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ПЕРЕДМОВА 

 

Упродовж 2017–2021 рр. Україна відзначає 100-річчя подій Української 

революції. Цей ювілей є гарною нагодою актуалізувати проблематику 

Українських національно-визвольних змагань 1917–1921 рр., звернути увагу 

істориків, краєзнавців, інших дослідників, громадськості, учнівської та 

студентської молоді на досі малодосліджені документи з фондів 

регіональних архівів. 

Метою пропонованого видання є репрезентація в систематизованому 

вигляді масиву джерел Української революційної доби з фондів Державного 

архіву Київської області (далі – державний архів). 

Незважаючи на величезну кількість різнопланових праць проблема 

боротьби українців за власну державність на початку ХХ ст. донині не 

втрачає наукової новизни, вимагаючи ґрунтовних студіювань. Розглядаючи 

джерелознавчий аспект Української революції, а саме його архівний сегмент, 

слід перш за все наголосити на тому, що у державному архіві відклалися 

унікальні за своїм інформаційним потенціалом документи. Це зумовлено 

такими обставинами: Київ був, з одного боку, тогочасним губернським 

центром, а з іншого – столицею і Української Народної Республіки, і 

Гетьманату Павла Скоропадського. Тому у випадку Київщини центральний і 

регіональний виміри Української революції та національно-визвольних 

змагань 1917–1921 рр. частково накладені й тісно переплетені між собою. 

Саме на Київщині розгорталися ключові події боротьби за відродження 

української державності, а національний рух та громадське життя 

відзначалися високим рівнем активності. Це зумовило відповідну специфіку 

архівних джерел з фондів державного архіву. 

З початком революції зросла національна самосвідомість українства, 

насамперед патріотично налаштованої еліти. Громадсько-політичні діячі 

активно долучилися до створення різноманітних організацій: партій, клубів, 

товариств та спілок. У м. Києві, зусиллями національно-свідомої інтелігенції, 

була створена Українська Центральна Рада – спочатку як об’єднання 

українських громадсько-політичних діячів, а після Всеукраїнського 

національного конгресу – представницький орган народу України. Поступово 

українські ради виникли в усіх повітах, містах, містечках Київщини. 2 липня 

1917 р. утворено Київську губернську українську раду, яку очолив Іван 

Фещенко-Чопівський. Масові українські демонстрації в Києві та інших 

містах губернії мали важливе політичне значення. Вони показували 

російським політикам, що ідея державної самостійності і соборності охопила 

всі верстви суспільства, тому українське питання не варто ігнорувати. 

Українцям вдалось обійняти чимало посад повітових комісарів. А після 

перших демократичних місцевих виборів українські фракції були створені у 

багатьох органах місцевого самоврядування Київщини.  

Українці столиці та околиць показали свою здатність до 

самоорганізації. Її прикладом є проведення Днів національного фонду, під 
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час яких збирались значні кошти на підтримку Центральної Ради або ж 

активність вчителів, які започаткували україноцентричне викладання у 

школах і серед військових. Улітку 1917 р. на Київщині зародилось Вільне 

козацтво – добровільні національні військово-міліційні формування. Окрім 

сіл, загони Вільного козацтва були сформовані на всіх великих 

підприємствах м. Києва. Восени 1917 р. Київщиною прокотилась перша 

хвиля погромів поміщицьких маєтків, спиртових складів, цукрових заводів. 

Після проголошення УНР більшовики спробували захопити владу у м. Києві, 

але заколот було придушено. 8 лютого 1918 р. більшовики захопили столицю 

УНР, встановивши на декілька тижнів режим «червоного терору». На 

початку березня 1918 р. українські війська, спільно з союзними арміями – 

німецькою та австро-угорською, – завершили вигнання більшовиків з 

регіону. Було відновлено законні органи влади УНР.  

У період правління Гетьмана П. Скоропадського Київська губернія 

пережила серйозні заворушення у м-ку Звенигородці, під час яких були вбиті 

Звенигородський повітовий староста Іван Машир та його помічник Яг’я 

Солтик, спалено костел у с. Лисянці, загинули десятки правоохоронців. 

Значних збитків економіці завдали спроби дезорганізувати роботу залізниць. 

Київськими губернськими старостами у цей час почергово були Олександр 

Саліковський, Іван Чарторизький, Павло Андріанов та Василь Федорченко. У 

листопаді 1918 р. Київщина стала ареною боїв між прихильниками Гетьмана 

та повстанцями Директорії, епіцентром антигетьманського виступу було м. 

Біла Церква. Відбулися бій під с. Мотовилівкою, ряд дрібніших сутичок в 

околицях м. Києва, розстріл студентської демонстрації у столиці. 

Гетьманський режим зазнав поразки, до влади прийшла Директорія. Було 

відновлено УНР; Київським губернським комісаром призначено Зиновія 

Моргуліса. 1 грудня 1918 р. у м. Фастові підписано Передвступний договір 

про Злуку УНР та ЗУНР. А вже 22 січня 1919 р. на Софійському майдані у 

Києві урочисто проголошено об’єднання УНР і ЗУНР в одну державу.  

Від лютого до серпня 1919 р. Київщина вдруге перебувала під 

більшовицькою окупацією. У селах вибухає потужний антибільшовицький 

повстанський рух. У 1919–1922 рр. одним із його осередків став Холодний 

Яр на Черкащині, де повстанські загони під гаслом «Воля або смерть» 

чинили опір окупантам. А далі – справжній калейдоскоп змін влади –

українська армія, потім – Збройні сили Півдня Росії, невдовзі – знову 

більшовики. У травні 1920 р. Армія Директорії УНР за допомогою польських 

військ знову отримала контроль над Києвом; утім, ненадовго. Вже через 

місяць більшовики встановили свій режим і цього разу на тривалий термін, 

хоча в губернії ще довго не згасав український повстанський рух. 

 

*** 

 

Фонди, документи яких представлені у путівнику, умовно можна 

розподілити на три групи. До першої належать фонди періоду до 1917 р., у 
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яких відклалися документи Української революційної доби. Це пов’язано з 

тим, що ціла низка органів та установ державного управління, місцевого 

самоврядування, судочинства, правоохоронної системи, військової 

адміністрації, фінансового контролю, продовольчого забезпечення та 

землевпорядкування, а також підприємств, кооперативних спілок, культурно-

освітніх установ і закладів, громадсько-політичних організацій тощо, яка 

існувала в період Російської імперії, продовжувала свою діяльність і під час 

Українських національно-визвольних змагань.  

Друга група включає в себе фонди органів та установ, які виникли в 

ході революційних подій (за доби Центральної Ради, Української Держави 

П. Скоропадського, Директорії УНР).  

Третю групу складає невелика кількість фондів радянських органів 

влади, в яких вдалося віднайти окремі документи щодо історії УНР та 

Гетьманату. 

Документи значної частини залучених до тематичного путівника 

фондів у радянський період перебували на таємному зберіганні і тривалий 

час були недоступні для широкого загалу. Їх розсекречення розпочалося 

лише наприкінці 1980-х рр.  

Шляхи, якими документи Української революційної доби потрапили до 

державного архіву, були різними. Цікаві свідчення про це залишив перший 

директор установи Володимир Міяковський, який обіймав цю посаду 

упродовж 1922–1925 рр. (на той час установа мала назву Київський 

центральний історичний архів). Як він зазначив у своїй статті, станом на 

1925 р. структура архіву включала сім відділів, одним із яких був історично-

революційний під керівництвом Абрама Грінберга. Відділ органічно виріс із 

VIII історично-революційного фонду
1
 при Головному архівному управлінні 

Народного комісаріату освіти УСРР, який було створено на початку 1920 р. 

Саме у цьому VIII фонді накопичувалися архівні документи різних урядів 

періоду Української революції, які оформилися в т. зв. Архів сучасності (у 

межах фонду) та у 1922 р. перейшли на зберігання до новоствореного 

Київського центрального історичного архіву
2
. 

У перший рік існування архіву історично-революційний відділ навіть 

діяв декілька місяців як самостійний Центральний архів Революції. Від 

1923 р. він знову почав функціонувати у складі Київського центрального 

історичного архіву, і з того часу відбувалося його систематичне наповнення 

та науково-технічне опрацювання
3
. З публікації В. Міяковського також 

можемо почерпнути деякі, на жаль, не надто детальні, відомості про склад 

документів відділу. В цілому висновок автора був невтішним: він відзначив, 

що збереглося вкрай мало документів «від епохи 1917–1920 рр.», зокрема: 

                                                           
1
 У даному разі поняття фонду має означати не архівний фонд у сучасному 

розумінні, а сукупність фондів, об’єднаних спільною тематикою.  
2
 Міяковський В. Центральний Архів ім. Антоновича в Києві (1922–1925 рр.) // 

Архівна справа. 1925. Кн. 1. С. 102. 
3
 Там само. С. 102, 105. 
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«Генеральний Секретаріят і Центральна Рада одмічені дуже невеликою 

кількістю матеріялів. Є декілька автентичних документів від 

Гетьманщини…»
4
. Безперечно, на кількість (і стан) збережених документів 

негативно вплинули військові дії революційних років, часта зміна влади у 

м. Києві та політика більшовиків у галузі архівної справи. Відтак, можна по-

різному трактувати, що могла означати «дуже невелика кількість» у 

розумінні В. Міяковського – безпосереднього учасника подій, який понад 

вісім місяців (від травня 1918 до початку лютого 1919 рр.) був 

співробітником Архівно-бібліотечного відділу Головного управління 

мистецтв і національної культури Міністерства народної освіти Української 

Держави, а згодом Директорії УНР. Варто врахувати також і ту обставину, 

що у 1925 р. процес виявлення та науково-технічного опрацювання 

документів продовжувався. 

Помітна частина фондів, у яких відклалися документи періоду 

Української революції, надійшла на зберігання до державного архіву у різні 

роки після Другої світової війни з інших архівних установ – Центрального 

державного архіву Жовтневої революції (зараз ЦДАВО України) та 

Центрального державного історичного архіву України (м. Київ). 

 

*** 

 

Хронологічні межі путівника визначаються часовими рамками перебігу 

революційних подій на території України та архівними документами. 

Крайньою нижньою датою є березень 1917 р., а крайньою верхньою – 1921 р. 

Більшість документів припадає на період березня 1917 – лютого 1919 рр., що 

зумовлюється специфікою подій революції на Київщині. Останніми двома 

роками Української революції датовано лише поодинокі документи. 

Об’єктом описування у путівнику є фонд. У випадку, якщо він лише 

частково складається з документів Української революційної доби, в анотації 

охарактеризовано лише ті з них (група документів), що містять інформацію 

за окресленою тематикою. 

Відповідно до методичних рекомендацій щодо укладення тематичного 

путівника
5
, його структура відображає розвиток теми. Основну частину 

видання складають описові статті, систематизовані за тематичним 

принципом у 14 розділів, кожен з яких містить кілька дрібніших предметних 

рубрик. До путівника залучено документи понад 250 фондів. 

Описова стаття включає такі елементи: 

1. Назва фонду відповідно до облікових документів. 

2. Номер фонду.  

3. Кількісні характеристики фонду. 

4. Крайні дати документів фонду. 

                                                           
4
 Там само. С. 106. 

5
 Підготовка архівними установами довідкових видань: методичні рекомендації / 

Держ. арх. служба України, УНДІАСД. Київ, 2020. С. 15–19. 
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5. Історія/біографія фондоутворювача(ів), для якої використано 

відомості, взяті з історичної довідки до фонду та довідкової літератури 

(наукових праць, енциклопедій та інших видань). Для фондів офіційного 

походження зазначено дату створення установи з посиланням на законодавчі 

документи, її юридичний статус, структуру та функції, час ліквідації 

(реорганізації), назву установи-правонаступника. Для фондів особового 

походження передбачено зазначення: прізвища, ім’я та по батькові 

фондоутворювача, його титулу(ів), псевдоніму(ів), криптоніму(ів), років 

життя, місця народження та проживання, сфери та напрямків діяльності із 

зазначенням основних місць служби та посад, інформації про нагородження 

та вшанування, місця смерті і поховання. Для колекцій зазначено назви 

утворювача колекції (установи або особи), час та умови створення, можливих 

змін власника. 

6. Безпосереднє джерело та час надходження документів на зберігання 

до державного архіву або інші важливі відомості з історії фонду. Цю 

інформацію вказано, якщо її вдалося виявити за справою фонду або на 

підставі інших джерел.  

7. Довідковий апарат до документів фонду: відомості про покажчики, 

каталоги, огляди тощо та наукові публікації за документами фонду. Оскільки 

в низці випадків одна публікація присвячена дослідженню документів 

декількох фондів, то для оптимального представлення цієї інформації назву 

публікації вказано не до окремої описової статті, а наприкінці путівника у 

загальному переліку. В описовій статті для зручності користувача зазначено, 

для прикладу: Бібліографія (7), де число у дужках означає порядковий номер 

статті чи монографії у бібліографічному списку. 

8. Мова запису інформації у документах фонду (в разі використання 

декількох мов першою зазначено переважаючу). 

9. Анотація, яка містить відомості про склад і зміст документів фонду, 

дотичних до тематики путівника. 

До однорідних фондів подано групові характеристики. У таких 

випадках у назві описової статті вказано загальне найменування 

фондоутворювачів та складено спільну історичну довідку. Після анотації 

розміщено перелік найменувань фондів з довідковими відомостями до 

кожного з них. Якщо склад та зміст документів таких фондів суттєво 

відрізняється, то їх об’єднано лише загальним найменуванням та спільною 

історичною довідкою, анотацію ж подано до кожного фонду окремо. 

Довідковий апарат видання складається зі списку скорочень, 

бібліографії наукових праць і довідкових видань, підготовлених за 

документами Української революційної доби з фондів архіву, та трьох 

покажчиків (імен; географічних назв; предметного). Прізвища, які не 

належать постатям періоду Української революції (або ж згадуються не в 

тому контексті), в іменному покажчику зазначені курсивом. 

Доступ до презентованих у путівнику документів вільний. 
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СПИСОК АБРЕВІАТУР І СКОРОЧЕНЬ 

 

виконком – виконавчий комітет 

військревком – військово-революційний комітет 

ВПК – військово-промисловий комітет 

ВУАН – Всеукраїнська Академія Наук 

Вукоопспілка – Всеукраїнська кооперативна спілка 

вул. – вулиця  

ВУНК – Всеукраїнська надзвичайна комісія 

ВУЦВК – Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет 

ВЦВК – Всеросійський Центральний виконавчий комітет 

ГО – громадські організації 

Головпродком – Головний продовольчий комітет 

Головпрофос – Головне управління професійної освіти 

ДАРФ – Державний архів Російської Федерації 

Деп-т – Департамент 

Дніпросоюз – Дніпровський союз споживчих союзів 

залізн. ст. – залізнична станція  

ЗОУНР – Західноукраїнська область Української Народної Республіки 

ЗУНР – Західноукраїнська Народна Республіка 

ін-т – інститут  

Інформбюро – Інформаційне бюро 

КАІ – Київський археологічний інститут 

КВО – Київський військовий округ 

кн. – князь  

КНО – Київський навчальний округ 

КП(б)У – Комуністична партія (більшовиків) України 

крб. – карбованець  

ліквідком – ліквідаційна комісія 

м. – місто 

м-ко – містечко 

МВС – Міністерство внутрішніх справ 

Мін-во – Міністерство  

млн – мільйон  

н. р. – навчальний рік 

нар. – народився  

Наркомат – Народний комісаріат 

ОВП – Об’єднання військових поляків 

ОЄСРП – Об’єднана єврейська соціалістична робітнича партія 

оп. – опис  

ПЗЗ – Південно-Західна залізниця 

пом. – помер  

ППС – Польська партія соціалістична 

прод. – продовольчий 

ПроТоФіС – Союз промисловості, торгівлі, фінансів і сільського 

господарства 

Профспілка – професійна спілка 

р. – рік 
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р. – річка 

р-н – район  

ревком –  революційний комітет  

РМ – Рада міністрів 

РНК – Рада народних комісарів 

РНМ – Рада народних міністрів 

РПЦ – Російська Православна Церква 

рр. – роки  

РСФРР – Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка 

с. – село 

сел. – селище 

Союзбанк – Київський кредитний союз 

спр. – справа  

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

ст. – століття  

статкомітет – статистичний комітет 

т-во – товариство  

тис. – тисяча  

ТМФП – тематичний міжфондовий покажчик 

ТФП – тематичний фондовий покажчик 

ТУ – Тимчасовий уряд 

ТУП – Товариство українських поступовців 

УГА – Українська Галицька армія 

УД – Українська Держава 

Українбанк – Український народний кооперативний банк 

УНДС – Український національно-державний союз 

ун-т – університет  

УНР – Українська Народна Республіка 

УНС – Український національний союз 

УПСР – Українська партія соціалістів-революціонерів 

УПСФ – Українська партія соціалістів-федералістів 

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка 

УСДП – Українська соціал-демократична партія 

УСДРП – Українська соціал-демократична робітнича партія 

УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка 

УСС – Українські Січові Стрільці 

УЦР – Українська Центральна Рада 

ЦДАВО – Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

ЦДАЖР – Центральний державний архів Жовтневої революції 

ЦДІА УРСР (м. Київ) – Центральний державний історичний архів 

Української Радянської Соціалістичної Республіки (м. Київ) 

Централ – Центральний український сільськогосподарський кооперативний 

союз 

Центроспілка – Центральна спілка споживчої кооперації 

Центросоюз – Всеросійська Центральна спілка споживчих товариств 

Центроцукор – Центральне бюро для об'єднання закупівель цукру 

ЦК – Центральний комітет 

ЦУКК – Центральний Український кооперативний комітет 
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Розділ 1  

МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ 

 

 
КИЇВСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ ПРАВЛІННЯ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1, 394 оп., 203797 спр., 1780–1919 рр. 

Засноване у 1797 р. відповідно до указу Сенату Російської імперії про зміни 

у губернському устрої. Було вищою адміністративно-поліцейською 

установою в Київській губернії. Підпорядковувалося МВС. Координувало та 

контролювало діяльність усіх губернських установ, відало питаннями 

міського і земського господарства, землеволодіння, землеустрою, 

опікувалося станом місць позбавлення волі, санітарно-медичною справою, 

розглядало станові та релігійні справи. Очолювали установу губернатор з 

правом вирішального голосу та кероване ним та загальне присутствіє. 

Фактично Київське губернське правління було виконавчим органом 

губернатора. У складі установи діяли різні відділення, частина з яких 

ділилася на столи. Київське губернське правління продовжувало діяльність у 

період Української революції та національно-визвольних змагань 1917–
1921 рр. Ліквідоване радянською владою у 1919 р. 

У фонді відклалися документи періоду УЦР, Гетьманату 

П.П. Скоропадського та Директорії УНР.  

ТФП. Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Телеграма Голові РМ ТУ кн. Г.Є. Львову про зречення престолу 

імператора Миколи ІІ та наказ Київського губернатора про передачу 

управління губернією Київському губернському комісару М.А. Суковкіну. 

Циркуляри та відношення: Київського губернського комісара ТУ щодо 

прийняття до архіву Київського губернського правління справ колишнього 

Київського губернського жандармського управління Російської імперії, права 

колишньої імперської поліції стягувати податки новоствореній міліції; 

розшуку мобілізованих, які не з’явилися на призовні пункти, призупинення 

ліквідації землекористування іноземців-колоністів, надання роботи інвалідам 

війни; Мін-ва народного здоров’я УД про інструктування аптек з метою 

запобігання неправильному виписуванню рецептів; Мін-ва єврейських справ 

УД щодо створення єврейських рад; Київського губернського лікарського 

відділення. Розпорядження Київського губернського комісара УНР доби УЦР 

з особового складу. Повідомлення Київського губернського старости 

П.М. Андріанова про службове відрядження у повіти. Припис Київського 

губернського старости щодо виплати грошового утримання службовцям 

губернського правління у зв’язку з подорожчанням продуктів. Накази 

Київського губернського комісара УНР (період УЦР) та Київського 
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губернського старости про призначення та звільнення з посади редактора 

газети «Киевские губернские ведомости» К. Панченка-Чаленка. 

Повідомлення Київської казенної палати щодо недоїмок зі сплати 

державних податків. Постанова Київського губернського продкомітету про 

реквізицію хліба для армії. Рапорти начальників Київської та Уманської 

повітових міліцій, Липовецького повітового старости про дозвіл на продаж 

архівних справ колишніх жандармських управлінь. Донесення повітових і 

міських управ щодо організації міліції на місцях. 

Справи про вибори гласних у місцеві організації Черкаського повіту за 

часів УЦР, підготовку виборів до Установчих зборів, вибори до міщанських 

управ і затвердження кошторисів останніх, затвердження проекту дачного 

сел. Мироцьке Київського повіту (1917 р.), розширення території 

м. Чигирина, зарахування м-ка Сміла до містечок чиншового типу, 

заснування споживчих товариств у повітах Київської губернії, дозвіл на 

будівництво млинів, майстерень, складів, заводів тощо, ремонт будівель 

відомства МВС УНР доби УЦР (січень 1918 р.), відкриття хіміко-

бактеріологічних і стоматологічних кабінетів та аптек, призначення на 

посади міських і повітових лікарів, складання кошторисів на ремонт 

в’язниць, встановлення опіки над майном неповнолітніх і душевнохворих, 

призначення пенсій та ін. 

Відомості про поширення епідемічних захворювань, рівень смертності 

населення повітів Київської губернії, діяльність ветеринарів (1917–1918 рр.). 

Протоколи засідань комісії з організації місцевих санітарних відділів 

(1918 р.). Списки та реєстраційні картки лікарів. 

Списки службовців канцелярії Київського губернського комісара ТУ, 

Київського губернського статкомітету, органів повітової та міської міліції, 

друкарні Київського губернського правління, медичного персоналу та ін.; 

відомості виплати їм грошової винагороди. Відомості про особовий склад 

міліцій на місцях із зазначенням партійної приналежності. 

Присяга групи чиновників Київського губернського правління на 

вірність С.В. Петлюрі з підписами чиновників (1918 р.). Список римо-

католицьких церков деяких повітів з відомостями про грошове утримання, 

видане у грудні 1918 р. Директорією УНР. 

Листування з: канцелярією Гетьмана П.П. Скоропадського з особового 

складу; Мін-вом шляхів сполучення УД щодо оцінки земельних ділянок, 

відчужених у власників для прокладення залізничної колії Київ – Гавань; 

повітовими комісарами Київської губернії про організацію повітових міліцій 

та клопотання колишніх поліцейських Російської імперії про прийняття на 

роботу; Київським губернським старостою щодо створення єврейських рад; 

начальником Київської повітової Державної варти про випадок холери у 

Київському повіті; Мін-вом народного здоров’я УНР доби Директорії щодо 

виплати грошового утримання демобілізованим лікарям. 
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КИЇВСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ З СЕЛЯНСЬКИХ СПРАВ 

ПРИСУТСТВІЄ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-4, 156 оп., 63059 спр., 1864–1919 рр. 

Створене у березні 1861 р. для здійснення Селянської реформи та подальших 

перетворень в аграрній сфері. Підпорядковувалося МВС Російської імперії 

Голова установи – губернатор. До функцій присутствія належали розгляд і 

затвердження уставних грамот, контроль за діяльністю мирових 

посередників, волосних і сільських управ. Продовжувало діяти у добу 

Української революції. Ліквідоване зі встановленням в Україні 

більшовицького режиму у 1919 р. 

У фонді відклалися документи Української революційної доби за 1917–

1919 рр. 

ТФП. Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Циркуляри МВС УД про видачу засвідчувальних актів на земельні 

наділи подвірного користування. 

Журнали засідань присутствія. Відомості щодо передання справ у 

відання Київської губернської земельної комісії. 

Документи про діяльність Київського губернського продкомітету. 

Відомості щодо цін на провіант і фураж по Київській губернії, кількості 

продовольчих запасів. Справи за клопотаннями селян і міщан щодо 

придбання землі, видачі актів на земельні наділи; про земельні спори між 

селянами та поміщиками, обмін державних кредитних білетів на банкноти 

УНР, припинення приймання грошей Австро-Угорщини, фінансування 

Київського губернського з селянських справ присутствія. 

Статистичні відомості щодо продажу земельних наділів селян. 

Списки та особові справи службовців присутствія. Відомості виплати 

їм матеріальної допомоги у зв’язку з дорожнечею. 

 

КАНЦЕЛЯРІЇ КИЇВСЬКИХ ГУБЕРНСЬКОГО ТА ПОВІТОВОГО 

КОМІСАРІВ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ 

2 фонди, 4 оп., 217 спр., 1917–1919 рр. 

Губернські та повітові комісари були повноважними представниками ТУ на 

місцях. Призначалися з березня 1917 р. В українських губерніях, на які за 

«Тимчасовою інструкцією Генеральному секретаріатові ТУ на Україні» від 

17 (04) серпня 1917 р. поширювалася влада Генерального секретаріату УЦР, 

вони підпорядковувалися УЦР. Комісари здійснювали контрольно-наглядові 

функції щодо законності діяльності органів місцевого самоврядування (але 

без права ревізії) та управління територією. У містах, які відігравали роль 

значних торгово-промислових центрів, запроваджено посади помічників 

Київського губернського та повітових комісарів. Комісар мав право 

загального керівництва міліцією, але в цілому вона залишалася в 
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підпорядкуванні місцевої влади. Отже, повноваження урядових комісарів 

виявилися досить значними, але й вкрай розмитими. Ця невизначеність 

неминуче зумовила неефективність правового регулювання відносин у сфері 

організації та діяльності місцевих органів влади, які були позбавлені чіткої 

юридичної основи. Внаслідок нестабільності політичної ситуації губернські і 

повітові комісари ТУ не мали істотного впливу на управління в українських 

губерніях. Після проголошення УНР 20 (7) листопада 1917 р. їх було 

замінено комісарами УНР, обраними на губернських і повітових з’їздах 

представників політичних партій і ГО. 

Комісарами українських губерній були зазвичай голови губернських земств. 

Посаду Київського губернського комісара ТУ обійняв очільник Київської 

губернської земської управи Михайло Акінфійович Суковкін (1857–1938). У 

вересні 1917 р. його змінив Олександр Хомич Саліковський (1866–1925). 

Фактично Київський губернський комісар ТУ виконував обов’язки 

колишнього Київського губернатора Російської імперії, а також контролював 

діяльність повітових комісарів Київської губернії. Йому підпорядковувався 

штат Київського губернського правління. Від серпня 1917 р. Київський 

губернський комісар був підзвітний українському урядові (Генеральному 

секретаріату УЦР). Канцелярія Київського губернського комісара ТУ 

функціонувала упродовж 20 березня – орієнтовно середини листопада 

1917 р. (за деякими даними, продовжувала діяти до грудня 1917 – січня 

1918 рр.). На місцях запроваджено посади повітових комісарів.  

Київським повітовим комісаром ТУ став голова Київської повітової земської 

управи. Він мав поєднувати нову посаду з головуванням у земській управі; 

таке суміщення вважалося тимчасовим явищем. Київський повітовий комісар 

підпорядковувався у своїй діяльності Київському губернському комісару ТУ 

і мав забезпечувати громадський порядок та підтримку новій владі на 

території повіту. Підзвітними Київському повітовому комісарові були 

повітове та волосні правління. 10 березня 1917 р. Київські губернські земські 

збори затвердили тимчасову інструкцію повітовим комісарам ТУ Київської 

губернії. Відповідно до неї, комісарам у межах того чи іншого повіту 

підпорядковувалися усі місцеві установи. При повітовому комісарові 

створено Раду, члени якої обирали його заступника та помічників, які 

керували окремими галузями управління й р-нами. 

В оп. № 3 фонду № Ф-1716 перелічено справи про призначення на посади 

повітових комісарів, начальників міліції та їхніх помічників із зазначенням 

прізвищ, імен та по батькові персоналій (самі справи вибули з фонду). 

Спр. № 8 за оп. № 2 фонду № Ф-1716 містить документи за 1919 р. 

Каталог. Огляд фонду: Гринберг А.Б. Документы фонда «Канцелярия 

Киевского губернского комиссара Временного правительства» как источник 

изучения истории Великой Октябрьской социалистической революции на 

Киевщине (обзор документов фонда Ф-1716). Киев, 1987. Бібліографія (3; 4; 

9; 11; 13). 

Документи фондів українською та російською мовами. 
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Канцелярія Київського губернського комісара Тимчасового уряду, 

м. Київ 

Фонд № Ф-1716, 3 оп., 208 спр., 1917–1919 рр. 

Постанови та циркуляри ТУ, Київського губернського комісара ТУ, 

Київської повітової громадської та Черкаської міської управ. Розписки 

колишнього Київського губернатора та новопризначеного Київського 

губернського комісара про приймання-передавання управління Київською 

губернією. Тимчасове положення про губернських і повітових комісарів. 

Документи щодо діяльності УЦР: телеграма Київського губернського 

комісара міністрові-голові ТУ О.Ф. Керенському щодо встановлення влади 

УЦР у Київській губернії; донесення М.А. Суковкіна кн. Г.Є. Львову про 

Всеукраїнський національний конгрес; лист товариша генерального 

секретаря внутрішніх справ УЦР до Київського губернського комісара про 

підтримку УЦР політики ТУ; телеграма Генерального секретаріату УЦР 

М.А. Суковкіну у зв’язку з більшовицьким переворотом у Петрограді. 

Накази Київського губернського комісара по КВО та військам 

Київського гарнізону, головнокомандувача Південно-Західного фронту, 

Верховного головнокомандувача про своєчасне збирання врожаю, обробку 

полів під озимину, оплату польових робіт; начальника Київської та 

Уманської міських міліцій з особового складу та організаційних питань.  

Копії телеграфних розпоряджень російського МВС, телеграми 

Бердичівського, Уманського та інших повітових комісарів ТУ про 

формування підрозділів міліції на місцях, вітальні телеграми М.А. Суковкіну 

у зв’язку з призначенням на посаду Київського губернського комісара. 

Протоколи та журнали засідань Київських губернських ради ГО, 

продуправи, виконкому, Київських повітових громадської управи та 

земських зборів, міських дум Бердичева, Білої Церкви, Василькова, 

Звенигородки, Канева, Липовця, Радомисля, Таращі, Умані, Чигирина. 

Протокольні постанови Київської повітової громадської управи про 

виокремлення селищ Ірпінь і Святошин у самостійні р-ни, приєднання 

сел. Деміївка до м. Києва. 

Документи щодо особового складу Київської губернської ради ГО 

(списки членів, постанови місцевих ГО про обрання делегатів, посвідчення 

про відрядження). Повідомлення про представників, делегованих до 

Київської губернської ради ГО. Справи щодо створення місцевих органів 

влади, державних установ та місцевих ГО, призначення та відрядження осіб 

на роботу до Київського губернського виконкому, діяльності Київської 

окружної комісії з виборів до Установчих зборів, виборів земських гласних. 

Заяви та постанови місцевих ГО про схвалення нового державного устрою та 

осіб, які співчувають старому режимові. 

Справи про політичну та соціально-економічну ситуацію у повітах 

Київської губернії (Бердичівському, Васильківському, Звенигородському, 

Канівському, Київському, Липовецькому, Радомисльському, Сквирському, 

Таращанському, Черкаському, Чигиринському): погроми єврейського 
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населення, поміщицьких маєтків, спиртових і цукрових заводів, самовільні 

захоплення селянами земель, скоєння злочинів, необхідність надати 

військову допомогу для забезпечення громадського спокою. Списки 

цукрових заводів і зерносховищ Київської губернії, підготовлені з метою 

організації їхньої охорони. Скарги та клопотання мешканців щодо 

відновлення права, вирішення земельних конфліктів, призначення грошового 

утримання, зміни віросповідання та інших питань.  

Клопотання українців – підданих Австро-Угорщини, засланих у роки 

Першої світової війни у віддалені райони Російської імперії, про повернення 

в Україну. Списки біженців з Галичини, зайнятих на лісорозробках для 

потреб ПЗЗ при залізн. ст. Боярка. 

Відомості щодо звільнення з-під варти осіб, які вчинили 

адміністративні правопорушення, страйків селян на чавуноливарному заводі. 

Справи про прояви антиукраїнської діяльності служителів релігійного культу 

РПЦ (клопотання сільських сходів про позбавлення їх парафій, документи 

про арешт друкарні Почаївської лаври в с. Зозулинці). 

Листування Київського губернського комісара ТУ з: УЦР, Генеральним 

секретарством закордонних справ УЦР, колишнім Київським губернатором 

щодо притягнення селян до кримінальної відповідальності, надання дозволів 

на друк преси, діяльності повітових комісарів й установ та ін. Київськими 

губернськими продуправою, земельним комітетом та іншими установами про  

посівну кампанію 1917 р., охорону та збір урожаю, збереження пам’яток 

старовини і мистецтва та ін.; Київською та Уманською міськими міліціями, 

Канівським міським головою, попечителем КНО та ін. про розшук 

військовополонених-втікачів, проведення призову на військову службу, 

підготовку до виборів у міську управу, організацію літніх курсів для учнів, 

освітніх заходів для дорослого населення. 

Списки службовців канцелярії та інші документи щодо особового 

складу Київського губернського комісаріату. Бланки відомостей про 

повітових комісарів і їхніх помічників, особовий склад повітових виконкомів, 

громадських та професійних організацій. Заяви громадян про прийняття на 

роботу до Київських губернських комісаріату та виконкому. Відомості 

виплати заробітної плати працівникам канцелярії, кошториси видатків, 

розподіл кредитів на утримання повітових комісаріатів, виконкомів, міліції 

Київської губернії.  

 

Канцелярія Київського повітового комісара Тимчасового уряду, 

м. Київ 

Фонд № Р-1822, 1 оп., 9 спр., 1917 р. 

Протоколи засідань Київської повітової громадської управи, зборів 

жителів сел. Святошин. Копії журналів засідань Святошинського волосного 

виконкому. Проект правил про податки та збори. Комплекси документів 

щодо діяльності волосних виконкомів м-к Бишів, Обухів, Трипілля, 

сел. Деміївка, волосного правління м-ка Гостомель, селищних виконкомів 
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Гостомельської волості, Трипільського волосного старшини. Справа про 

приєднання сільських продовольчих управ до громадських. Список членів 

виконкому сел. Буча. 

 

КАНЦЕЛЯРІЇ КИЇВСЬКИХ ГУБЕРНСЬКОГО ТА ПОВІТОВОГО 

КОМІСАРІВ УНР (ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ) 

2 фонди, 2 оп., 203 спр., 1917–1918 рр. 

Ін-т губернських і повітових комісарів у період УНР (листопад 1917 – 

квітень 1918 рр.) являв собою регіональне адміністративне управління, що 

замінило губернських та повітових комісарів ТУ. Губернським комісарам 

УНР підпорядковувалися повітові комісари, установи міського і земського 

самоврядування, міліція та інші правоохоронні органи на місцях. Канцелярія 

Київського губернського комісара контролювала громадські об’єднання 

Київщини та надавала їм дозволи на здійснення різних заходів, погоджувала 

видання періодичної преси. Упродовж березня – квітня 1918 р., коли на 

теренах УНР дислокувалися німецькі та австро-угорські війська, Київський 

губернський комісар здійснював свої функції паралельно з Київським 

губернським комендантом. Виконувачем обов’язків Київського губернського 

комісара у період від листопада до грудня 1917 р. був І.І. Мірний, а згодом 

посаду обійняв О.Х. Саліковський. У квітні 1918 р., після встановлення 

режиму Гетьманату та проголошення УД, губернських і повітових комісарів 

змінили новопризначені урядом П.П. Скоропадського старости. 

Каталог. Бібліографія (3; 10; 12; 14). 

Документи фондів українською та російською мовами. 

 

Канцелярія Київського губернського комісара УНР (доба 

Української Центральної Ради), м. Київ 

Фонд № Р-2796, 2 оп., 131 спр., 1917–1918 рр. 

Обіжники, розпорядження Генерального секретаріату УЦР, МВС, 

Генерального секретарства земельних справ, Київського губернського 

комісара. Накази військового міністра УНР. Обов’язкові постанови та наказ 

Київського губернського коменданта про здачу зброї жителями м. Києва й 

околиць. Розпорядження і запити МВС щодо особового складу канцелярій 

повітових комісарів. Запит Мін-ва пошт і телеграфів УНР доби УЦР про 

працівників, які продовжували діяльність за більшовицької влади та 

прихильно ставляться до неї. Донесення Київського губернського комісара 

щодо політичної ситуації на Київщині. Доповідь Уманського повітового 

комісара про роботу міського комісара м. Умані під час перебування в місті 

частин Червоної гвардії. Витяги з протоколів засідань надзвичайних зборів 

Київської губернської народної ради про підсумки проведення виборів.  

Протоколи засідань міських дум міст Бердичева, Білої Церкви, 

Звенигородки, Канева, Липовця, Радомисля, Умані, Черкас, Київської 

повітової продуправи, надзвичайних Канівських повітових зборів та 
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матеріали до них. Протокол перших народних зборів земських гласних 

Іванківського повіту (з додатками). Доповіді голови Звенигородської 

повітової земської управи та постанови Звенигородської повітової народної 

ради. Лист голови Київської повітової народної управи з проханням 

дозволити скликати земські збори. Справа про запровадження 

самоврядування у м. Чорнобилі. Скарги громадян на постанови Київської 

міської думи.  

Листування Київського губернського комісара з: Бердичівським, 

Васильківським, Звенигородським, Київським, Сквирським, Чигиринським 

повітовими і Чорнобильським районним комісарами, Сквирською повітовою 

продуправою та начальником Штабу КВО про політичне становище у 

повітах (виступи селянства, погроми маєтків поміщиків і заводів та ін.); 

Київським губернатором щодо спадщини емігранта Г. Фесенка; Липовецьким 

та іншими повітовими комісарами, МВС, Київським губернським тюремним 

інспектором про скасування губернських правлінь, статкомітетів і 

присутствій, організацію крайового органу військової повинності та 

Особливого кінного загону, роззброєння населення тощо; військовими 

установами щодо транспортування військових частин; начальником 

Київської повітової міліції та Управлінням ПЗЗ про самовільне захоплення 

селянами землі; Київським повітовим комісаром, начальниками повітової 

міліції щодо створення підрозділів міліції у повітах Київської губернії, 

відпуск коштів на утримання міліції, особового складу; Київською судовою 

палатою та міністром внутрішніх справ УНР з кадрових питань; 

Звенигородським повітовим комісаром, попечителем КНО про надання 

дозволів на відкриття навчальних закладів, торгівлю спритними напоями, 

влаштування лотерей та ін.; прокурором Київського окружного суду та 

губернатором м. Львова про розшук громадян, арешт злочинців; повітовими 

комісарами та різними установами щодо порушення законодавства, відкриття 

кредитів, фінансової звітності, роз’яснення законів і правил; міністром 

внутрішніх справ УНР і Київським карно-розшуковим відділом про обшук в 

будинку колишнього Київського губернського комісара періоду першої 

більшовицької окупації Є. Лапідуса (протокол додається); начальником 

міліції м. Києва та Управлінням пароплавства щодо витрат на виконання 

смертних вироків суду, перевезення німців-колоністів до місць заслання; 

міністром народної освіти УНР, начальником Київської міської міліції, 

Київським мировим суддею, редакціями газет «Нова Рада», «Народна воля», 

«Киевская мысль», «Робітнича газета» про нагляд за друкарнями і 

видавництвами; власниками театрів і кінематографів щодо виконання 

«Закону про нагляд за публічними виставами». Листування щодо особового 

складу канцелярій Київського губернського та повітових комісарів. 

Телеграми та донесення правлінь Березинського і Топорівського 

цукрових заводів, Канівського, Липовецького, Таращанського, 

Чигиринського повітових комісарів, начальників Чорнобильської та 

Таращанської міських міліцій, Чорнобильського районного комісара, 
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власників маєтків та ін. про виступи селян, єврейські погроми, агітацію проти 

УЦР, необхідність військової допомоги.  

Постанова Лебединського сільського сходу Чигиринського повіту щодо 

арешту секретаря Лебединської волосної управи Перебийноса та листування 

з начальником Київської губернської тюрми. Клопотання німців-колоністів 

та ін. про дозвіл повернутися із заслання і відновити майнові права. Списки 

урядових і громадських інституцій у південних частинах Радомисльського та 

Таращанського повітів, відомості Київського губернського комісара про них.  

Повідомлення повітових комісарів на запит МВС УНР про урядові та 

громадські організації допомоги інвалідам війни - жителям повітів Київської 

губернії. Доповіді повітових комісарів щодо становища і роботи міліції. 

Щомісячні відомості начальника Черкаської повітової міліції про злочини в 

місті та повіті. Документи про призначення на посади працівників міліції. 

Заяви та дозволи на володіння зброю (з відповідними розпорядженнями 

влади).  

Клопотання подружжя Грушевських про надання посвідчення, що їх 

будинок по вул. Паньківській, 9 та Ботанічній, 14 згорів. Відповідні 

посвідчення, видані Михайлу, Марії, Олександру Грушевським і Ганні 

Шамраєвій. Скарги громадян на незаконні дії представників адміністрації. 

Клопотання щодо особистих справ, поновлення в правах, надання дозволу на 

виїзд з м. Києва і повернення. Листування громадян з повітовими комісарами 

з особистих та інших питань. Анкети Олександрівського комітету допомоги 

пораненим. Відомості про загиблих у роки Першої світової війни. Заява 

Й. Антонюка про надання грошового утримання за час перебування на 

фронті. Заяви і листування громадян з Деп-том у справах біженців при МВС 

УНР щодо отримання свідоцтв на безоплатний проїзд залізницею.  

Заяви власників друкарень і редакторів про надання дозволів на 

видання преси і книг. Список друкарень, видавництв, бібліотек, книжкових 

крамниць м. Києва на 1913 р.  

Проекти кошторисів на утримання канцелярії Київського губернського 

комісара, губернських присутствій із селянських і військових справ на 

1918 р., нових штатів, структури та ставок службовцям цих установ. Списки 

службовців канцелярії комісара. Заяви працівників канцелярії, листування з 

МВС УНР щодо оплати праці. Вимогова відомість виплати зарплати 

працівникам Таращанської повітової міліції. Списки співробітників 

канцелярій Київського губернського та повітових комісарів УНР. Клопотання 

громадян та справи про призначення на посади повітових комісарів, їх 

помічників (серед них – документи Київського повітового комісара 

Ю.К. Говоруна). Справи про звільнення з посади помічника Київського 

губернського комісара З.Г. Моргуліса та інших чиновників. 
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Канцелярія Київського повітового комісара УНР (періоду 

Української Центральної Ради), м. Київ 

Фонд № Р-1871, 1 оп., 72 спр., 1917–1918 рр. 

Обіжник Київського губернського комісара з текстом Закону про 

громадянство УНР і листування з цього питання. Постанови, обіжники, 

розпорядження Київського повітового комісара. Рекомендації волосним 

управам щодо формування загонів Вільного козацтва. Журнал засідання 

Київської повітової земської управи про опублікування урядових постанов. 

Протоколи засідань Київської повітової продуправи, Ірпінської міської думи, 

волосних земських зборів, зібрань земських гласних, сільських продуправ 

Будаївської волості. Протоколи, повідомлення, рішення та інші документи 

волосних земельних комітетів, зборів жителів сіл. Комплекси документів про 

організацію місцевого самоврядування в селах і селищах повіту (Боярка, 

Буча Польова, Буча Лісова, Ворзель, Немішаєве).  

Листування Київського повітового комісара: з Київськими 

губернськими комісаром і земельним комітетом, головою Київської повітової 

народної управи, Київським повітовим казначейством, начальником 

Київської повітової міліції, волосними управами, фінансовими установами 

щодо організаційних питань та основної діяльності, захоплення селянами 

майна і земель приватних власників. Звіт, доповідні записки повітового 

комісара про політичне становище, події і суспільні настрої в повіті, 

самовільні реквізиції німецькими військами майна у селян. Двотижневі 

рапорти начальника повітової міліції. Повідомлення і відомості волосних 

управ про урядові і громадські інституції у волостях.  

Формулярні списки, довідки службовців канцелярії. Списки гласних 

волосного самоврядування, членів Ржищівського волосного земельного 

комітету, сільських т-в Київського повіту, які мають борги з податків за 

1917 р. Клопотання селян щодо організаційних питань, надання державної 

допомоги, опіки, вирішення земельних справ та інших. Звернення громадян 

щодо отримання дозволу на право володіння зброєю. Скарги землевласників 

на незаконне захоплення їхніх земель селянами. Програма ревізії волосних 

народних управ і громадських ощадних кас. Вимогові відомості виплати 

заробітної плати співробітникам Київської повітової земської управи та 

канцелярії, книга видатків та інші фінансові документи. 

 

КАНЦЕЛЯРІЇ КИЇВСЬКИХ ГУБЕРНСЬКОГО ТА 

ПОВІТОВОГО СТАРОСТ (ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ) 

2 фонди, 4 оп., 386 спр., 1918–1919 рр. 

Посади губернських і повітових старост було запроваджено наказом 

Гетьманського уряду УД від 14 травня 1918 р. для заміни голів місцевих 

адміністрацій – губернських і повітових комісарів періоду УЦР. 

Губернським старостам надавалися права колишніх російських генерал-

губернаторів. Гетьман бажав мати на місцях, по-перше, своїх вірних 
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прихильників, по-друге – досвідчених адміністраторів-управлінців з 

місцевого населення. Виходячи з цього, губернськими та повітовими 

старостами призначалися місцеві землевласники, земські діячі, судді, 

військові. Значна частина цих людей ставилися до українського 

національного руху байдуже, і навіть вороже, що викликало конфлікти між 

владою та громадськістю, сприяло появі опозиції. Посади губернських і 

повітових старост були скасовані Директорією УНР у грудні 1918 р.  

