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3  Справа про розгляд скарги 

О. З. Кульченкової на рішення 

Харківської судової палати про 

обвинувачення її за ст. 1068 

“Устава об акцизных сборах” за 

незаконне виготовлення спирту, 

справа Харківських судової 

палати та міського народного 

суду, прокурора Харківського 

окружного суду з цього 

питання 

 

25 квітня 

1917 р. − 

21 січня 

1919 р. 

106  

4  Те саме голови 

Олександрійської продовольчої 

управи на вирок 

Олександрійського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення Г. Воловича за 

ст. 29 “Устава о наказаниях” за 

торгівлю реквізованою мукою, 

справи з'їзду та мирового судді 

з цього питання 

 

21 жовтня 

1917 р. − 

20 січня 

1919 р. 

38  

5  Те саме Е. Ц. Арановича на 

вирок Полтавського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення його за ст. 1202 

“Устава об акцизных сборах”, 

справи з'їзду та мирового судді  

з цього питання 

 

24 травня 

1918 р. − 

23 січня 

1919 р. 

26  

6  Те саме Б. Ірмін на вирок 

Полтавського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення її за 

ст. 936 та 1202 “Устава об 

акцизных сборах” за зберігання 

цигарок та тютюну без 

бандеролей, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

 

 

30 квітня 

1918 р. − 

23 січня 

1919 р. 

32  

7  Справа про розгляд скарги 

управляючого акцизними 

3 травня 

1916 р. − 

30  



2 

1 2 3 4 5 6 

зборами Київської губернії на 

вирок Липовецького з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення В. К. Волинця 

за ст. 1200 “Устава об акцизных 

сборах”, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

23 січня 

1919 р. 

8  Те саме Ш. М. Шмуловича на 

вирок Одеського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення його 

за ст. 119 та 122 “Устава 

уголовного судопроизводства” 

за продаж вина, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

8 травня 

1917 р. − 

23 січня 

1919 р. 

48  

9  Те саме І. Б. Герландца на 

вирок Полтавського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення його за ст. 1103 

“Устава об акцизных сборах” за 

порушення акцизних правил 

зберігання спиртного, справи 

з'їзду та мирового судді з цього 

питання 

 

9 травня 

1918 р. − 

23 січня 

1919 р. 

32  

11  Те саме М. і Ф. Петренків на 

вирок Олександрійського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення їх за ч. 2 ст. 31 

“Устава о наказаниях” за 

побиття міліціонерів, справи 

з'їзду та мирового судді з цього 

питання 

 

 

 

 

 

 

21 жовтня 

1917 р. − 

27 січня 

1919 р. 

54  

10  Справа про розгляд скарги 

Ф. М. Карпенка на вирок 

Одеської судової палати про 

обвинувачення його за ч. 1 

17 червня 

1917 р. − 

27 січня 

1919 р. 

95 у справі є 

копія до-

кументу з 

1911 р. 
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ст. 1068 “Устава об акцизных 

сборах” за виготовлення 

спирту, справи палати, 

Єлизаветградського окружного 

суду та судового слідчого з 

цього питання 

 

12  Те саме І. О. Конарева на вирок 

Дніпровського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення його 

за ст. 29 “Устава о наказаниях”, 

справи з'їзду та мирового судді 

з цього питання 

 

20 липня 

1917 р. − 

27 січня 

1919 р. 

30  

13  Те саме А. Ф. Циганко (Бурлак) 

на вирок Дніпровського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення її за ст. 29 

“Устава о наказаниях” за 

продаж вина без патенту, 

справи з'їзду та мирового судді 

з цього питання 

 

11 червня 

1917 р. − 

27 січня 

1919 р. 

41  

14  Те саме М. Ф. Тельника на 

вирок Дніпровського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення його за ст. 29 

“Устава о наказаниях” за 

продаж вина без патенту, 

справи з'їзду та мирового судді 

з цього питання 

 

 

 

 

 

 

 

29 квітня 

1917 р. − 

27 січня 

1919 р. 

