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ВОЛИНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА КОНСИСТОРіЯ, 

м.КРЕW�ЕНЕЦЬ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА 

Фонд Jfo 148 

Опис N'o За 

1922-1938 роки



ЗATBEP,LJ>l{YIO 

Директор �ержархіву Терн
7
піл ськоЇ 

області /7 � ? � ,,,,. 

Хаварівський Б.В. 

№ 

Фонд No 148 
Опис No 3а 
Справ постійного зберігання 
за 1922-1938 роки 

! Заголовки справ !Крайні
п/п! ! ати

І 

26 

?О 

ІІЗ 

133 

Ібб 

180 

І8І 

216 

2 з 

Справа по розгляду скарги жителів села 
Коломове на священника парафії про ха-
латне відношення його до своїх обов"язків 1922 

Справа по розгляду скарги парафіян села 
Олики на дяка Остальського за невиконання 
сво Їх службових обов" язків 1922-1923 

Прохання священника села Любче про видання 
"Проповідницького часопису" і рішення кон-
систорі Ї по цьому питанні. 

Скарга акцизованого інспектора на священника 
Бочсовського про надання фальшивого рахунку 
за вино 

Скарга шкі,льного інспектора Кременецького 
повіту на священника іноцентія Коруковського 
не викладання Божого закону в школі 

Скарга священника села Носівці на церковного 
титаря Лавринчука про невиконання службових 
обов"язків 

Скарга священника Корольчука на благочинного 
Антиновича про невиконання службових обов"з-
ків, рішен�я консисторії з цього питання 

1914 

1923 

про 
1923 

І923 

1923 

Скарга на священника села Вілін Наружевича про 
невиконання розпоряджень єпархіальної влади і 
рішення консисторії з цього питання 1923 
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224 Скарга шкільного інспектора на священ

ника с.Чернизин М.Павловича про неви

конання службових обов"язків r рrшення 
консшсторіЇ по цьому питанні 

249 Скарга священника с.Голишева Ровенсь
кого повіту на К.Терновця про невико
нання службових обов"язків 

263 Скарга духовних осіб 2-го благочинного 
округу Дубнівського повіту на титаря 
Хоміцького про невиконання службових 
обов"язків, рішення консисторіЇ по 
цьому питанні 

269 Справа про розслідування скарги селян 
села Княже на дяка Ціхоцького за неви
конання службових обов"язків 

309 Скарга А.Терпелюка на священника Слезько 
про невиконання ним пастирських обов"яз
ків, рішення консисторіЇ по цьому питанні 

312 Скарга св.я�ченника Тарановського на дяка 
Григоренка про передачу церковних книг 

323 Рапорт благочинного Абрамовича про невико
нання священником Скумна розпоряджень єпар-

. .. 

хrальноr влади. 

з 4 

І923 7 

1923 5 

1923 4 

1923 4 

1924 ІО 

1924 6 

1924 5 

324 Скарга дяка Сисоя М. на священника Длугопільського 
25 І924 

368 Скарга благочинного Лавра Борщівського на 
священника Д.Наливайка_в селі Борки 

369 Скарга парафіян с.Млинова на священника 
Мушинського про невиконання своЇх обо

в"язків 

409 Скарга вдови КарнаковськоЇ Г. на дяка 
Левицького С. села Перемилля про повер
нення Їй коней. 

433 Скарга священника Данилевича на церковного 
старосту Гомера про незаконне вскриття 
грошового ящика 

1924 5 

1924 б 

1924 12 

1924 5 

2. 

5 
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434 С1{арга священника А. Голдаревича с. Япо
лоти проти пригноблення його з боку 
благочинного костецького 

436 Рапорт благочинного священника Н.Глова
тюка про невиконання священником с.Кочи
на Е.Данилевичем розпоряджень єпар�іа
льно1 влади 

437 Скарга парафіян с.Малі Дедеркали на дяка 
Гуриновича про невиІ{онання своrх обов"яз
кrв 

456 Справа по питанню непорозуміння між 
священником Веселовським і протоієреєм 
.Лавром Борщівським 

479 Скарга шкільного інспектора Кременецького 
повіту на священника про невиконання 
розпоряджень 

480 Справа про невиконання причтом с.Бакори
на розпоряджень єпархіальної влади 

481 Скарга на причта с.Радомишль про невико
нання розпоряджень єпархіальної вдади

494 Прохання селян с.М"ятина парафії івання 
про приєднання rx до парафії Хоруцань 
Дубенського повіту 

507 Скарга благочинного на причту с.Загірці 
та с.Юськівці про невиконання розпоряд
жень єпархіальної вл,ади

515 Скарга парафіян с.Новий Зборішів Горохів
ського повіту на священника Т.Антонюка 
про перенесвння парафії в с.Галичани 

525 Скарга парафіян на священника Велицького 
с.Потуторова про організацію місіонарсь
кого хресного пqходу із с.Потуторова до 
с.Почаїв 

3 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

1925 

1925 

1925 

з . 