Київський губернський староста був представником регіонального 

управління на території Київської губернії у період УД під керівництвом 

Гетьмана П.П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.). Ін-т губернських 

старост сформувався на основі діючих до 1917 р. губернських правлінь і 

земств та ін-ту губернських комісарів, який функціонував від початку 

Української революції. Канцелярії Київського губернського старости були 

підзвітні управління повітових і волосних старост, органи міського 

самоврядування губернії, Державна варта та інші правоохоронні органи на 

місцях. Канцелярія Київського губернського старости відала питаннями 

забезпечення правопорядку в межах губернії, контролювала діяльність 

різних установ та організацій, видавала їм дозвільні документи. На посаді 

Київського губернського старости почергово перебували І.Л. Чарторизький 

(9 травня – 30 серпня, за іншими даними, 26 серпня), П.М. Андріанов 

(30 серпня, за іншими даними, 10 вересня – 18 листопада), В.С. Федорченко 

(18 листопада – 14 грудня). 

Апарат Київського повітового старости курував діяльність Київського 

повітового коменданта, волосних, містечкових, селищних і сільських 

самоуправлінь у межах повіту. 

Каталог. Бібліографія (1; 3; 5; 11–13). 

Документи фондів українською та російською мовами. 

 

Канцелярія Київського губернського старости (період 

Української Держави), м. Київ 

Фонд № Р-2797, 2 оп., 325 спр., 1917–1919 рр. 

Циркуляри Київського губернського комісара та Генерального 

секретаріату УЦР. Накази Гетьмана П.П. Скоропадського про запровадження 

ін-ту губернських і повітових старост та адресовані Армії УД щодо 

звільнення та призначення на керівні посади, введення воєнного стану на 

Київщині. Закони Гетьманського уряду про вибори до земств, порядок 

обрання гласних до міських дум. Документи щодо присяги державних 

службовців Гетьманату (текст присяги, циркуляри стосовно її складення). 

Обіжники, розпорядження, постанови, повідомлення МВС, Деп-ту Державної 

варти, Мін-в продовольчих справ, торгівлі та промисловості, Київських 

губернського та повітових старост, Київського губернського з селянських 

справ присутствія щодо основної діяльності, призначення І.Л. Чарторизького,  

створення П.М. Андріанова, В.С. Федорченка Київськими губернськими 

старостами, створення комісій зі з’ясування збитків, яких зазнала УНР у війні 
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з РСФРР. Накази Управління канцелярії Київського губернського старости 

(травень 1918 – січень 1919 рр.)
6
. 

Постанови повітових продовольчих та міських управ, Київської 

повітової комісії з реквізиції помешкань. Протоколи наради губернських 

інспекторів Державної варти від 27–30 вересня 1918 р.; засідань та нарад 

голів Київської губернської та повітових земельних комісій (зі списками 

членів комісій). Протоколи та повістки порядку денного засідань міських дум 

міст Бердичева, Білої Церкви, Василькова, Звенигородки, Ірпеня, Канева, 

Києва, Липовця, Радомисля, Таращі, Черкас, повітових земських зборів, 

продуправ, Радомисльського повітового продкомітету, виборчих комісій, 

повітових ревізійних комісій з перевірки роботи органів місцевого 

самоуправління. Документи щодо діяльності повітових комісій з розгляду 

скарг (журнали розгляду скарг, постанова, доповідь). Журнал засідань, 

реєстр вхідних і вихідних паперів Чигиринської повітової комісії з 

визначення збитків, завданих Україні у війні з РСФРР. Журнали засідань 

Уманської повітової народної ради, міських дум і управ губернії
7
. 

Статистичні відомості про кількість населення та землі у м. Києві та 

інших містах Київської губернії. Кошториси м. Умані та Уманського повіту, 

Чигиринської повітової народної управи, Державної варти. Справа про 

ревізію діяльності Звенигородської повітової земської управи (період УЦР). 

Доповідь ревізійної комісії про результати перевірки роботи Уманських 

міських думи та управи. Положення про земельно-ліквідаційні комісії, 

листування щодо їх створення на Київщині та особовий склад. 

Запити Київського губернського старости та пояснення МВС УД з 

адміністративних питань. Відомість про репресії щодо органів місцевого 

самоврядування на Київщині. Доповідь Київського губернського старости 

про сутички місцевих жителів із німецькими військами у Звенигородському, 

Канівському та Таращанському повітах; проект розташування німецьких 

військ. Рапорти І.Л. Чарторизького про передачу службових справ; 

начальників Бердичівської повітової Державної варти, Київської повітової та 

Васильківської міської міліцій; добові та двотижневі звіти про події на 

місцях.  

Повідомлення повітових старост: про початок діяльності комісій зі 

з’ясування збитків, завданих УНР у війні з РСФРР, установи «Опіки про 

народну тверезість» у повітах (зі списком по Київщині), гральні клуби, 

іноземних консулів, які перебувають на теренах Київської губернії, українців 

– вихідців із Галичини, які працюють в установах УД, німецькі колонії на 

Київщині (зі списком), бавовняні фабрики, гарбарні в повітах Київщини. 

Оголошення Радомисльського повітового старости у зв’язку зі збройним 

                                                           
6
 Кілька наказів припадають на період Директорії УНР. 

7
 Зокрема, постанови окремих повітових продовольчих та міських управ; 

протоколи та журнали засідань деяких міських дум, Уманської повітової народної 

ради, Радомисльського повітового продкомітету та ін. також за період УЦР. 
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виступом петлюрівців (листопад 1918 р.). Анонімні доноси, скарги 

Васильківського повітового коменданта на Васильківського повітового 

старосту. Доручення органам Державної варти щодо розшуку осіб. Доповідна 

записка завідувача відділу у справах друку Київському губернському 

старості про перелік питань, заборонених до друку. 

Листування: Київського губернського комісара з МВС УНР періоду 

УЦР (березень – квітень 1918 р.); Київського губернського старости з МВС 

доби Гетьманату, Мін-вом народного здоров’я УД, Київськими губернськими 

правлінням, тюремним інспектором та казначейством, Київською казенною 

палатою, повітовими старостами, інспектором Київської губернської міліції, 

начальником Київської міської Державної варти, Київським комендантом, 

головою Київського губернського продкомітету, Київським губернським у 

селянських справах присутствієм, губернським і повітовими предводителями 

дворянства, військовими установами, міськими та повітовими управами, 

німецькою комендатурою, Управліннями ПЗЗ та Правобережних залізниць, 

Управлінням шосейних і ґрунтових доріг, Управителем акцизними зборами, 

повітовими реквізиційними комісіями, Луцько-Житомирським католицьким 

єпископом, Київським студентським гуртком дослідників природи, 

Уманською кооперативною спілкою, навчальними закладами з 

адміністративних, кадрових, господарських, фінансових, культурних та 

інших питань. Листування про вибори гласних до міських дум; списки 

гласних. Листування Київського губернського старости з МВС УД про поділ 

Радомисльського повіту на Радомисльський та Чорнобильський. 

Списки особового складу народних (земських) управ Київщини, 

радників Звенигородської повітової народної ради, чиновників Таращанської 

повітової Державної варти. Кошториси міст Сквири, Умані, повітових 

народних управ. Відомості про видатки на утримання Київського 

губернського з селянських справ присутствія, канцелярій Радомисльського, 

Сквирського, Уманського повітових старост, Державної варти цих повітів. 

Відомості про нарахування земських податків на Київщині. 

Прохання громадян та організацій та дозволи Київського губернського 

старости на проведення зборів ГО, влаштування спектаклів, кіносеансів, 

лекцій, відкриття клубів. Клопотання засновників клубів щодо надання 

дозволів на відкриття більярдних, кабаре, лотерейних закладів тощо. Скарги 

громадян, місцевих установ та організацій на незаконні дії представників 

гетьманської влади, рішення міських дум. Судові повістки громадян. Заяви 

про пограбування, зміну релігії. Клопотання щодо отримання дозволу 

повернення на Батьківщину, компенсації за конфісковане майно. Відкриті 

листи та прохання громадян на право транспортування померлих. 

Прохання, заяви про працевлаштування в апараті старост на Київщині; 

список осіб, зарахованих у кандидати на посади. Формулярні та послужні 

списки службовців Управлінь повітових старост. Іменні та формулярні 

списки загиблих працівників Державної варти; клопотання членів їхніх 

родин про надання матеріальної допомоги. Особові справи: Бердичівського 
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повітового старости М.М. Кузнєцова, Звенигородського повітового старости 

О.О. Ковалевського та його помічника Д.І. Бернадського, Канівського 

повітового старости І.С. Недашківського, Чигиринського повітового старости 

П.С. Серебрякова.  

Штатні розписи службовців Управлінь та канцелярій Київських 

губернського та повітових старост на 1918 р. Тимчасовий штатний розпис, 

список працівників та довідка про роботу автовідділу при Київському 

губернському старості. Списки, посвідчення, довідки службовців канцелярії 

Київського губернського комісара УНР періоду УЦР. Списки працівників 

Київської губернської та повітових народних управ, канцелярій Київських 

губернського та повітового старост, Київського губернського правління, 

Київського губернського з селянських справ присутствія, Київських 

губернського та повітового з військової повинності присутствій. Заяви, 

клопотання прохання про звільнення з посад, виплату заробітної плати, 

надання відпусток, пенсій. Вимогові відомості виплати службовцям установ 

заробітної плати, матеріальної допомоги, надбавок та ін. 

 

Управління Київського повітового старости (період 

Української Держави), м. Київ 

Фонд № Р-2794, 2 оп., 61 спр., 1917–1918 рр.
8
 

Обіжники, розпорядження, постанови РМ, МВС УД і Київського 

губернського старости. Вказівки Київського губернського старости 

повітовому щодо збору відомостей про збитки, завдані більшовиками 

населенню Київської губернії. Постанови, накази, обіжники, розпорядження, 

інструкції Київського повітового старости щодо роботи повітових комісій з 

ревізії органів місцевого самоврядування, створення Київської повітової 

реквізиційної комісії. Звернення повітового старости до селян. Накази 

начальника Київської повітової Державної варти, його рапорти про 

суспільно-політичну ситуацію в повіті. Копії наказів по Особливому кінному 

загону при Київській повітовій Державній варті. Телеграми Київського 

губернського і повітового комендантів комендантам інших повітів про 

формування на Київщині піших та кінних військових частин (сотень) та з 

інших питань. Протоколи засідань ревізійної комісії, висновок щодо 

перевірки роботи Сквирських міських думи та управи. Документи ревізії 

Київського повітового земства.  

Листування Київського повітового старости з Київським губернським 

старостою, МВС і Мін-вом земельних справ УД, начальниками Державної 

варти та Київської повітової та міської міліцій, Київським губернським 

казначейством, Київськими повітовими продуправою, земельною комісією, 

волосними старостами, іншими установами й особами щодо створення 

                                                           
8
 Всі документи фонду датовані 1918 р. і припадають на період Гетьманату, за 

винятком спр. 3 (оп. 2), яка містить протоколи зборів гласних Деміївської волосної 

управи за 1917–1918 рр. 
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повітової земельно-ліквідаційної комісії, діяльності повітової реквізиційної 

комісії з реквізиції приміщень та інших адміністративних, господарських і 

фінансових питань. 

Постанови та протоколи, акти сільських зборів Бишівської, 

Білогородської, Великодмитрівської, Германівської, Гостомельської, 

Кагарлицької, Литвинівської, Макарівської, Микільсько-Борщагівської, 

Обухівської, Ржищівської, Стайківської, Ставянської, Старопетрівської, 

Черняхівської волостей про вибори старост та ін. Протоколи зборів гласних 

Ворзельського селищного правління, Боярського, Деміївського, 

Литвинівського, Святошинського та Хотівського волосних правлінь. Заяви 

громадян та дозволи повітового старости на проведення зборів, влаштування 

вистав і лотерей. Різні статути, посвідчення, довідки. Клопотання громадян 

та установ щодо отримання дозволів на право володіння зброю. Прохання 

селян про допомогу родинам мобілізованих, вирішення земельних і сімейних 

справ. Скарги селян на місцеву владу, німецьких військових, які примусово 

вилучали продовольство та ін.  

Заяви про призначення урядовців до канцелярії повітового старости та 

Управління Державної варти. Списки особового складу Управління 

Київського повітового старости, сільських, селищних і волосних управ, 

керівників Державної варти, повітових гласних, членів громад, кандидатів 

Макарівської та Обухівської волосних земельно-ліквідаційних комісій. 

Відомості виплати заробітної плати службовцям канцелярії. 

 

КАНЦЕЛЯРІЇ КИЇВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО, КИЇВСЬКОГО ТА 

ГАЙСИНСЬКОГО ПОВІТОВИХ КОМІСАРІВ УНР (ПЕРІОДУ 

ДИРЕКТОРІЇ) 

3 фонди, 4 оп., 74 спр., 1918–1919 рр. 

Ін-т губернських та повітових комісарів УНР був відновлений відразу після 

перемоги антигетьманського повстання (листопад – грудень 1918 р.) та 

утвердження влади Директорії. Остаточно вертикаль місцевих органів влади 

УНР періоду Директорії визначалася Інструкцією МВС «Про організацію 

влади на місцях» від 24 червня 1919 р. У регіонах запроваджувався ін-т 

комісарів на всіх щаблях (згори донизу) адміністративно-територіального 

поділу УНР. Губернського комісара призначав міністр внутрішніх справ. 

Його ключовим завданням була реалізація законів і постанов уряду та 

контроль за їх виконанням державними установами губернії. У повіті подібні 

функції виконував призначений губернським повітовий комісар. Окрім того, 

він мав реалізовувати розпорядження вищих органів влади, формувати 

сільські, волосні і повітовий комісаріати, народні управи та наглядати за 

їхньою роботою. Серед інших обов’язків повітового комісара були створення 

народної самоохорони, відновлення діяльності міліції, організація мобілізації 

військовозобов’язаних та роботи інструкторів-інформаторів для пропаганди 

політики Директорії серед населення. Волосним комісаром ставав голова 

волосної народної управи, а його повноваження були подібними до 
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повітового, але лише на рівні волості. Найнижчою ланкою вертикалі 

місцевої влади був сільський комісар, якого обирала громада села і 

затверджував повітовий комісар. Він мав запроваджувати на селі закони 

УНР, директиви вищої влади, організовувати охорону села та вести боротьбу 

з антидержавною агітацією і злочинами. Якщо ж у селі не було проведено 

виборів, то губернський та повітовий комісари повинні були негайно 

призначити комісарів за пропозицією місцевих ГО («Просвіт» та ін.). 
Відновлення ін-ту комісарів як представників державної влади не призвело 

до створення ефективної вертикалі влади. В умовах безперервної війни 

постійно змінювалися межі підконтрольної Директорії території УНР, було 

неможливо створити дієві адміністративні апарати та забезпечити 

кваліфікованими кадрам, середню та нижню ланки державних чиновників.  

Київським губернським комісаром упродовж грудня 1918 – лютого 1919 рр. 

був З.Г. Моргуліс. 

Канцелярію Київського повітового комісара створено 16 грудня 1918 р. як 

орган військової влади УНР періоду Директорії. Установа знаходилася у 

м. Києві на вул. Володимирська, 11. Комісаром Київського повіту став 

Ю.К. Говорун. До складу повіту входили Білгородська, Будаївська, 

Гостомельська та Димерська волості. Першочерговими функціями 

Київського повітового комісара були: забезпечення охорони влади та 

скарбового майна, призначення начальників міліції р-нів, організація 

вартових загонів козаків для підтримання правопорядку на селі, запобігання 

анархії, постачання провізії та обмундирування для міліціонерів і вартових 

козаків, палива громадянам, просвітницька діяльність та інші справи в межах 

повіту. Канцелярія Київського повітового комісара припинила існування 

2 лютого 1919 р. після вступу до Києва більшовиків. 

Каталог. Бібліографія (3; 8; 10; 11; 13). 

Документи фондів українською мовою. 

 

Канцелярія Київського губернського комісара (доби Директорії 

УНР), м. Київ 

Фонд № Ф-2798, 2 оп., 60 спр., 1918–1919 рр. 

Обіжники та розпорядження РНМ Директорії УНР, МВС та Деп-ту 

місцевого самоврядування, Мін-ва фінансів, Інформбюро, Київського 

губернського комісара. Наказ Директорії УНР про об’єднання із ЗУНР та 

конфіскацію майна Гетьмана П.П. Скоропадського. Доповіді Київського 

губернського комісара міністру внутрішніх справ щодо встановлення штатів і 

посадових окладів апарату повітових комісарів та листування з цих питань. 

Рапорт Київського губернського комісара про пограбування канцелярії та 

квартири управителя. 

Журнали надзвичайної сесії Київської губернської народної ради 

(грудень 1918 – січень 1919 рр.). Протоколи засідань шкільної комісії 

Київської губернської народної ради та ревізійної комісії Київського 

губернського земства. Журнали засідань: Васильківських повітових 
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надзвичайних народних зборів, міських дум Білої Церкви, Звенигородки, 

Канева, Липовця, Таращі, Умані, Черкас, Чигирина, Радомисльських 

повітової народної ради та міської управи, Сквирської та Чигиринської 

повітових продуправ, Уманської повітової народної ради. Список гласних 

Уманської повітової народної управи. Повістки та рішення Київського 

окружного суду. 

Листування Київського губернського комісара з: МВС щодо 

адміністративних питань та особових справ окремих урядовців; управителем 

акцизними зборами Київської губернії про борги цукроварень за земськими 

податками та з інших питань; військовими установами щодо надання вагонів 

для евакуації Київського губернського комісаріату; начальником штабу 

Осадного корпусу Армії УНР та комендантом м. Києва про надання дозволів 

на володіння зброєю; Київською губернською виборчою комісією щодо 

виборів до Трудового конгресу України; Деп-том сільських справ, Київським 

губернським статкомітетом, Київськими губернською, повітовою та міською 

управами; Бердичівською міською, Черкаською повітовою управами з 

основної діяльності. Листування з повітовими комісарами про дозволи на 

торгівлю спиртними напоями, відкриття торгівельних підприємств, 

організацію та озброєння міліції у Київській губернії. 

Доповідна записка управителя акцизними зборами Київської губернії 

Київському окружному інспектору щодо обсягу виробництва патоки на 

цукрових заводах. Відомості про ціни на продовольчі товари. Доповідь члена 

Київської губернської земельно-ліквідаційної комісії про роботу земельно-

ліквідаційних комісій Київщини; розпорядження уряду Директорії та 

листування про їх ліквідацію та передавання справ земельним управам.  

Клопотання, скарги громадян щодо реквізиції майна та продуктів 

німецькими військами. Посвідчення на право виїзду та повернення до 

м. Києва.  

Протоколи загальних зборів службовців канцелярії. Проекти штатів по 

повітах; відомості про наявність зброї та майна, переданих Державною 

вартою. Посвідчення, видані працівникам канцелярії Київського 

губернського комісара
9
, повітових комісарів. Списки особового складу 

підзвітних установ. Заяви про призначення на посади та звільнення. Вимогові 

відомості на виплату заробітної плати службовцям канцелярії та колишньої 

Державної варти, видачу одноразової допомоги колишнім співробітникам 

Державної варти та їхні клопотання щодо заробітної плати. Справи про 

призначення на посади та звільнення помічника Київського губернського 

комісара, повітових комісарів, їхніх помічників; листування з повітовими 

комісарами з цього приводу. Особові справи службовців канцелярії 

В.П. Бельвейса, Г.Г. Краєвянова, П.Є. Любченка. Відомості видатків на 

утримання Таращанського кримінального розшуку, прибутків і витрат 

                                                           
9
 У фонді також зберігаються посвідчення про службу в канцелярії Київського 

губернського старости періоду УД. 
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м. Умані. Рахунки на виплату коштів Головній телеграфній конторі за 

пересилку телеграм. 

 

Канцелярія Київського повітового комісара УНР (доби Директорії 

УНР), м. Київ 

Фонд № Р-2795, 1 оп., 13 спр., 1918–1919 рр. 

Обіжники, розпорядження, накази, листування Київського повітового 

комісара щодо обрання делегатів на з’їзд Трудового конгресу України та ін. 

питань. Рапорти начальника Київської повітової міліції про політичні 

настрої, становище та події в повіті. Доповідь агітатора Центрального 

Інформбюро Директорії УНР щодо поточних подій. Протоколи зібрання 

гласних Хотівської волості, сільських загальних зборів. Доповідь члена 

Київської повітової народної управи Войтенка про звільнення з посади лікаря 

Скрипіна та листування щодо цього конфлікту. Заяви селян про арешти. 

Повідомлення комісарові про борги поміщиків за податками. Відомості 

надходження податків від селян Київського повіту. Список жителів 

Хотівщини, у яких узято на облік коней. Листування: Боярської опіки над 

дитячими притулками із Київським повітовим старостою та документи, що 

стосуються Боярського дитячого притулку; Київського повітового старости 

щодо особового складу, організації та озброєння народної міліції. 

Клопотання про призначення на посади до народної міліції. Списки 

службовців канцелярії. Заяви співробітників, зокрема на звільнення від 

роботи. Списки козаків охоронних загонів. Відомості про відкриття кредиту 

на 1919 р. для Управління повітового комісара.  

 

Гайсинський повітовий комісар УНР (доба Директорії), м. Гайсин 

Гайсинського повіту Подільської губернії 

Фонд № Р-3396, 1 оп., 1 спр., 1918 р. 

Повідомлення Гайсинського повітового комісара про організацію 

загонів Вільного козацтва, відібрання золотих і срібних медалей у солдатів 8-

ї армії, селянські протести проти дій польських військ. Доповідь члена 

Гайсинської повітової земської управи про діяльність Гайсинського 

повітового старости УД. 

 

ВОЛОСНІ ПРАВЛІННЯ 

9 фондів, 15 оп., 3070 спр., 1858–1922 рр. 

Вперше засновані 7 серпня 1797 р. на підставі затвердженої урядом 

російського імператора Павла I доповіді експедиції державного господарства 

«Про розподіл казенних поселень на волості і про порядок їх внутрішнього 

управління» як адміністративні органи управління державними селянами. 

Наприкінці 30-х рр. XIX ст., у зв’язку з утворенням Мін-ва державного 

майна і його місцевих органів, здійснено реорганізацію волосних правлінь. 
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Управління державного майна кожної губернії було розділено на округи, 

округи – на волості, а останні – на сільські громади. Систему управління 

волості утворювали виборні органи – волосний схід, правління і розправа. 

Волосне правління очолював голова, а при ньому були засідателі та писар. 

Відповідно до Положення від 19 лютого 1861 р. волосні правління були 

запроваджені як органи адміністративно-судового і податкового 

самоврядування для колишніх поміщицьких селян. З 1866 р. дію Положення 

було поширено і на колишніх державних селян: волосні правління стали 

загальноселянськими органами самоврядування. З цього часу волосне 

правління складалося з волосного старшини, сільських старост і збирачів 

податків. Ця установа відала питаннями оподаткування селян, виконання 

ними військової та інших повинностей, обліком сільського населення. До 

1890 р. діяльність волосних правлінь перебувала під наглядом мирових 

посередників і присутствій у селянських справах, а потім земських 

начальників. Відповідно до постанови ТУ, в серпні 1917 р. волосні правління 

було замінено на волосні земські управи. У 1918 р. уряд 

П.П. Скоропадського, а в 1919 р. – А.І. Денікіна, відновлювали їхню роботу. 

Остаточно ці установи ліквідовані радянською владою у грудні 1919 р. 

У фондах відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

Каталог. 

Документи фондів російською та українською мовами. 

 

Бородянське волосне правління, м-ко Бородянка Київського повіту 

Київської губернії 

Фонд № Ф-795, 3 оп., 1085 спр., 1858–1922 рр. 

Відозва Генерального секретаріату УНР «Про внесення податків». 

Постанови та телеграми Директорії УНР. Постанови: РМ УД щодо видачі 

добового грошового утримання солдатам-відпускникам і продовольчих 

пайків родинам військових; МВС УД про притягнення населення до 

виконання гужових перевезень. Циркуляри, розпорядження та накази: Деп-ту 

самоврядування МВС УНР періоду УЦР; Інформаційного відділу Мін-ва 

земельних справ Гетьманату; Київських губернських комісара УНР доби 

УЦР, старости та продуправи; Київських повітових земської управи, комісара 

ТУ, старости, комісара Директорії УНР, коменданта, земельного комітету. 

Накази командира Осадного корпусу Є.М. Коновальця військовим частинам 

Армії УНР, дислокованим на Київщині (січень 1919 р.). Відозва Головної 

комісії з виборів до Установчих зборів до громадян. Рапорти Київського 

повітового військового начальника та командирів піхотних полків щодо 

розшуку солдат-дезертирів. Протоколи засідань Бородянського волосного 

правління, сільських товариств і управ за квітень 1917 – листопад 1918 рр. 

Рішення сходів селян Бородянської волості. Відомості щодо особового 

складу Бородянського волосного правління та статистичні. Книги: квитанцій 

збирача податків м-ка Бородянки, постанов Бородянського селянського 
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банку, особових рахунків його вкладників і позичальників та інші фінансові 

документи. Списки вояків-українців, які перебувають у німецькому та 

австро-угорському полоні. 

 

Будаївське волосне правління, с. Будаївка Київського повіту 

Київської губернії 

Фонд № Ф-799, 2 оп., 98 спр., 1895–1918 рр. 

Книги рішень волосного сходу, постанов волосного правління, 

поземельних і мирських зборів (1917 р.), обліку надходження поземельного 

податку селян за 1918 р. 

 

Гостомельське волосне правління, м-ко Гостомель Київського 

повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-463, 2 оп., 1697 спр., 1861–1919 рр. 

Циркуляри та відозви: ТУ, Київського губернського комісара ТУ, МВС 

УД, Київського губернського старости, Київських повітових комісара УНР та 

управи, Київської губернської землевпорядної комісії. Протоколи наради 

представників губернської та повітових управ і бюро щодо земської реформи 

від 22 вересня 1917 р., Київської повітової міліції. Інструкція щодо 

організації сільських продовольчих комісій.  

Постанови Гостомельського волосного правління. Рішення волосних 

сходів і сільських громад. Прибутково-видаткові книги. Журнал реєстрації 

вихідних документів. Листування щодо розшуку солдат-дезертирів за 1917–

1919 рр.  

Списки сільських старост, збирачів податків, гласних волосного та 

сільських самоуправлінь, призовників і ратників ополчення, платників 

страхового збору, домовласників с. Миколаївка, які мали право голосу на 

сільському сході за 1918 р. Особові рахунки селян. Клопотання та списки 

сімей вояків на отримання матеріальної допомоги. Документи мобілізованих 

до армії. Копії паспортів, виданих у 1917–1918 рр. 

 

Кагарлицьке волосне правління, м-ко Кагарлик Київського повіту 

Київської губернії 

Фонд № Ф-464, 1 оп., 55 спр., 1868–1920 рр. 

Список призовників за 1918 р. 

 

Микільсько-Борщагівське волосне правління, с. Микільська 

Борщагівка Київського повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-460, 2 оп., 56 спр., 1906–1919 рр. 

Закон «Про проведення виборів губернських і повітових земських 

гласних» від 21 травня 1917 р. Накази та циркуляри ТУ, Київського 
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губернського комісара ТУ, Київського губернського старости, Київського 

повітового комісара. Повідомлення Київської казенної палати про 

призначення пенсій жителям волості. Припис начальника Київської повітової 

Державної варти щодо надання відомостей про кількість населення до 

німецької комендатури. Протоколи волосних зібрань і нарад, зборів гласних 

по виборах волосної управи (зі списками гласних), сільських сходів 

с. Чоколівка, засідань волосних управи та продовольчого комітету, комісії з 

оцінки відчужуваної землі. Рішення сільських громад. Відомості про 

особовий склад волосних і сільських управ, кількість землі та посівів у селян 

волості, хлібні запаси у волості, селян, які достроково викупили землі. 

Бюлетень цін на хліб. Листування з судовими органами щодо розшуку 

солдат-дезертирів, видачі паспортів селянам. 

Списки кандидатів у присяжні засідателі, виборців земських гласних до 

губернських і повітових зібрань, сімей солдатів Першої світової війни на 

отримання матеріальної допомоги, призовників, козаків, офіцерів і солдатів, 

які перебували в полоні та тих, що зникли безвісті, сторожів з охорони 

шанців, домогосподарств і власників крамниць на стягнення податків, селян, 

які не сплатили страховий збір, власників худоби. Копії паспортів, виданих 

1918 р. 

Витратний кошторис волосної управи. Прибуткові відомості. Книги 

особових рахунків. Окладні книги селян і домовласників. Настільний 

паспортний реєстр правління. Журнали реєстрації вихідних паперів 

волосного збирача податків.  

 

Новошепелицьке волосне правління, с. Нові Шепеличі 

Радомисльського повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-996, 1 оп., 4 спр., 1917–1919 рр. 

Протоколи засідань волосної ради за 1917–1919 рр. Рішення волосного 

та сільських сходів. Книги запису руху коштів (із розписками службовців 

управи) і прибутково-видаткова за 1917–1918 рр. 

 

Ржищівське волосне правління, м-ко Ржищів Київського повіту 

Київської губернії 

Фонд № Ф-1005, 1 оп., 19 спр., 1881–1918 рр. 

Проект кошторису видатків на утримання правління за період від 

жовтня 1917 до січня 1918 рр. Книга запису оподаткування населення 

земським податком за 1917 р. (із зазначенням матеріального становища). 

Списки платників земського податку та страхового збору за 1918 р. 
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Скопецьке волосне правління, с. Скопці Переяславського повіту 

Полтавської губернії 

Фонд № Ф-995, 2 оп., 27 спр., 1862–1918 рр. 

Циркуляри Київського губернського комісара ТУ, Київських 

губернської та повітової земських управ щодо продажу селянами надлишків 

хліба, здачу зброї, ремонт шляхів, позбавлення солдатів-дезертирів права 

голосу та ін. 

 

Чорнобильське волосне правління, м. Чорнобиль Радомисльського 

повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-1001, 1 оп., 29 спр., 1876–1918 рр. 

Журнали засідань Радомисльської повітової опіки про призначення 

грошового утримання родинам солдатів. Акти приймання – передавання 

справ правління. Форми рішень сільських громад щодо придбання землі 

через Селянський поземельний банк за 1918 р. 

 

СІЛЬСЬКІ ПРАВЛІННЯ 

5 фондів, 5 оп., 8 спр., 1915–1918 рр. 

Засновані у 1838 р. для державних селян. Відповідно до Положення від 

19 лютого 1861 р. створені в усіх сільських громадах. Складалися з 

сільського сходу та сільського старости. Сільський схід вирішував питання 

про перерозподіл землі, розкладку податків, обирав опікунів для сиріт. 

Ліквідовані у 1919 р. відповідно до декрету РНК УСРР «Про організацію 

влади на місцях». 

У фондах відклалися документи періоду УЦР за 1917–1918 рр. 

Каталог. 

Документи фондів російською та українською мовами. 

 

Бобрицьке сільське правління, с. Бобриця Київського повіту 

Київської губернії 

Фонд № Ф-1034, 1 оп., 1 спр., 1917 р. 

Рішення Бобрицького сільського сходу. 

 

Жорнівське сільське правління, с. Жорнівка Липовецького повіту 

Київської губернії 

Фонд № Ф-1024, 1 оп., 1 спр., 1917 р. 

Рішення Жорнівського сільського сходу. 
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Микільсько-Слобідське сільське правління, с. Микільська 

Слобідка Остерського повіту Чернігівської губернії 

Фонд № Ф-1046, 1 оп., 4 спр., 1915–1918 рр. 

Тимчасовий Земельний Закон УЦР від 18 січня 1918 р. Постанови 

Остерського повітового земельного комітету про правила використання землі 

під посіви. Листування з юридичним відділом Мін-ва шляхів сполучення 

УНР (1918 р.) щодо облаштування плавучого дока та ін. на р. Чорторий. 

Оголошення податкових інспекторів про порядок оподаткування населення. 

Протокол зборів сільської громади щодо приєднання села до Київської 

губернії. Рішення сільського старости. Список селян, наділених правом 

голосу на сільських сходах. Документи щодо земельного спору між 

громадою с. Микільська Слобідка та жителями м. Остер. 

 

Микулицьке сільське правління, с. Микуличі Київського повіту 

Київської губернії 

Фонд № Ф-1039, 1 оп., 1 спр., 1917 р. 

Особові рахунки членів сільської громади – платників податків.  

 

Михайлівське сільське правління, с. Михайлівка Київського повіту 

Київської губернії 

Фонд № Ф-1050, 1 оп., 1 спр., 1917 р. 

Особові рахунки селян для здійснення викупних платежів та сплати 

податків. 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КИЇВСЬКОЇ РАДИ РОБІТНИЧИХ 

ДЕПУТАТІВ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-3058, 1 оп., 31 спр., 1917–1919 рр. 

Київська рада робітничих депутатів була утворена 2–4 березня 1917 р. 

2 березня 1917 р. 60 представників київських промислових підприємств 

обрали організаційну комісію. 4 березня 1917 р. установчими зборами Ради 

обрано її виконком, до якого увійшло 37 осіб під головуванням есера 

П. Нєзлобіна. У складі виконкому Київської ради робітничих депутатів 

помітною була більшовицька фракція (Г.Л. П’ятаков та ін.), яка після 

більшовицького перевороту 1917 р. в Петрограді та особливо після 

проголошення ІІІ Універсалу 22 листопада 1917 р. включилася у 

протистояння з УЦР. 

У фонді відклалися документи Української революційної доби за 1917–

1919 рр. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Книга вхідної документації Київської ради робітничих депутатів. 

Видаткові ордери на виплату заробітної плати співробітникам виконкому 
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Ради робітничих і солдатських депутатів. Заяви громадян про ліквідацію 

заборгованості з оплати праці. Списки членів відділу зв’язку, службовців 

Ради робітничих і солдатських депутатів та Київської міської продовольчої 

управи. Посвідчення членів Київської ради робітничих депутатів та інших 

працівників на право користування зброєю. Приватне листування
10

.  

Припис про арешт члена УЦР І.А. Хоменка. Списки вбитих і 

поранених під час січневих боїв 1918 р. у м. Києві. Матеріали слідчої 

комісії
11

.  

Інформаційні зведення Ольгопільської міської ради (Подільська 

губернія) про політичну ситуацію в повіті станом на 16 січня 1918 р. Звіт про 

рух коштів за січень – травень 1918 р. Доповідь комісара при Мін-вах 

торгівлі та промисловості УД і УНР про виконану роботу (липень 1918 – 

лютий 1919 рр.). 

 

ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

3 фонди, 8 оп., 2002 спр., 1918–1925 рр. 

Органи розпорядчо-виконавчої влади, створені більшовиками у березні 

1919 р. відповідно до декрету РНК УСРР від 8 лютого 1919 р. «Про 

організацію влади на місцях» на рівні села (міста), волості, повіту, губернії. 

Їхня діяльність переривалася з огляду на перехід тієї чи іншої території під 

контроль військ УНР, денікінців, білополяків. Склад виконкомів обирали на 

відповідних з’їздах Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів. Виконкоми лише формально виконували функцію місцевого 

самоврядування. Реально ці установи провадили єдиний курс, 

продиктований центром. Губернські виконкоми підпорядковувалися ВУЦВК 

(на теренах УСРР), а той, своєю чергою, – ВЦВК. Після проведення 

адміністративної реформи в УСРР (7 березня 1923 р.) волості реорганізували 

у 706 р-нів з 1 січня 1924 р. – 700), повіти – в округи. Київський губернський 

виконком ліквідовано у зв’язку зі скасуванням губерній, відповідно до 

постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 10 червня 1925 р.  

У фондах виконкомів відклалися окремі документи, які розкривають різні 

аспекти історії Української революції доби Гетьманату та Директорії УНР. 

Каталог. 

Документи фондів російською та українською мовами. 

 

 

                                                           
10

 Всі зазначені в цьому абзаці документи належать до періоду УЦР (1917– січень 

1918 рр.). 
11

 Вказані документи припадають на час першої більшовицької окупації м. Києва 

(лютий 1918 р.). 
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Київський губернський виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

Фонд № Р-111, 5 оп., 962 спр., 1919–1925 рр. 

Список учасників партизансько-повстанського загону під проводом 

Ф.П.  Артеменка (Орлика)
12

.  

 

Київський повітовий виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

Фонд № Р-102, 1 оп., 1032 спр., 1919–1923 рр. 

Огляд діяльності агрономічно-кооперативного відділу Київського 

губернського земства за 1918 р.  

Лист до особливого відділу Київського повітового військкомату про 

заборону фракції УПСР видавати щотижневу газету «Народна воля» (червень 

1919 р.). 

 

Ставищенський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Ставище Таращанського 

повіту Київської губернії 

Фонд № Р-97, 2 оп., 8 спр., 1918–1922 рр. 

Відозва уряду Директорії УНР про боротьбу проти Гетьманату 

П.П. Скоропадського. Циркуляри завідувача продвідділу Таращанської 

повітової народної управи Ставищенській волосній народній управі про 

реквізицію продовольства та сукна для потреб Армії Директорії УНР, взяття 

на облік продовольчих запасів у поміщицьких маєтках. 

Розпорядження про торгівлю та постачання армії. Оголошення 

Білоцерківського відділення Українського Державного Хлібного бюро щодо 

здачі зернових державі; відпускні ціни на зернові та ціни на переробку зерна 

(доба УД). Постанови Київської губернської та Таращанської повітової 

комісій постачання (листопад 1918 – лютий 1919 рр.). Фінансові звіти 

Ставищенської волосної народної управи періоду Директорії УНР. 

 

РЕВОЛЮЦІЙНІ КОМІТЕТИ 

2 фонди, 7 оп., 692 спр., 1918–1921 рр. 

Тимчасові надзвичайні органи радянської влади, що діяли в Україні 

упродовж 1917–1920 рр. та організовували боротьбу широких верств 

населення проти т. зв. зовнішньої та внутрішньої контрреволюції. Після 

встановлення більшовицького режиму на місцях вони, спільно із загонами 

ВУНК, комітетами бідноти та робітничими продзагонами, діяли як апарат 

                                                           
12

 У документах радянського періоду цей загін фігурує під назвою «банда Орлика». 

 



41 
 

примусу. Ревкоми створювалися вищими радянськими або комуністичними 

партійними інституціями і зосереджували в собі всю повноту цивільної та 

військової влади. Очолювали їх, як правило, комуністи. Ці органи влади 

поділялися на Всеукраїнський, губернські, міські, повітові, волосні й 

сільські, а в армії – на фронтові, армійські, корпусні, дивізійні й полкові. 

Київський губернський ревком підпорядковувався Всеукраїнському ревкому. 

У 1920 р. в УСРР, окрім Всеукраїнського, налічувалося: 7 губернських, 

46 повітових, 1009 волосних і 9248 сільських ревкомів. 2 січня 1920 р. Рада 

робітничої і селянської оборони прийняла постанову про ліквідацію 

ревкомів. В УСРР ще тривалий час вони функціонували у місцевостях, де не 

було проведено виборів до рад або там, де потреба у їх існуванні 

зумовлювалася військово-політичною ситуацією (зокрема, наявністю 

потужного повстанського руху). Остаточно ревкоми в УСРР ліквідовано в 

середині 1921 р. Їхні функції перейшли відповідно до губернських і 

повітових виконкомів. 

ТМФП «Волосні ревкоми Київської губернії». Каталог. Бібліографія (12). 

Документи фондів російською та українською мовами. 

 

Київський губернський революційний комітет, м. Київ 

Фонд № Р-1, 5 оп., 656 спр., 1919–1921 рр.
13

  

Накази та відозви лідерів українського повстанського руху, керівника 

повстанського загону Звенигородського повіту, Козацької керівної ради і 3-ї 

селянської повстанської дивізії та інші відомості про антибільшовицький 

повстанський рух, зокрема листівки «Декларація Січових Стрільців», 

«Отаману повстанських військ Соколовському», «За що борються 

повстанці», «Робітники і селяни України», «Товариші козаки по зброї»
14

. 

Угода про союз вояків УГА з РСЧА («Передвступні услів’я (Основні 

підстави)»). 

 

Гостомельський волосний революційний комітет, м-ко Гостомель 

Київського повіту Київської губернії 

Фонд № Р-1049, 2 оп., 36 спр., 1918–1921 рр. 

Список жителів с. Козинці, які мали сплатити контрибуцію УД. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
13

 Зазначені в анотації документи обліковані за оп. № 4. 
14

 Всі датовані документи припадають на 1919 р. 
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Розділ 2  

СТАНОВІ ПРЕДСТАВНИЦЬКІ УСТАНОВИ.  
ОРГАНИ МІСЬКОГО ТА ЗЕМСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 

КИЇВСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ ДВОРЯНСЬКЕ ДЕПУТАТСЬКЕ 

ЗІБРАННЯ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-782, 5 оп., 15514 спр., 1875–1918 рр. 

Губернські дворянські депутатські зібрання – органи дворянського 

самоврядування в Російської імперії. Виникли у 1766 р., коли було 

організовано губернські дворянські т-ва та їхні органи – губернські збори. 

Жалувана грамота дворянству 1785 р. визначила основні права дворянства та 

дворянських т-в. Ін-т дворянських зібрань запроваджено в Україні з 

поширенням губернського поділу, наданням прав дворянства козацькій 

старшині, українській і польській шляхті. Дворяни могли збиратись у певний 

термін (переважно раз на 3 роки) для виборів посадових осіб, заслуховування 

пропозицій з боку влади й обговорення своїх станових потреб. Право голосу 

на дворянських зібраннях визначалося віковим, майновим і службовим 

цензом. Під час засідань обирали повітових і губернських предводителів, 

засідателів верхнього земського та совісного судів, повітового чи окружного 

суддю та земського справника, засідателів повітового й нижнього земського 

судів і депутатів для складання родовідних книг. Дворянські зібрання мали 

право подавати клопотання щодо своїх громадських потреб і вигод, а також 

скарги генерал-губернатору Сенатові та імператорові. За законністю 

постанов дворянства стежив губернський стряпчий. Члени дворянського 

зібрання не підлягали арештові, хоча засуджений судом за аморальну 

поведінку дворянин міг бути виключений із дворянських зборів за їхнім 

рішенням. Для дворянських сиріт і вдів при кожному повітовому суді 

існувала дворянська опіка на чолі з предводителем і членами – суддею та 

засідателями. Дворянські зібрання були ліквідовані Декретом ВЦВК та РНК 

РСФРР «Про знищення станів і цивільних чинів» від 23 листопада 1917 р.; в 

Україні продовжували діяти у період Української революції. 

У фонді відклалися документи доби УЦР та Гетьманату. 

ТМФП «Дворянські установи кінця XVIII – початку ХХ ст. Київська 

губернія; Київський повіт)». Іменний покажчик. Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Відомості про стан нерухомого майна та капіталів дворянства 

Київської губернії, за 1917 р. Книга реєстрації виданих паспортних книжок за 

1917–1918 рр. Настільний реєстр. 
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2-а ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М. КИЄВА З ВИБОРІВ ДО 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1606, 1 оп., 2 спр., 1917 р. 

Київська міська дума – орган місцевого самоврядування в м. Києві у період з 

1834 по 1919 рр. У липні 1917 р. вперше і востаннє вибори до міської думи 

відбулися за партійними списками на основі загального, прямого, рівного, 

таємного та пропорційного голосування, в якому взяли участь 53% виборців. 

Однак, Київська міська дума, обрана за новим демократичним законом ТУ, 

проіснувала лише до осені 1919 р. В умовах революційних подій думські 

депутати доклали чимало зусиль, щоб зберегти місто від руйнувань і злиднів. 

Зі встановленням влади більшовиків, діяльність міської думи не 

відновлювалася. 

Справи надійшли на зберігання до державного архіву від ЦДІА УРСР 

(м. Київ) 25.08.1955 р. 

Каталог. 

Документи фонду українською мовою. 

Списки виборців та адрес виборчих дільниць. Книги реєстрації 

протестів та заяв виборців 11-ї та 12-ї виборчих дільниць. 

 

МІСЬКІ УПРАВИ 

2 фонди, 5 оп., 1764 спр., 1801–1920 рр. 

Міські управи – виконавчі органи міського самоуправління в Російській 

імперії. Засновані за міською реформою 1870 р., що замінила попередні 

шестигласну та розпорядчу думи. Здійснювали управління міським 

господарством, облік міського населення. На чолі міських управ стояли 

голова і кілька членів. За «Міським положенням» 1892 р. члени міських 

управ підлягали затвердженню місцевою адміністрацією. Їх число столицях 

сягало 6 осіб, у містах з населенням 100 тис. мешканців – 4, у губернських – 

3, інших – 2. На початку ХХ ст., з розширенням масштабів господарської 

діяльності в містах, кількість членів міських управ збільшилася, а їх 

структура ускладнилася. Міські управи підпорядковувалися повітовій 

адміністрації. У складі установи перебували секретарський, кредитний, 

бухгалтерський (під керівництвом товариша голови), будівельний, 

навчальний, лікарняно-санітарний та інші відділи, очолені членами управи. 

Діловодство зосереджувалося в канцелярії. Через громіздку систему, 

надмірну бюрократизацію тощо, справи в міських управах вирішувалися 

досить повільно. В Україні ці установи продовжували діяти й під час 

Українських національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Після 

утвердження радянської влади замінені виконкомами міських Рад 

робітничих депутатів (1919 р.). 

У фондах відклалися документи доби УЦР. 

Каталог. 
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Документи фондів російською та українською мовами. 

 

Васильківська міська управа, м. Васильків Васильківського повіту 

Київської губернії 

Фонд № Ф-1074, 1 оп., 2 спр., 1916–1920 рр. 

Книга запису довідкових цін на продукти та промислові товари. 

 

Переяславська міська управа, м. Переяслав Переяславського 

повіту Полтавської губернії 

Фонд № Ф-534, 4 оп., 1762 спр. 1801–1919 рр. 

