’ЄВА