4 r 5 

20 

б 

l 

І2-

І 

5 

8 

16 

4 

б 

4 
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531 С1{арга Герасимчука і. на настоятеля 
ВерховськоЇ парафії Зуммера Гната 
про невиконання своїх обов"язків 

536 Скарга селянина с.Кортеліс Ковельсь
кого повіту Дем"янюка на священника 
Осташевського 1. про звільнення 
його з парафі Ї 

586 Скарага Левицького К. на священника 
Сатоневича про невиконання своІх 
службових обов"язків 

591 Скарга дяка Матвій�ука А. на архима
дрита Харетона про прит�гання його до 
судової відповідальності 

619 Скарга парафіян с.Понебля на священника 
Прохарчука О. про невиконання своІх 
обов" язків 

655 Скарга позаштатного священника Третякова 
на священника с.Кричиська Кульцицького В. 
про вчинення ним неза1юнних ді й 

667 Скарга священника Червинського на прото
ієрея Абрамовича про невиконання роз
поря,п�ень єпархіальної влади 

714 Скарга анонімного автора на священника 
с.Пляшевки о.Димитрія Божовського про 
вчинення незаконних дій 

717 Скарга на священника Борисевича Павла 
про невиконання своїх обов"язків 

810 Скарга селянина с.Лопушне Кременецького 
повіт_у Ковальчука С •. на незаконні дії 
священника с.Гнидава о.Лукасевича 

821 Скарга Костаповича В.на дяка Шаленого А. 
та Пискановську М. про невиконання своїх 
обов" язків 

3 

4. 
4 5 

1925 8 

1925 8 

1925 6 

1925 8 

1925 lI 

І925 8 

1925 4 

1926 з 

1926 б 

1926 4 

1926 6 
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829 Скарга священнияа с.Скулина о.Львовича
на самоуправління церковного старости 
і титаря 

з 

895 Скарга парафіян с.Хоцінев на дяка Рибчинського 

1926 ІО 

про невідповідність займаній ним посаді 1926 9 

і 936 

І 946 

963 

Скарга позаштатного священника о.Третя-
1юва на гноблвння його ·з боку титаря 

Скарга священника Ци:бульського М. на 
дяка Шевчука 1. про неповернення касово1

книги парафіянам в с.Иокуйми 

Справа про звільнення з посади дяка с.Вели
кі Седниці Якимчука К. 

ІО44 Скарга парафіян на священника Гуменюка М. 
про халатне відношення до своЇх обов"яз
ків 

1052 Скарга священника Циховського М. на священ
ника Дулинського за невиконання своЇх обо

в"язків 

ІІ49 Скарга nарафіян на священника Петрова М.
в с. Малин Дубенського повіту 

1926 3 

1926 5 

1926 3 

1927 5 

1927 

1927 8 

4 

1193 Справа по звинуваченню церковного старости 
Хиревича Г. в с.Озденижа в грубій поведтнцr
до парафіян І92? ІІ 

ІІ94 С1шрга Дубенської просвіти на дяка Цибульсь-
кого за присвоєння зібраного зерна І92? ІО 

1265 Скарга парафіянина Дерсюка М. с. Овадно 
на священника Вагановича К. за невиконання
своЇх обов"язків І928 

1294 Скарга Кривинчука і. на священника Канценюка Г.
про самовільне закриття церкви в с. Мишева 

5 

Володимир-Волинського повіту · 1928 2 

5. 

5 
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1323 С1<арга НемоловськоЇ К. на дяка Кв"ятков
ського про вмrшування в сімейне життя 
парафіян. 

1328 Скарга парафіян Оздзютичеської церкви 
Горохівського повіту на дяка Мишука А. 
про невиконання своїх обов"язків 

1329 Скарга протоієрея Осовського К. на дяка 
Божовського Е. Микуличської парафії про 
неви�юнання своїх обов"язків 

з 

б. 

4 

1928 2 

1928 7 

1928 5 

1334 С1<арга дяка Петровського Б. на священника 
Корольчука М. про звільнення його з посади 1928 ІЗ 

1351 Скарга жителя с. Кобилля Ровенс�кого повіту 
Савчука!. на священника о.Кроткевича А. 