Копія телефонограми Київської губернської земельної управи від 

14 (1) грудня 1917 р. про вжиття заходів щодо селян, які самовільно 

захоплюють поміщицькі землі, інвентар, худобу та ін. Заяви на отримання 

посвідчень на право володіння нерухомістю. Книги видачі гільдійських 

свідоцтв купцям та свідоцтв на право торгівлі і промислу; прибутків і 

видатків Переяславських міських управи та опіки над бідними. 

Картки обліку будівель міста із зазначенням власників. Відомості щодо 

оподаткування власників нерухомості. 

Списки виборців на виборах до Переяславської міської думи (липень 

1917 р.). Справа щодо виборів громадської єврейської ради. 

 

КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ТА ПОВІТОВІ ЗЕМСЬКІ УПРАВИ 

5 фондів, 141 оп., 14495 спр., 1904–1920 рр. 

Земські управи – виконавчі органи земств у Російській імперії упродовж 

1864–1917 рр. (на Правобережній Україні – від 1911 р., на території УНР – 

до 1920 р.), які відали справами земського управління та господарства. 

Київські губернська та повітова управи зі справ земського господарства 

створені у 1904 р. Відповідно до Положення від 2 квітня 1903 р., яке було 

поширено на Київську, Волинську та Подільську губернії з 1 травня 1904 р., 

розпорядча влада у рамках новоутвореного управління земським 

господарством надавалася відповідним губернським комітетам. Повітові 

комітети скликалися для підготовчого обговорення найважливіших справ 

земського господарства. Виконавчі дії покладалися: в губерніях – на 

губернські, а в повітах – на повітові управи у справах земського 

господарства. Відповідно до указу Сенату Російської імперії від 14 березня 

1911 р. «Про поширення дії Положення про земські установи на Вітебську, 

Волинську, Київську, Могилівську та Подільську губернії» Київські 

губернська та повітова управи у справах земського господарства отримали 

назви Київських губернської та повітової земських управ. 

Згідно із земською реформою 1864 р., губернські та повітові земські управи 

обиралися земськими зборами на 3 роки. Губернська земська управа 

складалася з голови та 2-х членів (кількість членів могла бути збільшена до 

6-ти за дозволом міністра внутрішніх справ). Голови повітових земських 
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управ затверджувалися губернатором, губернських – міністром внутрішніх 

справ. За Положенням про губернські та повітові земські установи 1890 р. на 

голів і членів цих установ були поширені права державної служби. Управи 

вирішували майнові справи земства, питання грошових і натуральних 

повинностей, фінансів, забезпечення населення продовольством, утримання 

у належному стані шляхів сполучення, санітарно-гігієнічного стану 

місцевості, облаштуванням пристаней, утримання земської пошти, 

лікувальних і доброчинних закладів, дотримання протипожежної безпеки, 

земського страхування майна, а також сприяли розвитку народної освіти, 

землеробства, промисловості, торгівлі тощо. Незважаючи на адміністративні 

обмеження, земські управи створили мережу губернської та повітової 

агрономічної служби, опікувалися селянами.  

З початком революційних подій 1917 р. постановами ТУ (21 травня та 

9 червня 1917 р.) було обмежено контроль адміністрації за діяльністю 

земських управ. В Україні після утворення УЦР і проголошення нею 

I Універсалу деякі українські земства визнали УЦР центральним органом 

управління в країні. У квітні 1918 р. створено Всеукраїнський союз земств, 

який об'єднав губернські земські управи. Поступово їх діяльність згасала, а 

функції, зокрема в справі охорони порядку, перебрала на себе УЦР. Законом 

від 5 жовтня 1920 р. РНМ УНР розпустила волосні, повітові та губернські 

земські збори до їх перевиборів, а повноваження передала відповідним 

земським. Після утвердження у 1919 р. радянської влади земські управи 

ліквідовано. Замість них створено відповідні місцеві ради.  

У фондах відклалися документи періодів УЦР, УД та Директорії УНР за 

1917–1919 рр. Документи про діяльність Київської губернської земської 

управи в цілому та її відділів (розпорядчого, бухгалтерського, страхового, 

статистичного, ветеринарного, училищного) часів Української революції 

обліковано за оп. №№ 1–3, 6. Документи щодо діяльності Київської 

повітової земської управи в цілому та її відділів (розпорядчого, 

бухгалтерського, оціночно-окладного, статистичного, технічного, 

лікарського, ветеринарного, училищного, агрономічного, лісового, опіки, 

Каси дрібного кредиту) періоду Української революції обліковані за 

оп. №№ 1–10, 12, 18, 24, 25, 29–33, 36, 37, 47, 61–69, 79, 84, 89, 90, 92–94, 99, 

104, 106, 108, 111, 123–130. 

ТМФП «Земські управи». Каталог. Бібліографія (12). 

Документи фондів російською та українською мовами. 

 

Київська губернська земська управа, м. Київ 

Фонд № Ф-1240, 6 оп., 516 спр., 1904–1920 рр. 

Постанови, циркуляри, розпорядження та доповіді управи щодо видачі 

стипендій вихованцям учительських семінарій і ремісничих шкіл, особового 

складу та ін. Журнали засідань управи.  

Доповіді на черговому зібранні Київської губернської народної ради.  

Окладні книги губернського земського збору (Лук’янівська дільниця). 

Звіти молочних кооперативних т-вв і маслоробних артілей. 
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Огляд діяльності статистичного відділу земської управи за 1918 р. 

Статути Страхового земського союзу та страхової ради управи. 

Протоколи засідань страхової ради. Доповіді: помічника страхового 

інспектора Д.В. Тихомирова, агентів повітових земських страхувань про 

роботу. Клопотання страхових агентів щодо прийняття на роботу. Вимогові 

відомості виплати заробітної плати службовцям. 

Справи про асигнування земськими управами коштів на догляд за 

могилою Т.Г. Шевченка (1917–1919 рр.), облаштування бібліотек-читалень, 

організацію курсів з українознавства для учасників проведення 

сільськогосподарського перепису населення 1917 р., земських стипендіатів у 

Києво-Лук’янівській школі домашнього господарств, відкриття народних 

домів на Київщині. Списки стипендіатів земства. 

Протоколи засідань Уманської та Черкаської повітових шкільних рад. 

Відомості про роботу педагогічних курсів у повітах Київської губернії за 

1917–1919 рр., дошкільних установ, кількість і стан навчальних закладів. 

Листування з освітніми установами. Відомості виплати коштів на утримання 

вихованців навчальних закладів. Кошториси фінансування повітових 

початкових шкіл.  

Циркуляр Ветеринарного управління за 1918 р. Звіт про ветеринарно-

лікарську діяльність на Київщині за 1917 р. Списки ветеринарів. Відомості 

щодо заходів з розвитку тваринництва, діяльності канцелярії ветеринарного 

відділу. Статистика захворюваності та вакцинації худоби у Київській 

губернії. Листування з Ветеринарним управлінням армії про відкликання 

ветеринарів із фронту (серпень – грудень 1917 р.). 

Особові справи співробітників Київської губернської земської управи. 

 

Васильківська повітова земська управа, м. Васильків 

Васильківського повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-905, 1 оп., 4 спр., 1917 р. 

Протоколи засідань окружних і сільських виборчих комісій щодо 

виборів до земської управи. Списки кандидатів та інші документи виборчих 

округів. 

 

Київська повітова земська управа, м. Київ 

Фонд № Ф-1239, 130 оп., 13303 спр., 1904–1920 рр. 

Клопотання УЦР щодо відпуску друкарської машинки, скорочення 

адрес. Закон РМ УД про взяття на облік офіцерів колишньої російської армії 

та колишніх юнкерів військових навчальних закладів. Постанови ТУ щодо 

волосного оподаткування та ін. Постанови, накази, циркуляри, 

розпорядження Мін-в народної освіти українських національних урядів за 

1918–1919 рр. (зокрема, циркуляри: Мін-ва народної освіти та мистецтва УД 

про запровадження викладання української мови, краєзнавства та історії 

України у нижчих початкових школах, Мін-ва народної освіти УНР періоду 
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Директорії щодо надсилання «Тимчасових програм для нижчих початкових 

шкіл на 1918–1919 н. р.»). Циркуляри: Київського губернського комісара з 

народної освіти періоду Гетьманату та Директорії УНР С.П. Постернака; 

Мін-ва земельних справ УНР доби УЦР щодо організації посівної кампанії у 

1918 р. Бюлетені Інформаційних відділів Мін-в земельних справ УНР доби 

УЦР
15

 та УД. 

Постанови, циркуляри, накази, розпорядження, інструкції, 

повідомлення, доповідні записки Київського губернського та повітового 

комісарів ТУ, Генерального та окружного військово-інтендантського 

управлінь, Київського губернського з селянських справ присутствія, 

Київських губернської та повітової земських управ, Київської казенної 

палати щодо виборів до Установчих зборів, затвердження місячних окладів 

службовцям відділу опіки, організації статистичного відділу Київської 

повітової земської управи, призначення на посади його співробітників, 

різних кадрових питань, обрання членів управи до Київського повітового 

присутствія з податку на прибуток, пенсій солдатам і їхнім вдовам, виплати 

утримання родинам військовослужбовців, сиротам, надання допомоги 

військовополоненим, які повертаються на Батьківщину, відпуску громадянам 

взуття з земської взуттєвої майстерні, правил руху автомобілів на дорогах, 

роботи земських училищ, створення позашкільних освітніх закладів, 

запровадження викладання українською мовою у школах, обрання 

представників до Київської повітової земельно-ліквідаційної комісії та ін. 

Подання Київської повітової народної управи до Генерального секретаріату 

УНР про виділення дотацій. Клопотання повітової земської управи перед 

МВС щодо надання грошової позики. Постанови Київських повітових 

земських зборів про передання повітовій управі Святошинського трамваю (з 

кошторисами видатків з експлуатації). 

Журнали запису постанов Київської повітової земської управи. Справи 

про призначення Тележинського на посаду Київського повітового комісара та 

заробітну плату співробітників його канцелярії, ставлення Київської 

повітової земської управи до УЦР у зв’язку з проголошенням І Універсалу, 

про проведення Всеросійського сільськогосподарського та поземельного 

перепису в Київській губернії. Додаткові правила щодо виборів до 

Українських Установчих збрів (1917 р.). 

Протоколи та журнали нарад і засідань Київської губернської земської 

управи, колегіальних засідань Київської повітової земської управи, волосних 

земських управ, волосних зібрань гласних, засідань виборчих комісій з 

виборів волосних і повітових гласних (зі списками кандидатів і виборців) та 

до Установчих зборів, педагогічних рад та екзаменаційних комісій земських 

училищ і вищих початкових шкіл, повітової та малої шкільних рад, ради 

Київського повітового учительського товариства, сільських і селищних 

зборів. Рішення сільських сходів. Копії протоколів лекційного бюро та інших 

                                                           
15

 Наприкінці подано текст резолюції з протестом УЦР, прийнятої в ніч на 

29 квітня 1918 р., про поведінку німецьких військ щодо українського парламенту. 
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організацій, резолюцій сільських мітингів, присвячених пам’яті 

Т.Г. Шевченка (1917 р.). Протоколи організаційних зборів співробітників-

українців Київських повітових громадської та земської управ та вибраного 

ними комітету службовців. 

Копії журналів засідань Київського повітового продкомітету. Доповіді 

управи щодо добового та іншого утримання службовців земства та ін. 

Довідка про роботу земельних комітетів за 1917 р. Документи щодо виборів 

громадської ради 11–12 квітня 1917 р.; надзвичайних земських зібрань 16–

17 липня, 19–21 листопада 1917 р. і 22 січня 1919 р.; 7-го земського 

зібрання 23–27 квітня 1918 р.; виборів до Установчих зборів (відомості про 

склад виборчих комісій, звіт про витрати, списки виборців, відомості 

підрахунку голосів по повіту та ін.). Списки кандидатів до Київської міської 

думи від різних політичних партій (липень 1917 р., додаток до газети).  

Комплекс документів щодо фінансування органів місцевого 

самоврядування: Постанова РМ УД про відкриття кредиту на 80 млн крб. для 

надання позик земствам і містам, «Правила про видачу державних позик 

місцевим самоуправлінням» (період Гетьманату), циркуляри Мін-ва фінансів 

УД, Деп-тів місцевого самоврядування МВС УНР і УД, Київського 

губернського старости, кошториси (та їх проекти) повітової і волосних управ. 

Відомості про кількість землі у селах і волостях повіту, селянських 

господарств і зібраного врожаю у повіті, землі, яка належить Києво-

Печерській лаврі та церквам Київського повіту, населених пунктів повіту і 

населення в них станом на квітень 1918 р. Списки народжених і померлих у 

1918 р. Інструкції та проект закону для волосних збирачів податків. 

Посвідчення громадян про наявність землі. Списки членів Київського 

повітового земельного комітету. 

Справи про приєднання селищ Деміївки та Саперної Слобідки до 

м. Києва (жовтень 1918 р.), надання сел. Ірпінь статусу міста (червень – 

липень 1917 р.). 

Справи щодо діяльності шкіряного заводу братів Кобців (протоколи 

засідань, списки працівників, документи про залучення до виробництва 

військовополонених австро-угорської армії, надання відтермінування 

військовозобов’язаним робітникам і службовцям, передання підприємства 

новому власникові, відомості виплати заробітної плати робітникам і 

службовцям, фінансові звіти та ін.). Справа про оцінку нерухомого майна 

Київського рафінадного заводу. Списки власників заводів і млинів 

Київського повіту. 

Документи щодо діяльності сільськогосподарських, кредитних і 

позичково-ощадних, споживчих т-в, молочних кооперативів (протоколи 

засідань і нарад, статути, звіти та ін.), здійснення Київською повітовою 

земською управою торговельно-фінансових операцій, ремонту шляхів і 

мостів, приміщень навчальних та медичних закладів, організації громадських 

робіт для допомоги безробітним та ін. 
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Списки амбулаторій Київського повіту, медикаментів, наданих 

фельдшерським пунктам, лікарням. Річний звіт про роботу лікарських 

дільниць повіту за 1917 р. Статистичні відомості щодо епідемічних 

захворювань по Київській губернії та окремих лікарських дільницях. Проект 

кошторису Кирилівської психіатричної лікарні на 1918 р. 

Справи про розквартирування військових частин і робітничих 

батальйонів на території Київського повіту, витрати на утримання Київської 

повітової міліції та ін. 

Клопотання Київської повітової земської управи перед губернською 

щодо фінансування народної освіти. Відомості про з’їзд учителів повіту 

(березень – квітень 1917 р.), результати перевірки навчальних закладів, 

діяльність бібліотек повіту. Звіти щодо становища і роботи закладів освіти, 

сільських т-в «Просвіта». Документи про відкриття освітніх установ і 

бібліотек, проведення вечірніх занять для дорослих. План лекцій з історії 

України для дорослого населення с. Братська Борщагівка на жовтень 1917 р. 

Справа щодо організації перших учительських курсів у м. Києві у травні – 

жовтні 1917 р. (листування, заяви вчителів, копії свідоцтв випускників). 

Лист Київської губернської земської управи про відкриття 

вчительських курсів з методики вивчення української граматики та інших 

дисциплін (червень 1917 р.) Інструкції та циркуляри лекторам курсів для 

викладачів земських училищ щодо вивчення української мови (липень – 

вересень 1918 р.). Списки: земських училищ у волостях повіту, початкових 

шкіл повіту, завідувачів і вчителів шкіл, членів повітової шкільної ради, 

викладачів земських училищ – слухачів курсів з вивчення української мови, 

випускників початкових шкіл по Київському повіту, книг у бібліотеках. 

Клопотання: громадян щодо працевлаштування на посади інструкторів, 

інспекторів, викладачів та ін.; викладачів і керівників навчальних закладів 

щодо фінансово-господарських питань. Анкетні відомості про викладачів 

земських училищ Київського повіту; проведення історичної, географічної та 

природознавчої екскурсій, наявність у бібліотеках земських училищ старих 

книжкових видань та архівних документів. Вимогові відомості виплати 

заробітної плати викладачам земських училищ, лекторам курсів тощо. 

Листування з Київською губернською земською управою, Київським 

губернським старостою, Київським губернським продкомітетом та 

Київською повітовою продуправою, Київським губернським комітетом 

шкіряної промисловості, Штабом КВО, начальником Київської міської 

міліції, Державним банком і Українбанком, іншими фінансовими 

установами, керівниками промислових підприємств, навчальних закладів .  

Огляди роботи відділів Київської повітової земської управи. Справа 

про ревізію волосних земських управ (1918 р.). Списки голів волосних 

земських управ, гласних, присяжних засідателів, військовозобов’язаних 

службовців Київської повітової земської управи. Відомості виплати 

заробітної плати працівникам. Штатні розписи. Відомості про структуру 

управи за 1917–1918 рр. Анкети, посвідчення, картотека особових рахунків 
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службовців. Посвідчення на отримання хлібних карток. Зразки підписів 

голови та членів управи. 

Клопотання осіб, які бажають балотуватися на виборах мирових суддів, 

членів сімей військовослужбовців щодо отримання грошового утримання та 

довідки про виплати. Відомості про результати перевірки майнового 

становища солдатських родин, надання матеріальної допомоги біженцям на 

території Київського повіту. Списки: сімей солдатів; біженців; 

демобілізованих, загиблих і зниклих безвісті, поранених і полонених 

військовослужбовців. Справи щодо позовів громадян до Т-ва Києво-

Святошинської залізниці. 

Книги обліку земських зборів, отриманих від сільських громад, 

промислових підприємств і приватних землевласників.  

Касові книги, прибутково-видаткові кошториси, особові рахунки 

службовців та інші фінансові документи. 

 

Переяславська повітова земська управа, м. Переяслав 

Переяславського повіту Полтавської губернії 

Фонд № Ф-912, 3 оп., 647 спр., 1872–1920 рр. 

Протоколи засідання Переяславського повітового продкомітету від 

17(4) вересня 1917 р., сільських сходів щодо затвердження планів земельних 

наділів. Доповіді на надзвичайних земських зборах 30(17) червня 1917 р.  

Статистичні відомості про учнів навчальних закладів Переяславського 

повіту.  

Відомості щодо власників нерухомості та землі, платників 

поземельного податку і земських зборів, нарахування земських зборів із 

земель та промислових підприємств, врожайність зернових культур у 

волостях. Клопотання власників землі, торговельних і промислових 

підприємств про переоцінку їхньої власності та зменшення земських зборів.  

Листування з Полтавською казенною палатою, волосними земськими 

управами щодо оцінки майна різних осіб, збирачів земських зборів та списки 

останніх. Прибутково-видатковий кошторис повітових і волосних земських 

управ на 1918 р. Вимогові відомості виплати заробітної плати членам управи.  

 

Таращанська повітова земська управа, м. Тараща Таращанського 

повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-916, 1 оп., 25 спр., 1917 р. 

Протоколи дільничних сільських виборчих комісій з виборів гласних 

до Таращанського повітового земства. Списки виборців.  
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ПОВІТОВІ ТА ВОЛОСНІ НАРОДНІ РАДИ ТА УПРАВИ 

3 фонди, 3 оп., 4 спр., 1917–1918 рр. 

Народні ради (губернські, повітові та волосні) – таку назву відповідно до 

Закону «Про зміну назв земських інституцій», прийнятого УЦР 1 січня 

1918 р. (19 грудня 1917 р.), отримали губернські, повітові та волосні земські 

збори. Земські управи віід того часу змінили назву на «народні управи». 

Проте частими були випадки, коли і народні ради, і народні управи офіційно 

продовжували використовувати свої старі назви. Попередні назви цих 

інституцій фігурували навіть в урядових актах. Сквирська повітова народна 

рада підпорядковувалася у своїй роботі Київській губернській народній раді.  

За часів УД П.П. Скоропадського колишні земські установи було поновлено. 

Від 29 червня 1918 р. губернським старостам надано право розпускати 

волосні земські збори та управи, причому підставою могли стати шкідливе 

для місцевого господарства ведення справ або постанова зборів 

«зловмисного характеру». Утворився Всеукраїнський союз земств як 

об'єднання губернських земських управ, який очолив С.В. Петлюра. Земські 

установи перейшли в опозицію до уряду Гетьмана П.П. Скоропадського.  

Після повалення Гетьманату питання взаємовідносин між органами місцевої 

адміністрації Директорії УНР та міського самоврядування залишилися 

неврегульованими. 5 жовтня 1920 р. РНМ УНР розпустила волосні, повітові 

та губернські земські збори (народні ради) до їх перевиборів, а їхні функції 

передала відповідним земським (народним) управам. Однак це не було 

реалізовано внаслідок наступу більшовицьких військ та втрати керівництвом 

УНР державної території. Після встановлення радянської влади 

повноваження земських установ повністю перебрали на себе місцеві ради 

робітничих, селянських і солдатських депутатів. Остаточна ліквідація 

земських установ на теренах УСРР відбулася на підставі декрету РНК УСРР 

від 22 січня 1920 р. 

У фондах відклалися документи періодів УЦР, Гетьманату 

П.П. Скоропадського та Директорії УНР за 1917–1919 рр. 

Каталог. 

Документи фондів українською та російською мовами. 

 

Сквирська повітова народна рада, м. Сквира Сквирського повіту 

Київської губернії 

Фонд № Р-1635, 1 оп., 1 спр., 1917 р. 

Протокол засідання Сквирської повітової народної ради. Виборчі листи 

обрання мирових суддів, членів Сквирського повітового земельного комітету 

та інших установ (грудень 1917 р.). 
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Животівська волосна народна управа, м-ко Животів 

Таращанського повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-1411, 1 оп., 2 спр., 1918 р. 

Заяви нижчих чинів Животівської волості на отримання довідок про 

хворобу та добових коштів. Список солдатів Животівської волості. 

 

Чорнобильська волосна народна управа, м. Чорнобиль 

Радомисльського повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-1755, 1 оп., 1 спр., 1918 р. 

Відношення Радомисльського повітового коменданта до повітового 

військового начальника. Розпорядження Радомисльського повітового 

військового начальника про проведення мобілізації до війська Директорії 

УНР (кінець грудня 1918 р.). 

 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА МІЩАНСЬКА УПРАВА, М. ПЕРЕЯСЛАВ 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПОВІТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

Фонд № Ф-1234, 1 оп., 2 спр., 1874–1919 рр. 

Міщанські управи – виборні колегіальні органи станового міщанського 

управління у містах і містечках Російської імперії, організовані відповідно до 

Жалуваної грамоти містам (1785 р.). Новий поштовх до створення 

міщанських управ дали реформи 1860–1870-х рр., зокрема указ Сенату «Про 

міське управління» від 16 червня 1870 р. Ці установи складалися зі старост 

та членів, яких обирали на сходах уповноважені від громади міщан. Вони 

здійснювали підготовку та проведення виборів до міщанських управ, 

сирітських судів та опікунських рад, прийняття до міщанського стану або 

виключення з нього, вели посімейні списки та списки військовозобов’язаних 

міщан;, розподіляли податки та повинності, видавали тимчасові паспорти та 

відпускні свідоцтва, свідоцтва про бідність, опікувалися над сиротами та ін. 

Підпорядковувалися міським думам.  

В Україні міщанські управи продовжували діяти й у період національно-

визвольних змагань 1917–1921 рр. Ліквідовані 1919 р. 

Документи фонду російською мовою. 

Книги реєстрації вихідної документації та освоєння громадських 

коштів за 1917–1918 рр. 

 

КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОМІСІЯ З РЕВІЗІЇ ОРГАНІВ 

ЗЕМСЬКОГО ТА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-4129, 3 спр., 1917–1918 рр. 

Ревізія органів земського та міського самоврядування була започаткована за 

доби УЦР. За Гетьмана П.П. Скоропадського РМ УД ухвалила «Статут про 
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Тимчасові ревізійні комісії з перевірки діяльності органів місцевого 

самоврядування» (8 червня 1918 р.). Відповідно до нього, визначено склад 

губернських і повітових комісій: староста відповідного рівня (на правах 

голови), представник судового відомства, податковий інспектор та два 

громадські діячі (від земського та міського самоврядування). Київській 

губернській комісії підпорядковувалися створені в кожному повіті Київської 

губернії комісії для ревізії роботи земств та міських дум. За підсумками 

перевірок вони мали вирішувати майбутнє кожного конкретного органу 

місцевого самоврядування і часто виявляли прояви їхньої «антидержавної» 

діяльності. 

Документи фонду українською мовою. 

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції (листопад  1917 – січень 

1918 рр.). Настільні реєстри вхідної (липень – жовтень 1917 р.) та вихідної 

(липень – жовтень 1918 р.) кореспонденції. 
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Розділ 3 

ОРГАНИ СУДОВОЇ ВЛАДИ, ПРОКУРОРСЬКОГО 

НАГЛЯДУ, УПРАВЛІННЯ МІСЦЯМИ 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ. НОТАРІАТ. 

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 

 

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ СУД, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-864, 12 оп., 1626 спр., 1872–1919 рр. 

Створений у 1880 р. на підставі указу Сенату Російської імперії від 11 грудня 

1879 р. Діяв відповідно до Положення судової реформи Олександра ІІ «Про 

заснування судових установ» від 20 листопада 1864 р. Був першою 

інстанцією для розгляду цивільних і кримінальних справ на території 

Київського судового округу. Здійснював прокурорський нагляд, проводив 

судове слідство, відав нотаріальною частиною. Підпорядковувався Київській 

судовій палаті та Мін-ву юстиції Російської імперії, а у період 1917–1919 рр. 

– відповідним мін-вам українських національних урядів. За доби  

Української революції Київський окружний суд також реєстрував громадські 

об’єднання. Окружні суди в українських губерніях припинили свою 

діяльність у вересні 1919 р. після утвердження більшовицького режиму. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР, Гетьманату та Директорії УНР 

за 1917–1919 рр. 

Каталог. 

Документи фонду російською, українською, польською, німецькою та 

єврейською мовами. 

Постанови Київського окружного суду періоду УД за справами про 

звинувачення осіб в агітації проти Гетьмана та приналежності до 

більшовицьких організацій. Циркуляри начальника Особливого відділу 

Штабу Гетьмана старшому прокуророві Київського окружного суду. 

Листування з Генеральним секретаріатом УЦР щодо порушених судових 

справ, надходження поштового збору; прокурором, слідчими, начальниками 

р-нів карно-розшукового відділу м. Києва з основної діяльності; прокурором 

Київського окружного суду УНР періоду Директорії про доручення 

особливого нагляду за окремими судовими справами. Листи прокурора 

Київського окружного суду доби Гетьманату зі службовими дорученнями 

товаришу прокурора. Рапорти слідчих, начальників карного розшуку щодо 

здійснення обшуків, арештів та вжиття інших заходів щодо осіб, які 

виступають проти режиму П.П. Скоропадського. 

Статистичні звіти про роботу нотаріальних контор, кількість 

розглянутих судом цивільних і кримінальних справ (1917–1918 рр.). Статути 
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позичково-ощадного т-ва службовців урядових установ, приватних 

підприємств і ГО доби Директорії УНР. 

Цивільні та кримінальні справи, які розглядалися судом, зокрема за 

звинуваченнями осіб в агітації проти контролерів Всеукраїнського 

Центрального продкомітету УЦР, висловлюваннях проти комісії з виборів до 

Установчих зборів, службі в лавах Червоної гвардії та в участі у війні на боці 

більшовиків проти УНР в період січня – лютого 1918 р., підпалі 

артилерійських складів у передмісті м. Києва Звіринці. Судові справи проти 

колишнього міністра землеробства та продовольства УНР 

М.М. Ковалевського, за підозрою у присвоєнні 5 млн крб. державних коштів, 

редактора журналу «Киевлянин» В.В. Шульгіна – в антиукраїнській агітації 

та ін. Документи попереднього слідства у справі про пограбування 

Київського споживчого т-ва службовців Мін-ва народної освіти УНР 

червоногвардійцями у лютому 1918 р. 

Справи про реєстрацію Київського громадського гуртка «Праця», 

літературно-художнього гуртка «Ліра», т-ва «Театральний огляд», 

Київського клубу на Печерську, Київського т-ва з розподілу дошкільної, 

професійної та ремісничої освіти, Київських громадських зборів «Клуб 

цивільних інвалідів», т-ва «Ліга православної інтелігенції», профспілки 

металістів (м. Бердичів), Фастівської чоботарської трудової артілі, 

Української міжнародної торговельно-промислової трудової артілі, 

Польського народного ун-ту, Козятинського артистичного т-ва та інших т-в і 

організацій (1918 р.). Справи за клопотаннями Кузьменюка, австро-

угорського підданого Зінгера про надання громадянства УД. Справа за 

протестом Київського губернського старости на постанову Білоцерківської 

міської думи про отримання кредитів.  

Повідомлення судових слідчих про відкриття нових справ. Заяви 

арештованих про перегляд справ і звільнення з-під арешту. 

Списки співробітників окружного суду. Вимогові відомості виплати 

грошового утримання, процентних надбавок та ін. Довідки про призначення 

на посади та звільнення особового складу. 

 

ПРОКУРОР КИЇВСЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-183, 5 оп., 9942 спр., 1880–1919 рр.  

Посада прокурора Київського окружного суду встановлена у 1880 р. 

Прокурор виступав державним обвинувачем у судових процесах, здійснював 

нагляд за роботою Київського окружного суду, судових слідчих, 

поліцейських підрозділів, дотриманням законів, станом місць позбавлення 

волі. Перебував у підпорядкуванні Мін-ва юстиції Російської імперії, а за 

доби революції – відповідних мін-в українських національних урядів. Також 

був підзвітним прокуророві Київської судової палати. Посада скасована у 

1919 р.  
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У фонді відклалися документи періодів УЦР, Гетьманату та Директорії УНР 

за 1917–1919 рр. 

Каталог.  

Документи фонду російською та українською мовами. 

Циркуляри Генерального секретаріату УНР доби УЦР до Голови 

Київського окружного суду, Мін-ва судових справ УНР, Штабу Осадного 

корпусу Армії Директорії УНР щодо заснування офіційного друкованого 

органу «Вісник Генерального секретаріату», свавільних дій загонів Вільного 

козацтва у м. Біла Церква, особового складу, роботи військово-польових 

судів. Циркуляри прокурора Київського окружного суду, адресовані 

Державній канцелярії Гетьмана П.П. Скоропадського, Київському 

губернському старості П.М. Андріанову, начальнику Державної варти 8-ї 

дільниці Бердичівського повіту. Накази Військового мін-ва УНР (квітень 

1918 р.), міністра юстиції періоду Гетьманату, начальника Київської міської 

Державної варти, Київського столичного отамана про боротьбу зі 

спекуляцією, антигетьманською агітацією та ін. Постанови: Київського 

губернського та повітових старост, начальника особливого відділу при Штабі 

Гетьмана щодо арешту підозрюваних у приналежності до більшовицьких 

організацій та УПСР, агітації проти Гетьмана; начальників контрольно-

інформаційного відділу при Штабі Головної команди Військ Директорії УНР 

та Либідського р-ну міліції про арешт двох міщан.  

Тимчасовий закон РМ УД про кримінальну відповідальність за 

перевищення граничних цін на товари та спекуляцію (з доповненнями). 

Циркуляри Мін-в судових справ УНР та юстиції УД про боротьбу зі 

спекуляцією. Витяг з постанови РМ УД щодо запровадження ведення 

судочинства іменем УД. Журнали засідання канцелярії Уманського 

повітового старости, наради зі співробітниками Сквирських міської та 

повітової, Таращанської повітової Державної варти щодо застосування 

Закону про спекуляцію. 

Листування прокурора Київського окружного суду: з прокурором 

Київської судової палати, Головою Київського окружного суду про 

призначення кандидатів на посади мирових суддів, надання пільг 

військовозобов’язаним та ін.; старшим прокурором Київського апеляційного 

суду та начальником Штабу Київського гарнізону щодо арешту групи осіб, 

звинувачених в агітації та поширенні прокламацій проти гетьманської влади; 

начальником особливого відділу при Штабі Гетьмана та Мін-вом юстиції УД 

про арешт осіб, запідозрених у виступах проти влади гетьмана та 

більшовицькій пропаганді; німецькою військовою адміністрацією та 

товаришем прокурора Київського окружного суду про арешт С.В. Петлюри 

та підготовку антигетьманського повстання Директорії УНР; Мін-вом 

юстиції та прокурором Київської судової палати про в’язнів – підданих 

Австро-Угорщини (зі списком), єврейський погром у м. Бердичеві (січень 

1919 р.). 
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Донесення: прокурору Київської судової палати про арешт групи 

членів Київського комітету РСДРП, які готували повстання у м. Києві; 

старшому прокурору Київського апеляційного суду щодо відкриття 

кримінальних справ проти осіб, звинувачених у роботі в Київському 

військревкомі, Трипільському ревкомі, штабі більшовицьких військ 

упродовж січня – лютого 1918 р.; міністру юстиції Гетьманату та прокурору 

Київської судової палати про організацію у Сквирському повіті загону 

Червоного козацтва. Повідомлення: начальника Київської міської Державної 

варти щодо обшуку у приміщеннях Київського комітету Центральної 

профспілки України у зв’язку з протестами профспілки проти державного 

перевороту П.П. Скоропадського 28 квітня 1918 р.; начальника 

інформаційного відділу при Київському губернському старості про арешт у 

м. Біла Церква членів «Революційного повстанського комітету». Слідча 

справа про вбивство члена Київської ради робітничих депутатів 

Л.Г. П’ятакова (грудень 1917 – січень 1918 рр.).  

Справи про звинувачення: професора Є.Д. Сташевського у викраденні 

архівних документів; різних осіб в антигетьманській агітації та 

приналежності до більшовицьких організацій; керівника комітету профспілки 

шкіряників на заводі Шленкера (м. Бердичів) у замаху на вбивство Гетьмана 

УД; колишнього міністра землеробства М.М. Ковалевського у привласненні 

5 млн крб. державних коштів; співробітників кримінально-розшукового 

відділу та Державної варти, начальника Радомисльської повітової міліції, 

Васильківського повітового старости у хабарництві, привласненні коштів і 

майна заарештованих, самовільному обкладенні населення контрибуцією та 

інших службових зловживаннях. Справи про антигетьманські селянські рухи 

у Радомисльському, Сквирському та інших повітах, сутички селян із 

німецькими військами, розстріл студентської демонстрації у м. Києві 

15 листопада 1918 р., порушення слідства щодо вбивства митрополита 

Галицького Володимира. Протоколи допитів, листування та інші документи 

розслідувань кримінальних злочинів, вчинених за часів УД (убивств, 

пограбувань, крадіжок та ін.).  

Відомості про поділ Київської губернії на слідчі дільниці, рух справ у 

слідчих дільницях повітів та м. Києва. 

Список прокурорів та їхніх товаришів, які склали присягу на вірність 

УД (з підписами). Особові справи, формулярні списки товаришів прокурорів. 

Вимогові відомості виплати грошового утримання службовцям. Клопотання: 

громадян про зарахування на службу; ув’язнених про звільнення. Списки 

в’язнів Київської губернської і Бердичівської міської тюрем, міліцейських 

дільниць, втікачів із в’язниць (1918 р.). 
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ТОВАРИШІ ПРОКУРОРА КИЇВСЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ 

11 фондів, 20 оп., 299 спр., 1880–1919 рр. 

Посади товаришів прокурора Київського окружного суду запроваджено у 

1880 р. Ці чиновники здійснювали нагляд за розглядом цивільних і 

кримінальних справ в межах судових дільниць. Скасовані у 1919 р. 

У фондах відклалися документи періодів УЦР, УД та Директорії УНР. 

Каталог. 

Документи фондів російською та українською мовами. 

 

Товариш прокурора Київського окружного суду з нагляду за 

місцями ув’язнення, м. Київ 

Фонд № Ф-1532, 1 оп., 2 спр., 1918 р.  

Листування з начальником Київської губернської тюрми про 

пересилання листів і прохань ув’язнених для перегляду. Донесення 

начальника Старокиївського р-ну Державної варти та судових слідчих щодо 

обшуків та арештів. Заяви заарештованих про перегляд справ. Список 

заарештованих. 

 

Товариш прокурора Київського окружного суду з політичних 

справ, м. Київ 

Фонд № Ф-1531, 1 оп., 12 спр., 1882–1918 рр.  

Листування з прокурором Київського окружного суду, начальниками 

Київських губернських жандармського управління та тюрми про хід слідства 

у справі за звинуваченням у шпигунстві, подання для перегляду клопотань і 

листів політичних в’язнів. 

 

Товариш прокурора Київського окружного суду по 1-й дільниці, м. Київ 

Фонд № Ф-299, 2 оп., 40 спр., 1890–1919 рр.  

Закони Директорії УНР від 9 та 11 січня 1919 р. про амністію в’язням 

та внесення доповнень до «Уложення про покарання». Приписи старшого 

прокурора Київського окружного суду щодо надання відомостей про роботу 

та виконання різних доручень товаришем прокурора за січень – березень 

1918 р. Інструкція про порядок систематизації слідчих справ при передаванні 

їх радянським органам юстиції. 

Листування зі слідчим з особливо важливих справ про провадження 

слідства щодо вбивства митрополита Київського та Галицького Володимира. 

Повідомлення судового слідчого, донесення прокурору Київського 

окружного суду, листування щодо слідства за цивільними і кримінальними 

справами.  
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Товариш прокурора Київського окружного суду по 2-й дільниці, м. Київ 

Фонд № Ф-300, 2 оп., 24 спр., 1886–1919 рр.  

Листування з судовим слідчим і прокурором Київського окружного 

суду щодо проведення слідства, втечі групи в’язнів з Київської губернської 

тюрми. 

 

Товариш прокурора Київського окружного суду по 3-й дільниці, м. Київ 

Фонд № Ф-301, 2 оп., 37 спр., 1885–1919 рр.  

Закон Директорії УНР про амністію в’язням, засудженим німецькими 

та австрійськими військово-польовими судами.  

Донесення: приставів поліцейських дільниць м. Києва та Київського 

цукрово-рафінадного заводу щодо нещасних випадків на виробництві (період 

УЦР); начальників районних відділень про надіслання результатів допитів 

(доба Гетьманату).  

Повідомлення начальника міліції Либідського р-ну м. Києва про 

вбивство міліціонера, німецького солдата та козака Армії УНР (період 

Директорії). Відомості руху справ. Настільні реєстри.  

Листування з прокурором Київського окружного суду, начальником 

Київської пересильної тюрми, судовим слідчим щодо застосування законів 

ТУ, порушення слідства за кримінальними справами. Списки осіб, звільнених 

із Київської пересильної тюрми та тих, які утримувалися під вартою. 

 

Товариш прокурора Київського окружного суду по 4-й дільниці, 

м. Київ 

Фонд № Ф-302, 2 оп., 19 спр., 1892–1919 рр.  

Закони Директорії УНР про амністію в’язням та особам, засудженим за 

антигетьманські виступи. Відомості руху справ. Настільний реєстр. 

 

Товариш прокурора Київського окружного суду по 5-й дільниці, 

м. Київ 

Фонд № Ф-303, 2 оп., 21 спр., 1903–1919 рр.  

Повідомлення начальника відділу кримінального розшуку, рапорти та 

донесення начальника Старокиївського р-ну Київської столичної Державної 

варти, приставів міліцейських дільниць, інших правоохоронних органів щодо 

надіслання дізнань за кримінальними справами. Відомості руху справ. 

Настільний реєстр. 
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Товариш прокурора Київського окружного суду по 6-й дільниці, 

м. Київ 

Фонд № Ф-304, 2 оп., 25 спр., 1904–1919 рр.  

Циркуляри прокурорів Київської судової палати та Київського 

окружного суду про особливий контроль справ щодо антиурядової 

пропаганди та спекуляції. Настільний реєстр. 

 

Товариш прокурора Київського окружного суду по Київській 

дільниці, м. Київ 

Фонд № Ф-322, 2 оп., 55 спр., 1887–1919 рр.  

Циркуляр Мін-ва судових справ УД щодо виборів мирових суддів. 

Приписи прокурора Київського окружного суду про контроль ходу слідства.  

Постанови начальника Святошинського р-ну Київської столичної 

Державної варти про арешт селян за підозрою у приналежності до 

більшовицької організації та ін. Донесення начальників Київської повітової 

Державної варти та Державної варти 6-го р-ну Київського повіту про 

надіслання дізнань щодо крадіжок, пожеж, збройного виступу селян 

с. Германівської Слободи проти військовослужбовців Державної варти та ін. 

Схема поділу Київського повіту на р-ни Державної варти.  

Повідомлення судового слідчого про порушення слідства щодо 

погромів селянами поміщицьких маєтків, посадових злочинів та ін. 

Листування з прокурором Київської судової палати про надання відомостей 

щодо застосування кулеметів під час придушення народних виступів. Справа 

за звинуваченням солдата Державної варти у зґвалтуванні ув’язненої. 

Відомості щодо руху справ і справ, за якими незакінчене попереднє слідство. 

Настільний реєстр. 

 

Товариш прокурора Київського окружного суду по Васильківській 

дільниці, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-320, 2 оп., 30 спр., 1895–1918 рр.  

Листування з прокурором і слідчим Київського окружного суду про 

ведення слідства за звинуваченням селян в організації повстання проти 

поміщика економії в с. Олійникова Слобідка. Відомості руху справ. 

 

Товариш прокурора Київського окружного суду по Сквирській 

дільниці, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-317, 2 оп., 34 спр., 1880–1919 рр.  

Постанови начальника міліції м. Сквира та повітового міліцейського 

управління щодо осіб, звинувачених у дезертирстві. Відомості про роботу та 

особовий склад установ і ГО, створених у Сквирському повіті упродовж 

березня – жовтня 1917 р. Відомості руху справ. Настільні реєстри. 
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РОТНИЙ ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СУД, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-2048, 1 оп., 1 спр., 1917 р. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Журнал стягнень для нижчих чинів за жовтень – листопад 1917 р. 

 

РЕВОЛЮЦІЙНІ ТРИБУНАЛИ 

2 фонди, 5 оп., 1868 спр., 1919–1924 рр. 

Революційні трибунали створено у 1919 р. відповідно до декрету РНК УСРР 

«Про суд» від 19 лютого 1919 р. та «Тимчасового положення про народні 

суди і революційні трибунали УСРР», затвердженого цим самим декретом. 

Вони підпорядковувалися Наркомату юстиції УСРР. Тимчасово припиняли 

свою діяльність у період від серпня до грудня 1919 р. у зв’язку з окупацією 

Київської губернії денікінськими військами та упродовж травня-червня 

1920 р. (під час спільного наступу українсько-польських сил проти 

більшовиків). Революційні трибунали здійснювали розгляд переданих за 

рішенням Київського губернського виконкому справ про контрреволюційні 

злочини, державну зраду, шпигунство, саботаж, спекуляцію, дезертирство, 

розтрату державних коштів, підробку документів, зловживання за посадою, 

участь у повстанському русі та ін. Ліквідовані у 1923 р., після набуття 

чинності Положення про судоустрій УСРР від 16 грудня 1922 р.  

Функції Київського губернського ревтрибуналу передані губернському суду 

та військовим трибуналам КВО.  

У фондах відклалися документи, в яких відображені окремі аспекти історії 

Української революції 1917–1921 рр. 

Каталог. 

Документи фондів російською мовою. 

 

Київський губернський революційний трибунал, м. Київ 

Р-1466, 4 оп., 1840 спр., 1919–1924 рр. 

Справи про звинувачення у службі в гетьманських військах, 

розповсюдженні українських грошових знаків періоду Директорії УНР, 

участі у повстанському русі. 

 

Уманський повітовий революційний трибунал, м. Умань 

Уманського повіту Київської губернії 

Фонд № Р-4207, 1 оп., 28 спр., 1919 р. 

Справа про звинувачення А.А. Прудиуса у службі в військах 

Директорії УНР (липень 1919 р.). 
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КИЇВСЬКА РАЙОННА КОМІСІЯ ЄВРЕЙСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО 

КОМІТЕТУ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ВІД ПОГРОМІВ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-3050, 3 оп., 879 спр., 1918–1924 рр. 

Комісія створена у липні 1920 р. з метою надання матеріальної, медичної, 

юридичної допомоги єврейському населенню, яке потерпіло від погромів у 

1919–1920 рр. Підпорядковувалася Всеукраїнському Єврейському 

громадському комітету у м. Харкові. Поширювала свою діяльність на 

територію Київської, Волинської, Подільської та Чернігівської губерній. 

Структура районної комісії складалася з таких відділів: управлінського, 

транспортного, бухгалтерського, розподільчого, медико-санітарного, 

інформаційно-статистичного, відділу посилок. Для організації та керівництва 

роботою у губерніях призначалися губернські уповноважені, які своєю 

чергою призначали повітових і районних уповноважених. У межах Київської 

губернії уповноважені діяли в містах: Бердичів, Біла Церква, Богуслав, 

Звенигородка, Липовець, Переяслав, Радомисль, Сквира, Тараща, Умань, 

Черкаси, Чорнобиль, Шпола. 

Каталог. Огляд фонду: Еврейские погромы на Украине 1918–1921 гг. 

Документы Киевской комиссии помощи пострадавшим от погромов. 2006. 

Бібліографія (8; 13). 

Документи фонду російською, українською та єврейською мовами. 

Накази, відозви та інші документи періоду Директорії УНР, інших 

нерадянських урядів революційної доби (денікінців, керівників 

повстанського руху та ін.), переважно за 1919 р.
16

: Закон РНМ Директорії 

УНР про утворення Особливої слідчої комісії для розслідування єврейських 

погромів. Циркуляри міністра преси та інформації УНР І.М. Лизанівського 

щодо розслідування єврейських погромів у містах Проскурові та Кам’янці-

Подільському; Мін-ва єврейських справ УНР до Рівненської єврейської 

громадської ради; міністра єврейських справ УНР П.А. Красного до міністра 

юстиції УНР. Накази Головної Команди Військ УНР про відповідальність за 

антиурядову агітацію та розголошення інформації про Армію УНР. 

