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Військовий штабний суд 

при 3-ій залізній стрілецькій дивізії військ УНР 
 

 

 

Фонд № 1083 

Опис № 1 

справ постійного зберігання 

за 1920-1921 рр. 
 

 
№№ 
справ 

з/п 

Індекс 

справи 

Заголовок справи Крайні дати 

документів 

справи 

Кіль-

кість 

арку-

шів у 

справі 

Примітки 

 

1 2 3 4 5 6 

1  Накази по Військовому штабному 

суду при 3-ї залізній стрілецькій 

дивізії військ 

25 червня 

1920 р. - 

жовтень  

1920 р. 

13  

2  Справа хорунжого Бойка і 

підстаршин Гапонюка і Боровича, 

звинувачених у вимаганні хабарів 

(протоколи, посвідчення, рапорти 

тощо) 

24 червня 

1920 р. - 

5 серпня 

1920 р. 

31  

3  Те саме селянина  Гавронського, 

звинувачених  в агітації проти 

українських грошей (протоколи, 

рапорти тощо) 

27 червня 

1920 р. - 

29 червня 

1920 р. 

8  

4  Те саме сотника Гуділо, хорунжих 

Філюка та Хомічевського, 

звинувачених у порушенні 

дисципліни (рапорти свідчення 

тощо) 

22 липня 

1920 р. - 

липень  

1920 р. 

5  

5  Те саме поручика Деменко і 

хоружного Палозева, звинувачених 

у розкраданні майна (протоколи, 

рапорти, свідчення тощо) 

9 липня 

1920 р. - 

23 липня  

1920 р. 

 

 

13  
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1 2 3 4 5 6 

6  Справа про притягнення до суду 

підстаршини Довженка і козака 

Полюка за побіг двох арештованих 

(протоколи, рапорти, свідчення 

тощо) 

21 червня 

1920 р. - 

22 червня 

1920 р. - 

 

7  

7  Справа козака Дячишеного, 

звинуваченого в крадіжці 

липень  

1920 р. 

5  

8  Те саме діловода  3-ій залізній 

стрілецькій дивізії Кобильника, 

звинуваченого у самовільному 

залишенні шпиталю 

8 квітня 

1920 р. -  

4 липня  

1920 р. 

18  

9  Те саме козаків Кисіля та 

Котляревського, звинувачених у 

крадіжці майна з охоронної бази 

постачання 

 липень 

1920 р. 

14  

10  Те саме козака кінної сотні 

Костюка, звинуваченого у вимаганні 

грошей 

26 травня 

1920 р. -  

20 жовтня 

1920 р. 

8  

11  Те саме сотника 5-го гарматного 

полку 2-ї гарматної бригади 

Лавроцького, звинуваченого у 

шахрайстві 

9 травня 

1920 р. - 

серпень  

1920 р. 

30  

12  Те саме урядовця Ляніса, 

звинуваченого в крадіжці та 

дезертирстві 

 

24 червня 

1920 р. - 

28 липня 

1920 р. 

14  

13  Те саме козаків Мазуренка, 

Гавриша, Зарицького, Левицького і 

Воронецького, звинувачених у 

дезертирстві 

червень  

1920 р. 

15  

14  Те саме сотника Леонтьєва про 

притягнення його до суду за 

невиконання бойового наказу 

(протоколи, рапорти, свідчення 

тощо) 

5 червня 

1920 р. -  

2 серпня  

1920 р. 

 

 

19  
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15  Справа сотника Макаренка, 

звинуваченого у невиконанні наказу  

(протоколи, рапорти, свідчення 

тощо) 

серпень  

1920 р. 

7  

16  Справа підполковника Є. Мельника 

(протоколи, рапорти, свідчення 

тощо) 

27 червня 

1920 р. -  

24 липня 

1920 р. 

11  

17  Справа квартирмейстера 11 куреня 

Минцера про притягнення його до 

судової відповідальності за 

недбалість по службі (протоколи, 

рапорти, свідчення тощо) 

11 травня 

1920 р. -  

7 серпня  

1920 р. 

10  

18  Справа Мостовенка, Рехтмана і 

Саповського, звинувачених у 

дезертирстві (протоколи, рапорти) 

липень  

1920 р. 