36  

15  Справа про розгляд скарги 

Г. І. Альохіної та 

М. І. Федорової на вирок  

Дніпровського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення їх за 

ст. 29 “Устава о наказаниях” за 

24 травня 

1917 р. − 

27 січня 

1919 р. 

42  
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продаж вина без патенту, 

справи з'їзду та мирового судді 

з цього питання 

 

16  Те саме І. В. Бардакової на 

вирок Уманського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення її за ч. 2 ст. 1483 

“Уложения о наказаниях” за 

напад на Т. Л. Чернігова, 

справи з'їзду та мирового судді 

з цього питання 

 

5 лютого 

1918 р. − 

27 січня 

1919 р. 

47  

17  Те саме Н. У. Щербака на вирок 

Уманського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення його 

за ст. 180 “Устава о наказаниях” 

за придбання крадених речей, 

справи з'їзду та мирового судді 

з цього питання 

 

4 грудня 

1917 р. − 

27 січня 

1919 р. 

46  

18  Те саме О. Ф. Поліщука на 

вирок  Уманського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення його за ч. 2 

ст. 170 і 172 “Устава о 

наказаниях” за крадіжки, 

справи з'їзду та мирового судді 

з цього питання 

 

 

 

 

 

 

26 лютого 

1918 р. − 

23 січня 

1919 р. 

73  

19  Справа про розгляд скарги 

Д. А. Безлюдного на вирок 

Уманського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення його 

за ст. 169 “Устава о наказаниях” 

за крадіжки, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

5 грудня 

1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

39  

20  Те саме П. О. Добровольского 14 грудня 44  
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 1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

 

21  Те саме Г. А. Кравченка на 

вирок Борзенського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення його за ст. 169 

“Устава о наказаниях” за 

захоплення сіна, справи з'їзду 

та мирового судді з цього 

питання 

 

16 липня 

1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

76  

22  Те саме В., Ф. та М. Грищенків 

на вирок Гомельського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення їх за ст. 131, 135 

і 140 “Устава о наказаниях” за 

побиття та образу 

Г. М. Анісімової, справи з'їзду 

та мирового судді з цього 

питання 

 

30 березня 

1918 р. − 

28 січня 

1919 р. 

44  

23  Те саме А. В. Кістриної на 

вирок Миргородського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення її за ст. 136 

“Устава о наказаниях” за образу 

С. В. Злепко, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

 

  

18 грудня 

1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

38  

24  Справа про розгляд скарги 

П. і Д. Бичко на вирок 

Олександрійського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення їх за ст. 131 і 

135 “Устава о наказаниях” за 

образу і побиття Е. Остапцевої, 

справи з'їзду та мирового судді 

з цього питання 

 

27 квітня 

1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

34  

25  Те саме П. Сорокіної на вирок 8 серпня 28  
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Олександрійського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення її за образу 

Бочкарьова, справи з'їзду та 

мирового судді   з цього 

питання 

 

1918 р. − 

28 січня 

1919 р. 

26  Те саме Г. Д. Титаренка на 

вирок Катеринославського 

з'їзду мирових суддів про 

обвинувачення його за ст. 288 

“Уложения о наказаниях” за 

образу П. К. Терентєва, справи  

з'їзду та мирового судді з цього 

питання 

 

22 квітня 

1918 р. − 

28 січня 

1919 р. 