1377 Скарга протоієрея Калиновича П. на священника 
о.Шостацького М. про невиконання своїх обо
в"язків 

1420 Скарга протоієрея Бичковського по звинувач�
нню протоієрея Павловського за халатне від
ношення до своїх обов"язків 

1447 Скарга жителя с ,Куснищ Л.тобомильсько·го повіту 
Грома Д. на священника о.Борецького про 

1928 8 

1928 _3 

1928 

відмовУїf у похрещенні хворої дитини 1929 б 

1460 Скарга священника Шпиколоської парафії Кре
менецького повіту о.Жолткевича на церковного 
старосту Гаврила Сапігу про невиконання 
розпоряджень консистор:і: Ї_

1462 Справа про неохайне ведення священником 
Забродської параф:і:Ї о.Якимовичем спов:і:
дальних в:і:домостей 

1487 Скарга священника с.Плоски 3долбун:і:вського 
повіту о.Костецького П. на протоrєрея 
с.Коростови Костокевича. 

1929. 7 

1929 g 

1929 Іб 

5 
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1516 Скарга Наконечного Е. на священника 
с.Столпина Ровенського повіту Янкевича М. 
про невиконання своїх обов"язків

І55І Скарга парафіян с.Симонова Ровенського 
повіту на дяка Рубановича і. 

1562 Скарга парафіян с.Розтоки Кременець
кого повіту про переведення священника 
Скоропляса Е. до іншої парафії 

1563 Скарга парафіян с.М.Борщівка на священни
т-<а Войцехівського і. 

1570 Скарга священника с.Ровно Палецького А. 
на дяка Стаховського М. про невиконання 
службових обов"язків 

1572 Скарга парафіян с.Коптовичі Ровенського 
повіту на священника Стефановича В. про 
невиконання службових обов" яз ків

ІбІІ Сr{арги парафіян сіл Кременецького повіту 
на церrювних старост про невиконання 
службових обов"язків 

І6І7 Справа по звинуваченню священника Бара
новського А. за ст.34 та 158 кримінального 
кодексу 

1643 Справа по звинуваченню священника Вишневсь
кого В. с.Вишневе в проголошенні проповіді 
провокаційного характеру 

1705 Скарга рротоієрея Рихлицького С. на дяка 
іскра і про невиконання своrх службових 
обов"язків 

1732 Скарга парафіян с.Омельна на дяка Коровиць
кого і. про невиконання своїх службових 
обов" язків 

1760 Скарга парафіян на священника с.Малева 
дубенського повіту ripo проповідування серед
парафіян штундитизму 

1929 

1929' 

1929 

1929 

1929 

1929 

1930 

1930 

1930 

1930 

1930 

1930 

?. 

4 5 

9 

б 

8 

15 

7 

ІІ 

7 

ІІ 

7 

8 

7 

? 
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1818 Скарга священника Жуковича на дяка О.Са
довського про порушення ним поведінки та 
перевід у іншу парафію 

1835 Скарга священника с.Арестова Лясковського О. 
на дяка Синицького П. про невиконання 
своїх службових обов"язків 

1845 Скарга протоієрея Палюковського на дружи
ну дяка Теодорович О. за перешкоди в про
веденні літЬЧ)гії 

1847 Справа по звинуваченню священника Тимчишина 
Леона в незаконних діях 

1857 Справа про неутримання священником с.Жиричи 
Ковельського повіту о.Терцевичем А. пакету 
з документами надісланого консисторією 

1879 Скарга парафіянки с.І{люска Юрчик М. на 

3 4 

1930 · 13 

1930 з 

1930 ІО 

1930 4 

1930 12 

священника Геруся Г. 1930 7 

1880 Скарга парафіян с.Цегова Горохівського повіту 
на священника о.Петра Юркевича про незаконні 
ДІІ 1930 б 

1886 Скарга дирекції пошти с.Любліна на священника 
с.Краєва о.Мельника про використання службових 
пакетів для пересилання приватноЇ кореспонден-
ЦІІ 

1909 Звернення дружини священника с.Гнойно о.Бойков
ського �а священника о.Панчука в с.Бережцях 
в поліцію 

1927 Скарга жителя с.Секуня Ковельського -повіту 
6.Веремчука на священника Шумського М. за
відмову упохрещенні дитини

1954 Скарга парафіян на священника Димидюка про 
невиконання своіх обов"язків 

1930 

І930 

1930 

1931 

7 

ІІ 

8 

8 

8. 

5 
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2017 Скарга жительки Е.fvіельниковоЇ на 
церковного старосту Потинського 

2474 Скарга парафіян с.Вільче на священни
ка Волошинського про присвоєння 
ним церковних грошей 

2541 Справа про позбавлення священника 
о.Максима Тузи права викладання релі
гrr в початкових класах 

3 

1931 

1931 

1938 

В даний опис внесено 91 / дев"яносто одну/ справу 

Архівіст 2 категорі Ї �-{5}.eif,,,. О .Радецька

09.02.98 
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