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Фонд№ 162 

Опис 1 

справ постійного зберігання 
за 1871- 1872 роки 

№ Заголовок справи 
з\п 

1 2 

1 Циркуляри головного штабу, 
губернського управління, вироки 

сільських сходок, списки 
рекрутського набору і листування 
про правила рекрутських наборів 

2 Циркуляри Волинського 
губернського управління і казенної 
палати про надання відомостей про 

витрати по рекрутському набору 
виселених арештантів, формулярні 

списки, заяви і листування про 
непридатність рекрутів до служби по 
хворобі і сплаті грошей за звільнення 

від рекрутської повинності 

з Розпорядження Міністерства 
Внутрішніх справ і Волинського 
губернатора про набір рекрутів. 

Списки осіб, які підлягають набору в 
І 

• 
рекрути, відомості про кільюість 

рекрутш по волостях 
ІІ 

-

Крайні дати Кіль Прим 
кість ітка 

арку 

шів 

з 4 5 

24 грудня 211 
�ІІЗОВАR� 1871 р. »АКА1АJ 

1 березня 
1873 р. 

11 

1872 р. 215 

ЗАКАТА �ОПЗОВАН( 

" 

І 
ІІ 

І 11 
!І

іІ 11 

8 січня 172 3АКАТJ ЛОГІЗОВАНf 
1871 р. 

]0 грудня 
1871 р>. І 



1 2 
4 Скарги різних осіб про незаконний 

5 

набір в рекрути і затримання їх в 
військових частинах після закінчення 
строку служби, формулярний список 
рекрутів і листування губернського 

управління і казенної палати по 
рекрутських витратах і 

комплектуванні арештанських рот 

І Вироки сільських сходів про 
призначення в рекрути, скарги на ;-s:.:, 

неправильний набір в рекрути, 
викупні рекрутські квитанції І 

6 Скарги різних осіб, на неправильні 
дії влади по �абору в рекрути 

з 4 
1871 р. 

1: 

1871 р. 2054 

1872 р. 45 

7 Жереб:К:і.?6L1Сv.. . (черговий) список 
міщан, християн і євреїв по 

рекрутському 1-la"'Бof><t·· "за 

1872 р. 82 

8 

9 

10 

1872 рік 

Підписи рекрутів,які були прийняті 1872 р. 
по Кременецькому рекрутському 11 

присутствію за 1872 рік 

Книга реєстрації квитанцій , які 
видавалися за передачу рекрут1в 

сільським общинам 

Опис документальних матеріалів 

січень 
1872 р. 
кВІтень 
1872 р. 

В даний опис внесено 1 О ( десять ) одиниць зберігання 

Переклад та комп'ютерний набір С.Найчук 

18.05.2006 р. 
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85 
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