41  

27  Те саме Ф. М. Воронкової на 

вирок Охтирського з'їзду 

мирових суддів про 

виправдання П. А. Сопотова та 

О. Рєзниченка, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

11 серпня 

1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

48  

28  Те саме Г. С. Горбика на вирок 

Дніпровського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення його 

за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о 

наказаниях”, справи з'їзду та 

мирового судді 

з цього питання 

 

10 травня 

1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

47  

29  Справа про розгляд скарги 

П. П. Кустінської на вирок 

Дніпровського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення її за  

ст. 131, 136 

“Устава о наказаниях” за образу 

Ф. І. Афанасівської та побиття 

О. Афанасівського, справи 

з'їзду та мирового судді з цього 

питання 

 

1 липня 

1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

34  

30  Те саме П. Т. і 

В. П. Буряковських на вирок 

6 серпня 

1918 р. − 

33  
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Харківського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення їх за 

ст. 142 “Устава о наказаниях” за 

побиття К. Я. Буличева, справи 

з'їзду та мирового судді з цього 

питання 

 

28 січня 

1919 р. 

31  Те саме А. М. Охременка на 

вирок Одеської судової палати 

про обвинувачення його за 

необережну їзду та вбивство 

І. С. Кононенка, справи палати, 

Херсонського окружного суду 

та судового слідчого з цього 

питання 

 

3 листопада 

1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

87  

32  Те саме М. І. Корблинського на 

вирок Одеського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення його 

за ст. 29 “Устава о наказаниях”, 

справи  з'їзду і мирового судді 

м. Одеси з цього питання 

 

 

 

 

 

12 червня 

1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

38  

33  Справа про розгляд скарги 

Р. Н. Меєрсон на вирок 

Харківської судової палати про 

обвинувачення її за ст. 1068 

“Устава об акцизных сборах” за 

виготовлення вина з 

порушенням акцизних правил, 

справи палати та 

Катеринославського окружного 

суду з цього питання 

 

7 квітня 

1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

79  

34  Те саме І. С. Агроновської на 

вирок Старобільського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення її за ст. 1202 

“Устава об акцизных сборах” за 

виготовлення та продаж 

4 серпня 

1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

46  
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цигарок без бандеролі, справи 

з'їзду та мирового судді з цього 

питання 

 

35  Те саме М. О. Тарасової на 

вирок Харківської судової 

палати про обвинувачення її за 

ст. 1068 “Устава об акцизных 

сборах” за незаконне 

виготовлення вина, справи 

палати, Харківського 

окружного суду з цього 

питання 

 

21 травня 

1918 р. − 

28 січня 

1919 р. 

71  

36  Те саме Д. Шарнопольського, 

Я. Ободана, Ю. Бітермана на 

вирок Уманського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення їх за ст. 29 

“Устава о наказаниях” за 

виготовлення вина з 

порушенням акцизних правил, 

справи з'їзду та мирового судді 

Уманського округу з цього 

питання 

28 липня 

1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

80  

37  Справа про розгляд скарги 

І. Х. Радіонова на вирок 

Харківського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення його 

за продаж горілки з 

порушенням акцизних правил, 

справи з'їзду та мирового судді  

з цього питання 

 

23 березня 

1918 р. − 

28 січня 

1919 р. 

30  

38  Те саме А. І. Рабінової та 

У. Корінної на вирок 

Уманського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення їх за 

ст. 135 “Устава о наказаниях” за 

побиття Є. Корінної, справи 

з'їзду та мирового судді з цього 

питання 

 

12 травня 

1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

70  

39  Те саме І. Кривицького та 15 червня 54  
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Ф. Іваненка на вирок 

Уманського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення їх за 

ст. 172 “Устава о наказаниях” за 

крадіжку, справа мирового 

судді з цього питання 

 

1918 р. − 

28 січня 

1919 р. 

40  Те саме М. Р. Ткаченка на вирок  

Уманського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення його 

за ст. 38 “Устава о наказаниях” 

за нанесення образи 

Д. Дубенку, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

5 серпня 

1917 р.  − 

28 січня 

1919 р. 

70  

41  Те саме А. та М. Проценків на 

вирок Уманського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення їх за 2 ч. 

ст. 1483 “Уложения о 

наказаниях” за побиття 

М. Г. Проценко, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

13 квітня 

1918 р. − 

28 січня 

1919 р. 