Доповідна записка П.А. Красного Голові РНМ. Листівки «Жиди і Українська 

республіка (Телеграма Головного Отамана)» «Від Правительства Соборної 

України». Відозва «До війська УНР» голови РНМ Директорії УНР 

А.М. Лівицького. Лист начальника 3-ї дивізії Армії УНР доби Директорії 

полковника О.І. Удовиченка до міністра єврейських справ. «Наказ всім 

старшинам і стрільцям Української армії» диктатора ЗОУНР 

Є.О. Петрушевича. Відозви: «Селяни» заступника командувача Армії УНР 

Ю.Й. Тютюнника; «До українців» й «До населення» отамана Гайсинсько-

Брацлавської бригади А.Г. Волинця, який продовжував боротьбу за УНР; 

«Панове громадяни та громадянки» Інформбюро Гайсинсько-Брацлавської 

бригади; «Селяне» за підписом козаків Військ УНР; «Брати!» від 

українського військового духовенства; командувача Київським повстанським 

                                                           
16

 Всі документи, згадані у цій описовій статті, обліковані за оп. № 1, спр. № 37. 
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округом І.Т. Струка; «Універсали» повстанських керівників Н.О. Григор’єва 

та І.Т. Струка.  

Витяги з випусків часопису «Українська трибуна» (м. Варшава) за 

1921 р.: статті «Важка проблема (До справи українсько-жидівських 

відносин)» О.Х. Саліковського та інші дописи, присвячені проблемі 

міжнаціональних взаємин між українцями та євреями («Неправдиві закиди», 

«Жидівство і Україна», «Жидівський полк на Україні»); статті «Ще одна 

чутка про Вишиваного», «З’їзд повстанських отаманів». Витяг з часопису 

«Рідний край» (м. Львів) за 1921 р. (стаття «С. Петлюра до населення 

України /кореспонденція Тарнувського Українського пресового бюра»/). 

Документи радянських органів влади про діяльність 

Ю.А. Мордалевича, С.В. Петлюри та керівників повстанського руху. 

 

НОТАРІУСИ 

4 фонди, 11 оп., 12608 спр., 1872–1920 рр. 

У фондах відклалися документи за 1917–1919 рр. 

Каталог. 

Документи фондів російською та українською мовами. 

 

Старший нотаріус Київського окружного суду, м. Київ 

Фонд № Ф-84, 8 оп., 12377 спр., 1872–1920 рр. 

Виписки з актових книг, записи актів на нерухоме майно. Відомості 

про купівлю землі за 1918 р. Справи щодо продажу і застави нерухомості, 

накладання та скасування застережень із нерухомого майна, видавання 

заставних свідоцтв. Журнали старшого нотаріуса Київського окружного 

суду. Абеткові книги, кріпосні та настільні реєстри справ Київського 

нотаріального архіву за 1917–1919 рр. (по м. Києві та повітах Київської  

губернії). Відомості виплати грошового утримання та надбавок службовцям 

Київського нотаріального архіву. 

 

Нотаріус О.М. Доленго-Семеновський, м. Васильків 

Васильківського повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-132, 1 оп., 64 спр., 1907–1917 рр. 

Книги для запису актів купівлі – продажу майна за 1917 р. 

 

Нотаріус М.Г. Єременко, м. Тараща Таращанського повіту Київської 

губернії 

Фонд № Ф-167, 1 оп., 9 спр., 1916–1918 рр. 

Актові книги та абеткові покажчики нотаріуса за 1917–1918 рр. 
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Нотаріус К.Д. Фіксен, м-ко Біла Церква Васильківського повіту 

Київської губернії 

Фонд № Ф-117, 1 оп., 158 спр., 1880–1918 рр. 

Актові книги нотаріуса за 1917–1918 рр. 

 

КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ТЮРЕМНА ІНСПЕКЦІЯ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-7, 6 оп., 5041 спр., 1890–1919 рр. 

Інспекцію створено відповідно до Указу Сенату Російської імперії від 

21 березня 1890 р. Вона здійснювала нагляд за станом місць позбавлення 

волі, відала особовим складом тюрем, колоній, дитячих притулків для 

малолітніх злочинців, фінансувала всі тюремно-арештантські та пересильні 

установи Київської губернії. Належала до відомства Мін-ва юстиції. Штат 

інспекції складався з губернського інспектора, його помічника, чиновника 

для доручень, секретаря та діловодів. Київську губернську тюремну 

інспекцію було ліквідовано у квітні 1919 р. 

ТФП. Іменний покажчик політичних в’язнів (до описів). Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Циркуляри Генерального секретаріату УЦР, Мін-ва юстиції УД, 

Головного тюремного управління, Київської губернської тюремної інспекції. 

Листування: з Головним тюремним управлінням, Київською казенною 

палатою та в’язницями з фінансових питань; начальниками тюрем Київської 

губернії про наявність зброї у наглядачів, втечі в’язнів; начальником 

кримінально-розшукового відділу Київської столичної Державної варти щодо 

ув’язненого. Телеграма міністрам О.Ф. Керенському та О.І. Гучкову про 

революційні настрої серед в’язнів Київської губернської тюрми. Журнали 

засідань Київського губернського комітету Т-ва опіки над тюрмами. 

Відомості та рапорти начальників тюрм про терміни звільнення і втечі 

в’язнів. Статистичні відомості про ув’язнених. Зведення кримінально-

розшукового відділу Київської столичної Державної варти про події у 

м. Києві 26 листопада 1918 р. Справи за звинуваченнями у військових та 

інших злочинах (зокрема, осіб, засуджених німецьким військово-польовим 

судом за порушення наказу німецької польової комендатури про здачу зброї 

та ін.).  

Прибутково-видатковий кошторис Київської пересильної тюрми. 

Справи про ревізії тюрм, видатки на охорону місць позбавлення волі 

німецькими військами, виплату заробітної плати, надбавок, добових 

службовцям Київської губернської тюремної інспекції, Київського 

виправного арештантського відділення, повітових в’язниць та ін. Відомості 

щодо особового складу тюремних установ, витрат на утримання ув’язнених 

та ін. Списки в’язнів-утікачів та звільнених.  
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КИЇВСЬКА ДВОРЯНСЬКА ОПІКА, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-346, 6 оп., 1085 спр., 1785–1919 рр.  

Київську дворянську опіку створено на підставі указу Катерини ІІ в 1775 р. 

«Установи для управління губерніями». Діяла при повітовому суді. Установу 

очолював предводитель повітового дворянства, а до складу входили два – три 

засідателі, яких обирали дворяни. Підпорядковувалася Київському 

губернському правлінню та Сенату. Здійснювала охорону та встановлення 

опікунського нагляду над майном і маєтками малолітніх, неповнолітніх, 

душевнохворих і марнотратних дворян, розгляд спірних питань, пов’язаних з 

опікунським управлінням маєтками. В багатьох губерніях колишньої 

Російської імперії дворянські опіки ліквідовано відповідно до декрету РНК 

РСФРР від 25 листопада 1917 р. «Про знищення станових установ». В Україні 

вони діяли до 1919 р. 

У фонді відклалися документи Української революційної доби за 1917–

1918 рр. 

ТМФП «Дворянські опіки». Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Протоколи засідань Київської дворянської опіки. Справи про 

встановлення опіки над майном малолітніх дворян Київської губернії. Звіт 

опікунів щодо маєтку спадкоємця дворянина Тарновського. Відомості щодо 

кількості службовців дворянської опіки та список останніх. 

 

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА МІЛІЦІЯ, М-КО ФАСТІВ 

ВАСИЛЬКІВСЬКОГО ПОВІТУ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

Фонд № Ф-1789, 1 оп., 1 спр., 1917 р. 

Відповідно до чинного законодавства УНР, організація та діяльність 

української міліції базувалась на постанові ТУ, ухваленій 30(17) квітня 

1917 р., якою було затверджене «Тимчасове положення про міліцію». Цим 

положенням міліція визначалась, як виконавчий орган державної влади на 

місцях, що перебуває у безпосередньому підпорядкуванні земських та 

міських управ. У міліції були запроваджені такі посади: начальники міліції 

та їхні помічники, дільничні начальники міліції та їхні помічники, старші 

міліціонери та міліціонери. Начальник Фастівської міської міліції обирався 

міською управою, якій був підзвітний. Право на призначення на інші посади 

по міліції належало начальнику міліції. До компетенції секретаря внутрішніх 

справ УЦР (з 20 (7) листопада 1917 р. УНР) належали питання загального 

керівництва роботою міліції, видання відповідних інструкцій та наказів, 

огляд та ревізії установ міліції, складання кошторисів на їх утримання. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Постанови начальника Фастівської міської міліції. 
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КИЇВСЬКИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ДРУКУ МІНІСТЕРСТВА 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-2769, 137 спр., 1918 р. 

Київський комітет у справах друку розпочав роботу 1 вересня 1918 р. і був 

підпорядкований МВС УД. До його функцій належали розгляд і реєстрація 

заяв про видання у м. Києві нових часописів, цензурування матеріалів. 

Комітети у справах друку мали у встановлений строк розглядати усі видання, 

які до них надходили. У разі виявлення ознак злочину вони одразу накладали 

арешт на часопис, складаючи мотивовану постанову і направляючи її 

прокурору судової палати або окружного суду та порушували судові справи 

проти винних власників друкарень та книготорговців. 

Каталог. Бібліографія (14). 

Документи фонду російською, українською, польською та єврейською 

мовами. 

Документи про видання часописів (газет і журналів) різної тематики в 

м. Києві приватними особами, державними та громадськими установами й 

організаціями (місячника «Вістник Мін-ва народного здоров’я та 

піклування», щоденної газети «Слово» Мін-ва ісповідань, газети «Нова Рада» 

А.В. Ніковського та ін.). Листування Київського міського отамана про 

реєстрацію періодичних видань до друку та з інших питань. Циркуляри, 

розпорядження у справах друку. Порушення судових переслідувань. 

Призначення на посади співробітників комітету та Інформбюро, зокрема 

референтів преси. Клопотання кандидатів на посади канцеляристів і 

референтів Інформбюро. Відомості щодо заробітної плати співробітників 

комітету та Інформбюро. Доповіді членів комітету, присвячені розгляду 

провійнційної періодики. Відомості про роботу членів комітету та референтів 

преси із зауваженнями. Документи щодо запровадження військової цензури 

на теренах УД. Клопотання про видання в м. Києві часописів, на які не було 

отримано дозволу. Реєстр рукописів, коректурних аркушів, брошур та інших 

матеріалів, які підлягали попередньому розгляду військовою цензурою при 

Київському комітеті у справах друку. 

 

КИЇВСЬКА ПОВІТОВА ДЕРЖАВНА ВАРТА, М. КИЇВ 

Фонд Р-2172, 3 оп., 14 спр., 1918 р. 

Державна варта – служба правопорядку в Україні за режиму Гетьмана 

П.П. Скоропадського. Утворена відповідно до Закону РМ УД від 18 травня 

1918 р. для охорони гетьманського ладу та громадського спокою, 

політичного розшуку, придушення заворушень, ліквідації або нейтралізації 

політичних противників режиму. На підставі цього закону, міську й повітову 

міліцію УНР передано під керівництво губернських і повітових старост та 

перейменовано на Державну варту УД. 9 серпня 1918 р. було затверджено 

статут Державної варти. Її очолював відповідний Деп-т при МВС УД. 
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Персонал та підрозділи варти (загальний, карно-розвідувальний, 

інформаторський) підпорядковувалися губернському старості. Йому на 

допомогу призначали помічника-інспектора варти в губернії. Інспектори 

міліції надалі іменувались інспекторами Державної варти, міські і повітові 

начальники міліції – міськими і повітовими начальниками Державної варти, 

міліціонери – державними вартовими. Загальне керівництво вартою 

здійснювало МВС, у структурі якого діяв Деп-т Державної варти. До його 

компетенції належали: запобігання злочинам та охорона громадського 

порядку, створення місцевих установ Державної варти та контроль за їх 

роботою, призначення, переміщення, звільнення та нагородження 

службовців Державної варти, встановлення їм пенсій, охорона кордону, 

питання проживання у межах УД іноземців та їх вислання, підготовка справ 

про надання українського громадянства особам, які проживають за 

кордоном, та дозволів на повернення в Україну громадянам, затриманим за 

кордоном за вчинення злочину, нагляд за митницями, і трактирами, контроль 

за виготовленням, зберіганням, продажом та перевезенням вибухових 

речовин, дотриманням паспортного режиму тощо. Керівництво персоналом 

та підрозділами Державної варти у межах губернії здійснював губернський 

староста. Повітова Державна варта, начальник якої підпорядковувався 

старості, складалась із повітових р-нів варти, що охоплювали усі волості з 

селами і міські поселення, кількість населення яких не перевищувало 30 тис. 

осіб, а також міські р-ни варти (окремі міста з населенням понад 30 тис. 

осіб). Варта у повіті поділялася на сільську (кінну) і міську (пішу), а 

територія – на дільниці (р-ни) з населенням до 40 тис. осіб. Р-н, своєю 

чергою, був поділений на волості, очолені головами волосної Державної 

варти. Кількість піших вартових визначалась з розрахунку один вартовий на 

2 тис. осіб населення. Після повалення Гетьманату Директорія УНР у січні 

1919 р. ліквідувала ін-т Державної варти, а її функції перейшли до 

відновленої народної міліції,  вартові ж знову стали міліціонерами. 

Документи фонду українською мовою. 

Вимогові відомості виплати заробітної плати особовому складу 

повітової Державної варти, працівникам канцелярії, керівникам та 

працівникам охорони р-нів, зокрема 4-го Боярського, 5-го Трипільського і 6-

го Германівського, а також коштів на купівлю фуражу. 

 

ОСОБЛИВИЙ КІННИЙ ЗАГІН КИЇВСЬКОГО ПОВІТОВОГО 

СТАРОСТИ 

Фонд № Р-1640 , 1 оп., 1 спр., 1918 р. 

Особливий кінний загін Київського повітового старости існував у складі 

Київської повітової Державної варти УД та виконував охоронні функції на 

території Київського повіту.  

Документи фонду українською та російською мовами. 

Накази начальника Державної варти Київського повіту. Послужний 

список сотника 1-го Гайдамацького кінного полку Якова Івановича 
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Кучеренка. Іменні списки офіцерів особливого кінного загону. Рапорти про 

самовільне залишення частин солдатами. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ПРИ КИЇВСЬКОМУ 

ГРАДОНАЧАЛЬНИКУ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-2793, 2 оп., 1697 спр., 1918 р. 

Інформаційний (повідомчий) відділ створено 11 липня 1918 р. відповідно до 

спільного рішенням МВС і Деп-ту Державної варти УД для боротьби з 

антигетьманськими рухами та політичного розшуку на місцях. Був 

підпорядкований Київському градоначальнику. Штат відділу складав 

34 особи. У його роботі також брав участь представник прокурорського 

нагляду. До функцій інформаційного відділу входили: запрошення таємних 

агентів і керування їх роботою, відбір та навчання агентів для здійснення 

спостережень, реєстрація агентурних записок і щоденників спостережень з 

відповідними зведеннями, подання Київському градоначальнику інформації 

про політичні настрої місцевого населення, необхідність проведення обшуків 

та арештів, здійснення останніх та передання зібраних відомостей до органів 

суду. Відділ припинив існування з поваленням влади Гетьмана 14 грудня 

1918 р. 

Іменний покажчик до описів. Каталог. Огляд фонду. Бібліографія (8; 13). 

Документи фонду російською, українською, німецькою, польською та 

єврейською мовами. 

Закон Гетьманського уряду про військову осудність. Тимчасова 

постанова РМ УД про заходи проти осіб, які загрожують державній безпеці. 

Циркуляри, накази, інструкції, розпорядження Деп-ту Державної варти та 

Київського столичного отамана. Положення Деп-ту про створення при 

Управліннях губернських старост і градоначальниках повідомчих відділів. 

Постанова Київського градоначальника, розпорядження начальника відділу 

начальникам р-нів Державної варти про здійснення обшуків та арештів.  

Агентурні відомості та донесення про результати наглядів за певними 

особами, підозрюваними у політичній неблагонадійності. Чорнові записи 

агентів відділу. Повідомлення: Деп-ту Державної варти МВС про випадки 

більшовицької агітації у військових частинах; начальника Залізничного р-ну 

Київської столичної Державної варти щодо укладення перемир’я між 

німецькими та петлюрівськими військами. Вимоги німецьких солдатів про 

повернення на Батьківщину. Список російських військовополонених. 

Відомості про кількість мобілізованих до війська та пункти їхньої дислокації, 

осіб, які ухиляються від призову, політичні настрої серед призовників. 

Повідомлення щодо виявлених протестів проти УД П.П. Скоропадського або 

підготовку відповідної діяльності. Протоколи обшуків і допитів у різних 

справах, зокрема підготовки антигетьманського повстання та ін. 

Повідомлення, агентурні донесення та листування про страйк залізничників, 

організацію антигетьманського повстанського руху серед селянства. 
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Донесення начальників р-нів Державної варти щодо політичних настроїв у 

місті та підготовку С.В. Петлюрою збройного виступу проти Гетьмана. 

Агентурні відомості та донесення про діяльність більшовиків, розшук та 

арешти осіб, підозрюваних або звинувачуваних в антигетьманській 

діяльності, нагляд за неблагонадійними особами. Списки та абеткові книги 

заарештованих, відомості та супроводжувальні листи до них, довідки 

Київського розшукового відділення. Списки засуджених до страти за 

антигетьманську діяльність, зокрема більшовицьку агітацію. Список 

більшовиків, зареєстрованих у Київському розшуковому відділі Державної 

варти. 

Агентурні донесення про поїздку Гетьмана по м. Києву 6 жовтня 

1918 р. 

Протокол обшуку у приміщенні Мін-ва народного здоров’я та опіки; 

список службовців Мін-ва. 

Листування з: Мін-вом закордонних справ УД та Деп-том Державної 

варти про встановлення нагляду за консульствами РСФРР в українських 

містах та ін.; Військовим мін-вом про інформацію щодо організації «Союз 

українських старшин». Листування з Деп-том Державної варти про політичну 

благонадійність осіб, які вступають на службу в різні установи 

Гетьманського уряду, зокрема в МВС та Армію УД, надання окремим 

культурним, професійним та іншим товариствам і об’єднанням дозволів на 

проведення зборів і засідань, розшук неблагонадійних, їх затримання та 

арешт, встановлення таємного нагляду за особами, які прибули до м. Києва. 

Листування з начальниками р-нів Державної варти. Листування з 

Волинським, Харківським та Чернігівським повідомчими  відділами, Штабом 

Головнокомандувача Української та Північної армій щодо розшуку 

політично неблагонадійних осіб; начальниками особливого відділу Штабу 

Гетьмана України та Київської губернської тюрми, Київським і Полтавським 

губернськими старостами, повітовими старостами щодо справ 

заарештованих. 

Програми, статути, положення, проекти установ, товариств, 

організацій. Справи обвинувачених в участі у січневому повстанні 1918 р. в 

м. Києві, приналежності до УПСР, ППС, більшовицьких організацій та ін., 

зв’язках та співробітництві з С.В. Петлюрою та В.К. Винниченком, 

більшовиками, вбивстві німецького посла В. фон Мірбаха, замаху на 

Гетьмана; службі у військах Директорії УНР. Справи про арешт 

С.В. Петлюри та В.Ф. Химерика, Ю.Й. Тютюнника, колишнього міністра 

єврейських справ УНР доби УЦР М.І. Зільберфарба, обшук у редактора 

газети «Нова Рада» А.В. Ніковського, звинувачення редактора газети «Нова 

Воля» К.Л. Поліщука в опублікуванні матеріалів, заборонених цензурою. 

Протоколи обшуку та допиту члена УСДП, директора Деп-ту народного 

здоров’я Б.П. Матюшенка. 

Доповіді Київського градоночальника, адресовані Деп-ту Державної 

варти та відомості про осіб, які підлягають висланню за межі УД. Тижневі 
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зведення про передання таких осіб німецькому та австро-угорському 

військовому командуванню. 

Відомості щодо реквізицій, здійснюваних австро-угорськими 

військами. Програми та відозви українських політичних партій; списки їх 

членів та інші відомості. Списки осіб, які прибули на постійне проживання у 

різні р-ни м. Києва. Списки вулиць, провулків і площ р-нів, фабрик і заводів 

м. Києва із зазначенням кількості робітників, працівників друкарні 

Кульженка. Список виборчих дільниць по м. Києву (липень 1917 р.). 

Донесення начальників р-нів Державної варти про поширення 

петлюрівської агітації із закликами до повстання проти Гетьмана. Агітаційні 

листівки повстанців. Агентурні відомості щодо формування полків УСС, 

підготовки та розгортання повстання під проводом Директорії. Протоколи 

допитів щодо дислокації військ Директорії у м. Білогородка, мобілізації до 

Армії Директорії УНР. Зведення Штабу Українських Республіканських 

Військ за підписом С.В. Петлюри про зайняття силами Директорії УНР міст 

Катеринослава, Полтави, Харкова та наступ на Київ. Список старшини 1-го 

полку УСС. Документи Головної Ради галицьких, буковинських та угорських 

українців. Відозва Всеукраїнського комітету з оборони Галичини за підписом 

В.К. Винниченка. 

Проект облаштування поселень для службовців, майстрів і робітників 

залізниць, центральних установ Мін-ва шляхів сполучення. Проект Статуту 

Ради Мін-ва земельних справ. Протоколи загального та інших засідань 

уповноважених Дніпровської спілки споживчих т-в від 23 жовтня 1917 р. про 

вибори правління; Ради Всеукраїнської поштово-телеграфної спілки від 8 

липня 1918 р. щодо продовольчого питання та нормування праці. Проект 

Тимчасового положення управління Київського народного ун-ту та 

народного політехнікуму. Основні тези платформи ділової групи студентства 

Київського юридичного ін-ту. 

Пояснювальна записка Голови Крайової Української Ради в Криму про 

історію українсько-татарських відносин і заснування українського часопису 

«Вісник Криму». 

Наказ коменданта м. Василькова про формування куреня Вільного 

козацтва. Список козаків. Відомості про охорону загоном Вільного козацтва 

Синявського цукрового заводу. 

Листи, замітки та інші документи особистого та ділового характеру. 

Статті з різних питань. Телеграми щодо подій внутрішньополітичного та 

міжнародного життя.  

Постанови, розписки, акти начальника повідомчого відділу про 

реквізицію приміщення для відділу, придбання необхідного інвентаря та 

приладдя. Журнали реєстрації вхідних і вихідних документів. Журнал обліку 

отримання та розподілу продовольства між комітетами гетьманського уряду. 

Довідки та посвідчення громадян. Штатний розпис Деп-ту Державної варти 

та повідомчого відділу, посвідчення співробітників відділу; рапорти, 
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прохання про прийняття на роботу та звільнення й інші документи щодо 

особового складу. Послужні списки. Фінансові документи.  

 

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ КАРНО-РОЗШУКОВИЙ ВІДДІЛ, 

М. ЗВЕНИГОРОДКА ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО ПОВІТУ КИЇВСЬКОЇ 

ГУБЕРНІЇ 

Фонд № Р-4242, 1 оп., 1 спр., 1918 р. 

Карно-розшукові відділи Державної варти діяли в системі українських 

правоохоронних органів доби Гетьманату П.П. Скоропадського. Вони були 

створені на місцях, на рівні губерній і повітів. Підпорядковувалися 

безпосередньо МВС УД. У подальшому передбачалося їхнє передання до 

відомства Мін-ва юстиції. 

Документи фонду українською та російською мовою. 

Розпорядження Київського губернського старости про посилення 

боротьби чинів Державної варти проти прихильників більшовизму. 

 

УПРАВЛІННЯ КИЇВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО КАРНОГО 

РОЗШУКУ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-1801, 1 оп., 207 спр., 1919–1925 рр. 

Створене радянською владою у 1919 р. Установа здійснювала заходи з 

розслідування злочинів і розшуку злочинців, які переховувалися від слідства 

та суду; керувало роботою повітових (з 1923 р. – окружних) відділів. 

Підпорядковувалося адміністративному відділу Київського губернського 

виконкому. Ліквідоване у 1925 р. 

Каталог.  

Документи фонду російською мовою. 

Списки колишніх співробітників правоохоронних органів урядів 

періоду Української революції. 
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Розділ 4 

ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ. ВІЙСЬКОВО-

ІНЖЕНЕРНІ, ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧІ ТА 

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНІ УСТАНОВИ 

 

 

ШТАБ КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-2031, 5 оп., 1803 спр., 1842–1918 рр. 

КВО був утворений 6 липня 1862 р. в ході військової реформи як військово-

адміністративна одиниця зі Штабом у м. Києві. Округ сформовано з метою 

децентралізації та вдосконалення військового управління в Російській 

імперії. Командувач округу керував оперативними, стройовими та 

господарськими справами військових з’єднань і частин округу та 

підвідомчих йому установ. Штаб округу займався підготовкою до 

мобілізації, передислокацією військ у випадку війни, відав їх розташуванням 

у мирний час, стройовою та бойовою підготовкою військ, кадровими 

питаннями, опікувався артилерійським, інженерним, інтендантським, 

санітарним та ветеринарним забезпеченням військ, здійснював військове 

судочинство. Спочатку КВО охоплював територію Київської, Подільської 

(без Балтського повіту) та Волинської губерній. У 1869 р. до його складу 

було передано Хотинський повіт Бессарабської губернії з Одеського 

військового округу. У 1888 р., у зв'язку з ліквідацією Харківського 

військового округу, до КВО включено територію Харківської, Чернігівської, 

Полтавської та Курської губерній (дві останні 17 квітня 1917 р. увійшли до 

складу Московського військового округу). У 1907 р. із складу КВО до 

Варшавського військового округу відійшли Володимир-Волинський (разом з 

повітовим містом) і Ковельський повіти Волинської губернії. Після Лютневої 

революції 1917 р. КВО став центром розгортання українського військового 

руху. Наприкінці червня 1917 р. загальна чисельність українізованих 

військових солдат частин округу становила понад 50 тис. Після Жовтневого 

перевороту у Петрограді віддані ТУ війська, що концентрувалися навколо 

штабу КВО, зробили спробу перебрати на себе владу у м. Києві, проте 

зазнали поразки в протистоянні з більшовиками та збройними 

формуваннями УЦР. З проголошенням УНР Генеральне секретарство 

військових справ видало розпорядження про подальшу українізацію КВО, 

призначило його командувачем полковника В. Павленка, а згодом – капітана 

української армії М. Шинкаря. КВО Збройних сил УНР припинив існування 

наприкінці січня 1918 р. після відступу українських військ з м. Києва в ході 

Першої російсько-української війни. 

У фонді відклалися документи періоду УЦР. 

Каталог. 
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Документи російською та українською мовами. 

Накази по КВО. Розпорядження Штабу про прикомандирування 

офіцерів, їх нагородження та ін. Наказ начальника Київського окружного 

військово-інтендантського управління від 28 липня 1917 р. щодо результатів 

перевірки Дарницького холодильного складу. Доповідна записка члена 

Комітету депутатів КВО про ситуацію з продовольчим забезпеченням на 

залізн. ст. Сарни та ін. Постанова Чернігівського виконкому Ради робітничих 

і солдатських депутатів від 22 жовтня 1917 р., телеграми комісара КВО та 

інші документи про розформування 13-го піхотного запасного полку та 

створення на його основі українських військових частин. Витяг з протоколу 

засідання полкового комітету та резолюція загальних зборів українців – 

вояків 290-го піхотного запасного полку про українізацію всіх гарнізонів на 

теренах України та ін. Звернення до ТУ щодо присвоєння полковникові 

Комарницькому звання генерал-майора.  

Телеграми, адресовані комісару ТУ та іншим посадовим особам; 

відповіді на них та листування з питань постачання армії. Листування: 

генерального секретаря внутрішніх справ УЦР В.К. Винниченка з 

командувачем військами КВО про встановлення контролю над діяльністю 

Київського обласного земельного комітету; начальника 

контррозвідувального відділу Штабу з Васильківським повітовим 

справником про осіб, які ухиляються від військової служби. 

Справи щодо віддання військових чинів під суд (листування та ін.), 

запровадження військово-революційних, ротних і дисциплінарних судів, 

прийняття військовополонених чехів і словаків у добровольчі чехословацькі 

запасні військові частини. Приписи та постанови щодо справ обвинувачених. 

Відомості про кількість військових чинів. Іменні списки чинів військових 

частин КВО. Списки військовозобов’язаних різних повітів, які підлягають 

призову на дійсну військову службу та отримали відтермінування від неї; 

акти перевірки військовозобов’язаних. 

 

ПОВІТОВІ ВІЙСЬКОВІ НАЧАЛЬНИКИ 

4 фонди, 4 оп., 69 спр., 1873–1919 рр. 

Повітовий військовий начальник – нестройова штаб-офіцерська посада в 

системі місцевого військового управління Російської імперії, запроваджена 

наказом Сенату від 26 серпня 1874 р. в ході військової реформи. У мирний 

час до обов’язків повітових військових начальників належали: приймання, 

розподіл та відправлення до війська новобранців, облік офіцерів і нижчих 

чинів запасу, вояків ополчення, лікарів, чиновників збір військово-

статистичних відомостей, збереження військового майна. У період війни 

вони завідували призовом офіцерів та нижчих чинів із запасу на дійсну 

службу, відправленням маршових команд, утриманням евакуйованих хворих 

і поранених, а також військово-полонених. Повітові військові начальники 

підпорядковувалися губернським військовим начальникам, а після 



74 
 

скасування останніх у 1881 р. – начальникам новостворених місцевих 

бригад. При кожному повітовому військовому начальникові діяло власне 

управління, до складу якого входили помічник, діловод, писарі та їхні учні. 

Ін-т повітових військових начальників продовжував існувати у період 

Українських національно-визвольних змагань. 

У фондах відклалися документи доби УЦР та періоду Гетьманату. 

Документи фондів російською та українською мовами. 

 

Київський повітовий військовий начальник, м. Київ 

Фонд № Ф-1381, 1 оп., 22 спр., 1918–1919 рр. 

Накази Управління Київського повітового військового начальника. 

Листування з громадянами та військовими установами про: збір, облік 

та охорону майна, допуск до нього; передавання справ та майна від 

комендатури та ліквідкому до Київського повітового військового начальника; 

майно, передане у тимчасове користування німецьким й австро-угорським 

військовим частинам та іншим установам, а також майно, що зберігається на 

складах м. Києва, залізничних станціях Пост-Волинський, Бородянка та ін.; 

розподіл майна між Україною, Німеччиною та Австро-Угорщиною; інше 

виявлене майно. Листування про формування ліквідкому при Управлінні 

Київського повітового коменданта, ліквідацію справ колишнього 

Чугуївського піхотного полку. 

Акти про взяття на облік майна та його списки. Акти щодо передавання 

справ та майна, огляду і розкрадання власності тощо. Описи майна. 

Відомості про склади військового майна. Дозволи окремим особам на 

перевірку зброї, яка зберігається у магазинах. Відомості про роботу 

ліквідкому при Управлінні Київського повітового коменданта. 

Списки співробітників гарматного відділу. Відомості про кількість 

майна інтендантського відділу. Службове листування щодо різних питань. 

Список офіцерів, які перебували на службі в канцелярії Київського 

губернського старости. 

 

Управління Київського повітового військового начальника, м. Київ 

Фонд № Ф-1146, 1 оп., 33 спр., 1873–1918 рр. 

Накази керівництва Управління Київського повітового військового 

начальника (березень – липень 1917 р.). Відомості про солдатів, які 

перебували у відпустці за станом здоров’я (жовтень 1917 – січень 1918 рр.). 

Атестати, тимчасові квитки, історії хвороби, акти перевірки та засвідчення 

стану здоров'я військовослужбовців, яким надано відпустки через хворобу. 

Відомості виплати коштів за охорону майна та заробітної плати 

співробітникам ліквідкому. 
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Управління Васильківського повітового військового начальника, 

м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-1560, 1 оп., 12 спр., 1915–1917 рр. 

Накази керівництва Управління Васильківського повітового 

військового начальника за травень 1917 р. 

 

Управління Таращанського повітового військового начальника, 

м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-1176, 1 оп., 2 спр., 1916–1917 р. 

Накази керівництва Управління Таращанського військового повітового 

начальника  за березень – липень 1917 р.  

 

КИЇВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ТА ПОВІТОВІ КОМЕНДАНТИ  

(ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ) 

3 фонди, 3 оп., 51 спр., 1918–1919 рр. 

Ін-т губернських і повітових комендантів було запроваджено відповідно до 

наказу РНМ УЦР «Про утворення губерніяльної і повітової влади» від 

15 лютого 1918 р. Згідно цього документа, у провінції для підтримання 

порядку, боротьби з анархією та охорони майна військових частин 

тимчасово утворено ін-т губернських комендантів і підпорядкованих їм 

повітових. Губернські коменданти безпосередньо підпорядковувалися 

військовому міністру УНР і мали виконувати його розпорядження. 

Призначалися вони (як і повітові коменданти) наказом по Військовому мін-

ву. Губернські та повітові коменданти діяли паралельно з відповідними 

комісарами. Під управлінням комендантів перебували як військові частини 

(які ще не були демобілізовані), так і наймані за окрему платню воєнізовані 

(добровольчі) підрозділи. Комендантам дозволялося також формувати нові 

збройні частини та переформовувати вже існуючі (згідно зі статутом Осібної 

Армії УНР), за умови, що чисельність жодної окремої такої частини в 

повітах не перевищуватиме 100 вояків. Не підпорядковувалися губернському 

комендантові т. зв. народна залізнична міліція та війська, що виконували 

оперативні завдання щодо зовнішніх ворогів УНР. Водночас, зазначені 

війська дозволялося, за згодою їхніх старшин, використовувати для боротьби 

з анархією. У надзвичайних випадках губернський комендант (за 

погодженням із губернським комісаром) також мав право створювати 

військовий революційний суд для розгляду кримінальних злочинів (грабіж, 

вбивство, підпал, насильство тощо). Ін-т губернських і повітових 

комендантів існував і в період Гетьманату П.П. Скоропадського та за доби 

Директорії УНР. 

Київським губернським комендантом на початку березня 1918 р. призначено 

Костянтина Адамовича Прісовського, а з 22 квітня 1918 р. його змінив 

Микола Ларіонович Шинкар. 

Каталог. Бібліографія (11). 



76 
 

Документи фондів українською та російською мовами. 

 

Київський губернський комендант (періоду Української Держави), 

м. Київ 

Фонд № Р-4135, 1 оп., 18 спр., 1918 р. 

Копії витягів з наказів Управління Радомисльського повітового 

коменданта. 

Листування з: Васильківським, Звенигородським, Київським, 

Липовецьким, Радомисльським, Сквирським, Таращанським, Уманським, 

Черкаським, Чигиринським повітовими комендантами, Звенигородським, 

Уманським і Черкаським військовими начальниками щодо організації комісії 

зі збору та обліку військового майна та ін. питань; ліквідкомом при 

Управлінні Бердичівського повітового коменданта про охорону та продаж 

військового майна та ін. 

Відомості про зібране військове майно та те, що зберігається на 

складах. Акти перевірки майна на складах Бердичівського повіту Списки 

майна, захопленого німецькими військовими частинами. Відомості щодо 

особового складу ліквідкомів при Управліннях повітових комендантів 

Київської губернії. 

 

Київський повітовий комендант (періоду Української Держави), 

м. Київ 

Фонд № Р-3978, 1 оп., 32 спр., 1918–1919 рр. 

Накази, циркуляри, повідомлення військового міністра УД. Копії 

наказів Київського губернського та повітового комендантів, коменданта 4-го 

корпусу та ін. Накази Управління Київського повітового коменданта. 

Протоколи засідань ліквідаційної та демобілізаційної комісій при Управлінні 

Київського повітового коменданта. Журнал вхідної та вихідної документації 

Управління коменданта за 1918 р. Проекти наказів та інші документи щодо 

роботи та особового складу ліквідкому. 

Листування повітового коменданта з: Київським губернським 

комендантом, начальником інженерного відділу, головою гарматного відділу 

про передачу бараків в оренду Т-ву лікарсько-культурних закладів м. Києва, 

приймання майна колишнього охоронного старшинського загону; Київським 

обласним ВПК щодо взятого на облік майна акціонерних т-в (Київського 

машинобудівного заводу «Фільверт і Дедина», заводу «Гретер і Криванек», 

Київського заводу південноросійського акціонерного т-ва та ін.); 

Уповноваженим із демобілізації про надходження та охорону майна, 

покинутого військовими частинами. Листування відділів Управління щодо 

отримання санітарного майна та інших питань.  

Відомості про наявність військового майна та його кількість на складах 

(зокрема, медикаментів і медичного обладнання), передачу зібраного майна 
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на склади. Описи майна, залишеного військовими частинами. Акти реєстрації 

стану та опис майна готелю «Універсаль», зайнятого німецькими офіцерами.  

Авансовий звіт за січень – квітень 1919 р. Відомості про співробітників 

санітарного відділу; заяви про прийняття на роботу. Відомості виплати 

заробітної плати співробітникам управління, складів, ліквідкому, вартовим. 

 

Радомисльський повітовий комендант, м. Радомисль 

Радомисльського повіту Київської губернії 

Фонд № Р-1639, 1 оп., 1 спр., 1918 р. 

Вимогові відомості виплати грошового утримання службовцям 

Управління повітового коменданта та козакам за липень – серпень 1918 р. 

 

КОМЕНДАНТ КИЇВСЬКОЇ МУШТРОВОЇ СОТНІ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-4138, 1 оп., 1 спр., 1918 р. 

Навесні 1917 р., в умовах зростання громадського безладу та анархії, в 

Україні повсюдно створювалися громади (загони) Вільного козацтва – 

добровільної військової організації українського селянства. Вільні козаки 

присягали на вірність Україні. Головними завданнями загонів були боротьба 

з дезертирством при демобілізації, охорона громадського порядку та спокою 

населення, захист громадян та їхньої власності, запобігання грабункам. 

Громади Вільного козацтва створювали піші й кінні загони, пожежні 

дружини, відкривали бібліотеки, видавали журнали і брошури, поширювали 

пресу і літературу, організовували зібрання, лекції, читання, концерти тощо. 

Кожна сільська або міська громада створювали муштрову сотню, які у межах 

волості об’єднувалися в курінь. З утвердженням радянської влади Вільне 

козацтво було ліквідоване. 

Документи фонду українською мовою. 

Щоденний журнал Київської комендантської муштрової сотні за 

травень – жовтень 1918 р. 

 

КИЇВСЬКЕ КОМЕНДАНТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, М. КИЇВ
17

 

Фонд № Р-796, 2 оп., 30 спр., 1918–1930 рр. 

Посада коменданта м. Києва існувала в роки Української революції та 

певний час за радянського режиму, після поразки Українських національно-

визвольних змагань.  

                                                           
17

 У фонді зберігаються документи Управління коменданта м. Києва доби УЦР та 

періоду Гетьманату (березень – серпень 1918 р.), Управління польського 

коменданта м. Києва періоду Директорії УНР за травень – червень 1920 р. (оп. № 2, 

4 спр.) та документи Управління коменданта м. Києва радянської доби (1927–1928, 

1930 рр., оп. № 1, 26 спр.).  
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У 1920 р., внаслідок визволення міста від більшовиків в ході наступу 

об’єднаних українсько-польських військ, був призначений польський 

комендант м. Києва. У цій військовій кампанії брала участь 6-та Січова 

стрілецька дивізія Армії УНР. Українсько-польські сили вступили до 

м. Києва 8 травня 1920 р. Відразу по тому було призначено окремо 

польського та українського комендантів. Польським комендантом став 

полковник Юзеф Константи Ольшина-Вільчинський, українським – сотник 

Громико. У ніч з 8 на 9 червня 1920 р., у зв’язку з проривом фронту 

радянською 1-ю кінною армією, польські та українські військові частини без 

бою залишили місто. Діяльність польського коменданта м. Києва 

припинилася. 

Документи надійшли на таємне зберігання від ЦДАЖР УРСР (м. Київ; нині 

ЦДАВО України) у 1955 р. 

Каталог. 

Документи фонду російською, українською та польською мовами. 

Документи доби УЦР. Заява Київського обласного комітету 

сіоністської організації військовому міністру УНР. Лист начальника 

Фастівського радіотелеграфного складу до Київського губернського 

коменданта. 

Документи періоду Гетьманату. Лист Мін-ва великоруських справ 

УД до коменданта м. Києва. Посвідчення, видані комендантом державним 

службовцям про непричетність до січневого повстання 1918 р. у м. Києві, 

організованого більшовиками. Рапорт значкового кінного загону Державної 

варти комендантові м. Києва. 

Документи доби Директорії УНР. Заяви різних установ до польського 

коменданта м. Києва (1920 р.) про дозволи на влаштування зібрань і вечорів, 

пересування містом після 23-ї год. Розшукові картки осіб, які ухилялися від 

служби у 6-й Січовій стрілецькій дивізії Армії УНР. Листування з 

командирами військових частин Армії УНР та госпіталями Українського 

Червоного Хреста щодо постачання продовольством та з інших 

господарських питань. Посвідчення, видані комендантом. Слідча справа 

польського коменданта м. Києва. 

 

КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИЙ 

КОМІТЕТ КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВО-ОКРУЖНОГО 

ІНЖЕНЕРНОГО УПРАВЛІННЯ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-4213, 1 оп., 2 спр., 1918 р. 

ВПК – ГО, утворені в Російській імперії під час Першої світової війни 

(травень 1915 р.) з метою мобілізації промисловості для військових потреб. 

Через ВПК здійснювався розподіл військових замовлень. До них входили 

промисловці, фінансисти, представники технічної інтелігенції, ліберальних 

ГО, політичних партій. Указом від 9 серпня (27 липня) 1915 р. діяльність 

ВПК була обмежена лише посередницькими функціями між державою та 
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приватними підприємствами при виконанні військових замовлень. Головою 

Центрального ВПК був лідер партії октябристів О.І. Гучков. В Україні діяли 

4 обласні ВПК (Київський, Харківський, Катеринославський, Одеський) та 

кілька десятків місцевих. У січні 1919 р. українські ВПК були ліквідовані 

радянською владою. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Протоколи засідань ліквідкому. Посвідчення співробітників Київського 

військово-окружного інженерного управління. 

 

ШТАБ ГАРНІЗОНУ СЕЛИЩА ДАРНИЦЯ, СЕЛ. ДАРНИЦЯ 

ОСТЕРСЬКОГО ПОВІТУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

Фонд № Р-3383, 1 оп., 1 спр., 1917–1918 рр. 

У фонді відклалися документи доби УЦР. 

Документи фонду українською мовою. 

Накази по гарнізону за жовтень 1917 – січень 1918 рр. 

 

КИЇВСЬКІ ПЕРЕСУВНІ МАЙСТЕРНІ № 1 ГОЛОВНОЇ 

ІНЖЕНЕРНОЇ УПРАВИ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-3837, 1 оп., 3 спр., 1918 р. 

Головна інженерна управа (або Головне інженерне управління) діяла у складі 

Військових мін-в УНР періоду УЦР, УД та УНР доби Директорії. 

 Документи фонду українською мовою. 

Відомості виплати заробітної плати працівникам майстерень. 

 

ПОЛЬОВІ ПЕРЕСУВНІ ВІЙСЬКОВІ ХЛІБОПЕКАРНІ 

КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВО-ОКРУЖНОГО ІНТЕНДАНТСЬКОГО 

УПРАВЛІННЯ 

4 фонди, 4 оп., 36 спр., 1914–1918 рр. 

Польові військові хлібопекарні були створені під час Першої світової війни у 

підпорядкуванні інтендантського управління КВО. Ключове їхнє завдання – 

забезпечення безперебійного постачання військових частин хлібом у 

польових умовах. В Україні продовжували функціонувати у 1917–1918 рр. 

Документи фондів російською та українською мовами. 
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287-ма польова рухома хлібопекарня Київського військово-

окружного інтендантського управління 

Фонд № Ф-1596, 7 спр., 1917–1918 рр. 

Накази керівництва пекарні, наглядача за створенням військових 

хлібопекарень. Списки, посвідчення, історії хвороб та інші документи щодо 

особового складу пекарні. 

 

31-ма польова рухома хлібопекарня Київського військово-

окружного інтендантського управління 

Фонд № Ф-1597, 23 спр., 1914–1918 рр. 

Циркуляри, накази, розпорядження, інструкції начальника 

Генерального штабу та інші документи про постачання військ хлібом, 

збереження та використання державного майна при демобілізації армії, 

застосування тілесних покарань в армії, недопущення євреїв на посади 

штабних телефоністів. Циркуляри, постанови, накази, розпорядження 

інтенданта армій Південно-Західного фронту. Постанови, накази, рапорти, 

акти, арматурні списки та інші документи з господарських питань по пекарні. 

Протокол виборчої комісії хлібопекарні про вибори до Установчих зборів;. 

Виборчі списки військовослужбовців. 

Клопотання завідувача хлібопекарні про представлення солдатів до 

нагород, присвоєння чинів молодших унтер-офіцерів. Листування з 

корпусним інтендантом 21-ї армії щодо призначення слідства над 

фельдфебелем Соколенком, звинуваченим у нелегальному винокурінні. 

Списки та посвідчення солдатів, які працюють у хлібопекарні; 

відомості виплати їм заробітної плати. Списки: військовослужбовців, які не 

отримали коштів, солдатів, яким видано кошти на харчування, 

військовополонених. Атестати. Розписки та рахунки хлібопекарні.  

 

208-ма польова рухома хлібопекарня Київського військово-

окружного інтендантського управління 

Фонд № Ф-1912, 4 спр., 1917–1918 рр. 