6  

19  Те саме козака сотні зв'язку Пелиха  липень  

1920 р. 

8  

20  Те саме селянина Петріва, 

звинуваченого в образливих 

висловлюваннях проти армії УНР 

(рапорти, свідчення тощо) 

червень  

1920 р. 

5  

21  Те саме Похилого, Пашка, Бойчука, 

звинувачених у прихильності до 

радянської влади 

червень  

1920 р. 

11  

22  Справа про пограбування 

священика Росткова (рапорти, 

свідчення тощо) 

липень  

1920 р. 

5  

23  Справа козака 21 куреня Салтиса, 

звинуваченого  в дезертирстві 

(протоколи, рапорти, свідчення 

тощо) 

липень  

1920 р. 

6  

24  Справа поручика Сімакевича, 

звинуваченого в прихильності до 

радянської влади (протоколи, 

рапорти, свідчення тощо) 

7 лютого 

1920 р. -  

14 липня 

1920 р. 

16  
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25  Справа селянина Сторожука, 

звинуваченого у бандитизмі 

(протоколи, рапорти, свідчення 

тощо) 

липень 

1920 р. 

7  

26  Те саме начальника контррозвідки 

сотника Соболівського, 

звинуваченого в спробі 

зґвалтування дівчини 13-и років 

червень 

1920 р. - 

липень  

1920 р. 

12  

27  Те саме урядовців Талана і 

Каратовського, звинувачених у 

крадіжці 2-х кусків полотна 

червень 

1920 р. - 

липень  

1920 р. 

8  

28  Те саме козаків Термінюка і 

Кондратюка, звинувачених в 

дезертирстві 

червень 

1920 р. - 

липень  

1920 р. 

7  

29  Те саме козака 14 куреня 2-ї 

стрілецької дивізії Цильника, 

звинуваченого в словесній образі 

підполковника Годило-

Годлевського (протоколи, рапорти, 

свідчення, вирок тощо) 

2 червня 

1920 р. - 

8 червня 

1920 р. 

12  

30  Те саме козаків Ціцюковського та 

Кондратенка, звинувачених у 

дезертирстві (протоколи, рапорти, 

свідчення, постанови тощо) 

червень 

1920 р. - 

липень  

1920 р. 

12  

31  Те саме козака Шкорбецького, 

звинуваченого у дезертирстві 

липень  

1920 р. 

5  

32  Те саме Юзщишина та Твердохліба, 

звинувачених у дезертирстві 

червень  

1920 р. 

3  

33  Донесення командирів частин про 

дезертирство та списки дезертирів 

1 травня  

1920 р. -  

4 січня  

1921 р. 

 

 

 

42  



 5 

1 2 3 4 5 6 

34  Листування з кадрових питань 13 червня 

1920 р. - 

4 вересня 

1920 р. 

18  

35  Справа козаків, звинувачених  у 

погромах та пограбуваннях 

(протоколи, рапорти, свідчення 

тощо) 

червень 

1920 р. - 

липень  

1920 р. 

18  

36  Справа про спущення води в 

ставках с. Трибухівці Бучацького 

повіту (протокол, доповідь) 

30 липня 

1920 р. 

4  

37  Листування про постачання ниток  24 травня 

1920 р.-  

31 жовтня  

1921 р. 

15  

38  Справа козаків комендантської 

сотні, звинувачених у крадіжці 

19 травня 

1920 р. -  

19 липня 

1920 р. 

14  

39  Справа про крадіжку грошей з каси 

постачання 3-ї залізної стрілецької 

дивізії 

2 вересня 

1920 р. 

5  

40  Справа хорунжого Десятіва, 

звинуваченого у крадіжці (рапорти, 

свідчення тощо) 

13 вересня 

1921 р. -  

5 жовтня 

1921 р. 

11  

41  Справа досудового слідства про 

бешкет старшини збірного куреня 

на концерті українського хору 

2 серпня 

1921 р. -  

30 листопада 

1921 р. 

53  

42  Реєстраційна книга помічника 

прокурора військового штабного 

суду при 3-ій залізній стрілецькій 

дивізії військ 
 

 

 

18 липня 

1920 р. 

19  