47  

42  Справа про розгляд скарги 

Д. Капрова на вирок 

Уманського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення його 

за ст. 29 і 102 “Устава о 

наказаниях” за утримання 

двору в антисанітарному стані, 

справи з'їзду та мирового судді 

з цього питання 

 

17 липня 

1918 р. − 

28 січня 

1919 р. 

28  

43  Те саме Ш. Горенштейна на 

вирок Уманського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення його за ст. 102 

“Устава о наказаниях” за 

утримання двору в 

антисанітарному стані, справи 

з'їзду та мирового судді з цього 

питання 

 

17 липня 

1918 р. − 

28 січня 

1919 р. 

26  

44  Те саме Т. С. Оливенка, 5 серпня 109  
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Є. І. Кіпріча, П. П. Скряги та 

С. Ф. Паляниці на вирок 

Полтавського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення їх за 

ст. 142 і 134 “Устава о 

наказаниях” за побиття 

Л. А. Кривенка, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

45  Те саме А. В. Колодія на вирок 

Полтавського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення його 

за ст. 142 “Устава о наказаниях” 

за захоплення кімнати дитячого 

будинку, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

 

 

 

 

7 липня 

1918 р. − 

28 січня 

1919 р. 

39  

46  Справа про розгляд скарги 

С. Г. Насвєтової на вирок 

Полтавського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення її за 

ст. 136 “Устава о наказаниях” за 

образу М. М. Тарасенко, справи  

з'їзду та мирових суддів з цього 

питання 

 

1 травня 

1917 р. − 

28 січня 

1919 р. 

118  

47  Те саме М. Я. Руссен на вирок  

Полтавського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення її за 

ст. 130, 131 та 136 “Устава о 

наказаниях” за образу С. А. та 

С. К. Воропаїв, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

3 червня 

1918 р. − 

28 січня 

1919 р. 

64  

48  Те саме Т. М. Марголіса на 

вирок Кременчуцького з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення його за ст. 131 

“Устава о наказаниях” за образу 

А. А. Фрейденберга, справи 

18 вересня 

1917 р. − 

10 січня 

1919 р. 

52 у справі є 

список 

кандидатів в 

депутати 

Кременчу-

цької міської 

думи на 

виборах 
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з'їзду та мирового судді з цього 

питання 

 

6.08.1917. 

49  Те саме Х. Л. Зельцер на вирок 

Вінницького з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення її за 

ст. 1202 “Устава об акцизных 

сборах” за зберігання цигарок 

без бандеролі, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

16 серпня 

1917 р. − 

21 січня 

1919 р. 

39  

50  Те саме В. І. Мезениної на 

вирок Вінницького з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення її за ст. 180 

“Устава о наказаниях” за 

купівлю крадених речей, 

справи з'їзду та мирового судді 

з цього питання 

24 лютого 

1918 р. − 

21 січня 

1919 р. 

64  

51  Справа про розгляд скарги 

О. В. Дорощука на вирок 

Вінницького з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення його 

за ст. 169 “Устава о наказаниях” 

за крадіжку, справи з'їзду та 

мирового судді  з цього 

питання 

 

30 серпня 

1917 р. − 

21 січня 

1919 р. 

47  

52  Те саме Є. Р. Нестребенко на 

вирок Єлизаветградського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення її за ст. 136 

“Устава о наказаниях” за образу 

М. Зануди, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

19 вересня 

1918 р. − 

21 січня 

1919 р. 

29  

53  Те саме М. Горницького на 

вирок Єлизаветградського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення за ст. 1202  

“Устава об акцизных сборах” за 

продаж тютюнових виробів без 

бандеролі, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

13 серпня 

1917 р. − 

21 січня 

1919 р. 