Накази керівництва пекарні. Справа унтер-офіцера 404-го 

Камишанського полку Миколи Лядовського, звинуваченого у самовільному 

залишенні військової частини. Посвідчення, свідоцтва про хворобу та список 

особового складу хлібопекарні. Вимогові відомості виплати грошового 

утримання працівникам. 
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285-та польова рухома хлібопекарня Київського військово-

окружного інтендантського управління 

Фонд № Ф-1913, 2 спр., 1917–1918 рр. 

Грошові атестати особового складу хлібопекарня. Іменні вимогові 

відомості виплати утримання. 

 

ЕТАПНО-ГОДУВАЛЬНІ ПУНКТИ ХУДОБИ УПРАВЛІННЯ 

ЗАВІДУВАЧА ПОЛЬОВИМИ РЕЗЕРВНИМИ СТАДАМИ ХУДОБИ 

2 фонди, 2 оп., 8 спр., 1916–1918 рр. 

Етапно-годувальні пункти худоби були організовані в Російській імперії під 

час Першої світової війни. В Україні продовжували існувати упродовж 1917–

1918 рр. 

Документи фондів російською та українською мовами. 

29-й етапно-годувальний пункт, фонд № Ф-1175, 1 оп., 4 спр., 1916–1918 рр. 

54-й етапно-годувальний пункт, фонд № Ф-1196, 1 оп., 4 спр., 1917–1918 рр. 

Накази та циркуляри начальника КВО арміям Південно-Західного 

фронту, завідувача польовими резервними стадами худоби за 1917–1918 рр. 

Списки та рапорти особового складу етапно-годувальних пунктів. Журнали 

реєстрації вхідних і вихідних паперів.  

 

ВІЙСЬКОВО-АПТЕЧНИЙ МАГАЗИН КИЇВСЬКОГО 

ВІЙСЬКОВО-ОКРУЖНОГО САНІТАРНОГО УПРАВЛІННЯ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1399, 1 оп., 81 спр., 1881–1918 рр. 

Військово-аптечний магазин функціонував при Санітарному управлінні 

КВО. До його завдань належало забезпечення військових частин і шпиталів 

медикаментами. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Відомості про організацію роботи військово-аптечного магазину у 

1917–1918 рр. 

 

КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЇНІВ ПРОТЕЗАМИ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1222, 1 оп., 1 спр., 1918 р. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Відомості про забезпечення протезами військових, покалічених у 

бойових діях.  
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Розділ 5 

ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ 

 

 

КИЇВСЬКА КАЗЕННА ПАЛАТА, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-280, 224 оп., 83971 спр., 1775–1920 рр. 

Казенну палату створено у 1872 р. відповідно до «Постанови для управління 

губерніями» від 1775 р. Вона перебувала у підпорядкуванні Мін-ва фінансів 

Російської імперії, а у період національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. 

– відповідних мін-в урядів УНР та УД. До її повноважень належали облік 

державних прибутків і видатків (до 1840 р. – також державного майна) по 

Київській губернії, управління Київським губернським і повітовими 

казначействами, контроль надходження акцизних зборів, промислових та 

інших державних податків від юридичних і фізичних осіб. Казенна палата 

також здійснювала ревізії (станово-персональний перепис податного 

населення), результатом чого є ревізькі казки. Ліквідована радянською 

владою у 1919 р. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР, Гетьманату та Директорії УНР. 

ТФП. Каталог. 

Документи фонду російською, українською, єврейською та польською 

мовами. 

Відношення УЦР про надання приміщення для розміщення делегатів 

Всеукраїнського національного конгресу (з підписами Голови УЦР 

М.С. Грушевського та товариша Голови Д.І. Дорошенка), збір Київською 

казенною палатою пожертвувань до Дня Українського національного фонду 

(з підписом голови Комітету Українського національного фонду при УЦР 

Л.М. Старицької-Черняхівської). Постанова УЦР щодо запровадження в УНР 

Григоріанського календаря. Циркуляри Київського губернського комісара 

ТУ, Київської казенної палати, Мін-в фінансів УНР періодів УЦР та 

Директорії, Головного тюремного управління Мін-ва судових справ УД, Деп-

тів Державного казначейства та простих податків, Управління державними 

ощадними касами, Деп-ту окладних зборів УД, Державної скарбниці 

Директорії УНР, начальника Київського поштово-телеграфного округу, 

виконкому Київської ради об’єднаних ГО, Бюро праці Всеросійського 

земського союзу (з підписом завідувача бюро С.М. Драгоманова), 

Васильківської повітової земської управи. 

Справи щодо надання Генеральному секретарству фінансів УЦР 1 млн 

крб., вивезення цінностей у зв’язку з наступом більшовиків у 1918 р. під час 

першої війни УНР проти більшовицької Росії, призначення представників від 

Мін-ва фінансів УД до складу тимчасових комісій з ревізії міського та 

земського самоуправління Київської губернії, Київської губернської 
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тимчасової земельно-ліквідаційної комісії, повітових і міських виборчих 

комісій з виборів земських гласних, вивезення цінностей Уманського 

повітового казначейства до м. Одеси під час відступу військ Гетьманату в 

ході повстання Директорії УНР, осіб, звільнених з місць позбавлення волі за 

законом Директорії УНР від 14 січня 1919 р., ліквідації центральних установ 

Мін-ва фінансів УНР періоду Директорії. 

Відомості про діяльність Київського губернського та повітових 

казначейств. Пояснювальна записка до проекту Постанови щодо змін і 

доповнень Положення про державний промисловий податок 1918 р. 

Матеріали з’їзду представників міських кредитних т-в (липень 1918 р.). Звіти 

про роботу споживчих т-в і кооперативних спілок. Справи щодо нарахування 

та надходження державних податків від підприємств, позичково-ощадних т-

в, фізичних осіб, зарахування громадян до податних станів (селян, міщан, 

купців), нарахування пенсій міліціонерам, чиновникам Мін-ва юстиції УНР. 

Відомості та донесення податкових інспекторів про кількість театрів і 

кінотеатрів м. Києва (серпень 1918 р.). Прибутково-видаткові кошториси 

Військово-санітарного управління, Головного Штабу та Канцелярії 

Військового мін-ва УНР доби УЦР, Мін-ва народної просвіти УД, Мін-ва 

торгівлі та промисловості, Головних інтендантського, артилерійського, 

військово-технічного, військово-квартирного, військово-судового управлінь, 

військових навчальних закладів, Генерального Штабу Директорії УНР 

(січень 1919 р.), міст і повітових земств. Прибуткові розписи мін-в УНР на 

1918 р. Іменні кредиторські списки мін-в і деп-тів УД. 

Списки землевласників повітів Київської губернії (з відомостями про 

кількість і вартість землі, суми податку). Заяви власників торгово-

промислових підприємств з відомостями про прибутки та розміри податку. 

Повідомлення про відкриття та зменшення кредитів. 

Листування Київської казенної палати з: Київським губернським і 

повітовими казначействами, дільничними податковими інспекторами та 

іншими установами щодо збитків, завданих під час січневого повстання в 

м. Києві 1918 р.; Мін-вом шляхів сполучення та Деп-тами Мін-ва фінансів 

УД про відкриття кредитів для митниць. Листування Деп-тів УНР періоду 

УЦР (лісового, землеробства, державного майна), мін-в і управлінь УД 

(землеробства, ісповідань, торгівлі та промисловості, охорони народного 

здоров’я, іноземних справ, Управлінь окремого корпусу прикордонної 

Державної варти, внутрішніх водних шляхів і шосейних доріг, залізниць). 

Листування, повернене поштою через припинення відносин з РСФРР. 

Списки особового складу Київської казенної палати, податкових 

інспекторів м. Києва. Відомості про призначення на посади службовців, 

виділення кредитів на їх утримання та ін. Особові справи співробітників 

казенної палати, платників податків. 
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КИЇВСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ ТА ПОВІТОВІ КАЗНАЧЕЙСТВА 

5 фондів, 9 оп., 2218 спр., 1783–1920 рр. 

Київське губернське казначейство було створене у 1864 р. Воно 

підпорядковувалося Київській казенній палаті та відало діяльністю повітових 

казначейств Київської губернії. Повітові казначейства виникли у 1796 р. на 

основі «Постанови для управління губерніями» від 1775 р. Спершу 

перебували у підпорядкуванні Київської казенної палати, а після 

запровадження у 1864 р. губернських казначейств стали підзвітними їм. 

Київське губернське та повітові казначейства контролювали приймання, 

облік і зберігання усіх належних державній скарбниці прибутків та 

особливих платежів – земських зборів, зборів по добровільному страхуванню 

та ін. Також ці фінансово-адміністративні установи видавали посвідчення 

(патенти) на право здійснення промислової та торгівельної діяльності, 

надавали кошти державним установам, продавали гербовий папір та марки 

тощо. Система казначейств продовжувала існувати й упродовж Української 

революції. Київське губернське та повітові казначейства були ліквідовані 

радянською владою у 1920 р.. Їхні функції передано фінансовим відділам 

губернського та повітових виконкомів відповідних Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів. 

У фондах відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

Документи фондів №№ Ф-284 та Ф-294 надійшли на загальне зберігання від 

ЦДІА УРСР (м. Київ) у 1954 та 1975 рр. відповідно. 

Каталог. 

Документи фондів російською та українською мовами. 

 

Київське губернське казначейство, м. Київ 

Фонд № Ф-294, 1 оп., 359 спр., 1865–1919 рр. 

Циркуляри Київської казенної палати та приписи про видачу пенсій 

солдатам і офіцерам (1917–1918 рр.). Відомості щодо надходження та витрат 

спеціальних коштів (1917–1918 рр.). Кошториси видатків на утримання 

духовенства (1918 р.). Довіреності правлінь т-в і фізичних осіб за 1917–

1918 рр. Списки службовців; відомості про службу. Клопотання щодо 

працевлаштування, посвідчення та листування з Київською казенною 

палатою щодо особового складу. Відомості виплати грошового утримання 

службовцям. 

 

Білоцерківське повітове казначейство, м. Біла Церква 

Білоцерківського повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-1107, 1 оп., 1 спр., 1919 р. 

Окладні листи стягнення промислового податку. 
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Васильківське повітове казначейство, м. Васильків Васильківського 

повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-284, 3 оп., 1164 спр., 1825–1920 рр. 

Циркуляри Київської казенної палати, Державного банку та Управління 

ощадними касами (1917–1918 рр.). Протоколи засідань казначейства. 

Відомості про стягнення податків із селян, обіг коштів. Звітні відомості щодо 

надходження окладних зборів, банківських операцій (1918–1919 рр.). Звіт 

ощадної каси за 1918 р. Книги: головні ощадної каси, особових рахунків і 

реєстрації вкладників (1917–1918 рр.). Розрахункова книга видатків, 

кошторис. Розрахункові листки надання позики на купівлю землі (1919 р.). 

Документи про відкриття кредитів установам. Списки: осіб, які отримали 

патенти на право підприємницької діяльності (1917 р.) та ведення торгівлі 

(1918 р.), чиновників (1918 р.). Відомості виплати грошового утримання 

чиновникам (1918 р.). 

 

Переяславське повітове казначейство, м. Переяслав Переяславського 

повіту Полтавської губернії 

Фонд № Ф-297, 3 оп., 680 спр., 1783–1919 рр. 

Циркуляри Полтавської казенної палати (1917 р.). Розрахункові книги 

стягнення поземельного податку із землевласників, товариств і міст (1917–

1918 рр.). Книги особових рахунків вкладників ощадної каси (1917 р.). Книга 

запису прибутків і видатків за 1917 р. Звіт Державної ощадної каси при 

казначействі за 1918 р. Відомості стягнення окладного збору за 1919 р. 

Списки власників торговельно-промислових закладів із відомостями про 

кількість сплачених податків (1918 р.), землевласників-платників 

поземельного податку (1919 р.). 

 

Державна ощадна каса при Переяславському повітовому казначействі, 

м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії 

Фонд № Ф-931, 1 оп., 14 спр., 1897–1919 рр. 

Циркуляри Управління державних ощадних кас. Оборотні відомості. 

Відомості про особові рахунки вкладників. 

 

КИЇВСЬКА КОНТРОЛЬНА ПАЛАТА, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-356, 6 оп., 969 спр., 1866–1920 рр. 

Київська контрольна палата як місцева контрольна установа була створена у 

1866 р. До цього часу функції контролю виконувало особливе відділення 

Київської казенної палати. Київська контрольна палата підпорядковувалася 

безпосередньо державному контролеру та Раді державного контролю. До 

завдань палати входив нагляд за правильністю надходження та витрат 

державних коштів та майна, за їхньою збереженістю. Київська контрольна 
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палата продовжувала діяти й у період Української революції. Ліквідована у 

1919 р. радянським режимом. 

У фонді відклалися документи Української революційної доби, здебільшого 

періоду Гетьманату. 

Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Циркуляри та накази Мін-ва фінансів Гетьманату, державного 

контролера, начальника Київського поштово-телеграфного округу. Припис 

Мін-ва шляхів сполучення УД. Протоколи засідань комісій з розгляду 

кошторисів Деп-ту водних шляхів. Відомості розподілу кредитів на шляхове 

будівництво.  

Журнали засідань палати. Протоколи засідань особливої наради 

чиновників палати. Доповідні записки щодо ревізії звітності казначейств. 

Відомості надходження спеціальних коштів Київських реального училища та 

8-ї гімназії, Бердичівського жіночого та Іллінського вищих початкових 

училищ та інших навчальних закладів. Звіти про прибутки поштово-

телеграфних контор. Зведені відомості, виправдні документи щодо видатків. 

Справа про добудову приміщення бібліотеки Київського ун-ту (серпень 

1918 р.). Журнали обліку робіт ревізорів і контролерів, реєстрації вхідної 

кореспонденції. Листування з іншими контрольними палатами, Київським 

губернським старостою, Києво-Подільським управлінням землеробства і 

державного майна, Київською губернською тюремною інспекцією з різних 

питань. Формулярні списки чиновників; вимогові відомості про виплату 

грошового утримання службовцям палати та Управління Бердичівського 

повітового старости, поштово-телеграфних відділень Київської губернії, 

працівникам навчальних закладів, службовцям Київської столичної та 

Васильківської повітової Державної варти, канцелярії Канівського повітового 

старости; інші документи щодо особового складу. 

 

КИЇВСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ АКЦИЗНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО 

ОКРУГИ, М. КИЇВ 

5 фондів, 32 оп., 12846 спр., 1861–1920 рр. 

Київське губернське акцизне управління створено у 1862 р. з метою збору 

акцизів з вина, дріжджів, цукру, тютюну та сірників, продажу спиртних 

напоїв через казенні винні склади та крамниці, завідування державними 

горілчаними заводами. Воно підпорядковувалося Головному управлінню 

неокладних зборів при Мін-ві фінансів Російської імперії. Керувало 

діяльністю окружних акцизних управлінь. Ліквідоване у 1919 р. 

У фондах відклалися документи періодів УЦР, УД та Директорії УНР. 

Каталог. 

Документи фондів російською та українською мовами. 
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Київське губернське акцизне управління, м. Київ 

Фонд № Ф-283, 26 оп., 10609 спр., 1861–1920 рр. 

Розпорядження Генерального секретарства з фінансових справ УЦР. 

Циркуляри та накази Мін-ва фінансів УД, Деп-ту податків Мін-ва фінансів 

УНР періоду Директорії. Циркуляри, розпорядження та накази Головного 

управління неокладних зборів і казенного продажу спиртних напоїв, 

управителя акцизними зборами Київської губернії щодо цукрової монополії. 

Журнали засідань господарського комітету Київського акцизного управління. 

Протоколи з’їзду окружних наглядачів акцизних управлінь від 2 липня 

1918 р., загальних зборів робітників цукрових заводів.  

Плани постачання населенню Київської губернії цукру на 1917 – лютий 

1918 рр. та інші документи щодо цього питання. Акцизні свідоцтва, акти 

приймання цукру акцизним контролером. Ревізійні акти визначення збитків 

від незаконного випуску цукру та ін.  

Листування з: УЦР, продовольчими Мін-вами УНР періодів УЦР та 

Директорії, УД, Центроцукром, іншими акцизними управліннями, цукровими 

заводами про фінансування цукрової промисловості, приймання до скарбниці 

та збуту цукру, розрахунки з підприємствами.  

Відомості щодо роботи цукрових, винокурних, пивоварних заводів, 

тютюнових і сірникових фабрик, парфумерних і фармакологічних 

лабораторій по Київській губернії за 1917–1918 рр., надходження акцизів; 

продаж та перевезення цукру, спирту та вина, заворушення на цукрових 

заводах у період 1917–1919 рр. у зв’язку з революційними подіями, реквізиції 

цукру німецькими та австро-угорськими військами, а також частинами Армії 

УНР (1919 р.), експорту цукру за кордон. Списки цукрових і винокурних 

заводів, тютюнових і сірникових фабрик, приватних закладів із продажу 

спиртних напоїв Київщини. Відомості, подані до відповідних деп-тів Мін-ва 

фінансів Гетьманату щодо акцизів та ін. Зразки бандеролей на сірники, 

дріжджі, тютюн та цигарки доби УД.  

Справи про знищення спирту на винокурних заводах відповідно до 

наказу Головнокомандувача (листопад 1917 р.), нарахування акцизу з 

гральних карт за наказом Мін-ва фінансів УД, дозволи фізичним особам на 

відкриття та утримання нових заводів і фабрик, закладів з продажу спиртних 

напоїв, звинувачення громадян у нелегальному продажу спирту та 

винокурінні, крадіжках спирту, розподіл сум, асигнованих на утримання 

Київського губернського акцизного управління, створення у Київському 

губернському акцизному управлінні Спілки службовців.  

Документи щодо особового складу (відомості про переміщення на 

посадах, списки, особові справи, книги особових рахунків співробітників, 

вимогові відомості виплати заробітної плати). 
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Округи Київського губернського акцизного управління 

1-й округ, фонд № Ф-858, 3 оп., 2222 спр., 1879–1920 рр. 

8-й округ, фонд № Ф-668, 1 оп., 4 спр., 1918 р. 

9-й округ, фонд № Ф-474, 1 оп., 7 спр., 1873–1918 рр. 

 

Рада Спілки службовців при Київському губернському акцизному 

управлінні, м. Київ 

Фонд № Ф-1766, 1 оп., 4 спр., 1917 р.  

Протоколи засідань районної ради спілки службовців, делегатських 

зібрань, загальних зборів членів спілки та документи до них. Клопотання 

різних осіб про прийняття на роботу. Списки службовців управління. 

 

КИЇВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ РОЗПОРЯДЧИЙ КОМІТЕТ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-282, 1 оп., 1848 спр., 1874–1919 рр. 

Київський губернський розпорядчий комітет створено відповідно до указу 

Сенату Російської імперії від 1874 р. До його складу входили Київський 

губернський предводитель дворянства, голова Київської казенної палати, 

Київський губернський прокурор та ін.  Ця установа підпорядковувалася 

МВС Російської імперії, а очолював її Київський губернатор. Комітет 

здійснював нагляд за надходженням прибутків та їх витратами на земські 

потреби, здійснював складення розкладок грошових податків і натуральних 

земських повинностей, розподіл та утвердження видатків на утримання 

шляхів, сільських лікарських дільниць, церковно-парафіяльних шкіл, оплату 

видатків на розквартирування військових частин. Керував діяльністю 

повітових розпорядчих комітетів. Продовжував діяльність в роки 

Української революції. Ліквідований радянською владою у 1919 р. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР і Гетьманату. 

ТФП. Каталог. 

Документи фонду російською, українською та німецькою мовами. 

Накази військових міністрів УНР доби УЦР і УД. Копія угоди між 

німецькими військами під командуванням А. Ейхгорна та Військовим мін-

вом УД. Листування з: Київською міською управою щодо вимоги 

генерального секретаря продовольчих справ УЦР надати квартири 

державним службовцям; начальником військово-квартирного відомства доби 

УЦР про забезпечення військових частин паливом та видачу коштів на їхнє 

розквартирування.  

Справи щодо розквартирування військових частин у повітах Київської 

губернії упродовж 1917–1918 рр., надання дров окремим відомствам УНР і 

УД, українським військовим частинам періоду Української революції (серед 

них – Сердюцька гарматна бригада ім. Михайла Грушевського, 

Гайдамацький полк ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, 2-й Український 

козацький полк ім. Гетьмана Павла Полуботка, Гайдамацький кіш 
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Слобідської України, Окремий кулеметний курінь Сердюцької дивізії та 

ін.
18

), а також військовим шпиталям, польовим рухомим хлібопекарням та ін. 

 

КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-292, 2 оп., 841 спр., 1911–1918 рр. 

Київську митницю створено відповідно до постанови Мін-ва фінансів 

Російської імперії від 1911 р., але початок її роботи припав на лютий 1912 р. 

Установа підпорядковувалася Деп-ту митних зборів Мін-ва фінансів. 

Керівництво нею здійснювалося через загальне присутствіє на чолі з 

управителем. Київська митниця здійснювала контроль за роботою митної 

артілі та митних постів, огляд імпортних і експортних товарів, пропуск 

товарів через митний кодон; митний контроль осіб, які прибували з-за 

кордону або виїжджали за кордон, затримання, конфіскацією та реалізацією 

контрабандних товарів. Продовжувала діяльність в роки Української 

революції. Ліквідована радянською владою у 1919 р. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР і Гетьманату. 

Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Накази митного відомства. Митний вісник за 1918 р. Справи про 

конфіскацію контрабандних товарів. Описи конфіскату. 

Листування з різними відомствами УЦР щодо діяльності митниці. 

Листування про відрядження службовців у нововідкриті пункти митних 

установ на українсько-австрійському кордоні (1918 р.). Головні книги 

митниці за 1917–1918 рр. Видаткові кошториси. Відомості про видатки та 

кредити. 

 

КИЇВСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ З ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ 

ПРИСУТСТВІЄ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-504, 40 оп., 40255 спр., 1887–1919 рр. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР і Гетьманату. 

Каталог. 

Документи фонду українською та російською мовами. 

Листування з Київською казенною палатою та іншими установами про 

поділ Київської губернії на податкові дільниці, податки та збори, 

відтермінування призову на військову службу податкових інспекторів. 

Журнали засідань Київських губернського та міського присутствій щодо 

                                                           
18

 Цей перелік військових підрозділів досить значний, нараховує більше сотні 

позицій і може слугувати окремим джерелом для дослідників історії українського 

війська революційної доби. 
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розгляду скарг підприємств за 1917–1918 рр. Справи про нарахування 

податків на нерухоме майно, прибуток, військового податку. Заяви власників 

промислових і торгівельних підприємств про зменшення податків. Списки 

платників додаткового промислового податку по 2-й податковій дільниці 

Київського повіту за 1917–1918 рр. Відомості про обкладення податками 

власників торгівельних підприємств по 2-й податковій дільниці Черкаського 

повіту. Особові справи платників прибуткового податку. 

 

ПОДАТКОВІ ІНСПЕКТОРИ ПОВІТІВ 

3 фонди, 7 оп., 1211 спр., 1885–1920 рр. 

Посади податкових інспекторів запроваджені в Російській імперії у 1885 р. 

як дільничні органи казенних палат. Вони здійснювали нагляд за 

промисловістю та торгівлею, нарахуванням податків і зборів та їх 

стягненням, укладали статистичні відомості про урожаї, продаж і оренду 

землі. Ліквідовані у 1918 р. 

У фондах відклалися документи Української революційної доби за 1917–

1918 рр. 

Каталог. 

Документи фондів російською та українською мовами. 

 

Податкові інспектори Київського повіту, м. Київ 

Фонд № Ф-1049, 1 оп., 417 спр., 1886–1919 рр. 

Циркуляри та розпорядження Київської казенної палати, Деп-ту 

окладних зборів. Відомості Київського повітового казначейства щодо 

державного поземельного податку, земельних зборів і викупних платежів. 

Рішення волосних і сільських сходів з питань податків. Списки 

лісопромисловців, власників торгівельних і промислових підприємств, 

домовласників та інших платників податків міст Києва, Переяслава та 

повітів. Журнали засідань Київського та Переяславського міських із 

квартирного податку присутствій, дільничних з податку на прибуток 

присутствій, перевірки торговельних і промислових підприємств. Відомості 

про борги за податками по Київському повіту. Заяви-скарги щодо невірне 

нарахування податків; журнали розгляду заяв.  

Листування з: Київською казенною палатою щодо стягнення податків 

та асигнування коштів на утримання канцелярій податкових інспекторів; 

Переяславським повітовим військовим начальником щодо військового 

податку; Переяславською міською управою про зміну власників майна; 

волосними управами про економічне становище населення, врожай зернових, 

звільнення мобілізованих від оподаткування та ін.  

Фінансові звіти кредитних і споживчих товариств. Книги особових 

рахунків сільських т-в Київського повіту. Відомості про сільські т-ва 

Переяславського повіту із зазначенням кількості землі, яка підлягає 
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оподаткуванню. Справи щодо оподаткування церков м. Переяслава та 

Переяславського повіту. Відомості про особовий склад податкових дільниць, 

виплату заробітної плати службовцям канцелярій податкових інспекторів. 

 

Податковий інспектор Васильківського повіту, м. Васильків 

Васильківського повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-1026, 1 оп., 187 спр., 1889–1919 рр. 

Відомості про власників торговельно-промислових підприємств 

Васильківського повіту. Списки: купців 1-ї та 2-ї гільдій м. Василькова, 

власників нерухомого майна. Розрахункова книга платників додаткового 

промислового податку по 2-й Васильківській податковій дільниці. 

 

Податковий інспектор Переяславського повіту, м. Переяслав 

Переяславського повіту Полтавської губернії 

Фонд № Ф-904, 5 оп., 607 спр., 1885–1920 рр. 

Циркуляри Полтавської казенної палати, Деп-ту окладних зборів. 

Журнали засідань Переяславського дільничного з прибуткових податків 

присутствія, Переяславського міського з квартирного податку присутствія. 

Справи щодо оподаткування церков. Відомості про власників промислових і 

торгівельних підприємств Переяславського повіту, надходження податків із 

селянських надільних земель та підприємств. Листування з Полтавською 

казенною палатою щодо розмірів посівних площ, стану озимих посівів, цін на 

сільськогосподарську продукцію, класифікації промислових і торгівельних 

підприємств. Списки платників податків, власників будинків у м. Переяславі, 

селян (із зазначенням кількості надільної землі). Скарги мешканців 

м. Переяслава на неправильне оподаткування. Фінансові звіти споживчих 

товариств (1918 р.). 

 

БАНКИ, БАНКІВСЬКІ ВІДДІЛЕННЯ ТА КОНТОРИ 

 

КИЇВСЬКА КОНТОРА ДЕРЖАВНОГО БАНКУ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1643, 4 оп., 3283 спр., 1839–1919 рр. 

Київську контору державного банку створено у 1860 р. на підставі Статуту 

Державного банку Російської імперії на базі ліквідованих Позичкового та 

Комерційного банків. Установа здійснювала приймання вкладів, видання 

позик під заставу, облік векселів. Вона підпорядковувалася Центральному 

правлінню Державного банку. Націоналізована радянською владою у 1919 р. 

У фонді відклалися документи доби Української революції за 1917–1919 рр. 

ТМФП «Київські відділення банків». Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 
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Листування з Київською казенною палатою, Київським губернським 

казначейством, іншими відділеннями банку та установами щодо особового 

складу та ін. питань. Справи про відкриття кредитів поміщикам, надання 

позик власникам цукрових заводів, акціонерним т-вам. Справа щодо 

реалізації позики «Свобода». Книги особових рахунків вкладників, обліку 

векселів Центроцукру. Звіти: громадських банків, повітових земських кас 

дрібного кредиту, акціонерних т-в цукрових заводів та ін. 

Списки та особові справи працівників контори. Відомості виплати їм 

заробітної плати. 

 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ДВОРЯНСЬКОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1640, 8 оп., 7298 спр., 1876–1919 рр. 

Установу створено відповідно до указу Сенату Російської імперії від 1885 р. 

з метою надання фінансової підтримки дворянському землеволодінню. Банк 

перебував у підпорядкуванні Мін-ва фінансів і здійснював надання 

довгострокових позик дворянам – землевласникам Київської, Волинської та 

Подільської губерній. У 1919 р. було націоналізоване. 

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

ТМФП «Київські відділення банків». Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Постанови відділення щодо розцінок на маєтки та інших 

організаційних питань. Справи про надання позик. Листування щодо 

продажу маєтків і землі, наявності геодезичних інструментів у відділеннях. 

Звіт про роботу відділення за 1917 р. Списки службовців (1918 р.). 

Прибутково-видаткові книги.  

 

КИЇВСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1636, 14 оп., 7939 спр., 1872–1920 рр. 

Акціонерний іпотечний банк, головна контора якого розташовувалася в 

м. Києві. Заснований у 1871–1873 рр. у ході фінансової реформи, яка почала 

реалізовуватися після скасування кріпацтва російським імператором 

Олександром II у 1861 р. Фундаторами банку виступили великі 

землевласники кн. М.В. Кочубей, П.Д. Селецький та ін. Головна контора 

установи з 1886 р. розміщувалася в будівлі по вул. Інститутська, 7. 

Відповідно до затвердженого в червні 1872 р. Статуту, банк здійснював як 

довгострокове (до 66 років і 2 місяців — під заставу землі і до 38 років і 4 

місяців — під заставу міської нерухомості), так і короткострокове (до 

3 років) кредитування на теренах Київської, Волинської, Подільської та 

Чернігівської губерній. Перебував у віданні Мін-ва фінансів Російської 

імперії. Націоналізований радянською владою у 1919 р. 
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ТМФП «Київські відділення банків». Каталог. 

Документи фонду російською мовою. 

Журнали засідань правління, загальних зборів акціонерів. Документи 

щодо роботи Бюро представників українських земельних банків (1918 р.). 

Матеріали з’їзду представників земельних банків України (11–15 травня 

1918 р.). Книги: головна, балансові, перехідних сум, поточних рахунків, 

платежів позичальників та ін. Справи про закладення маєтків і будинків. 

Звіти та кошториси банку. Списки службовців установи.  

 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

БАНКУ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-4241, 1 оп., 4 спр., 1918–1919 рр. 

Завданням банку було надання фінансової допомоги селянам та державі у 

ході аграрної реформи, здійснення різноманітних операцій, пов’язаних із 

землею. У дореволюційний період ці функції виконували Всеросійський 

дворянський земельний банк та Селянський поземельний банк. Ще 22 грудня 

1917 р. УЦР було схвалено законопроект про скасування відділів цих банків 

на теренах УНР. Ця справа мало бути  доручена Генеральному секретарству 

фінансів у співпраці з Генеральним секретарством земельних справ. 

Гетьманський уряд також взяв курс на ліквідацію цих банків, які за нових 

історичних умов стали своєрідним анахронізмом. Натомість, після серйозної 

підготовчої роботи, було засновано новий фінансовий заклад – Державний 

Земельний банк. 23 серпня 1918 р. Гетьман підписав Закон «Про 

затвердження Статуту Державного Земельного банку», відповідно до якого 

установу було підпорядковано безпосередньо міністру фінансів УД. Банк 

мав видавати довгострокові позички на купівлю землі, позики під заставу 

землі, скуповувати землі, парцелювати і продавати їх, а також видавати 

позики на меліорацію. Від моменту заснування Державний Земельний банк 

отримав земельний фонд у 142 тис. десятин вартістю 19 млн 800 тис. крб., 

внаслідок передання його розпорядження маєтків, придбаних колишніми 

банками. Також установі було надано резервний фонд у 50 млн крб. 

У перспективі передбачалося сконцентрувати у її розпорядженні до 10 млн 

десятин землі.  

Центральний осередок Державного Земельного банку розташовувався у 

м. Києві (правління містилося на вул. Володимирській, 10). Установа мала 

8 відділень у губерніях України, при кожному з яких існували й спеціальні 

Ради відділів. Свої операції банк офіційно розпочав 1 вересня 1918 р., а 

5 вересня 1918 р. остаточно вирішилося й питання про керівників філій в 

провінції. Управителями відділень, стали: Волинського – П.Н. Яценко, 

Катеринославського – В.В. Горицький, Київського – В.М. Верховський, 

Одеського – П.І. Грицевич, Подільського – Л.Е. Смєтанкін, Полтавського – 

П.О. Афремов, Харківського – М.М. Любімов, Чернігівського – 

М.П. Масловський. Із поваленням Гетьманату у грудні 1918 р. банк занепав. 

Документи фонду українською та російською мовами. 
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Накази, доповіді, розпорядження відділення з основної діяльності та 

особового складу. Відомості про розстріл працівників банку більшовиками 

під час першої більшовицької окупації м. Києва; співробітників, 

мобілізованих Гетьманським урядом за Законом від 20 жовтня 1918 р. 

Списки службовців Всеукраїнської ліквідаційної комісії у справах державних 

земельних банків на виплату грошового утримання та надбавок. Особові 

справи: начальника відділення І.В. Булацеля та працівника О.І. Журавльова. 

 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СЕЛЯНСЬКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО 

БАНКУ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1635, 12 оп., 28198 спр., 1873–1919 рр. 

Установу створено на підставі указу Сенату Російської імперії від 18 травня 

1882 р. з метою видачі позик селянам для викупу у поміщиків земельних 

наділів. З 1906 р., в ході проведення Столипінської аграрної реформи, банк 

видавав селянам, які відселилися на хутори та відруби, позики під заклад 

надільної землі. Київське відділення селянського поземельного банку 

підпорядковувалося Мін-ву фінансів Російської імперії, а під час Української 

революції – відповідним мін-вам українських національних урядів. 

Націоналізоване радянською владою у 1919 р. 

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

ТМФП «Київські відділення банків». Каталог. 

Документи фонду російською мовою. 

Справи про надання позик селянам, зміни у складі сільських т-в. 

Особові рахунки вкладників. Книги: головні, балансові, фінансового обігу. 

 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ОБ’ЄДНАНОГО БАНКУ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1687, 1 оп., 70 спр., 1906–1919 рр.  

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Циркуляри та розпорядження правління банку. Звіт Київського 

відділення за 1917 р. Книги: головні, касові, меморіальна, поточних витрат, 

виданих грошових переказів, запису відсоткових вкладів, спеціальних 

поточних кредитів, виплати заробітної плати службовцям та інші фінансові 

документи. Журнал реєстрації векселів. Баланси т-в взаємного кредиту, 

надані до Об’єднаного банку. 
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КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ 

ТОРГІВЛІ БАНКУ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1644, 2 оп., 166 спр., 1894–1919 рр.  

Установу створено у 1894 р. на підставі Статуту Російського для зовнішньої 

торгівлі банку (1871 р.). Вона здійснювала загальні банківських операцій, а 

також приймала доручення на купівлю та продаж цукру, хліба та інших 

товарів та щодо експорту цукру закордон. Націоналізоване 1919 р. 

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

Документи фонду російською мовою. 

Циркуляри Російського для зовнішньої торгівлі банку. Інструкція 

ведення діловодства для комісійного та фондового відділів Київського 

відділення. Зведені баланси відділень. Книги: головні, особових рахунків. 

Відомості виплати заробітної плати працівникам за 1918 р. 

 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ТОРГІВЕЛЬНО-

ПРОМИСЛОВОГО БАНКУ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1648, 1 оп., 27 спр., 1911–1919 рр.  

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

Документи надійшли на загальне зберігання від ЦДІА УРСР (м. Київ) у 

1957 р. 

Документи фонду російською мовою. 

Протоколи зібрань Київського комітету представників акціонерних 

комерційних банків, членів позичково-ощадної каси службовців банку. 

Кошториси видатків Київського та Білоцерківського відділень на 1917– 

1918 рр. Книги особових рахунків вкладників. Відомості про 

кредитоспроможність вкладників Сквирського агентств, членів Ради та 

правління 2-го Васильківського та Борщагівського позичково-ощадних т-в. 

Списки особового складу відділення. Справа про денаціоналізацію банків 

урядом А.І. Денікіна (вересень 1919 р.). 

 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МОСКОВСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО 

БАНКУ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1646, 1 оп., 59 спр., 1888–1919 рр.  

Установу створено на підставі Статуту Московського промислового банку, 

затвердженого 1817 р. Вона здійснювала облік векселів, надавала позики під 

заклад. Націоналізована у 1919 р. 
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У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

ТМФП «Київські відділення банків». 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Протоколи: засідань правління банку, загальних зборів службовців, 

представників акціонерних банків і кредитних установ. Протокол засідання 

комітету банків і припис Московського промислового банку про евакуацію 

всіх фінансових установ з м. Суми у зв’язку з наступом більшовиків (грудень 

1918 р.). Доповідь гірського інженера А.К. Косьянова про поїздку до 

копалень акціонерного т-ва «Григор’ївка – Грішине» та протокол 

надзвичайного зібрання акціонерів т-ва.  

Відомості кореспондентів щодо Київського та Сумського відділень 

Московського промислового банку. Баланси установи, її Сумського 

відділення, Київського ремісничого т-ва взаємного кредиту, Харківського 

міського кредитного т-ва. Щоденник меморіальних операцій. Книги: 

особових, спеціальних, поточних рахунків, контрольна. Заяви фізичних осіб 

про відкриття кредитів та їхні підписки на внутрішні позики. Рахунки 

іноземних кореспондентів. Листування з відділеннями банку, Державним та 

іншими банками, фінансовим відділом Київської міської управи, Київським 

ремісничим товариством взаємного кредиту, торговельною експедиторською 

конторою у м. Варшава та іншими установами й т-вами, фізичними особами.  

Списки службовців банку з короткими характеристиками. 

 

КИЇВСЬКА КОНТОРА МОСКОВСЬКОГО КУПЕЦЬКОГО 

БАНКУ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1647, 1 оп., 3 спр., 1917–1919 рр.  

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр.  

Документи надійшли на загальне зберігання від ЦДІА УРСР (м. Київ) у 

1957 р. 

Документи фонду російською мовою. 

Протоколи Комітету представників акціонерних комерційних банків. 

Книги: контрольна поточних особових рахунків; запису відсотків за 

поточними рахунками. 

  

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПЕТЕРБУРЗЬКОГО ОБЛІКОВО-

ПОЗИЧКОВОГО БАНКУ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1649, 2 оп., 139 спр., 1902–1919 рр.  

Установу створено на підставі затвердженого у 1869 р. статуту 

Петербурзького обліково-позичкового банку. Вона перебувала у 
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підпорядкуванні Мін-ва фінансів Російської імперії. Відділення здійснювало 

надання позик під заставу та облік векселів. Націоналізоване у 1919 р. 

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

ТМФП «Київські відділення банків». 

Документи фонду російською мовою. 

Відомості про поточні та кореспондентські рахунки, позичкові 

операції, облікові векселі Черкаського відділення. Книги обліку комісії та 

податків, реєстрації одержаних і сплачених відсотків та ін. Список 

звільнених працівників банку. 

 

КИЇВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1645, 2 оп., 92 спр., 1843–1920 рр. 

Банк засновано в м. Києві у 1868 р. Він мав відділення в інших містах 

Російської імперії та за кордоном. Продовжив діяльність за доби Української 

революції. Після встановлення радянської влади націоналізований (1919 р.). 

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

Документи фонду російською мовою. 

Книги обліку спеціальних поточних рахунків і векселів; закордонних 

кореспондентів. Довіреності та листування з клієнтами щодо дозволів на 

здійснення грошових операцій. 

 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПЕТЕРБУРЗЬКОГО МІЖНАРОДНОГО 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1641, 7 оп., 744 спр.,1874–1919 рр. 

Установу створено у 1874 р., відповідно до затвердженого 1869 р. статуту 

Петербурзького міжнародного комерційного банку, як акціонерне т-во. Вона 

здійснювала приймання вкладів, надання позик під заставу нерухомого 

майна, товарів, цінних паперів, оплату за акціями, а також комісійний 

продаж цукру. Київське відділення банку перебувало у підпорядкуванні Мін-

ва фінансів. У 1919 р було націоналізоване. 

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

ТМФП «Київські відділення банків». Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Постанови ТУ. Відношення щодо обрання кандидатів на Київський 

губернський з’їзд з виборів до Трудового конгресу України; список 

кандидатів. Протоколи наради директорів відділень, зборів Київського 
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комітету представників акціонерних комерційних банків. Доповідна записка 

від 3 липня 1918 р. про намір німецького командування передати 

миколаївські заводи «Наваль» і «Руссуд» німецькій фірмі «Блюм і Фосс» 

(м. Гамбург), переведення правління банку з РСФРР до УД, економічне 

становище України. Відомості щодо кількості реквізованого в Україні цукру, 

відправленого до Німеччини та Фінляндії (1918 р.) 

Листування з Мін-вом продовольства УНР доби УЦР, іншими 

відділеннями банку, кореспондентами, Російським для зовнішньої торгівлі 

банком, іншими фінансовими установами, цукровими заводами. 

Відомості про здійснені операції. Баланси. Книги: касова; поточних і 

особових рахунків. 

 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВОЛЗЬКО-КАМСЬКОГО КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1639, 5 оп., 626 спр., 1870–1920 рр.  

Установу створено у 1872 р., відповідно до затвердженого 1870 р. Статуту 

Волзько-Камського комерційного банку, як акціонерне т-во. Київське 

відділення приймало вклади, видавало позики під заклад товарів, цінних 

паперів, нерухомого майна. Націоналізоване у 1919 р.  

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

ТМФП «Київські відділення банків». Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Наказ міністра фінансів УНР періоду Директорії про заборону видавати 

золото клієнтам банку (січень 1919 р.). Циркулярні розпорядження правління 

банку. Статут і циркуляри Центральної професійної спілки службовців 

кредитних установ. Протоколи засідання Київського комітету представників 

акціонерних комерційних банків. Пояснювальна записка ПроТоФіСу про 

організацію «Спілки захисту українських кредиторів та боржників за 

закордонними операціями»; проект Статуту Спілки.  

Книги: головні, поточних витрат, виданих грошових переказів, стану 

рахунків, особових рахунків, контролю спеціальних поточних рахунків та ін. 

Відомості про рахунки, фінансовий обіг та ін., баланси Київського, 

Катеринославського та Харківського відділень. Звітна документація 

відділення, Київської профспілки службовців кредитних установ. Справи 

щодо створення пенсійно-допоміжної каси працівників відділення; 

підготовки страйку службовців кредитних установ м. Києва.  

Листування з: Київською казенною палатою, податковим інспектором 

2-ї дільниці Звенигородського повіту Київської губернії з питань 

оподаткування; товариствами взаємного кредиту про відкриття рахунків; 

головними конторами спадкоємців Ф.А. та І.Н. Терещенків щодо 
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продовження кредитування (1917 р.). Відомості про відсоткові папери 

спадкоємців Терещенків, що зберігаються у відділенні (1918 р.).  

Списки боржників банку та його українських відділень (1918 р.). 

Списки та анкети працівників Київського відділення; відомості виплати їм 

заробітної плати. Справа про денаціоналізацію банків урядом А.І. Денікіна 

(липень – вересень 1919 р.).  

 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВАРШАВСЬКОГО КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1637, 1 оп., 132 спр., 1862–1919 рр.  

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

Документи надійшли на загальне зберігання від ЦДІА УРСР (м. Київ) у 

1957 р. 

Каталог. 

Документи фонду російською мовою. 

Статут т-ва Згурівських цукрових заводів і протокол установчих зборів 

пайовиків (жовтень 1917 р.). Книги особових рахунків осіб та установ, 

звичайних, спеціальних, поточних рахунків, депозитів, обліку руху цінних 

паперів; баланси. Листування із вкладниками. Торгівельні бюлетені за 1917 р. 

Відомості обліку позик, грошових операцій, стану рахунків вкладників. Копії 

довіреностей на продаж закладених маєтків.  

 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ МІСЬКИЙ БАНК, 

М. ПЕРЕЯСЛАВ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПОВІТУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ГУБЕРНІЇ 

Фонд № Ф-926, 3 оп., 238 спр., 1866–1919 рр. 

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Листування з Переяславською міською управою про надання місту 

позики у розмірі 17 тис. крб. 

 

ДИРЕКЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ОЩАДНИХ КАС, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-806, 25 спр., 1917–1919 рр. 

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 
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Документи фонду українською та російською мовами. 

Листування з Київською ощадною касою щодо ремонту приміщення у 

зв’язку з обстрілом більшовиками м. Києва у січні 1918 р. Відомості про 

суми, зараховані на депозити. Звітна документація ощадних кас. Документи 

до річного касового звіту за 1918 р. Посвідчення службовців. Рахунки та 

відомості виплати грошової винагороди та утримання працівникам кас. 

Клопотання громадян про призначення на посади. Особові справи 

співробітників.  

 

ВІДДІЛЕННЯ СТРАХОВИХ ТОВАРИСТВ 

 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 1-ГО РОСІЙСЬКОГО СТРАХОВОГО 

ТОВАРИСТВА, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-480, 1 оп., 90 спр., 1900–1918 рр. 

Установу створено відповідно до Указу про затвердження Статуту 1-го 

Російського страхового т-ва (1872 р.) з метою здійснення страхування 

рухомого та нерухомого майна. Ліквідована за указом Наркомату фінансів 

УСРР від 8 квітня 1920 р. 

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Плани: м-ка Кам’янка Ольгопільського повіту Подільської губернії, 

Смілянського бурякоцукрового заводу. Страховий план, опис та оцінка 

Київської електростанції та інших будівель Київської міської управи. Справа 

про пожежу на Куриловецькому цукровому заводі (Ушицький повіт 

Подільської губернії) у 1918 р. Список страхових агентів у повітах Київської 

губернії. 

 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА «РОСІЯ», 

М. КИЇВ 

Фонд № Ф-481, 1 оп., 170 спр., 1892–1919 рр. 

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Списки страхових агентів відділення. 
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КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ВЗАЄМНОГО СТРАХУВАННЯ 

БУРЯКОЦУКРОВИХ І РАФІНАДНИХ ЗАВОДІВ ВІД ВОГНЮ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-482, 1 оп., 107 спр., 1888–1919 рр. 

Київське товариство створено відповідно до Указом про затвердження 

Статуту 1-го Російського страхового т-ва (1872 р.) з метою здійснення 

страхування рухомого та нерухомого майна на випадок пожеж. 

Засновниками установи були власники цукрових заводів. Ліквідоване за 

указом Наркомату фінансів УСРР від 8 квітня 1920 р. 

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Описи та оціночні відомості технічного устаткування, будівель, 

приміщень, що підлягають страхуванню. 

 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІВНІЧНОГО СТРАХОВОГО 

ТОВАРИСТВА, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-484, 1 оп., 58 спр., 1893–1918 рр. 

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Статистико-економічні описи, страхові плани міст Володимира-

Волинського, Кам’янця-Подільського, Канева, Ржищева. Описи та оцінки 

приватних будинків. Звіти страхових агентів. Листування з інспектором 

Кістяківським щодо видачі грошового утримання страховим агентам. 

 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА «ЯКІР», 

М. КИЇВ 

Фонд № Ф-486, 1 оп., 10 спр., 1917–1919 рр. 

Київське відділення створено відповідно до Указу про затвердження Статуту 

1-го Російського страхового т-ва (1872 р.) з метою здійснення страхування 

товарів, вантажів, пароплавів та життя людей від нещасних випадків. 

Ліквідоване за указом Наркомату фінансів УСРР від 8 квітня 1920 р. 

У фонді відклалися документи періоду Української революції за 1917–

1919 рр. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Листування з правліннями цукрових заводів. Заяви Київського 

відділення Московського промислового банку та приватних власників.  
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Розділ 6  

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ.  

ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА ТА УСТАНОВИ 

ТОРГІВЛІ 

 

 
КОМІСІЯ З БУДІВНИЦТВА ПРИМІЩЕНЬ  

ДЛЯ МИКОЛАЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО УЧИЛИЩА, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1389, 1 оп., 4 спр., 1914–1918 рр. 

Миколаївське училище було відкрите у м. Києві в 1914 р. Навчальний заклад 

отримав свою назву на честь російського імператора Миколи ІІ. Він 

функціонував з 1914 по 1918 рр. Комплекс будівель для розміщення 

училища зведено на землях військового відомства в межах Київського 

Володимирського кадетського корпусу (18 десятин) у Кадетському гаю. 

Перший набір до закладу (180 юнкерів) відбувся 15 жовтня 1915 р. До 

завершення будівництва головного навчального корпусу юнкери 

розміщувалися в казармах поряд з ним. Навчання у новій будівлі училища 

розпочалося у березні 1917 р.  

Загалом ця освітня установа встигла підготувати п’ять випусків офіцерів. 

Останній (шостий) набір не закінчив навчання. 25 січня 1918 р. під час боїв у 

м. Києві між більшовиками та військами УНР юнкерів і викладачів 

відправлено в тримісячну відпустку. Більше заняття не відновлювали. 

У березні 1918 р., після повернення до м. Києва УЦР та Армії УНР, в 

училищі розташовувався Запорізький кінно-гайдамацький полк ім. 

К. Гордієнка, яким командував полковник В. Петрів. У квітні 1918 р. 

територію закладу було передано Мін-ву народної освіти УНР. З травня 

1918 р. тут розміщувався Український народний ун-т – вищий навчальний 

заклад, відкритий за доби УЦР відповідно до рішення Другого 

Всеукраїнського педагогічного з’їзду. Законом РМ УД від 17 серпня 1918 р. 

його перетворено на Київський державний український ун-т, урочисто 

відкритий 6 жовтня 1918 р. У листопаді 1918 р. ун-т знову був переміщений 

до головного будинку ун-ту св. Володимира, а комплекс будівель училища 

передали у підпорядкування Головнокомандувача всіх Збройних Сил УД 

генерала Ф. Келлера, який керував фронтом проти військ Директорії. У 

лютому 1919 р., після захоплення Києва більшовицькими військами, на базі 

Миколаївського училища були створені Київські артилерійські командні 

курси, які існували до 1921 р.  

У фонді відклалися документи періоду УЦР і Гетьманату. 

Документи фонду російською мовою. 

Документи щодо зведення комплексу будівель училища: креслення; 

відомості про ціни, копії контрактів, листування з заводами щодо постачання 

необхідних матеріалів. Особова справа юнкера Григорія Романовича Шерра. 
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КИЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА ФАБРИЧНО-ЗАВОДСЬКИХ 

КОМІТЕТІВ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-3760, 1 оп., 1 спр., 1918 р. 

Документи фонду російською мовою. 

Акт перевірки роботи фабрично-заводських комітетів. Відомості про 

фінансове становище підприємств. 

 

КИЇВСЬКІ ГУБЕРНСЬКИЙ І РАЙОННИЙ КОМІТЕТИ 

ШКІРЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

2 фонди, 2 оп., 62 спр., 1917–1919 рр. 

Губернські та районні комітети шкіряної промисловості створено у грудні 

1917 р. відповідно до Закону ТУ «Про шкіряну монополію» від 21 квітня 

1917 р. Київський губернський комітет шкіряної промисловості 

підпорядковувався однойменному Всеукраїнському комітетові. 

У фонді відклалися документи Української революційної доби за 1917–

1919 рр. 

Каталог. 

Документи фондів російською та українською мовами. 

 

Київський губернський комітет шкіряної промисловості, м. Київ 

Фонд № Ф-1774, 1 оп., 40 спр., 1917–1919 рр. 

Відомості про продуктивність шкіряних заводів Київської губернії за 

1918 р., взяту на облік сировину (1919 р.). Листування зі Всеукраїнським 

комітетом шкіряної промисловості та військовими частинами щодо видачі 

шкіри. Посвідчення представників військових частин та інші дозвільні 

документи на право отримання шкіри. Справи про порушення громадянами 

правил торгівлі шкіряними виробами. Особові справи співробітників. 

 

Київський районний комітет шкіряної промисловості, м. Київ 

Фонд № Ф-1758, 1 оп., 22 спр., 1917–1919 рр. 

Обов’язкова постанова міністра продовольчих справ УД про ціни на 

шкіру. Циркуляри та розпорядження управи Київського районного комітету 

шкіряної промисловості. Протоколи засідань і доповіді щодо роботи 

Васильківського повітового комітету шкіряної промисловості за 1917 р. 

Відомості про продуктивність шкіряних заводів Київської губернії за 1917 р., 

наявність сировини та готової продукції на шкіряних підприємствах у містах 

Смілі, Чигирині, Чорнобилі та на приймальних пунктах комітету, відпуск 

шкіряних виробів зі складів. Списки шкіряних заводів. Справи про 

реквізицію шкіри, приймання шкіряної сировини.  
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АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТЮТЮНОВОЇ ФАБРИКИ  

«СОЛОМОН КОГЕН», М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1488, 1 оп., 118 спр., 1882–1921 рр. 

Документи фонду російською мовою. 

Книги: касові, прибутково-видаткові, особових рахунків замовників 

тютюнових виробів, обліку заробітної плати працівників. Бухгалтерські 

журнали.  

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ВИГОТОВЛЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН «ФІЛЬВЕРТ І ДЕДИНА», 

М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1489, 1 оп., 95 спр., 1889–1919 рр. 

Документи фонду російською мовою. 

Книга обліку деталей для сіялок та ін. Особові рахунки працівників та 

інші фінансові документи. 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННОРОСІЙСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1492, 1 оп., 27 спр., 1895–1919 рр. 

Документи фонду російською мовою. 

Листування щодо сплати податків і зборів. Податні та окладні листки. 

Акти несплачених податків. 

 

ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВ ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ  

І ЦУКРОВІ ЗАВОДИ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

15 фондів, 24 оп., 3263 спр., 1881–1923 рр. 

Цукрова промисловість Київської губернії почала інтенсивно розвиватися з 

другої половини ХІХ ст. Цукрові заводи здебільшого належали акціонерним 

т-вам, членами яких були великі землевласники та промисловці. Звіти і 

відомості про роботу підприємства цукрової промисловості надсилали до 

Акцизного управління та Київської казенної палати. У роки Української 

революції цукрові заводи продовжували функціонувати, а після 

встановлення радянської влади вони були націоналізовані (1919 р.). 

У фондах відклалися документи доби УЦР та періоду Гетьманату 

П.П. Скоропадського. 
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Каталог. 

Документи фондів російською, українською та німецькою мовами. 

 

Правління товариства Городище-Пустоварівського  

цукрового заводу, м. Київ 

Фонд № Ф-1547, 2 оп., 20 спр., 1906–1919 рр. 

Циркуляри Центроцукру цукровим заводам. Статистичні відомості та 

розрахунки щодо цукрового виробництва, підготовлені для Київського 

губернського акцизного управління. Головні книги Городище-

Пустоварівського цукрового заводу. 

 

Правління товариства Мар’їно-Городищенського 

бурякоцукрового та рафінадного заводу, м. Київ 

Фонд № Ф-1556, 3 оп., 556 спр., 1881–1923 рр. 

Положення: про державний податок на прибуток; Київського 

губернського продкомітету щодо передавання хліба у розпорядження 

держави та місцевих продовольчих органів; Гетьманського уряду про 

фінансування цукрової промисловості та забезпечення заводів сировиною; 

правила видачі дозволів на вільний продаж цукру. Циркуляри, постанови, 

розпорядження, накази доби УЦР та Гетьманату: Генерального секретаріату 

УЦР щодо цукрової промисловості; Генерального секретарства з фінансових 

справ УЦР щодо охорони праці робітників цукрових заводів; Мін-ва 

продовольства УНР щодо діяльності цукрово-бурякових і рафінадних 

заводів; Мін-ва землеробства УД про використання праці 

військовополонених; Мін-ва фінансів УД щодо вільного продажу цукру, 

приймання до казни цукру поточного виробництва, надання власникам 

цукрових заводів грошових знаків; Мін-ва продовольства УД про: тверді ціни 

на зернові та фураж, заборону відпуску цукру з заводу без дозволу, надання 

відомостей щодо потреб підприємства у продовольстві. Телеграма МВС УД 

губернським органам про нагляд за військовополоненими, зайнятими в 

сільському господарстві.  

Повідомлення: Бюро рафінадів щодо заборони Генерального 

секретарства фінансів УЦР на вивезення цукру за межі України; 

Українського Державного Хлібного бюро Гетьманату про плановий наряд 

продовольства для заводу. Циркуляри, інструкції, відношення, приписи 

Управління акцизними зборами, Деп-ту невідкладних зборів, (Центроцукру), 

Київської контори Всеросійського т-ва цукрозаводчиків, Київської казенної 

палати та ін. щодо сплати акцизу, надання відомостей про прибутки, 

заборони реквізиції цукру австро-угорськими та німецькими військами. 

Доповідна записка сільських господарів і промисловців, адресована РНМ 

УНР. Розпорядження, пропозиції повідомлення директора і правління заводу. 

Копія угоди уряду УНР про постачання 3 млн пудів цукру з України до 

Центральних держав. Інструкції та листування щодо проведення 
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одноденного перепису військовополонених на території Київської губернії, 

організованого Київською губернською продуправою 8 липня (25 червня) 

1917 р. Відомості, надавані конторою заводу Генеральному секретаріату 

УЦР, Центроцукру та іншим відомствам і установам щодо обсягів 

виробництва, чисельності робочої сили та ін. Статистичні та інші відомості 

про виробництво та відправлення продукції. Розрахункова відомість 

проданого цукру за листопад 1917 – вересень 1918 рр. Договори контори 

заводу з фізичними особами на закупівлю цукру та з інших питань. Акти 

приймання – передавання цукру до державної скарбниці та для потреб армії, 

реквізиції цукру німецькими військами. Копії довіреностей на укладення 

угод. Книги: головні, особових рахунків, обліку прибуття та витрат цукру, 

реєстрації нещасних випадків.  

Листування: Черкаських продовольчих комітету та управи з 

заводоуправлінням щодо відпуску продуктів і палива для потреб працівників 

підприємства, умов утримання військовополонених, які працюють на заводі; 

начальника Черкаської повітової Державної варти Гетьманату з 

адміністрацією заводу щодо охорони підприємства. Списки робітників, 

службовців і незамінних працівників, складених для Черкаського повітового 

військового начальника з клопотанням про звільнення їх від військової 

служби, міліціонерів, які входили до складу охорони заводу. 

 

Правління товариства Григорівського цукрового заводу, м. Київ 

Фонд № Ф-1654, 2 оп., 136 спр., 1886–1919 рр. 

Циркуляр міністра фінансів УД про підвищення цін на цукор. 

Попередній кошторис витрат на виробництво цукру на 1917–1918 рр. 

Відомості про собівартість та кількість виробленої продукції, суми, отримані 

від продажу цукру та видану робітникам заробітну плату, касовий залишок 

заводу, облік роботи економій. Розрахунковий табель. Книги: головні; 

балансова т-ва Григорівського цукрового заводу; розрахункові власників 

плантацій. Акти відправлення цукру за нарядами Центроцукру. Додаток до 

звіту Григорівського цукрового заводу за 1917–1918 рр. Інвентарний опис 

майна підприємства. Списки та баланс особових рахунків працівників.  

 

Єзернянський цукровий завод, с. Єзерна Васильківського повіту 

Київської губернії 

Фонд № Ф-1558, 1 оп., 164 спр., 1874–1918 рр. 

Циркуляри: фінансових відомств УНР періоду УЦР; щодо засобів 

боротьби з розрухою сільського господарства; Київського губернського 

земельного комітету. Повідомлення адміністрації економії графа 

Браницького Київському губернському виконкому про розгром селянами 

Северинівської економії. Протоколи засідань Єзернянського волосного 

земельного комітету щодо наділення селян землею, врегулювання заробітної 

плати сільськогосподарських робітників. Договори з власниками плантацій 
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цукрових буряків на постачання цукру. Статистичні відомості щодо 

виробництво цукру. Описи будівель та інвентаря економій поблизу сіл 

Єзерна, Потіївка та ін., заводських приміщень, обладнання і території. Книги: 

обліку робіт, економічні, касові. Списки працівників. Документи щодо 

оплати праці робітників і службовців, виплати грошового утримання та 

натуральної винагороди. Листування Єзернянської волосної управи з 

заводоуправлінням про відпуск їй палива, будівельних матеріалів та ін. 

 

Кагарлицький бурякоцукровий і рафінадний завод, м-ко Кагарлик 

Київського повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-1559, 2 оп., 63 спр., 1859–1919 рр. 

Розпорядження, циркуляри та інструкції Центроцукру. Книги: 

інвентарні, обліку цукру та робіт. Прибутково-видатковий кошторис. 

Інвентарний опис Стеблівської економії (1918 р.). Відомості про майно, 

матеріали та продукти, видані Кагарлицькою економією козакам Армії 

Директорії УНР (1918 р.). Листування: заводоуправління з Мін-вом 

продовольчих справ УД; акцизного контролера Кагарлицького 

бурякоцукрового заводу з Управителем акцизними зборами про дозвіл на 

продаж цукру. Списки робітників і службовців заводу, селян-власників 

плантацій цукрових буряків. Відомості виплати грошового утримання. 

 

Правління товариства Узинського цукрового заводу, м. Київ 

Фонд № Ф-1657, 1 оп., 142 спр., 1898–1919 рр. 

Акти та відомості, складені представниками товариства про стан 

будівель Маківської, Юлінської та Янівської економій, переданих 

Гетьманським урядом т-ву. Головні книги заводу та економій. Баланси 

поточних рахунків контори т-ва. Щоденник сільськогосподарських робіт. 

Особові рахунки службовців, власників плантацій. Списки власників 

плантацій, робітників і службовців (на отримання заробітної плати). 

 

Контора товариства Спичинецького цукрового заводу, м. Київ 

Фонд № Ф-1663, 1 оп., 102 спр., 1904–1919 рр. 

Циркуляри та приписи різних відомств Мін-ва фінансів УД. Відомості, 

надані адміністрацією Артемівського заводу до Деп-ту цукрової 

промисловості Мін-ва продовольства УД. Головні книги т-ва Мезенівського 

цукрового заводу. Листування Артемівського цукрового заводу з акцизним 

контролером. Книги обліку робіт військовополонених і кінно-літунського 

парку Артемівського цукрового заводу та відомості про плантації цукрового 

буряка підприємства. Інвентарні описи Березняківської, Козаровицької, 

Македонівської, Тростянецької та інших економій.  
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Правління товариства Олександрівського цукрового  

заводу, м. Київ 

Фонд № Ф-1665, 2 оп., 1503 спр., 1870–1919 рр. 

Постанови та розпорядження ТУ про робітничі комітети на 

промислових підприємствах, волосне земське управління та оподаткування, 

надання хліба у розпорядження держави, передачу земельних і продкомітетів 

у підпорядкування судів з адміністративних справ, склад повітових комісій з 

виборів до Установчих зборів та ін. Клопотання правління т-ва до Мін-в 

продовольчих справ і торгівлі та промисловості УД про надання позик 

цукровим заводам, зміну Статуту установи. Циркуляри Гетьманського Мін-

ва продовольчих справ щодо реквізиції цукру німецькими та австро-

угорськими військами, поставок цукру через Мін-во, фінансування цукрової 

промисловості. Звернення Черкаського повітового земельного комітету до 

населення щодо охорони лісів, розподілу і обробітку земель. Доповідь Бюро 

рафінадів про становище цукрово-рафінадної промисловості в Україні за 

період УЦР. Відомість боргів Мін-ва продовольства УД за рафінад і патоку, 

відправлена з заводів т-ва. Відомості про захоплення селянами маєтків 

поміщиків, реквізицію цукру німецькими та австро-угорськими військами.  

Листування правління з: відділом заготівель Мін-ва продовольства УД 

та комісійною конторою Українського Державного Хлібного бюро про здачу 

хліба; Уповноваженим з палива по Київській губернії Мін-ва торгівлі та 

промисловості УД про доставку палива на цукрові заводи; німецько-австро-

угорською Центральною господарською комісією щодо здачі та продажу 

цукру німецькому інтендантству. Положення про організацію та 

компетенцію «Спілки захисту українських кредиторів і боржників за 

закордонними претензіями». Протоколи: загальних зборів з питань 

запровадження 8-годинного робочого дня, підвищення заробітної плати та 

ін.; зібрань службовців т-в Олександрівського та Корюківського цукрових 

заводів щодо встановлення посадових окладів. Звіт і баланс т-ва (1918 р.). 

Відомості щодо виробництва та продажу цукру. Звіти Заливанщинського, 

Лебединського, Новоселицького, Райгородського цукрових заводів. Рахунки 

за обладнання, будматеріали та продукти, поставлені для підприємств 

цукрової промисловості. Списки робітників і службовців заводів, їх прохання 

про виплату матеріальної допомоги. 

 

Правління товариства Корюківського цукрово- 

рафінадного заводу, м. Київ 

Фонд № Ф-1674, 3 оп., 393 спр., 1876–1919 рр. 

Списки пайовиків т-ва; доповіді та протоколи зібрань. Клопотання т-ва 

перед Полтавським губернським земельним комітетом щодо отримання 

кредиту. Закладні свідоцтва та зобов’язання, видані т-вом Київському 

відділенню Російського для зовнішньої торгівлі банку. Розрахунки вартості 

виробництва. Відомості виробництва Липовецького цукрового заводу, 
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доставки сировини. Акт про реквізицію цукру німецькими військами. 

Претензії, висловлені т-вом до земельно-ліквідаційних комісій. Відомості про 

урожай хліба та цукрових буряків у 1918 р. Листування з різними установами 

та підприємствами. Звіти т-ва. Баланс книги ощадної каси. Статистичні 

відомості щодо плантацій цукрових буряків. Інвентарні книги та копії 

касових книг економій. Особові рахунки правління т-ва. Звернення 

робітників і службовців до правління ощадної каси про виплату заощаджень і 

утримання. Списки робітників і службовців. 

 

Правління товариства Красилівського цукрового заводу, м. Київ 

Фонд № Ф-1675, 1 оп., 4 спр., 1883–1918 рр. 

Кошторис витрат на 1917–1918 рр. 

 

Правління товариства Краснопільського цукрового заводу, м. Київ 

Фонд № Ф-1676, 1 оп., 39 спр., 1898–1919 рр. 

Списки службовців правління т-ва та Київської контори 

Краснопільського цукрового заводу на виплату грошового утримання. 

 

Правління товариства Мезенівського цукрового заводу, м. Київ 

Фонд № Ф-1682, 2 оп., 43 спр., 1909–1918 рр. 

Протоколи загальних зібрань та списки пайовиків. Клопотання т-ва 

Мезенівського заводу до міністра торгівлі та промисловості УД щодо 

дозволу на збільшення основного капіталу т-ва, та надання права на випуск 

облігацій; дозвіл Мін-ва торгівлі та промисловості УД з цього питання. 

Відомості про виробництво цукру на Кашперівському та Мезенівському 

бурякоцукрових заводах, плантації цукрових буряків Артемівського, 

Кашперівського та Мезенівського заводів, орендні платежі Кашперівського 

заводу, заборгованість Мезенівського заводу, губернські, повітові та волосні 

повинності за орендовані землі. Акти акцизного контролера Артемівського 

цукрового заводу щодо видавання цукру військовим частинам, крадіжки 

цукру денікінськими військами, продажу цукру та надходження сировини. 

Список службовців Київської контори правління т-ва Мезенівського заводу і 

робітників Артемівського цукрового заводу на виплату грошового 

утримання. 

 

Саливінківський цукровий завод, с. Саливінки Васильківського 

повіту Київської губернії 

Фонд № Ф-1712, 1 оп., 57 спр., 1904–1919 рр. 

Книги: головні; касові; обліку цукру; особових рахунків. 
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Товариство Кисилівських бурякоцукрового та рафінадного 

заводів, м. Київ 

Фонд № Ф-1790, 1 оп., 31 спр., 1884–1918 рр. 

Відомості про собівартість виробленого цукру на Ярошівському 

цукровому заводі. Баланс. Особові рахунки правління. 

 

Бобровицький цукровий завод, с. Бобровиця Козелецького повіту 

Чернігівської губернії 

Фонд № Ф-2222, 1 оп., 10 спр., 1906–1919 рр. 

Балансова та звітна документація заводу. Головні книги. 

 

КАЗЕННІ ВИННІ СКЛАДИ КИЇВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО 

АКЦИЗНОГО УПРАВЛІННЯ, М. КИЇВ 

2 фонди, 5 оп., 507 спр., 1897–1919 рр. 

У фондах відклалися документи періодів УЦР, УД та Директорії УНР. 

Каталог. 

Документи фондів російською та українською мовами. 

 

1-й Київський казенний винний склад Київського губернського 

акцизного управління, м. Київ 

Фонд № Ф-1242, 3 оп., 370 спр., 1899–1919 рр. 

Циркуляри Державного контролю та Мін-ва фінансів УД, Мін-ва 

фінансів УНР періоду Директорії (за січень – березень 1919 р.). Витяг із 

журналу засідань РМ Гетьманату. Відомості про результати ревізії звітності 

казенних винних складів, наявність спирту та вина на складі та додатки до 

річного звіту за 1917 р. Фінансові звіти за листопад 1917 – січень 1918 рр. 

Списки працівників складу, продавців винних крамниць, власників льохів і 

винних магазинів. Відомості виплати заробітної плати співробітникам.  

 

2-й Київський казенний винний склад Київського губернського 

акцизного управління, м. Київ 

Фонд № Ф-238, 2 оп., 137 спр., 1897–1919 рр. 

Протоколи зборів і списки членів споживчого т-ва при 2-му Київському 

казенному винному складі (1918 р.). Фінансовий звіт за грудень 1918 р. 

Книга обліку продажу напоїв у казенних винних крамницях за 1918 р. 
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Розділ 7 

КООПЕРАТИВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 

КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА СПІЛКА СПОЖИВЧОЇ  

КООПЕРАЦІЇ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-1878, 2 оп., 780 спр., 1916–1928 рр. 

Київську губернську спілку споживчої кооперації засновано за підсумками 

2-го з’їзду представників споживчих т-в Київщини, який відбувся 2–5 грудня 

1908 р. Першим її керівником був обраний О.І. Гдешинський. У створенні 

спілки також брали активну участь В.М. Доманицький та Й.В. Юркевич. 

Спілка об’єднала 180 т-в Київської та окремі споживчі кооперативи 

Волинської, Подільської, Полтавської та Чернігівської губерній. У вересні 

1909 р. вона почала видавати часопис «Наша справа». Під час Української 

революції, 15–18 вересня 1917 р., сформовано ЦУКК, який забезпечував 

координацію роботи всієї української кооперації. Правління ЦУКК очолював 

Б.М. Мартос, а одним із членів правління був М.І. Туган-Барановський. Зі 

встановленням в Україні радянської влади функції центрального органу 

кооперації перебрала на себе Вукоопспілка, а низова мережа була 

підпорядкована губернським секціям споживчої кооперації. 

У фонді відклалися документи з історії українського кооперативного руху за 

1917–1919 рр. 

Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Постанови наради Центросоюзу. Положення про: Центросоюз, її 

торгівельно-промислову раду, інструкторський відділ. Схеми побудови 

споживчої кооперації. Статути ЦУКК, Київської біржової артілі «Слава», 

Хабнівського споживчого т-ва. 

Циркуляри ЦУКК. Директиви культурно-просвітнього та 

інструкторського відділів. Накази торгівельного відділу за 1918 р. 

Протоколи: загальних зборів правління та службовців спілки, представників 

споживчих т-в Київського р-ну; нарад співробітників промислового відділу 

та торгівельної колегії; засідань відділу нагляду та ревізійної комісії; з’їзду, 

наради та загальних зібрань представників продовольчих і кооперативних 

організацій Волинської, Чернігівської та інших губерній; засідання правління 

Хабнівського споживчого т-ва.  

Справи щодо реєстрації споживчих т-в. Плани та доповідні записки про 

роботу спілки. Документи щодо діяльності Одеської філії. Статистичні 

відомості про споживчі т-ва за 1918 р. Звіти про роботу транспортного та 

торгівельного відділів; кооперативу Дніпровського пароплавства, 

промислових підприємств. Зведений звіт щодо роботи промислових 
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підприємств за 1918 р. Торгівельні бюлетені. Відомості про торгівельні 

обороти, промислові пайові та вступні внески союзів. Головні книги спілки 

та промислових підприємств. Фінансові звіти спілки та її споживчих т-в. 

Баланс на 1 січня 1919 р. Акції Українбанку, передані Дніпросоюзу у 1918 р. 

Листування з ЦУКК, споживчими т-вами, біржовою артіллю «Слава», 

промисловими підприємствами щодо організаційних і виробничих питань. 

Списки: співробітників спілки та промислових підприємств, службовців 

крамниць, кооперативних відділів і т-в України. Вимогові відомості виплати 

грошового утримання службовцям. Посвідчення, анкети, довідки, заяви, 

особові справи співробітників. Особові картки робітників і службовців 

Дніпросоюзу. Проект штатного розпису торгівельного відділу. 

 

ДНІПРОВСЬКА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-3520, 2 оп., 12 спр., 1917–1920 рр. 

Дніпросоюз – об’єднання споживчих кооперативів. Створений у 1917 р. в 

м. Києві.  Наприкінці 1918 р. до його складу входило до 8 тис. кооперативів і 

близько 80 повітових та окружних союзів. Дніпросоюз мав такі відділи: 

торгівельний, ревізійно-інструкторський, статистично-економічний, 

культурно-освітній (в тому числі музично-хорова секція), юридичний, 

асекураційний. У різних регіонах України існували філії установи. 

Найбільшою була філія в м. Одеса. З 1919 р. діяла філія в м. Станіславові 

(нині – Івано-Франківськ). Дніпросоюз постачав галантерейні, текстильні та 

інші товари, заснував кілька фабрик і друкарню, організував видання 

журналу «Кооперативна зоря» та низки україномовних книг, зокрема 

підручників; відкрив бібліотеки, читальні, театральні гуртки, кооперативну 

школу. Спілка була репрезентантом української кооперації в Міжнародному 

кооперативному альянсі, мала представництво у м. Відень. Там же упродовж 

1919–1921 рр. діяло видавництво Дніпросоюзу. У 1920 р. Дніпросоюз 

ліквідовано органами радянської влади. Замість нього у м. Харкові було 

створено Всеукраїнську професійну раду.  

У фонді відклалися документи з історії українського кооперативного руху за 

1917–1919 рр. 

Документи надійшли на зберігання від ЦДІА УРСР (м. Київ) 10.12.1959 р. 

Каталог. 

Документи фонду українською та російською мовами. 

Статути, протоколи засідань та звіти районних спілок кооперативних т-

в Київської губернії. Фінансовий звіт за травень – грудень 1917 р. Загальні 

баланси Дніпросоюзу. Баланси, звіти та відомості про стан рахунків 

районних спілок кооперативних т-в Катеринославської, Подільської, 

Полтавської, Чернігівської губерній. Баланси, відомості про операції та 

надходження товарів. Особові картки співробітників Центральної спілки 

Півночі Лівобережної України та Білорусі. Списки членів районних спілок 

Катеринославської губернії.  
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КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО УКРАЇНСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СОЮЗУ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-514, 1 оп., 501 спр., 1918–1922 рр. 

Централ засновано у м. Києві в січні 1918 р. з метою об’єднання 

сільськогосподарських т-в і кооперативів, налагодження для них постачання 

знарядь, машин тощо, організованого збуту сільськогосподарської продукції, 

ініціювання створення спілки для спільного обробітку землі. Попередником 

Централу було створене 1915 р. Київське Центральне сільськогосподарське 

т-во на чолі з головою П. Пожарським, заступником В. Ковалем і членом 

керівництва Т. Добрянським. До обраного на з’їзді 29 серпня – 1 вересня 

1918 р. керівництва входили: В. Коваль (голова), К. Шеметів, 

Н. Філіповський. М. Шаповал, О. Мицюк (члени), В. Доманицький 

(секретар), К. Мацієвич (голова Ради). На 1 липня 1919 р. у Централі було 

об'єднано 41 кооперативний союз і 728 кооперативних т-в. У 1920 р. 

радянська влада ліквідувала усі види української незалежної кооперації. 

У 1922 р. замість ліквідованого Централу було утворено контрольоване 

урядом УСРР об’єднання сільськогосподарської кооперації «Сільський 

господар». 

У фонді відклалися документи з історії українського кооперативного руху за 

1917–1919 рр. 

Каталог. 

Документи фонду українською та російською мовами. 

Витяги з протоколів засідань правління. Протоколи засідань 

кооперативно-фінансового комітету за лютий – березень 19120 р. Копія 

договору з Українбанком від 20 лютого 1919 р. на об’єднання операцій із 

закупівлі та розподілу сільськогосподарських машин. Касова книга. Зразки 

підписів відповідальних осіб Централу. Проект штатного розпису. Списки, 

анкети, посвідчення, заяви, співробітників та інші документи щодо особового 

складу. Особові справи співробітників (зокрема, відомих учених і 

громадських діячів М.Ф. Біляшівського, В.Ф. Вовка, Й.Ю. Гермайзе, 

О.С. Грушевського, В.М. Доманицького, С.М. Драгоманова та ін.). Відомості 

виплати заробітної плати. 

 

КИЇВСЬКА СПІЛКА КРЕДИТНИХ КООПЕРАТИВІВ  

(СОЮЗБАНК), М. КИЇВ 

Фонд № Р-3597, 2 оп., 33 спр., 1917–1923 рр. 

Київська спілка установ дрібного кредиту – перша українська кредитна 

спілка. Створена у 1905 р.; але лише у 1907 р. влада дала дозвіл на існування 

Союзбанку. За період 1907–1911 рр. було перереєстровано статут спілки та 

отримано дозвіл на здійснення банківських операцій. Упродовж цього часу 

правління Союзбанку розміщувалося у с. Дзендзелівка Маньківської волості 

Уманського повіту Київської губернії (нині село у Маньківському р-ні 

Черкаської області). У 1911 р. реорганізований Союзбанк розпочав свою 
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роботу. Він став фінансовим осередком не лише Київщини, а й усієї 

Наддніпрянської України, здійснюючи кредитні та торговельно-

посередницькі операції. Установа також організовувала промислові 

підприємства, скликала кооперативні наради, провадила видавничу 

діяльність. Становлення національної системи кредитної кооперації припало 

на 1917–1918 рр. У вересні 1917 р. було засновано Українбанк зі статутним 

фондом 1 млн крб. Його правління очолив Х.А. Барановський. У 1918 р. 

існувало вже 43 кредитні спілки. Мережа кредитної кооперації була 

триступеневою: окремі т-ва – спілки кредитних т-в – центральна спілка. 

Після остаточного встановлення в Україні радянської влади РНК УСРР своїм 

декретом «Про об’єднання всіх видів кооперативних організацій» від 

10 серпня 1920 р. ліквідувала систему кредитної кооперації, а існуючі на той 

час кредитні т-ва та спілки підпорядковувалися споживчим т-вам. 18 грудня 

1920 р. припинили існування Українбанк та т-ва приватного кредиту. 

У фонді відклалися документи з історії українського кооперативного руху за 

1917–1919 рр. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Протоколи загальних зборів членів Бенедівського кредитного т-ва 

(Бердичівський повіт) та ревізійної комісії; матеріали до протоколів. Справа 

про реєстрацію Світильнянського кредитного  т-ва. Фінансові звіти Київської 

позичково-ощадної каси, Вище-Верещанського кредитного т-ва. Акти ревізії 

роботи Немиринецької, Стечанської, Цибулівської майстерень та матеріали 

до них. Листування з польським комендантом м. Києва про лісорозробки 

(1920  р.). Заяви установ і громадян щодо відкриття поточних рахунків. 

Списки та особові картки співробітників. Анкети та посвідчення працівників 

ремонтних майстерень. Відомості виплати заробітної плати співробітникам. 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА КРЕДИТНИХ І ПОЗИЧКОВО- 

ОЩАДНИХ ТОВАРИСТВ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-4186, 1 оп., 3 спр., 1917–1918 рр. 

Перші на українських землях спілки кредитних і позичково-ощадних т-в 

виникли на початку ХХ ст. Головні завдання цих організацій: уніфікація 

умов кредитування населення і ведення інших операцій у межах їх 

повноважень, здійснення спільних закупівель та продажу необхідного для 

членів т-в сільськогосподарського реманенту, машин, інших товарів, 

ревізування фінансової діяльності т-в, які входили до спілки тощо. Дат 

створення та ліквідації Київської обласної спілки кредитних і позичково-

ощадних т-в за документами фонду встановити не вдалося. Діяльність спілки 

простежується за 1917–1918 рр. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Місячні та річні звіти Дашівського, Краснянського, Ставицького та 

інших позичково-ощадних т-в. Список членів правління та ревізійної комісії 
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Дашівського позичково-ощадного т-ва. Опитувальник щодо діяльності 

Корсунського позичково-ощадного т-ва. 

 

КИЇВСЬКЕ РЕМІСНИЧЕ ТОВАРИСТВО  

ВЗАЄМНОГО КРЕДИТУ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1303, 1 оп., 6 спр., 1917–1919 рр. 

Документи фонду українською та російською мовами. 

Протоколи засідань приймально-облікової комісії т-ва. Списки членів 

правління та т-ва. Заяви різних осіб про вступ до т-ва. Особові рахунки 

членів. 

 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ВЗАЄМНОГО КРЕДИТУ, 

М. ПЕРЕЯСЛАВ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПОВІТУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ГУБЕРНІЇ 

Фонд № Ф-1313, 1 оп., 12 спр., 1909–1919 рр. 

У фонді відклалися документи з історії українського кооперативного руху за 

1917–1919 рр. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Протоколи засідань правління. Доповідна записка службовців про 

збільшення заробітної плати. 
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Розділ 8 

ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВОМ 

 

 

УПРАВЛІННЯ ОСОБЛИВОУПОВНОВАЖЕНОГО З 

ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТА КИЄВА 

МІНІСТЕРСТВА ПРОДОВОЛЬСТВА, М. КИЇВ 

Фонд № Р-1516, 2 оп., 44 спр., 1918–1919 рр. 

Заново сформований за П.П. Скоропадського апарат Мін-ва продовольства 

розгорнув закупівельну мережу у всіх українських губерніях. Для 

налагодження більш ефективних закупівель та розподілу продовольства було 

призначено низку Особливоуповноважених, зокрема по закупівлі худоби, 

незернового фуражу та продовольчого забезпечення деяких міст. Особливу 

увагу Мін-во приділяло продовольчому забезпеченню столиці Гетьманату – 

м. Києва. Вже 3 червня 1918 р. перший міністр продовольства УД 

Ю.Ю. Соколовський видав спеціальний наказ, яким призначався тимчасово 

уповноважений міністра «щодо постачання хлібом і розподілу його між 

населенням». Його ключове завдання – керівництво роботою усіх 

продовольчих органів міста. На цю посаду було призначено А. Засенка. 

Йому підпорядковувалася Київська міська продовольча управа. Ін-т 

Особливоуповноваженого з продовольчого забезпечення м. Києва існував і в 

період Директорії УНР. 

Документи фонду українською та російською мовами. 

Постанови, циркуляри, накази, розпорядження, протоколи засідань 

Управління Особливоуповноваженого з продовольчого забезпечення 

м. Києва, Мін-в продовольства УД та УНР періоду Директорії щодо основної 

діяльності, цін на продукти (1918 – лютий 1919 рр.). Положення про 

інспекцію управління та створення контрольного відділу. Протоколи засідань 

комісій управління та урядових. План роботи інспекції. Акти передавання 

каси Управління міській комісії.  

Доповідна записка про забезпечення продовольством м. Києва у 1918 р. 

Доповіді головного контролера Управління, завідувачів відділу розподілу 

продовольства і м’ясного підвідділу. Штатний розпис, списки, посвідчення і 

заяви співробітників управління та його відділів. Списки працівників 

Центрального управління Мін-ва продовольства, членів 1-ї Київської спілки 

роздрібних, бакалійно-молочарних та інших продавців. Списки службовців 

мін-в та установ, працівників підприємств на отримання промислових 

товарів. Відомості виплати заробітної плати працівникам відділу інспекції 

управління. Документи щодо передавання справ управління при його 

ліквідації.  
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КИЇВСЬКА КОНТОРА УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ХЛІБНОГО 

БЮРО, М. КИЇВ 

Фонд № Р-236, 1 оп., 223 спр., 1918–1919 рр. 

Українське Державне Хлібне бюро – виконавчий орган, створений на 

початку квітня 1918 р. відповідно до постанови РНМ УЦР для розв'язання 

проблем постачання зерна та іншого продовольства державі. Бюро розпочало 

роботу за часів Гетьманату, підпорядковувалося Мін-ву продовольчих справ 

УД. Його вищим органом були загальні збори представників біржових т-в і 

кооперативів України, на яких обирали раду та правління бюро. До складу 

ради входили також представники уряду, Українбанку, Центрального 

сільськогосподарського т-ва та Дніпросоюзу. До правління, окрім членів, 

обраних загальними зборами, входив призначений Мін-вом продовольчих 

справ урядовець, який мав значні повноваження. Правління діяло як 

комерційне підприємство. Члени ради здійснювали нагляд за роботою 

правління і ревізували її. Бюро поділялося на хліботоргівельну та 

мірошницьку апаратні секції. Місцевими органами установи були 

губернські, повітові та волосні контори. Поступово бюро перетворилося з 

громадської структури на державну організацію. Як юридичній особі йому 

надавалося виключне право на збирання й заготівлю зерна, його зберігання 

та перевезення залізницями, водними й ґрунтовими шляхами, реквізицію 

хліба у селян, торгівельних і промислових закладів, складів, магазинів тощо 

(розмір винагороди співробітників бюро залежав від кількості заготовленого 

зерна). За порушення статуту бюро було визначено систему покарань і 

штрафів. Обрані на місцях за часів УЦР губернські, повітові, міські та 

волосні продкомітети ліквідували, а їхні функції перейшли до губернських, 

повітових, волосних уповноважених і контрагентів з заготівель, яких 

підпорядковано Особливоуповноваженому міністра продовольчих справ. 

Діяльність Київської контори, як і самого бюро, була припинена після 

повалення Гетьманату та приходу до влади Директорії УНР у грудні 1918 р. 

Каталог. 

Документи українською, німецькою та російською мовами. 

Постанова РНМ УНР щодо затвердження положення про Українське 

Державне Хлібне бюро. Циркуляри, інструкції Мін-ва продовольства УД, 

правлінь хлібного бюро та його Київської контори. Накази міністра 

продовольчих справ, управляючого Київської контори, представника Мін-ва 

продовольства по Звенигородсько-Шполянському агентству. Статут 

Київської контори Українського Державного Хлібного бюро; положення про 

відділи останнього; посадові інструкції. Протоколи нарад представників 

відділів хлібного бюро, з’їздів представників Мін-ва продовольства при 

агентствах Київської контори хлібного бюро та мельників Київської губернії. 

Протоколи засідань правлінь хлібного бюро та його Київської контори, 

Управління продовольчого постачання. Протокол засідання Київської комісії 

постачання про приймання всього діловодства Київської контори та 

призначення голів повітових комісій постачання за січень 1919 р. Стислі 

відомості щодо питань, які розглядалися на засіданнях правління бюро. 
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Предметний та абетковий покажчики до протоколів та зведення про роботу 

відділів бюро. Листування з Головним господарським управлінням австро-

угорських і німецьких військ щодо постачання продовольства. Відомості про 

заготівлю та відвантаження хлібних запасів для м. Києва. Списки 

маслозаводів Черкаського і Чигиринського повітів. Посвідчення 

співробітників і голів губернських та повітових земельних комісій і контор в 

Україні. Довідки та посвідчення співробітників комісійних контор. Штатні 

розписи, списки, посвідчення, особові справи співробітників Київської 

контори Українського Державного Хлібного бюро (за алфавітом прізвищ). 

Акти приймання – передавання справ та майна бюро (1918 р.). 

 

КИЇВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ, ПОВІТОВІ ТА ВОЛОСНІ 

ПРОДОВОЛЬЧІ КОМІТЕТИ ТА ІХНІ УПРАВИ 

19 фондів, 22 оп., 1370 спр., 1917–1919 рр. 

Продкомітети (губернські, повітові, міські, волосні) та їхні управи виникли в 

ході Лютневої революції 1917 р. Їхніми функціями були: боротьба зі 

спекуляцією та монополією хлібної торгівлі, забезпечення армії та населення 

продовольством в умовах війни. 12 квітня (30 березня) 1917 р. продкомітети 

були законодавчо закріплені у складі Мін-ва землеробства ТУ, а зі 

створенням у травні 1917 р. Мін-ва продовольства стали його органами на 

місцях. Вони володіли відомостями про кількість населення, валовий збір 

продукції, її запаси та споживання, регулювали цін на хліб і фураж; 

контролювали заготівлю, транспортування та розподіл продовольства. 

Виконавчі органи продкомітетів – управи – обиралися на загальних зборах 

членів комітету. Голови продкомітетів та їхні заступники (товариші) були 

одночасно головами та заступниками голів продуправ. Члени управ 

обиралися як зі складу продкомітету, так і з-поміж інших осіб. Безпосереднє 

керівництво та контроль за роботою повітових продкомітетів та управ 

здійснювали Київський губернський продкомітет та його управа. У свою 

чергу, повітовий продкомітет і управа координували діяльність міських і 

мережі волосних продкомітетів та управ на території повіту.  

В Україні місцеві продкомітети та управи продовжували діяти у період УНР 

в руслі політики, яку проводили українські національні уряди революційної 

доби. У ці роки вони були складовою в системі Секретарства (а згодом – 

Мін-ва) продовольчих справ. У 1918 р., за Гетьманату, Київський 

губернський продкомітет передав функції закупівлі хліба Київській конторі 

Українського Державного Хлібного бюро при Мін-ві продовольства УД. 

Продкомітети та їхні управи були ліквідовані в середині 1919 р. 

Каталог. 

Документи фондів українською та російською мовами. 
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Київський губернський продовольчий комітет, м. Київ 

Фонд № Ф-1777, 4 оп., 1269 спр., 1916–1919 рр.  

Законопроект про передачу продовольчих органів у підпорядкування 

органів місцевого самоуправління. Постанови, розпорядження, накази, 

циркуляри, бюлетені ТУ та його Мін-в продовольства та землеробства, Мін-в 

продовольчих справ УНР доби УЦР та УД, Київського губернського 

продкомітету та його управи. Інструкція про відправлення продукції для 

Центральних держав (1918 р.). Відозва Головнокомандувача Південно-

Західного фронту щодо здачі продуктів на потреби армії.  

Положення та протокол засідання делегатів при Генеральному 

секретарстві УЦР з продовольчих справ. Положення та інструкції про місцеві 

продовольчі органи (фронтові дорадчі продовольчі бюро, постачання 

населення м. Києва м’ясом). Правила та постанови щодо порядку утримання 

військовополонених. 

Протоколи: засідань Київського губернського продкомітету та його 

управи, повітових і волосних продкомітетів і продуправ, виїзних ревізійних 

та ліквідаційної комісій, Київського губернського комітету з палива; зборів 

жителів Будаївської волості щодо виборів сільських продкомісій.  

Доповіді і звіти про роботу повітових, волосних продкомітетів, 

утворення Черкаського міського продкомітету. Плани заготівель та реалізації 

хліба, фуражу тощо. Статистичні відомості щодо: кількості населення 

Київської губернії;, валового збору та споживання сільськогосподарської 

продукції за 1917 р. Бюлетені та таблиці цін на продовольство. Відомості, 

акти та інші документи щодо ревізії запасів цукру та хліба, заготівлі худоби 

для армії, сала та м’яса, цін на продовольчі товари у Київській губернії.  