39  
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54  Те саме В. В. Артюхової на 

вирок Прилуцького з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення її за продаж 

спирту, справи з'їзду та 

мирових суддів  з цього 

питання 

 

8 травня 

1917 р. − 

21 січня 

1919 р. 

63  

55  Те саме І. М. Андрієнка на 

вирок Вінницького з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення його за ст. 169 

“Устава о наказаниях” за 

крадіжку сукна, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

27 березня 

1918 р. − 

16 січня 

1919 р. 

66  

56  Справа про розгляд скарги 

Й. П. та Я. Ш. Луцькових на 

вирок Вінницького з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення їх за ст. 29 

“Устава о наказаниях” за 

зберігання спирту, справи з'їзду 

та мирового судді з цього 

питання 

 

22 травня 

1917 р. − 

23 січня 

1919 р. 

45  

57  Те саме Й. А. Мельника на 

вирок Вінницького окружного 

суду про обвинувачення його за 

ст. 13 та 1642 “Уложения о 

наказаниях” за пограбування 

В. І. Гуменюка, справи суду та 

мирового судді з цього питання 

 

31 серпня 

1918 р. − 

25 січня 

1919 р. 

116  

58  Те саме 

Л.-І. М.-Б. Межировського на 

вирок Вінницького окружного 

суду про обвинувачення його за 

ст. 38 “Уложения о наказаниях” 

та ст. 180 “Устава о наказаниях” 

за купівлю крадених речей, 

справи суду та судового 

слідчого з цього питання 

12 березня 

1918 р. − 

23 січня 

1919 р. 

200  
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59  Те саме В. Ф. Корницького на 

вирок Летичівського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення його за ст. 155 

“Устава о наказаниях” за 

вирубку чужого лісу, справи 

з'їзду та мирового судді з цього 

питання 

 

 

 

30 червня 

1917 р. − 

20 січня 

1919 р. 

59  

60  Справа про розгляд скарги 

Т. В., М. Т. і К. А. Гвоздецьких 

на вирок Летичівського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення їх за ст. 142 

“Устава о наказаниях” за 

побиття М. С. Гвоздецької, 

справи з'їзду та мирового судді 

з цього питання 

 

24 серпня 

1917 р. − 

20 січня 

1919 р. 

60  

61  Те саме М. І. Буги на вирок 

Летичівського з'їзду мирових 

судді про обвинувачення його 

за 2 ч. ст. 1483 “Уложения о 

наказаниях” за побиття М. С. та 

К. І. Блажкових, справи з'їзду 

та мирового судді з цього 

питання 

 

19 травня 

1918 р. − 

20 січня 

1919 р. 

35  

62  Те саме А. Й. Великого на 

вирок Летичівського з'їзду 

мирових судді про 

обвинувачення його за ст. 169 і 

170 “Устава о наказаниях” за 

викрадення лісових матеріалів 

у А. Н. Несиса, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

13 травня 

1917 р. − 

31 січня 

1919 р. 

59  

63  Те саме С. Ф. Новосада на 

вирок Вінницького з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення його за ст. 142 

22 вересня 

1917 р. − 

17 січня 

1919 р. 

46  
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“Устава о наказаниях” за 

побиття та образу 

М. М. Попович, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

 

 

64  Справа про розгляд скарги 

К. І. Дякун на вирок Камянець-

Подільського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення її за 

ст. 135 “Устава о наказаниях” за 

побиття та образу 

С.-А. В. Мельман, справи з'їзду 

та мирового судді  з цього 

питання 

 

25 травня 

1918 р. − 

13 січня 

1919 р. 

74  

65  Те саме Ф. В. Берензон та 

Г. М. Берензон-Гологорської на 

вироки Камянець-Подільського 

з'їзду мирових суддів про 

обвинувачення їх за ст. 142 

“Устава о наказаниях” за образу 

В. Й. Гологорського, справи 

з'їзду та мирового судді з цього 

питання 

 

4 липня 

1918 р. − 

28 січня 

1919 р. 