Списки сільськогосподарських і споживчих спілок, кооперативних т-в, 

службовців та робітників установ м. Києва, учнів, студентів і викладачів 

навчальних закладів на отримання одягу, власників магазинів м. Києва. 

Паспорти млинів повітів Київської губернії, кондитерських підприємств 

м. Києва. Заяви та посвідки киян і жителів губернії на право ввезення та 

вивезення продукції. Посвідчення військовополонених. Справи за 

звинуваченнями громадян у продажу хліба, сала та м’яса за завищеними 

цінами, підробленні карток на хліб, цукор та ін. 

Листування з: ТУ, його Мін-вами продовольства та землеробства,  

Секретарством (Мін-вом) продовольчих справ і Мін-вом землеробства УНР 

періоду УЦР, повітовими продустановами з питань постачання населення 

продовольством, заготівлі дров і лісових матеріалів, врегулювання цін, 

звільнення приміщень для розквартирування німецьких військ, використання 

праці військовополонених на сільськогосподарських роботах та ін.; УЦР 

щодо скликання Всеукраїнського з’їзду з продовольчих справ; Генеральним 

секретаріатом УЦР щодо врегулювання цін на продтовари та ін. Листування 

з Київським губернським земельним комітетом про боротьбу із захопленням 

селянами поміщицьких земель; командуванням КВО щодо відрядження 

фахівців для роботи у продорганах. 
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Списки, посвідчення, довідки, рапорти, особові справи членів і 

співробітників губернської та повітових продуправ та їхніх окремих відділів 

(зокрема, відомого діяча періоду Української революції, Київського 

губернського комісара Директорії УНР З.Г. Моргуліса). Заяви про прийняття 

на роботу. Вимогові відомості виплати заробітної плати. 

 

Повітові продуправи Київської губернії 

Васильківська, м. Васильків, фонд № Ф-1776, 1 оп., 7 спр., 1917–1918 рр. 

Київська, м. Київ, фонд № Ф-1772, 1 оп., 13 спр., 1917–1919 рр. 

Сквирська, м. Сквира, фонд № Ф-1784, 1 оп., 6 спр., 1917–1918 рр. 

Таращанська, м-ко Тараща, фонд № Ф-1773, 1 оп., 16 спр., 1917–1919 рр. 

 

Волосні продкомітети та продуправи Київської губернії 

Багвянський, с. Багва, фонд № Ф-1775, 1 оп., 1 спр., 1917 р. 

Бишівська, м-ко Бишів, фонд № Ф-1760, 1 оп., 1 спр., 1917 р. 

Будаївська, с. Будаївка, фонд № Ф-1759, 1 оп., 2 спр., 1917 р. 

Горностайпільська, м-ко Горностайпіль, фонд № Ф-1750, 1 оп., 3 спр., 1917–

1918 рр. 

Димерська, м-ко Димер, фонд № Ф-1761, 1 оп., 9 спр., 1917 р. 

Красятицький, с. Красятичі, фонд № Ф-1752, 1 оп., 3 спр., 1917–1918 рр. 

Макарівська, м-ко Макарів, фонд № Ф-1751, 1 оп., 3 спр., 1917–1918 рр. 

Новошепелицька, с. Нові Шепеличі, фонд № Ф-1753, 1 оп., 2 спр., 1917–

1918 рр. 

Обухівська, м-ко Обухів, фонд № Ф-1756, 1 оп., 1 спр., 1917 р. 

Ржищівська, м-ко Ржищів, фонд № Ф-1779, 1 оп., 4 спр., 1917 р. 

Трипільська, м-ко Трипілля, фонд № Ф-1769, 1 оп., 3 спр., 1917 р. 

Хабнівська, м-ко Хабне, фонд № Ф-1754, 1 оп., 1 спр., 1917 р. 

Чорнобильська, м. Чорнобиль, фонд № Ф-1733, 1 оп., 23 спр., 1917–1919 рр. 

 

ГОЛОВНИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ КОМІТЕТ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ 

ЗАЛІЗНИЦІ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-294, 2 оп., 791 спр., 1916–1928 рр. 

Комітет створено у 1916 р. За доби Української революції він неодноразово 

зазнавав реорганізації (у період УЦР, березень 1918 р.; під час денікінщини, 

серпень 1919 р., у ході спільної українсько-польської військової кампанії та 

визволення від більшовиків м. Києва, травень 1920 р.). Вищим органом 

управління Комітету була Головна продколегія, яка складалася з 7 осіб та 

підпорядковувалася Головній ревізійній комісії та продз’їзду. До функцій 

установи належали постачання продовольства для робітників і службовців 

ПЗЗ, організація підсобних господарств, заготівля, зберігання і розподіл 

продовольства. Після встановлення радянської влади Комітет було 

підпорядковано ревкому ПЗЗ (1919 р.), а згодом, того ж року – Наркомату 

продовольства УСРР. У 1922 р. він був ліквідований, натомість створено 

Транспортне споживче т-во залізниць, що будуються. 
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У фонді відклалися документи періодів УЦР, Гетьманату та Директорії УНР. 

Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Положення та інструкції про продкомітети на залізницях відомств 

українських національних урядів за 1917–1919 рр. Циркуляри та інструкції: 

Київського губернського продкомітету і його управи щодо постачання 

продовольства; Головної ревізійної комісії та Головпродкому про скликання 

продовольчого з’їзду та ін. Циркулярні розпорядження Головпродкому 

районним продкомітетам. Витяги з постанов Головпродкому щодо 

організації курсів української мови для робітників і службовців. Протоколи 

засідань: Київської губернської продуправи (за квітень 1917 – березень 

1918 рр.) та її відділу з продовольчого забезпечення населення Київської 

губернії; Головпродкому, ревізійної комісії, розпорядчого комітету, 

продз’їздів робітників і службовців ПЗЗ. Протоколи загальних зборів 

місцевих комітетів, станційних виборчих комісій з виборів до місцевих 

продкомітетів та ревізійної комісії. Список старшин і караульних Київської 

районної Державної варти на отримання продовольчих книжок. Журнальні 

постанови Ради управління Правобережними залізницями. Доповідь 

Київської губернської продуправи про постачання продуктів населенню 

Київщини. Відомості щодо забезпечення жителів Київської губернії 

продовольством; звіти та матеріали до них; відпускні ціни на продтовари. 

Листування з: німецьким військовим командуванням про постачання 

залізничників провізією; Українським Державним Хлібним бюро щодо 

реєстрації хлібних вантажів, перевезення хліба залізницею та ін.; ревізійною 

комісією періоду Директорії УНР про виділення приміщень для 

Головпродкому; комісаром Директорії УНР при Управлінні ПЗЗ про 

передачу Головпродкомові залишеного австро-угорськими та німецькими 

військами вантажу; Управлінням залізниць Галичини щодо відправлення 

продуктів. Телеграми про наявність вантажів, призначених для відправлення 

до Німеччини та Австро-Угорщини. 

Баланс рахунків головної книги Головпродкому, інші відомості про 

стан рахунків. Списки, посвідчення робітників і службовців Головпродкому, 

ревізійної комісії, продкомітетів залізничних установ і станцій ПЗЗ. Штатний 

розпис, відомості виплати заробітної плати. Заяви осіб про прийняття на 

роботу у Головпродком. Норми видачі продуктів співробітникам ПЗЗ.  
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Розділ 9 

ОРГАНИ ЗЕМЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

 

КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА КРЕСЛЯРНЯ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-35, 16 оп., 6254 спр., 1798–1919 рр.  

Київську губернську креслярню при Київському губернському управлінні 

створено у 1782 р. відповідно до «Постанови про управління губерніями» від 

1775 р. Очолював креслярню губернський землемір, який керував діяльністю 

повітових землемірів. До функцій креслярні входили здійснення обмірів, 

топографічних зйомок місцевостей, межування земель, укладання креслень, 

планів і карт повітів і окремих землеволодінь. Установа продовжувала діяти 

в період Української революції. Ліквідована згідно з Положенням РНК УСРР 

«Про організацію земельно-технічних підвідділів у губернських земельних 

відділах» від 6 травня 1919 р. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР і Гетьманату. 

ТФП. Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Циркуляри: Генерального секретаріату УНР про переведення 

землемірів у підпорядкування земельних комітетів і виділення кредиту на 

утримання землемірної частини у 1918 р.; Мін-ва земельних справ УНР щодо 

збільшення землемірного складу земельних комітетів; межового відділу Мін-

ва землеробства УД про кошти на утримання землемірів та ін. Справа щодо 

вступу в управління Київською губернією голови Київської губернської 

земської управи М.А. Суковкіна. Лист начальника Штабу КВО про 

відрядження землеміра Київської губернської креслярні у складі комісії з 

розширення Київського артилерійського полігону. 

Справи про створення земельних комітетів, розмежування (розверстку) 

земель на ділянки в різних повітах Київської губернії, надання відомостей 

про кількість землемірних техніків та їх передання в розпорядження голови 

Київського губернського продкомітету і Київського відділення Державного 

земельного банку, надання до Деп-ту державного земельного майна та 

Управління межовою частиною відомостей про вояків – землемірних чинів 

землевпорядних комісій Київської губернії, загиблих, поранених і зниклих 

безвісті у ході Першої світової війни та тих, що відзначилися на фронті, 

кошти, що надійшли до Київського губернського казначейства на депозит 

Київської губернської креслярні; чисельність землемірного складу земельних 

комітетів Київської губернії на 5 квітня 1918 р., видачу добових і грошової 
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винагороди службовцям, пенсії родині колишнього Київського губернського 

землеміра. 

Загальне листування по землемірній частині. Запрошення Київського 

губернського землеміра на засідання до Київського губернського земельного 

комітету. План землевпорядних робіт (1918 р.). Фінансові звіти землемірів за 

1917–1918 рр. Клопотання громадян про надання посад землемірів. Особові 

справи землемірів (червень – липень 1918 р.). Вимогові відомості виплати 

утримання службовцям та інші фінансові документи щодо особового складу. 

 

КИЇВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ЛІСООХОРОННИЙ КОМІТЕТ, 

М. КИЇВ 

Фонд № Ф-717, 4 оп., 1981 спр., 1888–1919 рр.  

Установу засновано 19 липня 1888 р. відповідно до «Положення про 

збереження лісів» від 4 квітня 1888 р. Губернський комітет затверджував 

плани ведення лісового господарства та експлуатації лісових дач, визначав 

недоторканість лісових ділянок, захищав від знищення і сприяв збільшенню 

кількості лісів, які належали державній скарбниці, установам, товариствам і 

поміщикам. На ліси, що належали селянам, Положення не поширювалось, за 

винятком тих, що були визнані захисними. До складу комітету входили 

губернатор, губернський предводитель дворянства, голова окружного суду, 

голови губернської та повітових земельних управ та інші чиновники. 

Головою комітету був губернатор. Установа підпорядковувалася 

безпосередньо лісовому деп-ту при Мін-ві державного майна Російської 

імперії. Вона продовжувала діяти у періоди УЦР, Гетьманату 

П.П. Скоропадського та Директорії УНР. Ліквідовано комітет декретом 

Всеукраїнського ревкому УСРР «Про землю» від 5 лютого 1920 р. 

Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Циркуляри Київського губернського лісоохоронного комітету та 

лісового відділу Київської губернської продуправи. Справи про самовільну 

вирубку лісу, затвердження планів господарської розробки лісових дач, які 

належать окремим землевласникам і промисловим підприємства, дозволи та 

відмови на вирубку лісу. Прохання землевласника Котовича, складене 

1918 р., про дозвіл на вирубку лісу з метою відновлення господарських 

приміщень, зруйнованих селянами під час аграрних заворушень 1917 р.  

Листування з Києво-Подільським управлінням землеробства і 

державного майна про відведення земель для службовців залізниці (листопад 

1918 р.), статистичним відділом Мін-ва землеробства Директорії УНР, 

Києво-Подільським управлінням землеробства і державного майна, 

Київським губернським земельним управлінням про націоналізацію лісів 

(січень – квітень 1919 р.). 
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КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ЗЕМЛЕВПОРЯДНА КОМІСІЯ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-868, 2 оп., 87 спр., 1910–1917 рр.  

Установу створено відповідно до указу за російського імператора Миколи ІІ 

«Про створення губернських і повітових землевпорядних комісій та про 

ліквідацію комітету з земельних справ» від 4 березня 1906 р. в усіх губерніях 

і повітах Російської імперії для проведення аграрної реформи. До кожної 

губернської комісії входило 8 членів на чолі з губернатором. Шістьох із них 

обирали губернські земські збори, причому троє з обраних мали бути 

селянами. До повітових комісій входило по 6 членів, троє з яких обиралися 

повітовим земством і троє – від селян за жеребкуванням. Важливим 

обов'язком повітових комісій було задоволення потреб селян, пов'язаних із 

виходом на відруби та хутори, а також сприяння Селянському поземельному 

банкові в його операціях. Також комісії мали опікуватися проблемами 

переселення селян на вільні землі й орендування ними земель на пільгових 

умовах, допомагати сільським т-вам у впровадженні більш досконалих 

методів землекористування, сприяти мирному розмежуванню черезсмужжя 

та земель загального користування, розподіляти великі сільські т-ва на більш 

дрібні господарські одиниці, бути посередником при розмежуванні земель 

селян і землевласників. Упродовж 1906–1909 рр. було створено 

38 губернських та 411 повітових землевпорядних комісій. Відповідно до 

«Закону про землевпорядкування» від 29 травня 1911 р. (діяв до 1917 р.) 

землевпорядні комісії отримали право без дозволу общини виділяти селянам 

в приватну власність належну кожному з них частину общинної землі. 

Київська губернська землевпорядна комісія продовжувала діяти у період 

УЦР. Ліквідована в листопаді 1917 р. Її повноваження передано Київському 

губернському земельному комітету. 

У фонді відклалися документи періоду УЦР. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Справи про затвердження проекту розверстання земель 

Містечківського т-ва Радомисльського повіту, розмежування на ділянки 

Ольшанецького маєтку поблизу с. Луб’янка Васильківського повіту, надання 

в оренду земель виселених німецьких колоністів у Радомисльському повіті та 

інші документи щодо землевпорядкування у Київській губернії упродовж 

весни – осені 1917 р. 

 

ЗЕМЕЛЬНІ УПРАВИ 

2 фонди, 2 оп., 29 спр., 1917–1920 рр. 

Земельні управи створено відповідно до постанови ТУ «Про заснування 

земельних комітетів» від 21 квітня 1917 р. Ці установи здійснювали розгляд і 

вирішення земельних спорів між селянами та землевласниками, 

попередження самозахоплення земель, контроль за своєчасним проведенням 

посівної кампанії та жнив. Встановлювали орендні ціни на землю. 

Ліквідовані у 1919 р. радянською владою. 
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У фонді відклалися документи періоду УЦР. 

Документи фондів російською та українською мовами. 

 

Київська губернська земельна управа, м. Київ 

Фонд № Ф-1793, 1 оп., 27 спр., 1917 р. 

Справи щодо видачі документів на землекористування (з метою 

обробітку та будівництва). Списки колишніх власників земель 

Васильківського, Корсунського, Малинського, Сквирського, Таращанського, 

Уманського, Чигиринського повітів Київської губернії. 

 

Димерська волосна земельна управа, м-ко Димер Київського повіту 

Київської губернії 

Фонд № Ф-1765, 1 оп., 2 спр., 1917–1920 рр. 

Постанови Київського повітового земельного комітету. Протоколи 

зборів жителів сіл волості. Відомості про оцінку майна селян. 

 

КИЇВСЬКИЙ ПОВІТОВИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КОМІТЕТ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-221, 1 оп., 1 спр., 1918 р. 

Земельні комітети почали створюватися в Україні у травні – червні 1917 р. з 

метою підготовки аграрної реформи. Восени вже існувало 9 губернських, 94 

повітових і 1528 волосних земельних комітетів. Законодавче закріплення ін.-

ту земельних комітетів відбулося відповідно до Закону про землю УЦР від 

31 січня 1918 р. Його основні положення відповідали вимогам 

Всеукраїнського селянського з'їзду 1917 р. та Універсалів УЦР щодо 

власності на землю, води, ліси й надра. До скликання Українських 

Установчих зборів загальне управління цими природними багатствами взяла 

на себе УЦР. Волосні, повітові та губернські земельні комітети 

розпоряджалися землями на місцях (на селі цю функцію виконували сільські 

громади). Їхніми головними завданнями були забезпечення громадянам 

права на користування землею, охорона природних ресурсів від виснаження, 

вжиття заходів щодо їх нагромадження. Земельні комітети припинили 

роботу з приходом до влади П.П. Скоропадського. Відповідно до «Грамоти 

до всього українського народу» від 29 квітня 1918 р. їх було розпущено. 

Документи фонду українською мовою. 

Протоколи засідань комітету. Акти перевірки роботи колишнього 

Старопетрівського волосного земельного комітету від 17 серпня 1918 р. 
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ЗЕМЕЛЬНІ ТА ЗЕМЕЛЬНО-ЛІКВІДАЦІЙНІ КОМІСІЇ 

2 фонди, 2 оп., 24 спр., 1918 р. 

Земельні та земельно-ліквідаційні комісії в УД 1918 р. – державні органи, які 

займалися питаннями землеволодіння та землекористування, купівлі- 

продажу землі, тимчасового управління сільськими маєтками. Ці установи 

створено на базі земельних комітетів часів УЦР для реалізації земельних 

реформ П.П. Скоропадського. Питаннями реформи відало Мін-во земельних 

справ УД, а на місцях – регіональні управління хліборобства та державних 

маєтностей. Особливі комісії вирішували питання щодо права на врожай 

1918 р. із земель колишніх землевласників відповідно до спеціального 

закону, ухваленого 27 травня 1918 р. Окремо функціонували губернські та 

повітові земельні й земельно-ліквідаційні комісії. У компетенцію створених 

РМ УД тимчасових повітових та губернських земельно-ліквідаційних 

комісій входили розгляд справ про поновлення порушених прав володіння й 

користування землею, повернення відібраних після Лютневої революції 
підприємств, рибних ловів, знарядь та рухомого майна, відшкодування 

збитків і сплата винагороди за користування майном та маєтностями, 

розрахунки за посіви на чужих землях без дозволу власників чи орендарів. 

До цих комісій були передані всі справи, майно, кошти колишніх земельних 

комітетів, земельних відділів рад робітничих, селянських і солдатських 

депутатів та інших організацій, що виникли від весни 1917 р. й видавали 

розпорядження про землю. При виявленні зловживань з боку працівників 

інституцій і організацій, які діяли в березні 1917 – квітні 1918 рр. на теренах 

України, винних притягали до кримінальної і цивільної відповідальності. 

Заяви про відновлення порушених прав землеволодіння чи 

землекористування до повітової комісії можна було подавати упродовж 6 

місяців з дня оголошення про початок її роботи. Заява про повернення 

втрачених маєтностей та майна подавалася до комісії за місцем знаходження 

маєтку. Постанови та рішення повітової земельно-ліквідаційної комісії могли 

бути оскаржені в губернській земельно-ліквідаційній комісії. Рішення 

останньої вважалось остаточним й оскарженню не підлягало. Стягнення 

збитків з відповідача відбувалось на добровільній основі, через Державну 

варту УД, або ж губернські скарбниці. Після приходу до влади Директорії 

УНР всі земельні та земельно-ліквідаційні комісії було скасовано, а 

натомість створено земельні управи. 

Документи фонду № Ф-1794 надійшли на зберігання від Державного архіву 

Полтавської області у 1956 р. 

Документи фондів українською та російською мовами. 

 

Київська повітова тимчасова земельно-ліквідаційна  

комісія, м. Київ 

Фонд № Р-3965, 1 оп., 23 спр., 1918 р. 

Позовні справи: Мін-ва землеробства УД до мешканців с. Нова Гребля 

щодо стягнення коштів за захоплення державного розплідника деревних 

рослин; мешканців сіл Будимівка, Гвоздівка, Гвоздів, Грузьке, Пирогівка, м-
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ка Обухів до відповідних сільських (та Обухівської містечкової) громад, 

Бородянського волосного правління щодо повернення земельних ділянок або 

коштів за захоплені землі; лісопромисловців до Білогородського волосного 

земельного комітету та Боярського лісництва, мешканців с. Гудимівська 

Слобода щодо продажу лісу; Боярського лісництва та землевласників до 

жителів сіл повіту щодо вирубки лісу та стягнення коштів за розграбоване 

майно. 

 

Яготинська дільнична комісія з вирішення питання  

про право на отримання врожаю, м-ко Яготин Пирятинського повіту 

Полтавської губернії 

Фонд № Ф-1794, 1 оп., 1 спр., 1918 р. 

Документи фонду російською мовою. 

Документи спорів щодо права на отримання врожаю між селянами 

орендарями та власниками землі. 
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Розділ 10  

УСТАНОВИ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ 

 

 

ЗАЛІЗНИЧНІ УСТАНОВИ 

 

УПРАВЛІННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ, М. КИЇВ
19

 

Фонд № Ф-1513, 1 оп., 89 спр., 1900–1919 рр. 

Т-во ПЗЗ засновано 1878 р. З 1 січня 1894 р. ПЗЗ перейшли у 

підпорядкування Мін-ва шляхів сполучення Російської імперії. Управління 

ПЗЗ продовжувало функціонувати у добу Українських національно-

визвольних змагань. У 1919 р. ПЗЗ було націоналізовано радянською 

владою. Управління ПЗЗ ліквідовано. Натомість створено нове Управління у 

підпорядкуванні Наркомату шляхів сполучення РСФРР. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР та УД. 

Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Телеграми про озброєні напади на поїзди та посилення охорони 

останніх; військові телеграми (1917–1918 рр.). Телеграми та інструкція 

міністра шляхів сполучення УД щодо розрахунку з робітниками та 

службовцями, які брали участь у липневому страйку залізничників 1918 р. 

Документи про діяльність залізничної міліції за 1917 р. (протоколи 

засідань залізничних комісій і міліціонерів, донесення міліції щодо випадків 

на залізниці, анкети міліціонерів станцій, вимогові відомості виплати 

заробітної плати та ін.). Розклади руху пасажирських потягів. Кошториси 

видатків телеграфної служби та штатний розпис за 1918 р. 

 

УПРАВЛІННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-1472, 4 оп., 730 спр., 1918–1930 рр. 

Радянське Управління ПЗЗ організовано у березні 1919 р. на підставі 

постанови РНК УСРР «Про створення місцевих управлінь залізницями». 

                                                           
19

 У державному архіві зберігаються два однойменні за обліковими документами 

фонди. У фонді № Ф-1513 відклалися документи Управління ПЗЗ, створеного 

урядом Російської імперії, яке продовжувало діяти у роки Української революції. 

У фонді № Р-1472 відклалися документи Управління ПЗЗ, сформованого 

радянським режимом у 1919 р. 
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Підпорядковувалося Наркомату шляхів сполучення РСФРР (з 1924 р. – 

СРСР). 

У фонді відклалися документи доби Директорії УНР. 

Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Накази Державного контролю УНР періоду Директорії (1919 р.)
20

. 

Протоколи та акти санітарних комісій щодо боротьби з епідемічними 

захворюваннями на ПЗЗ. 

 

ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНІ УСТАНОВИ 

 

УПРАВЛІННЯ 4-ГО ВІДДІЛУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТИ 

ЗАЛІЗНИЦЕЮ, М. КИЇВ
21

 

Фонд № Ф-440, 1 оп., 3 спр., 1916–1918 рр. 

З метою покращення поштового сполучення поштово-телеграфне відомство 

Російської імперії використовувало залізниці для перевезення різного роду 

кореспонденції. Ця сфера була врегульована відповідними Положеннями від 

1851, 1855 та 1866  рр., а також «Тимчасовими правилами перевезення 

пошти залізницями» від 1871 р. Різноманітність постанов про перевезення 

пошти залізницями створювала великі незручності на практиці і викликала 

спроби як з боку залізничного управління, так і з боку поштового відомства 

до об’єднання цих документів. У 1891 р. було проведено реформу у сфері 

перевезення пошти залізницею. У результаті Управління залізничних доріг 

вийшло із під контролю Головного управління пошт і телеграфів. Воно 

зберігало своє самостійне і незалежне від поштово-телеграфних округів 

управління, але було запроваджено зміни відповідно до умов і потреб 

служби. Всі залізниці імперії об’єднано у 8 дільниць, що називалися 

Відділами перевезення пошт залізницями. Управління кожного відділу 

здійснював його начальник, в підпорядкуванні якого знаходились як поштові 

відділення на залізничних станціях в районі відділу, так і роз’їздні 

чиновники та поштарі цього відділу. Також створювався новий штат 

відділень зв’язку та управління на залізничних станціях У 1899 р. було 

створено відділи перевезень пошти залізницями у кількості 10 управлінь. З 

них на території України діяли третій, четвертий і п’ятий. На території 

Правобережжя – четвертий відділ з управлінням у м. Києві. Штат управління 

                                                           
20

 Вказані документи обліковані за оп. № 3. 
21

 У державному архіві зберігаються два однойменні за обліковими документами 

фонди. У фонді № Ф-440 відклалися документи Управління 4-го відділу 

перевезення пошти залізницею, створеного урядом Російської імперії, яке 

продовжувало функціонувати під час Української революції. У фонді № Р-3359 

відклалися документи Управління, сформованого за радянського режиму. 
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складався з начальника, помічника, діловода, писаря, охоронця та запасних 

чиновників і поштарів. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР і Гетьманату. 

Документи фондів російською та українською мовами. 

Циркуляри Головного управління пошт і телеграфів. Шифри на таємну 

кореспонденцію. Список співробітників залізничного поштового відділення. 

 

УПРАВЛІННЯ 4-ГО ВІДДІЛУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТИ 

ЗАЛІЗНИЦЕЮ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-3359, 1 оп.,64 спр., 1919–1920 рр. 

У фонді відклалися документи доби УД і Директорії УНР. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Циркуляри Головної продкомісії Мін-ва пошт і телеграфів УД, 

начальника Київського залізничного поштового відділення МВС Гетьманату. 

Протокол засідання продкомісії при Київському залізничному поштовому 

відділенні Управління 4-го відділу. Списки співробітників та членів колегії 

відділення (26 листопада 1918 – 12 січня 1919 рр.). 

 

КИЇВСЬКЕ ЗАЛІЗНИЧНЕ ПОШТОВЕ ВІДДІЛЕННЯ 4-ГО ВІДДІЛУ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТИ ЗАЛІЗНИЦЕЮ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-646, 1 оп., 24 спр., 1913–1918 рр. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР і Гетьманату. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Накази Мін-ва пошт і телеграфів УНР періоду УЦР (1918 р.). 

Циркуляри, директиви, телеграми: начальника Київського поштово-

телеграфного округу, Управління 4-го відділу та його начальника. 

Шифровані телеграми та супровідна таємна документація щодо перевезення 

цінностей з Державного банку (1918 р.). Листування з начальником 4-го 

відділу щодо особового складу. Списки та посвідчення співробітників; їхні 

заяви про призначення на посади та переведення, надання відпусток та ін. 

Вимогові відомості виплати грошового утримання працівникам. 

 

ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНІ КОНТОРИ ТА ВІДДІЛЕННЯ 

КИЇВСЬКОГО ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО ОКРУГУ 

30 фонд, 30 оп., 293 спр., 1894–1921 рр. 

Управління Київського поштово-телеграфного округу здійснювало 

обслуговування поштово-телеграфних установ Київської, Волинської, а з 

1904 р. І Чернігівської губерній, займалося розбудовою мережі поштово-



131 
 

телеграфних закладів. З 1917 р. Управління Київського поштово-

телеграфного округу підпорядковувалося Мін-ву пошт і телеграфів ТУ, а у 

роки Української революції – різним відповідним мін-вам УНР і УД. 

Діяльність Управління Київського поштово-телеграфного округу припинена 

на підставі декрету РНК УСРР від 17 квітня 1919 р. Натомість було створено 

Київське губернське поштово-телеграфне управління на чолі з комісаром, а 

також окремі Волинське і Чернігівське губернські управління. 

У фондах відклалися документи періодів УЦР і УД. 

Документи фондів російською та українською мовами. 

Циркуляри та розпорядження ТУ. Циркуляри, накази, розпорядження, 

телеграми начальника Київського поштово-телеграфного округу щодо 

умовних телеграфних адрес Мін-ва пошт і телеграфів УНР та 

адміністративних установ, особового складу та ін. Таємні циркуляри про 

вилучення антиурядової кореспонденції. Книга наказів 

Великомотовилівського відділення. Циркуляри та телеграми Київського 

окружного комітету профспілки працівників пошти та телеграфу; постанова 

загальних зборів Броварської поштово-телеграфної контори. Листування 

контор і відділень з начальником Київського поштово-телеграфного округу 

та ін. про призначення, переміщення та звільнення особового складу. 

Статистичні відомості щодо роботи Бучанського поштово-телеграфного 

відділення. Місячні фінансові звіти Саливінківського та Спичинецького 

відділень. Списки, посвідчення, довідки працівників відділень і контор; заяви 

про прийняття на роботу. Вимогові відомості виплати заробітної плати 

співробітникам. 

Поштово-телеграфні контори 

Білоцерківська, м. Біла Церква, фонд № Ф-563, 1 оп., 24 спр., 1894–1918 рр. 

Броварська, м-ко Бровари, фонд № Ф-572, 1 оп., 20 спр., 1907–1918 рр. 

Васильківська, м. Васильків, фонд № Ф-579, 1 оп., 33 спр., 1887–1918 рр. 

Паволоцька, м-ко Паволоч, фонд № Ф-696, 1 оп., 7 спр., 1917–1918 рр. 

Сквирська, м. Сквира, фонд № Ф-740, 1 оп., 15 спр., 1893–1917 рр. 

Хабнівська, м-ко Хабне, фонд № Ф-763, 1 оп., 4 спр., 1916–1918 рр. 

Поштово-телеграфні відділення 

Бородянське, м-ко Бородянка, фонд № Ф-569, 1 оп., 13 спр., 1906–1918 рр. 

Бучанське, х. Буча, фонд № Ф-578, 1 оп., 6 спр., 1915–1918 рр. 

Великомотовилівське, с. Велика Мотовилівка, фонд № Ф-682, 1 оп., 5 спр., 

1912–1918 рр. 

Великополовецьке, с. Великополовецьке, фонд № Ф-587, 1 оп., 7 спр., 1916–

1918 рр. 

Володарське, м-ко Володарка, фонд № Ф-584, 1 оп., 3 спр., 1906–1918 рр. 

Ворзельське, х. Ворзель, фонд № Ф-583, 1 оп., 9 спр., 1912–1918 рр. 

Горностайпільське, м-ко Горностайпіль, фонд № Ф-598, 1 оп., 4 спр., 1913–

1919 рр. 

Гурівщинське, с. Гурівщина, фонд № Ф-589, 1 оп., 20 спр., 1904–1918 рр. 

Дитятківське, с. Дитятки, фонд № Ф-608, 1 оп., 4 спр., 1913–1918 рр. 
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Єзернянське, с. Єзерна, фонд № Ф-614, 1 оп., 5 спр., 1914–1917 рр. 

Ірпінське, сел. Ірпінь, фонд № Ф-623, 1 оп., 11 спр., 1910–1917 рр. 

Карапишівське, с. Карапиші, фонд № Ф-628, 1 оп., 2 спр., 1918 р. 

Кожанське, с. Кожанка, фонд № Ф-624, 1 оп., 2 спр., 1916–1918 рр. 

Левківське, с. Левківка, фонд № Ф-599, 1 оп., 2 спр., 1916–1917 рр. 

Македонське, с. Македони, фонд № Ф-671, 1 оп., 7 спр., 1916–1918 рр. 

Мирівське, м-ко Мирівка, фонд № Ф-674, 1 оп., 9 спр., 1914–1918 рр. 

Мотижинське, м-ко Мотижин, фонд № Ф-680, 1 оп., 5 спр., 1914–1918 рр. 

Новофастівське, с. Новофастівка, фонд № Р-1004, 1 оп., 16 спр., 1917–

1921 рр. 

Новофастівське, м. Новофастів, фонд № Ф-688, 1 оп., 19 спр., 1914–1917 рр. 

Новошепелицьке, с. Нові Шепеличі, фонд № Ф-690, 1 оп., 9 спр., 1914–

1918 рр. 

Ружинське, м-ко Ружин, фонд № Ф-719, 1 оп., 11 спр., 1913–1918 рр. 

Саливінківське, с. Саливінки, фонд № Ф-737, 1 оп., 8 спр., 1913–1918 рр. 

Спичинецьке, с. Спичинці, фонд № Ф-728, 1 оп., 6 спр., 1913–1918 рр. 

Узинське, с. Узин, фонд № Ф-753, 1 оп., 7 спр., 1911–1917 рр. 

 

ЗАВІДУВАЧ РОБОТАМИ З ВИВЧЕННЯ ДОРІГ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКОГО ОКРУГУ ШОСЕЙНИХ І ҐРУНТОВИХ ДОРІГ (ПЕРІОД 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ), М. КИЇВ 

Фонд № Р-4221, 1 оп., 8 спр., 1918–1919 рр.  

Документи українською мовою. 

Циркуляри, розпорядження, акти, доповіді та інші документи щодо 

перевірки українських доріг. Листування з фінансових питань. Донесення, 

розписки та посвідчення співробітників. Клопотання осіб про прийняття на 

роботу. 
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Розділ 11 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ. 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ТА КУЛЬТУРНІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 

ДИРЕКЦІЯ НАРОДНИХ УЧИЛИЩ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ, 

М. КИЇВ 

Фонд № Ф-347, 3 оп., 4758 спр., 1809–1919 рр. 

Установу створено на підставі Статуту народних училищ (1786 р.). Воан 

підпорядковувалася Київському приказу громадської опіки, з 1802 р. – 

Віленському ун-ту, з 1818 р. – Харківському ун-ту, а з 1853 р. – КНО. З 

1802 р. була підзвітною відомству Мін-ва народної просвіти Російської 

імперії. Здійснювала керівництво повітовими, дворянськими, приходськими 

приватними училищами, а з другої половини ХІХ ст. – також міськими та 

сільськими ремісничими училищами, відала педагогічними кадрами. 

Зокрема, до функцій Дирекції народних училищ входили інспектування 

училищ, затвердження штатів, навчальних планів і програм, контроль 

політичної благонадійності викладачів. Дирекція мала у своєму апараті 

інспекторів, які перевіряли на місцях стан навчальних закладів та звітували 

Дирекції. У період 1869–1900 рр. існувала як Інспекція народних училищ 

Київської губернії. Ліквідована у 1919 р. 

Предметний покажчик до описів справ. Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Циркуляри та директиви Мін-ва народної просвіти УНР та Київського 

губернського комісара УЦР про українізацію шкіл та ін. Циркуляри та 

інструкції попечителя КНО, Київського губернського комісара з народної 

освіти. Повідомлення: Комісаріату зі справ Київського шкільного округу 

щодо прийняття до шкіл дітей-переростків; повітових старост про арешт 

групи вчителів за агітацію проти Гетьмана П.П. Скоропадського; інспекторів 

та завідувачів шкіл щодо українізації освіти, наявності вакантних посад та 

видатків училищ. Листування з: Мін-вом народної просвіти УД з кадрових та 

інших питань; Київським  губернським та повітовими старостами періоду 

Гетьманату щодо арештів учителів; Київською контрольною палатою, 

повітовими та міськими управами, інспекторами та завідувачами навчальних 

закладів щодо передавання шкіл у відомство Мін-ва просвіти, запровадження 

викладання української мови, збору відомостей про стан шкіл у період 

більшовицької окупації Київщини на початку 1918 р., відкриття нових 

навчальних закладів та ін.  

Клопотання про видачу коштів для виплати грошового утримання 

викладачам, відрядженим на курси української мови. Відомості повітових 
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управ про стан шкільної освіти. Звіти про роботу початкових училищ за 

1918 р. Протоколи засідань педагогічних рад навчальних закладів. 

Кошториси прибутків і витрат. 

Справи про: збір відомостей щодо вчителів-українців, уродженців 

Галичини, Буковини та Закарпаття; призначення та переміщення викладачів. 

Заяви осіб про прийняття на викладацьку роботу; атестати та свідоцтва про 

освіту кандидатів на посади. Списки повітових комісарів з народної освіти та 

службовців канцелярії Київського губернського комісара з народної освіти; 

навчальних закладів; викладачів, випускників. Особові справи, формулярні 

та послужні списки викладачів, інспекторів, службовців Комісаріату зі справ 

Київського шкільного округу. Вимогові відомості на виплату заробітної 

плати вчителям та ін. 

 

КИЇВСЬКА ЄПАРХІАЛЬНА УЧИЛИЩНА РАДА, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-276, 4 оп., 3100 спр., 1884–1920 рр. 

Створена відповідно до наказу Синоду про затвердження «Правил про 

церковно-приходські школи» та резолюції митрополита Київського та 

Галицького Платона від 1884 р. Установа відала діяльністю церковно- 

приходських шкіл у межах Київської єпархії та підпорядковувалася 

навчальному комітету синоду. Продовжувала існувати у період Української 

революції, ліквідована у 1920 р. радянською владою. 

Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Циркуляри та розпорядження Київської єпархіальної училищної ради з 

фінансових та інших питань за 1917 р. Протоколи засідань Ради (1919 р.). 

Статистичні відомості про кількість церковно-приходських шкіл, учнів та 

педагогічного персоналу, приміщень і засобів на утримання шкіл Київського 

повіту.  

Справа про передавання церковно-приходських шкіл до відання Мін-ва 

народної просвіти УНР (згодом – Мін-ва народної УД). Акти приймання – 

передавання церковно-приходських шкіл у відання Київської єпархії, земств. 

Списки шкіл, які не ввійшли до Київської єпархіальної мережі; вчителів 

церковно-приходських шкіл Київського повіту. Клірові відомості про стан 

церков Київського повіту та м. Києва.  

Послужні списки вчителів церковно-приходських шкіл, монахів і 

настоятелів монастирів, служителів церкви. Відомості про переміщення на 

посадах служителів релігійного культу, на виплату грошового утримання 

службовцям училищної ради та педагогічному складу. Головна книга за 

1917–1918 рр. Журнали реєстрації вихідної кореспонденції. Бухгалтерські 

документи. 
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КОМІСАРІАТ У СПРАВАХ КИЇВСЬКОГО ШКІЛЬНОГО 

ОКРУГУ (ПЕРІОД ГЕТЬМАНАТУ), М. КИЇВ 

Фонд № Р-4203, 1 оп., 11 спр., 1918 р. 

У грудні 1917 р. УЦР ухвалила Закон про скасування шкільних округів на 

території УНР. Тимчасове завідування справами колишніх шкільних округів 

було передане губернським та районним комісарам, яких призначало Мін-во 

народної освіти УНР. На початку 1918 р. членом Комісаріату у справах 

Київського шкільного округу, а згодом губернським комісаром освіти на 

Київщині був С.П. Постернак, який зробив неоціненний внесок у 

дослідження історії розвитку національної освіти й організаційних основ 

створення державних органів управління освітньою галуззю у 1917–1919 рр. 

У період УД посада комісара народної освіти та ін-т комісарів освіти 

узаконюються, в деяких губерніях почали діяти комісаріати освіти. З квітня 

1918 р. Головою Комісаріату у справах Київського шкільного округу був 

К.С. Шило, комісарами – А. Соколовський, Г. Чирков. 

Документи надійшли на зберігання від ЦДАЖР УРСР (м. Київ; нині – 

ЦДАВО України) у 1955 р. 

Документи фонду українською мовою. 

Статут Ін-ту наукового вивчення дитини. Листування з Мін-вом 

народної освіти УД, повітовими та міськими земськими управами Київської 

губернії, педагогічними радами жіночих гімназій, директорами чоловічих 

гімназій, реальних шкіл і вчительських семінарій та ін. про: затвердження 

педагогічного персоналу вчительських ін-тів і семінарій, вищих початкових 

шкіл; перетворення вчительських шкіл у семінарії та інші реформи в системі 

шкільної освіти; асигнування коштів; про виділення приміщень для 

розквартирування австро-угорських військ. Листування з навчальними 

закладами про виплату грошового утримання педагогічному персоналу у 

зв’язку з призовом на військову службу. Заяви осіб про затвердження їх на 

викладацькі посади у жіночі гімназії та вищі початкові школи. Витратні 

кошториси.  

 

ВІДДІЛ НАРОДНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-142, 4 оп., 665 спр., 1918–1925 рр. 

Київський губернський відділ народної освіти УСРР при відповідному 

виконкомі створений у 1919 р. (протягом 1919–1920 рр. функціонував при 

ревкомі). Припинив існування у зв’язку з ліквідацією губерній у 1925 р. 

Натомість було сформовано Київський окружний відділ народної освіти. 

У фонді відкладися документи періодів УД і Директорії УНР. 

Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 
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Постанова РМ УД про зміну штатів вищих початкових шкіл та 

асигнування коштів на їхнє утримання. Циркуляр Мін-ва народної просвіти 

УД до губернських і повітових земств і міст, комісарів освіти, інспекторів 

вищих початкових шкіл щодо надсилання відомостей про штати вищих 

початкових шкіл та розміри посадових окладів. Статут про ун-ти Мін-ва 

народної просвіти Директорії УНР (1920 р.). 

 

КИЇВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ СТАТИСТИЧНИЙ КОМІТЕТ, 

М. КИЇВ 

Фонд № Ф-804, 3 оп., 2978 спр., 1835–1918 рр.  

Державний орган, який здійснював збір, обробку та публікацію статистичних 

відомостей соціально-економічного та демографічного характеру по 

Київській губернії. Створений відповідно до указу імператора Миколи І від 

1834 р. Перебував у віданні МВС Російської імперії, безпосередньо 

підпорядковувався Київському губернатору та Центральному статкомітетові, 

до його складу входили також помічник голови, дійсні члени та секретар. 

Збирав інформацію про нерухомість, промислові підприємства, кількість 

сільськогосподарської землі та її розподіл, врожайність, виконання 

військової повинності, злочинність, пожежі, рух населення і т. д. На запити 

Центрального статкомітету, інших державних органів та наукових т-в 

готував спеціальні дослідження, матеріали для щорічних звітів губернатора, 

видавав «Пам’ятні книжки» (які містили, окрім іншого, історико-краєзнавчі 

відомості). Ліквідований відповідно до Положення РНК УСРР Про 

організацію місцевих статистичних установ від 3 вересня 1918 р. Поряд із 

губернським статкомітетом збір та обробку статистичних відомостей 

виконували губернське та повітові земства. Київський губернський 

статкомітет продовжував діяльність у період Української революції; був 

ліквідований радянською владою у березні 1919 р. 

Документи надійшли на зберігання від ЦДІА УРСР (м. Київ) у 1952 р. 

Каталог. Географічний і тематичний покажчики (входять до складу 

описів). 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Відомості: про кількість населення Київської губернії та зміни в його 

складі за 1917 р.; про караїмське населення м. Києва (1918 р.). Списки: 

службовців Київського губернського статкомітету у справах земського 

господарства; двокласних приходських та однокласних сільських училищ 

Київської губернії (1918 р.). 
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ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

КИЇВСЬКИЙ НАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ – НАРОДНИЙ 

ПОЛІТЕХНІКУМ МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОЇ ПРОСВІТИ (ПЕРІОД 

ДИРЕКТОРІЇ УНР), М. КИЇВ 

Фонд № Р-3960, 1 оп., 8 спр., 1918–1920 рр. 

Документи фонду українською мовою. 

Проект Положення про Український народний ун-т. Протоколи 

засідань ради залізнично-експлуатаційного факультету, нарад факультету. 

Заяви слухачів про зарахування, переведення та ін. Списки слухачів. 

 

КИЇВСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-1187, 1 оп., 160 спр., 1917–1922 рр. 

Науково-освітня корпорація, вищий навчальний багатопрофільний заклад 

для підготовки археологів, архівістів, музеєзнавців, бібліотекознавців та 

етнографів. Ідея створення на теренах України археологічного ін-ту виникла 

наприкінці XIX ст., проте була втілена в життя лише за доби Української 

революції. Першим після тривалого підготовчого періоду восени 1918 р. 

(дозвіл отримано ще 1917 р.) на правах приватного навчального закладу з 

двома відділеннями (археологічним з історією мистецтв та археографічним) 

створено КАІ на чолі з професором М.В. Довнар-Запольським (його 

наступниками на посаді ректора стали М. Гуля, С.І. Маслов, Ф.І. Шміт), 

незмінним ученим секретарем була Н.Д. Полонська-Василенко. У липні 

1920 р. КАІ закрито як самостійний навчальний заклад, підпорядковано 

ВУАН, піддано кільком реформуванням. З осені 1921 р. навчання 

відновилося на археологічно-мистецтвознавчому, історично-літературному, 

згодом – етнографічному відділеннях. 15 листопада 1922 р. колегія 

Головпрофосу надала ін-ту статус Київських археологічних курсів при 

кафедрі мистецтвознавства з платним навчанням. У серпні 1924 р. КАІ 

ліквідовано. Впродовж існування КАІ в ньому постійно змінювалися не 

лише кількість відділень, а й концепція його діяльності: з двох перших 

відділень спочатку виокремився відділ історії мистецтв, пізніше було 

створено етнографічне відділення. До ін-ту дійсними слухачами приймали 

юнаків і дівчат, що закінчили вищий навчальний заклад або навчалися на 

останніх курсах. На першому курсі студенти слухали лекції, на другому – 

працювали за семінарською системою, третій рік призначався для написання 

дисертації та захисту її перед науковою радою ін-ту. Викладали: 

М.Д. Довнар-Запольський, С.І. Маслов, Ф.І. Шміт, В.М. Базилевич, 

О.С. Грушевський, В.О. Романовський, В.О. Кордт, М.Ф. Біляшівський, 

Б.О. Язловський та ін. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР, Гетьманату та Директорії УНР. 