75  

66  Те саме С. Д. Нейман на вирок 

Катеринославського з'їзду 

мирових суддів про 

обвинувачення її за ст. 1202 

“Устава об акцизных сборах” за 

зберігання цигарок без 

бандеролі, справи з'їзду та 

мирового судді  з цього 

питання 

17 квітня 

1918 р. − 

23 січня 

1919 р. 

33  

67  Те саме П. Ш. Цукрова 18 квітня 

1918 р. − 

22 січня 

1919 р. 

 

40  

68   

Те саме А. М. Шинделя 

 

5 липня 

1918 р. − 

22 січня 

26  
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1919 р. 

 

69  Справа про розгляд скарги 

Р. Зібельберг на вирок Могилів-

Подільського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення її за 

ст. 136 “Устава о наказаниях” за 

необґрунтоване звинувачення 

І. Гриневича в крадіжці, справи 

з'їзду та мирового судді з цього 

питання 

 

17 жовтня 

1917 р. − 

23 січня 

1919 р. 

54  

70  Те саме М. Гуцола, 

П. Степанова, Ф. Бойчука та ін. 

на вирок Могилів-Подільського 

з'їзду мирових суддів про 

обвинувачення їх за ст. 142 

“Устава о наказаниях” за 

вчинення нападу на будинок 

В. Бєлозора, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

29 червня 

1917 р. − 

13 лютого 

1919 р. 

70 у справі є 

копії 

документів з 

1898, 

1914 рр. 

71  Те саме Ф. А. Хвостика 

(Фостика) на вирок Могилів-

Подільського з'їзду мирових 

суддів про обвинувачення його 

за ст. 169 “Устава о наказаниях” 

за крадіжку, справи з'їзду та 

мирового судді з цього питання 

 

27 травня 

1918 р. − 

13 лютого 

1919 р. 

52  

  Цивільний генеральний суд    

72 304/13 Справа про розгляд скарги 

управління Південно-західної 

залізниці на рішення Одеського 

з'їзду мирових суддів у справі 

позову Д. С. Жуйкіна до 

управління залізниці про 

стягнення відшкодування за 

користування його землею, 

справи з'їзду та мирового судді 

про позов  Д. С. Жуйкіна 

 

1 серпня 

1908 р. − 

24 січня 

1919 р. 

107 У справі є 

копія плану 

земельної 

ділянки 
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73 19/168 Справа про розгляд скарги 

управління Південно-західної 

залізниці на рішення 

Київського з'їзду мирових 

суддів у справі позову 

Х. Шейнберг до управління 

залізниці про сплату 

відшкодування за невчасну 

доставку вантажів, справи 

з'їзду та мирового судді про цей 

позов 

15 січня 

1908 р. − 

січень 

1919 р. 

99  

74 20/169 Те саме Х. Я. Гузовича на 

рішення Київського з'їзду 

мирових суддів у справі його 

позову до управління Південно-

західної залізниці про 

повернення переплати та 

сплату відшкодування за 

невчасну доставку вантажів, 

справи з'їзду та мирового судді 

про цей позов 

 

19 серпня 

1905 р.− 

лютий 

1919 р. 

165  

75  Те саме управління Південно-

західної залізниці на рішення 

Київського з'їзду мирових 

суддів у справі позову 

Л. М.-М. Мільгрома до 

управління залізниці про 

сплату відшкодування за втрати 

під час перевезення вантажу, 

справи з'їзду та мирового судді 

про цей позов 

 

1 лютого 

1916 р. − 

лютий 

1919 р. 

46  

76  Те саме управління Південно-

західної залізниці на рішення 

Київського з'їзду мирових 

суддів у справі позову 

С.-Е. Заславської до управління 

залізниці про повернення 

переплати за перевезення 

вантажу, справи з'їзду та 

мирового судді про цей позов 

27 листопада 

1914 р. − 

лютий 

1919 р. 

52  

 