Документи фонду українською та російською мовами. 
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Положення про КАІ. Лист керівництва ін-ту до міністра народної 

просвіти УД. Протоколи: першого організаційного засідання членів-

засновників КАІ; засідань вченої ради КАІ. Повідомлення А.Ю. Кримського 

про розклад читаних ним лекцій. Кошторис КАІ на 1918–1919 н. р.; відомості 

про штати ін-ту. Опис майна КАІ. Листування щодо особового складу. 

Навчальні плани та програми. Розклади лекцій. Списки викладачів і 

студентів. Особові справи студентів. Прохання про зарахування на навчання. 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам. 

 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ КУРСИ 

 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ КУРСИ ПРИ КИЇВСЬКОМУ 

ЮРИДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-4123, 1 оп., 2 спр., 1919 р. 

Київський юридичний ін-т як приватний навчальний заклад був заснований 

улітку 1917 р. за розпорядженням попечителя КНО. Спочатку функціонував 

як загальноосвітні курси. Після затвердження у жовтні 1917 р. Мін-вом 

освіти російського ТУ статуту ін-ту він одержав статус «вищого навчального 

закладу і вченої корпорації». Розміщувався у будинку Київського 

комерційного ін-ту. Читання лекцій почалося з 1 жовтня 1917 р. 

Засновниками навчального закладу були вчені-юристи, професори 

Київського ун-ту св. Володимира В.І. Синайський та М.І. Мітіліно. До 

структури ін-ту входили загальноосвітні (підготовчі) курси, випускники яких 

отримували прогімназичну (4-класну) або повну середню освіту. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Свідоцтва слухачів курсів. Екзаменаційні відомості. 

 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ КУРСИ ПРИ ЧОЛОВІЧІЙ ГІМНАЗІЇ М.А. ТА 

М.Ф. СТЕЛЬМАШЕНКІВ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-4121, 1 оп., 178 спр., 1917–1919 рр. 

Документи фонду українською мовою. 

Протокол приймальних іспитів з латинської мови (1917 р.). Особові 

справи слухачів (зокрема, відомого громадсько-політичного діяча періоду 

Української революції, члена УЦР від УПСР П.П. Любченка). Прохання: про 

допуск до іспитів, про надання слухачам курсів пільг на іспиті. 
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БІЛОЦЕРКІВСЬКІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ КУРСИ (ВЕЧІРНЯ 

ГІМНАЗІЯ) ДОКТОРА МІТЛІНА, М. БІЛА ЦЕРКВА 

ВАСИЛЬКІВСЬКОГО ПОВІТУ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

Фонд № Р-1698, 1 оп., 3 спр., 1917–1919 рр. 

Документи фонду українською мовою. 

Прохання осіб про зарахування на курси. Екзаменаційні листки. 

Списки слухачів. Посвідчення випускників. 

 

ЗАКЛАДИ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

ВАСИЛЬКІВСЬКЕ ЧОЛОВІЧЕ ВИЩЕ ПОЧАТКОВЕ УЧИЛИЩЕ, 

М. ВАСИЛЬКІВ ВАСИЛЬКІВСЬКОГО ПОВІТУ КИЇВСЬКОЇ 

ГУБЕРНІЇ 

Фонд № Ф-873, 1 оп., 42 спр., 1914–1920 рр. 

Засноване у 1913 р. відповідно до «Положення про вищі початкові 

училища», прийнятого Мін-вом народної просвіти Російської імперії у 

1912 р., та на основі реорганізації Васильківського міського двокласного 

училища, яке діяло з 1869 р., у чоловіче вище початкове. Мало 4-річний курс 

навчання, по закінченні якого випускники отримували повну початкову 

освіту. Система вищих початкових училищ продовжувала існувати й у 

період Української революції; після остаточного встановлення радянського 

режиму вона була ліквідована. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР, УД та Директорії УНР. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

 Постанова РМ Гетьманату про асигнування на вищі початкові школи 

та їхні штати. Циркуляри щодо організації навчального процесу, українізації 

освіти та інших питань: Секретарства освітніх справ УЦР (згодом – Мін-ва 

народної освіти УНР), Мін-ва народної освіти УД, Секретарства з 

великоруських справ УЦР, Деп-ту місцевого самоврядування МВС УНР, 

Київського губернського комісара з народної освіти УНР періодів УЦР та 

Директорії С.П. Постернака, Васильківського повітового комісара ТУ, 

Київської губернської земської управи та Інформбюро її училищного відділу, 

Директора народних училищ Київської губернії, попечителів КНО 

(М.П. Василенка, В.П. Науменка, Є.О. Кивлицького), Київських казенної та 

контрольної палат, інспектора народних училищ Васильківського повіту, 

податкового інспектора 2-ї дільниці Васильківського повіту, начальника 

Васильківської повітової Державної варти, Васильківської повітової та 

міської управ, виконкому ГО м. Василькова, Васильківської повітової комісії 

у справах виборів до Установчих зборів, начальника Васильківської 

поштово-телеграфної контори, ради Київського т-ва «Просвіта», Київського 
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учительського ін-ту, директорів Васильківського міського комерційного 

училища, Ржищівської народної української гімназії, Таращанського 

міського реального училища. Протоколи засідань педагогічної ради 

Васильківського чоловічого вищого початкового училища. 

 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ЖІНОЧА ГІМНАЗІЯ, М. ПЕРЕЯСЛАВ 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПОВІТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

Фонд № Ф-978, 1 оп., 180 спр., 1888–1920 рр. 

Навчальний заклад засновано у 1873 р. як жіночу прогімназію (з трикласним 

курсом навчання) у системі Мін-ва народної освіти Російської імперії. У 

1892 р. прогімназію перетворено на гімназію. Було відкрито додатковий 

педагогічний клас, випускниці якого мали право викладати у міських і 

сільських школах. Гімназія проіснувала до 1919 р. включно. Зі 

встановленням радянської влади навчальний заклад реорганізовано у 

районну трудову школу, а згодом – у середню загальноосвітню школу. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР та УД. 

Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Циркуляри Мін-ва народної просвіти УД, Комісаріату зі справ 

Київського шкільного округу, попечителя КНО, інспектора. Протоколи 

засідань педагогічної ради за 1917–1918 рр. Звіт про діяльність гімназії за 

1917 р. Касові книги. 

Відомості іспитів прийняття до підготовчого класу (1917 р.). 

Екзаменаційні відомості (1918 р.). Документи про прийняття учениць до 8-го 

педагогічного класу. Відомості про успішність учениць. Список учениць 

(1918 р.). Свідоцтва про закінчення гімназії. Прохання осіб про видачу їм 

свідоцтв про закінчення класів гімназії. Списки викладачів, відомості про 

їхню освіту.  

 

ВАСИЛЬКІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМЕРЦІЙНЕ УЧИЛИЩЕ, 

М. ВАСИЛЬКІВ ВАСИЛЬКІВСЬКОГО ПОВІТУ КИЇВСЬКОЇ 

ГУБЕРНІЇ 

Фонд № Ф-1490, 1 оп., 2 спр., 1901–1918 рр. 

Засноване наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (точну дату встановити не 

вдалося) після затвердження «Положення про комерційні навчальні заклади» 

від 15 квітня 1896 р., розробленого спеціальною комісією Мін-ва фінансів 

Російської імперії. Відомо, що училище було восьмикласним і містилося в 

будівлі колишньої єврейської синагоги, зведеної у 1812 р. Навчальний заклад 

поєднував у собі загальну середню та середню спеціальну (професійну) 

освіту: загальноосвітня програма наближалася до програми реального 

училища, а серед спеціальних дисциплін викладалися товарознавство, 

бухгалтерія, рахівництво, статистика, правознавство та ін.). Училище 
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готувало службовців торгівельних, промислових і страхових підприємств, 

банківських працівників, викладачів; на початку ХХ ст. воно входило до 

системи комерційної освіти, яка включала в себе також торгівельні класи та 

школи, курси комерційної науки та (з 1906 р.) комерційні ін-ти. 

У фонді відклалися документи за 1917–1918 рр. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Журнали засідань педагогічного комітету училища. Свідоцтва про 

закінчення училища
22

. 

 

ЧОРНОБИЛЬСЬКА РЕМІСНИЧА ШКОЛА, М. ЧОРНОБИЛЬ 

РАДОМИСЛЬСЬКОГО ПОВІТУ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

Фонд № Ф-882, 1 оп., 80 спр., 1899–1919 рр. 

Чорнобильська нижча реміснича школа заснована у 1899 р. відповідно до 

«Основних положень про промислові училища (середні технічні, нижчі 

технічні, ремісничі, загальні промислові училища)» від 1888 р. Разом із 

іншими ремісничими навчальними закладами школа входила до системи 

професійно-технічної освіти, створеної російським урядом у 

Наддніпрянській Україні протягом другої половини ХІХ ст. та готувала 

ремісників, кустарів і кваліфікованих робітників для певних галузей 

промисловості. Навчальний заклад продовжував діяти й під час Української 

революції; точну дату припинення його діяльності встановити не вдалося. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР та Гетьманату. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Циркуляри попечителя КНО, Директора народних училищ Київської 

губернії, Деп-ту професійної освіти Секретарства освітніх справ (згодом – 

Мін-ва народної освіти УНР) періоду УЦР. Виписка з протоколу засідання 

шкільної ради про реформування школи. Примірні навчальні плани 

професійних навчальних закладів і курсів. Список літератури, яку необхідно 

придбати для шкільної бібліотеки. Кошторис на придбання інструментів для 

майстерень. Головна книга. 

Листування з попечителем КНО, Директором народних училищ 

Київської губернії, канцелярією  Деп-ту професійної освіти Мін-в народної 

освіти УНР та УД, видавничим відділом Мін-ва; Київською контрольною 

палатою та ін. з фінансових, кадрових та інших питань. 

 Прохання осіб про прийняття їхніх дітей на навчання. Списки учнів; 

прохання про звільнення від плати за навчання; посвідчення та атестати про 

закінчення школи. Списки особового складу. Особові справи окремих 

викладачів. Заяви про прийняття на роботу, виплату утримання та ін. 

Відомості на виплату заробітної плати педагогам. 

                                                           
22

 У фонді зберігаються також свідоцтва про закінчення Васильківського міського 

двокласного училища, заснованого 1869 р. 
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РЕДАКЦІЇ ЧАСОПИСІВ 

 

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «НАРОДНА ВОЛЯ», ОГАНУ 

УКРАЇНСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО КОМІТЕТУ ТА 

УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЯНСЬКОЇ СПІЛКИ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-3101, 1 оп., 7 спр., 1917–1919 рр. 

Щоденна газета, орган ЦК Всеукраїнської селянської спілки (Селоспілки) і 

ЦККУ. Фактично була друкованим органом УПСР. Виходила з 31 квітня 

1917 р. до 14 листопада 1919 р. , спочатку – в м. Києві, з лютого 1919 р. – у 

м. Кам'янці-Подільському. Була дуже поширена в Україні, мала наклад 

близько 200 тис. примірників. Головний редактор – М.М. Ковалевський, 

секретар редколегії – П.О. Христюк. З газетою співробітничали видатні 

громадсько-політичні діячі та вчені М.С. Грушевський, М.І. Шраг, 

М.І. Туган-Барановський, М.Ф. Біляшівський, М.К. Зеров та ін. 

Документи фонду українською мовою. 

Постанови сільських т-в Бердичівського та Переяславського повітів 

про висловлення довіри ТУ та УЦР. Списки Генеральних секретарств УНР. 

Лист комісара ТУ зі справ друку про складення оглядів друкованих видань і 

про видання «Вісника ТУ».  

Листи читачів до редакції. Статті та хронікальні замітки. Рукописи 

наукових праць ІІІ відділу АН, надіслані до редакції. Адреси та прізвища 

підписників. 

Прибутково-видатковий реєстр. Щоденні відомості надходження 

коштів. Відомості на виплату заробітної плати співробітникам. 

 

РЕДАКЦІЯ ЩОДЕННОЇ ГАЗЕТИ «БОРОТЬБА», ОРГАНУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ (ЛІВОГО 

КРИЛА), М. КИЇВ 

Фонд № Р-3315, 1 оп., 1 спр., 1918 р. 

Щоденна газета, що виходила в Києві протягом 1917–1920 рр. На початку 

1917 р. була центральним органом УПСР; редактор – М.І. Шраг. З газетою 

співробітничали М.Ю. Шаповал, Н.Я. Григоріїв, А.Г. Терниченко. Після 

розколу УПСР у 1918 р. – орган її лівої течії, що згодом оформилася в 

самостійну партію, взявши собі назву, похідну від назви її друкованого 

органу – «боротьбисти». Виходила за редакцією В.М. Блакитного. 

Документи фонду українською мовою. 

Статті та листи кореспондентів.  

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам редакції. 

 

 



143 
 

МУЗЕЇ 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ, М. КИЇВ 

Фонд № Р-4816, 1 оп., 6 спр., 1918 р.  

Створений на основі Музею Імператорського Військово-історичного т-ва. З 

початком революційних подій в Україні Всеукраїнська рада військових 

депутатів висуває пропозицію щодо заснування в м. Києві Українського 

національного архіву-музею війни і революції. Цю пропозицію підтримав 

відділ охорони пам’яток старовини та мистецтва. У вересні 1917 р. був 

розроблений план створення нового музею; розпочато роботу з його 

реалізації. Експонати для нового архіву-музею війни і революції відбирали 

на Київському артилерійському складі, а також в інших містах. Музей почав 

функціонувати у грудні 1917 р.; займався збереженням, розшуком і 

дослідженням відомостей з історії українського війська. У березні 1918 р. 

музей був підпорядкований військово-науковому відділу Генерального 

штабу УНР, поповнений експонатами музею війни та революції та під 

назвою «Військово-історичний» почав діяти вже як нова музейна установа 

України. У квітні цього ж року для цієї музейної установи був виділений 

фонд приміщень колишнього царського Маріїнського палацу, де розміщують 

експозицію. Після падіння влади УЦР і встановлення Гетьманату в середині 

червня 1918 р. від військового міністра УД надійшло розпорядження до 

військово-наукового відділу Генерального штабу Армії УД про звільнення 

приміщення палацу від музею. За цим розпорядженням музейні експонати 

були викинуті на подвір’я, де їх застала злива, яка зіпсувала або знищила 

більшість музейних речей. Рештки експонатів, що збереглися, наступного 

дня перенесли до підвальних приміщень Генерального штабу. Згодом 

експонати музею було перенесено до приватного будинку у м. Києві за 

адресою: вул. Єкатерининська, 12, який став «будинком музею». Нині ця 

вулиця носить назву Липської, а самого будинку не існує – на його місці 

знаходиться будинок 1930-х рр. Після приходу до м. Києва РСЧА Військово-

історичний музей зберігся та, судячи з наявної інформації, залишився у 

підпорядкуванні радянського військового відомства – відновленого штабу 

КВО. Орієнтовно у березні – квітні 1919 р. до будинку Військово-

історичного музею зі штабу округи на вул. Банковій переїхала редакція 

«Військового журналу» – органу КВО.  

Документи фонду українською мовою. 

Накази та розпорядження по Генеральному штабу та його військово-

науковому відділу; по музею. Доповідь про Державний військово-історичний 

музей. Послужний список завідувача музею О. Благодіда , його спогади  про 

події в м. Києві у грудні 1918 р. (під час наступу військ Директорії УНР в 

ході антигетьманського повстання). Листування з господарських питань; 

щодо переміщення та розташування музею. Документи щодо особового 

складу. 
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КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КООПЕРАТИВНИЙ МУЗЕЙ, 

М. КИЇВ 

Фонд № Р-201, 2 оп., 1124 спр., 1901–1930 рр. 

Створений у 1920 р. При Київській губернській спілці споживчої кооперації 

з метою збору документів з історії споживчої кооперації в Україні. З 1925 р. 

діяв при Київському кооперативному ін-ті та був підпорядкований 

Вукоопспілці. 

У фонді відклалися документи з історії українського кооперативного руху 

революційної доби. 

Каталог. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Циркуляри міністра торгівлі та промисловості Гетьианату 

С.М. Гутника. Положення про: порядок скликання Всеукраїнського 

кооперативного з’їзду; 1-й з’їзд службовців кооперативних установ та 

організацій Чернігівської губернії (1918 р.). Постанови 3-го Всеукраїнського 

кооперативного з’їзду. Статути: ЦУКК, Українського Державного Хлібного 

бюро, пайового т-ва «Українфільм», кооперативних спілок України (1918 р.). 

Циркуляри Українбанку за 1918–1919 рр. Протоколи нарад, засідань і зборів 

членів УЦКК, представників та уповноважених кооперативних спілок з 

питань розвитку споживчої та кредитної кооперації в Україні. Документи 

щодо організації торгівельно-промислової та сільськогосподарської виставки 

у м. Києві за режиму П.П. Скоропадського (інструкція, програма, 

листування). Огляд діяльності споживчої кооперації в Україні за 1914–

1918 рр. Листування ЦУКК з: президією УЦР; міністром продовольства, Мін-

вом торгівлі та промисловості УД; членом правління Державного Хлібного 

бюро. Звіт про діяльність ЦУКК за 1918–1919 рр. Відомості про створення, 

стан і діяльність кооперативних спілок в Україні (фінансові звіти, списки т-в 

тощо).  

 

ПРОСВІТНИЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

ТОВАРИСТВО «ПРОСВІТА», М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1447, 1 оп., 79 спр., 1906–1920 рр. 

Культурно-просвітня громадська організація, що діяла на теренах Київської 

губернії у 1906–1910, 1917–1920 рр. Зареєстрована 26 травня 1906 р. До 

першого складу Ради т-ва обрано: Б. Грінченка (головою), В. Дурдуківського 

(скарбником), С. Єфремова, Л. та О. Косач (Лесю Українку та її сестру), 

М. Левицького, В. Степанківського, С. Шемета. При т-ві діяли комісії: 

видавнича, бібліотечна, артистична, шкільно-лекційна, музейна. Т-во 

зверталося до ради Ун-ту св. Володимира з проханням створити кафедру з 
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українською мовою викладання (1906), до української фракції російської 

Державної думи з пропозицією винести на обговорення питання про 

українізацію шкіл (1907). У 1910 р. на підставі постанови Київського 

губернського присутствія функціонування Київської «Просвіти» припинено. 

Т-во відновило свою діяльність лише 4 квітня 1917 р. Було схвалено новий 

Статут; вищим органом стали загальні збори а в період між ними – Рада т-ва, 

головою якого обрано О.Г. Лотоцького. Сформовано агітаційну, лекційну, 

видавничу, бібліотечну, організаційну, театральну, фінансову секції та 

комісії. З ініціативи т-ва в м. Києві були скликані 1-й та 2-й Всеукраїнські 

з'їзди «Просвіти» (вересень 1917 р., листопад 1918 р.). За участі київських 

«просвітян» також розроблено програму діяльності органів освіти в Україні 

(серпень 1917 р.); перевидано твори М.П. Драгоманова, Марка Вовчка та ін.; 

відкрито декілька українських гімназій, а також сільські бурси, школи, 

бібліотеки, читальні; організовано українознавчі курси. Т-во видавало 

часопис «Просвітянин». У жовтні 1918 р. Рада Київської «Просвіти» 

звернулася до гетьмана П.П. Скоропадського з меморандумом, в якому 

йшлося про велику небезпеку від затвердження російської мови як 

державної. Гетьман погодився зі змістом документа і запропонував Раді т-ва 

представити йому проект Закону про українську мову як державну. На 

червень 1919 р. до складу т-ва входило 530 членів. Київська «Просвіта» мала 

свої філії у різних повітах Київської губернії; у м. Києві діяло 4 філії т-ва. 

Проте зі встановленням радянської влади було реквізовано будинок, де 

містилася «Просвіта»; 27 лютого 1920 р. націоналізовано дитячий садочок т-

ва; а саме т-во невдовзі ліквідовано. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР, Гетьманату та Директорії УНР. 

Каталог. Огляд фонду. Бібліографія (2). 

Документи фонду українською та російською мовами. 

Протоколи загальних зборів членів т-ва, засідань ради т-ва. Документи 

діяльності видавничої, лекційної та бібліотечної комісій. Відомості про 

організацію дитячого садка при Київській «Просвіті».  Меморандум т-ва 

Гетьманові П.П. Скоропадському про затвердження української мови 

державною. Щоденник Київської «Просвіти» (12 травня – 20 червня 1917 р.). 

Списки видавництв та рекомендованої для придбання літератури. 

Матеріали І та ІІ Всеукраїнських з’їздів т-в «Просвіта» у м. Києві. 

Запрошення: т-ва «Просвіта» Кам’янець-Подільського державного 

українського ун-ту на свято його відкриття 22 жовтня 1918 р.; Ради 

Полтавської «Просвіти» на відкриття Вищої української історико-

філологічної школи 6 жовтня 1918 р. Звітна документація та статистичні 

відомості про заснування та діяльність т-в Волинської, Воронезької, 

Катеринославської, Київської, Курської, Полтавської, Таврійської, 

Харківської, Херсонської, Чернігівської губерній; «Просвіт» Кавказу, Кубані, 

Сибіру та ін. Доповіді про Національний музей-архів, повітові музеї, 

культурно-просвітню комісію Всеукраїнської ради військових депутатів. 

Нотатки про місцеве народне самоврядування. 
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Листування: т-ва та його комісій з питань видавництва книжок і 

часописів, організації лекцій, розвитку початкової, середньої шкільної та 

позашкільної освіти, передачі Лук’янівського народного дому т-ву 

«Просвіта», пожертвувань коштів, організації Українського ун-ту в м. Києві, 

будівництва Народної думи імені Т.Г. Шевченка у с. Кирилівка 

Звенигородського повіту, відкриття пам'ятника Т.Г. Шевченку у м. Ромнах, 

надання вулицям м. Києва українських назв та імен визначних постатей, 

відзначення ювілеїв видатних діячів (зокрема, листування з Деп-том 

позашкільної освіти Мін-ва народної освіти УНР періоду УЦР, Мін-вом 

народної освіти УД, Київською міською радою доби Директорії УНР);  

Київського губернського комісара ТУ про складання брошур і листівок 

українською мовою; попечителя КНО про призначення «Просвітою» своїх 

представників; військових чинів діючої армії щодо надсилання літератури.  

Списки т-в «Просвіта» та членів. Підписні листи для збору коштів на 

культурно-освітні заклади та інші ініційовані т-вом проекти. Грошові 

рахунки та розписки на одержання коштів. Інвентарний опис майна т-ва та 

акт про збитки, завдані під час захоплення його приміщення. Заяви про вступ 

до т-ва та вибуття членів; про прийняття дітей до дитсадка (зі списками 

дітей); про призначення на посади до канцелярії т-ва, дитячого садка, 

бібліотеки та звільнення. Відомості про виплату заробітної плати 

співробітникам. 

Відозви ЦК Української селянської спілки про організацію «Дня 

виборчого фонду»; українського військового т-ва 5-го запасного піхотного 

полку про солідарність із «Просвітою» (1917 р.). Відношення голови ради 

української громади в Сухумі про бажання службовців ради перейти на 

службу до установ УД. Проекти програм українських політичних партій та 

ГО. 

 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ ОСВІТИ 

СЕРЕД ЄВРЕЇВ У РОСІЇ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-348, 2 оп., 167 спр., 1903–1918 рр. 

Т-во поширення освіти серед євреїв у Росії створене у м. Санкт-Петербурзі у 

1863 р. як провідна єврейська культурно-просвітня організація в Російській 

імперії. Його статутними завданнями були: відкриття для євреїв навчальних 

закладів, бібліотек, курсів; влаштування читань і бесід; організація музеїв і 

виставок; матеріальна допомога навчальним закладам, їхнім педагогам та 

вихованцям; видання та розповсюдження книг, періодичних видань тощо. 

Київське відділення т-ва засноване у 1903 р.; київські меценати Лазар і Лев 

Бродські обрані почесними членами т-ва. Завдяки членським внескам і 

пожертвам відділення акумулювало та розподіляло кошти для фінансової 

підтримки єврейських шкіл у містах і містечках Київської, Волинської, 

Подільської та Чернігівської губерній, допомоги їм літературою. Під час 

Першої світової війни відділення т-во сприяло створенню шкіл та осередків 

дошкільної освіти для дітей євреїв-біженців. Київське відділення т-ва 
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продовжувало існувати і в період Української революції. У 1920 р. його 

діяльність було припинено. 

У фонді відклалися документи Української революційної доби за 1917–

1918 рр. 

Каталог. Огляд фонду. Бібліографія (13). 

Документи фонду російською, єврейською, німецькою, англійською, 

українською мовами. 

Протоколи засідань шкільної комісії УЦР за 1917 р. Листування з: 

комітетами УЦР щодо культурно-освітнього розвитку єврейської спільноти; 

місцевими єврейськими громадами щодо скликання з’їзду єврейських 

релігійних громад України. Доповіді уповноваженого комітету, звіти та 

статистичні відомості про діяльність осередків єврейської освіти. 
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Розділ 12  

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ РАДИ 

ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, М. КИЇВ 

 Фонд № Р-3989, 1 оп., 16 спр., 1917–1918 рр. 

Київська губернська рада об'єднаних ГО та її робочий орган – виконком – 
були сформовані 16–17 березня 1917 р. на хвилі революційного піднесення в 

Російській імперії, за зразком Київської міської ради об'єднаних ГО, яка 

виникла на початку березня 1917 р. Ради об'єднаних ГО виступали 

представницькими органами влади після повалення царизму. Київська 

губернська рада ГО, яка діяла при Київському губернському комісарові ТУ 

М.А. Суковкіні, представляла всі повіти Київської губернії. До її складу 

входили представники губернських земських зборів та управ, громадсько-

кооперативного з’їзду, Рад робітничих і солдатських депутатів, а також 

повітових рад об’єднаних ГО, селянських організацій і кооперативних 

з’їздів, УЦР, польських та єврейських організацій. Виконком Київської 

губернської ради ГО відразу ж призначив своїх комісарів до всіх 

адміністративних установ, що знаходилися в м. Києві. Більшість у виконкомі 

складали українці. Діяв виконком до 4 вересня 1917 р. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Постанови та розпорядження ТУ. Телеграми Київського губернського 

комісара ТУ Черкаському повітовому комісарові за березень – квітень 1917 р. 

Проекти Положення про Київську губернську раду об'єднаних ГО та її 

виконком. Інструкція виконкому. Заяви членів Ради та коротка схема її 

організації. Положення про Бюро сприяння організації цивільного 

управління. Статут Бюро допомоги організації влади. 

 Протоколи засідань виконкому за березень – серпень 1917 р. за участі 

Д.В. Антоновича, М.Ф. Біляшівського, М.С. Грушевського, Д.І. Дорошенка, 

З.Г. Моргуліса, Г.І. Нарбута, М.М. Стасюка, М.А. Суковкіна, В.Я. Шульгіна 

та ін. Інструкції та протоколи засідань Бюро інструкторів-організаторів. Звіти 

інструкторів М. Лисого, М.І. Мандрики, О.О. Севрюка про результати 

відрядження до Сквирського, Радомисльського, Черкаського та 

Чигиринського повітів, політичну ситуацію на місцях, продовольче питання. 

Листування виконкому з Комітетом Південно-Західного фронту 

Всеросійського земського союзу та Київським губернським продкомітетом 

про відпуск продуктів та інших товарів, працевлаштування амністованих ТУ 

політв’язнів, які прибули до м. Києва. Звернення Комітету у справах 

амністованих політ’язнів виконкому до Малинського волосного правління. 
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Акти, списки та посвідчення політв’язнів; підписні листи про збір 

пожертвувань на їхню користь. Посвідчення членів виконкому. 

 

КОАЛІЦІЙНА РАДА КИЇВСЬКОГО СТУДЕНТСТВА, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1757, 1 оп., 6 спр., 1917 р. 

 Об’єднання студентів вищих навчальних закладів м. Києва. Створене у 

1910 р. на основі злиття Коаліційних рад студентства Київського ун-ту ім. 

св. Володимира, Київського політехнічного ін.-ту та інших вищих шкіл 

міста. Мала свого представника у Центральній Коаліційній раді студентів 

(м. Санкт-Петербург).  

На хвилі революційних подій навесні 1917 р. у співпраці з іншими ГО 

долучилася до громадсько-політичних та культурно-освітніх процесів у 

м. Києві, зокрема виступила ініціатором відкриття Клубу студентської 

молоді, зверталася із записками щодо розвитку української вищої освіти до 

генерального секретаря освітніх справ УЦР І.М. Стешенка та ін. 

Підтримувала контакти з середніми навчальними закладами. Мала власну 

друкарню, видавала соціалістичні брошури та газету «Революційна думка», 

провадила агітацію серед населення на підтримку ТУ. 

У фонді відклалися документи доби УЦР. 

Документи надійшли на зберігання до державного архіву від ЦДАЖР УРСР 

(м. Київ; нині – ЦДАВО України) у 1955 р. 

Документи фонду російською та українською мовами. 

Загальне положення Коаліційної ради київського студентства. 

Інструкції щодо ведення агітації на користь ТУ. Відозви Коаліційної ради 

київського студентства до солдатів, селян і службовців на підтримку ТУ та 

ідеї скликання Установчих зборів.  

Протоколи засідань Коаліційної ради. Доповідь на засіданні Міліційної 

ради студентів і робітників про встановлення міліційної повинності та 

резолюція на доповідь; списки міліціонерів. Прохання очільника Коаліційної 

ради видати револьвер члену об’єднання Я. Маршаку. Розписка помічника 

завідувача арсеналом Штабу міліції м. Києва коменданту Київської міської 

думи про отримання зброї.  Доповідна записка представника Коаліційної 

ради Г. Гуревича, адресована  в. о. директора Вищих жіночих курсів.  

Лист представників 283-го запасного піхотного полку та донесення 

окремих військових частин про скликання Ради солдатських делегатів в 

діючій армії, скликання солдатських комісій та ін. Стислий огляд діяльності 

Коаліційної ради київського студентства, підготовлений Інформбюро при 

Коаліційній раді.  

Списки членів Коаліційної ради. 
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КИЇВСЬКИЙ КОМІТЕТ СПІЛКИ ДЛЯ НАДАННЯ ДОПОМОГИ 

ЄВРЕЙСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ, ЯКЕ ПОСТРАЖДАЛО ВІД 

ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-445, 4 оп., 500 спр., 1913–1920 рр. 

Спілка для надання допомоги єврейському населенню, яке постраждало від 

військових дій, створена у зв’язку з появою в ході Першої світової війни 

значної кількості євреїв-біженців, які були змушені покинути свої 

помешкання в зоні бойових дій або ж були виселені з прифронтової смуги в 

результаті антиєврейських акцій командування російської армії. Ініціатива 

створення Київського комітету Спілки належала Київському відділенню Т-ва 

охорони здоров’я єврейського населення. Спілка постачала євреїв-біженців 

одягом, продуктами харчування, коштами (в тому числі для повернення 

додому), сприяла у працевлаштуванні, влаштуванні на навчання до 

ремісничих училищ та інших закладів освіти, влаштуванні за необхідності до 

лікарень та притулків. Керував Спілкою ЦК (з 1918 р. – Всеукраїнський ЦК). 

Спілка діяла за рахунок членських внесків, допомоги з боку інших єврейських 

організацій, урядових асигнувань, приватних пожертвувань, прибутків від 

благодійних вечорів і вистав тощо. З початком Українських національно-

визвольних змагань Спілка продовжувала діяльність. Зі встановленням в 

Україні радянської влади, згідно з декретом про соціальне забезпечення від 

4 квітня 1919 р., організація припинила своє існування, а її майно було 

передане у розпорядження Наркомату соцзабезпечення УСРР. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР, Гетьманату та Директорії УНР. 

Документи надійшли на таємне зберігання до державного архіву від ЦДАЖР 

УРСР (м. Київ; нині – ЦДАВО України) у 1955 р. 

Каталог. Бібліографія (13). 

Документи фонду російською, українською, німецькою та єврейською 

мовами. 

Протоколи засідань наради у справах біженців при Генеральному 

секретаріаті УЦР (листопад 1917 – січень 1918 рр.). Посвідчення, видані 

Галицько-Буковинською комісією при обласному комісарі Галичини та 

Буковини (січень, квітень 1918 р.) та Мін-вом закордонних справ УД 

делегатам Комісії для проїзду до Галичини та Буковини. Довідка Деп-ту 

чужоземних зносин Мін-ва закордонних справ УД про пропускний режим на 

територію Галичини та Буковини, польські землі. Звернення до Мін-ва 

закордонних справ УНР періоду Директорії з проханням про дозвіл 

делегатам Комітету на виїзд до Галичини, Буковини та Польщі й повернення 

назад до м. Києва.  

Списки осіб – вихідців із Галичини та Буковини, звільнених із 

Київської в’язниці у вересні 1917 р. 
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КИЇВСЬКЕ ВИКОНАВЧЕ БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РОБІТНИЧОЇ 

ПАРТІЇ, М. КИЇВ 

Фонд № Ф-1786, 2 оп., 41 спр., 1917–1921 рр. 

ОЄСРП виникла у червні 1917 р. внаслідок злиття Сіоністської 

соціалістичної робітничої партії та Соціалістичної єврейської робітничої 

партії. Центральним пунктом програми ОЄСРП стала вимога про надання 

євреям національно-персональної автономії. Представники цієї політичної 

сили входили до складу УЦР, а лідер партії М.І. Зільберфарб обіймав посаду 

міністра з єврейських справ в уряді УНР доби УЦР (у період з листопада 

1917 по січень 1918 рр.). У період Директорії УНР ОЄСРП спершу активно 

підтримувала український національний уряд. Втім, у березні 1919 р. 

більшість членів партії покинули її та заснували нову Об’єднану єврейську 

соціалістичну партію, а згодом спільно з українським комуністичним 

Бундом заснували Єврейську комуністичну спілку (травень 1919 р.). Остання 

у серпні того ж року увійшла до  складу КП(б)У.  

Документи фонду російською та єврейською мовами. 

Документи щодо створення партії. Протоколи засідань ЦК ОЄСРП 

(травень – грудень 1917 р.). Телеграми та листи районних комітетів і низових 

партійних організацій щодо висування делегатів до Всеросійських 

Установчих зборів. Листування з: ЦК та районними комітетами ОЄСРП; УЦР 

з фінансових та інших питань. Списки: членів ОЄСРП, вибраних до УЦР; 

делегатів ОЄСРП до Всеукраїнських Установчих зборів. Книги вхідної 

кореспонденції (1917–1918 рр.). 
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Розділ 13 

ФОНДИ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

 

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ФЕОФАНОВИЧ – ЧЛЕН  

УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ВІД УСДРП 

Фонд № Р-4383,  1 оп., 7 спр., 1910–1925 рр. 

Інженер-економіст, громадський та політичний діяч. Нар. у 1878 р. на 

Поділлі в сім’ї священика. Закінчив Петербурзький ун-т. Доцент Київського 

політехнічного ін-ту, активно працював над розробленням української 

технічної термінології. Один із фундаторів і керівників Українського 

технічно-аграрного т-ва «Праця» (1917 р.), в якому очолював відділ з 

вивчення стану економіки України, розробляв плани її розвитку. Один із 

засновників УЦР, входив до складу її президії, писар та голова її агітаційної 

комісії. Належав до УСДРП, від якої входив до Комітету УЦР, згодом – до 

Малої Ради. Від червня 1917 р. – товариш голови УЦР. За Гетьманату 

П.П. Скоропадського – генеральний консул у РСФРР. Від 1 липня 1918 р. – 

екстраординарний професор Українського державного ун-ту в м. Києві. У 

1920-х рр. – професор Київського сільськогосподарського ін-ту, очолював 

кафедру економіки сільського господарства. У 1930-х рр. репресований 

радянським режимом. Згодом емігрував. Рік смерті невідомий. 

Документи надійшли на зберігання до державного архіву від ЦДІА УРСР 

(м. Київ) у 1956 р.  

Документи фонду українською та російською мовами. 

Витяг із книги протоколів засідань Малої Ради (10 серпня – 25 жовтня 

1917 р., період між 6-ю та 7-ю сесіями УЦР). Квиток члена УЦР 

С.Ф. Веселовського для входу на засідання та для голосування. Лист 

секретаря фракції УСДРП в УЦР А. Касьяненка А. до С.Ф. Веселовського від 

3 квітня 1918 р. із запрошенням прибути на збори для обрання нового складу 

президії УЦР та вирішення інших питань. 

 

ДЕМЧЕНКО ВСЕВОЛОД ЯКОВИЧ – ЧЛЕН IV ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ, 

ІНЖЕНЕР ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ, ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ  

ПОВІТОВОЇ ЗЕМСЬКОЇ УПРАВИ 

Фонд № Ф-1520, 1 оп., 38 спр., 1893–1919 рр. 

Інженер, фінансист, громадський і політичний діяч. Нар. 13 березня 1875 р. 

У період Української революції працював в адміністрації Гетьманату 

П.П. Скоропадського, був інженером Мін-ва шляхів сполучення УД, а також 

провідним діячем ПроТоФіСу, членом Ради Державного банку УД. У квітні 

1919 р. емігрував. Пом. у м. Логастрело (Італія) 7 вересня 1933 р. 
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Документи надійшли на таємне зберігання від ЦДАЖР УРСР (м. Київ; нині – 

ЦДАВО України) у 1955 р.  

Документи фонду російською та українською мовами. 

Вказівка Київського губернського комісара ТУ Київській повітовій 

земській управі про надання допомоги російським солдатам. Документи 

щодо діяльності Центрального, Київського підрайонного та районних 

комітетів з урегулювання залізничних перевезень (1917 р.): журнали засідань, 

доповіді, пам’ятна записка та ін.  

Записка відомого географа та публіциста С.Л. Рудницького «Деякі 

пропозиції для Правління УНР» (березень 1918 р.), в якій учений виклав 

свою бачення державних кордонів УНР, організації управління українською 

економікою, розвитку системи національної освіти, військової картографії. 

Записка професора В.А. Косинського щодо історії та сучасного стану 

аграрного питання в Україні (липень 1918 р.). 

Списки справ, які підлягали розгляду на засіданнях Ради Державного 

банку УД; виписки з протоколів цих засідань; запрошення на засідання від 

Голови Ради, адресовані В.Я. Демченку.  

Доповідна записка про стан транспорту в Україні за Гетьманату. Заяви 

Київського порайонного комітету із залізничних перевезень Мін-ва шляхів 

сполучення УД щодо неузгодженості в роботі між комітетом та Мін-вом. 

Пояснювальна записка щодо повідомлення гетьманського Мін-ва шляхів 

сполучення про законопроект, який передбачав створення при Мін-ві Вищої 

технічної економічної ради і був поданий РМ УД на затвердження. Копія 

проекту угоди між РСФРР та УД про розподіл залізничного майна між ними 

(травень 1918 р.). 

Особисті листи членів родини В.Я. Демченка, листи до нього друзів і 

знайомих (1918 р.). 
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Розділ 14 

КОЛЕКЦІЇ 

 

 

КОЛЕКЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ «ПОЛЬСЬКІ 

ЛЕГІОНИ» 

Фонд № Ф-1787, 9 оп., 195 спр., 1916–1918 рр. 

Польські корпуси в Україні (Польські війська в Україні) – військові 

формування, створені на основі полонізованих частин і підрозділів 

російської армії на території України та Бессарабії. Під час Першої світової 

війни 1914–1918 рр. у складі російської армії було створено польські 

військові частини, які воювали проти Німеччини та Австро-Угорщини. Після 

розпаду Російської імперії в листопаді 1917 р. за ініціативою польських 

солдатів на українських теренах розпочалося створення 2-го (на 

Румунському фронті) та 3-го (на Південно-Західному фронті) Польських 

корпусів. Керував цим процесом Інспекторат Польських військ в Україні, 

очолений генерал-лейтенантом Є. де Геннінг-Міхаелісом. У квітні – травні 

1918 р. Польські війська в Україні налічували близько 10 тис. осіб. Під час 

першої війни УНР проти РСФРР один польський загін добровільно взяв 

участь в обороні м. Києва від більшовиків (лютий 1918 р.) Після приходу в 

Україну німецьких та австро-угорських військ Командування Польських 

військ в Україні намагалося врегулювати правове становище польських 

частин; 4 квітня 1918 р. було підписано угоду з урядом УНР щодо умов 

перебування польських військ на території України (Польські корпуси мали 

дотримуватися суворого нейтралітету, постачатися всім необхідним урядом 

УНР та передислокуватися до Північної Чернігівщини, де була можливість 

об'єднання з 1-м Польським корпусом). Однак незабаром внаслідок тиску 

німців на уряд УНР прийнято рішення роззброїти польські військові 

формування. 19 квітня 1918 р. на вимогу австро-угорського командування 

демобілізувався одеський загін. 2-й Польський корпус, очолений у квітні 

1918 р. Ю. Галлером, вирушив з м. Сороки (нині місто у Молдові) на схід, 

плануючи вийти поза межі австро-німецької військової присутності; 

пройшовши через м. Ольгопіль, м. Умань, с. Медвин, с. Миронівку, 

зупинився під м. Каневом, де 11 травня 1918 р. його оточили й атакували 

німецькі війська. Після тривалого бою наступного дня польські солдати 

склали зброю. Частини 3-го Польського корпусу були розташовані в р-ні 

міст Тиврова і Немирова на Поділлі. Через вади в постачанні корпусу його 

солдати вдавалися до реквізицій коней і продовольства в селян, що 

спричиняло конфлікти. 14 квітня 1918 р. об'єднані сили селян і Вільного 

козацтва атакували поляків у м. Немирові. Бої, що тривали кілька днів, 

призвели до значних втрат з обох сторін. Після втручання австро-угорських 

військ 3-й Польський корпус було інтерновано 18 квітня у р-ні сіл Хмільник 

– Пиків – Янів, а 10 червня – роззброєно на вимогу австрійців.  



155 
 

У червні 1918 р., відразу після роззброєння Польських військ в Україні 

утворено Ліквідаційно-ревізійну комісію на чолі з І. Дзєвалтовським-

Ґінтовтом, яка займалася систематизацією документації Польських 

корпусів. Більша частина зібраних та опрацьованих комісією документів 

залишилася у м. Києві та згодом потрапила до фондів державного архіву (на 

той час – Київський центральний історичний архів). У міжвоєнний період 

документи перебували на таємному зберіганні у відділі польських фондів; 

після початку німецько-радянської війни у 1941 р. були евакуйовані. Після 

повернення з евакуації документи продовжували зберігатися в 

невпорядкованому стані; у 1960 р. здійснено їхнє науково-технічне 

опрацювання та врешті сформовано колекцію. 

Каталог. Тематичний огляд: Даниленко В. Коллекция документальных 

материалов «Польские легионы». Государственный архив Киевской области. 

Фонд Ф-1787. Бібліографія (6; 7). 

Документи фонду російською, українською, польською та німецькою 

мовами. 

Накази та відозви УЦР, Головного командування, начальника 

постачання Польських військ в Україні. Телеграми та повідомлення комісара 

УЦР на Румунському фронті про формування національних частин, політику 

УЦР щодо цього питання та ін. Накази по Головному командуванню, по 

Управлінню постачання, по Управлінню та концентраційному району 

польських військ у м. Вінниці. Накази, відозви, бюлетені, протоколи засідань, 

матеріали з’їздів комітетів ОВП 4-ї, 8-ї та 9-ї армій, телеграми та листування 

зі Штабом 4-ї армії, військовими частинами та окремими вояками щодо 

формування та укомплектування Польських корпусів. 

Протоколи засідань комітету ОВП 33-го корпусу. Інструкція та рапорти 

щодо роботи етапно-вербувального бюро. Рапорти офіцерів про загрозу 

польським частинам з боку австро-угорських військ, про здачу частин 

більшовицьким військам. Реєстри майна, реквізованого для Польських 

військ. 

Листування: з місцевими органами УЦР щодо становища польських 

військових формувань в Україні; з Головним комітетом ОВП у м. Петрограді, 

етапно-вербувальним бюро, військовими частинами, армійськими комітетами 

ОВП, командирами частин щодо формування, укомплектування та дислокації 

Польських військ, реквізицію продовольства та майна, збройні сутички з 

селянами; з місцевими органами УНР доби УЦР (Уповноваженим по 

Західному р-ну Мін-ва харчових справ, Подільським губернським комісаром, 

Вінницьким повітовим комендантом, Подільською губернською та 

Вінницькою повітовою продовольчими управами та ін.) щодо постачання 

продовольством, про виступи селян проти Польських військ, про роззброєння 

німецькими військами польських частин в р-ні м. Умані; з Регентською 

радою у м. Варшава, Гетьманом П.П. Скоропадським та інші документи про 

ліквідацію Польських корпусів в Україні та передислокацію їх до 

Чернігівської губернії.  
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Штатний розпис Польських військ. Проекти переформування та 

скорочення польських частин. Копії посвідчень особового складу; нагородні 

листи офіцерів. Списки: частин армії; особового складу; поранених і вбитих 

військовослужбовців-поляків. Посвідчення, реєстраційні картки, книги 

реєстрації, довідки військовослужбовців-поляків. Рапорти та списки вояків, 

бажаючих демобілізуватися. Проекти демобілізації. 

Група документів доби Української революції, які відклалися у фонді 

та не стосуються історії Польських корпусів. 

Накази Військового мін-ва УНР періоду УЦР. Циркуляри Мін-ва освіти 

УНР та його Бібліотечно-архівного відділу, Комісаріату у справах Київського 

шкільного округу. Законопроекти про створення Української національної 

бібліотеки, про надсилання друкарнями обов’язкових примірників 

літератури. Протоколи Міжвідомчої комісії з повернення українських 

музейних цінностей з РСФРР та інші документи щодо комплектування 

музеїв.  

Циркуляри деп-тів Мін-ва польських справ УНР. Протоколи засідання 

Тимчасової бібліотечної ради при відділі культури та мистецтва Мін-ва; 

протоколи засідань Ради мистецтва, проект Положення про Раду та інші 

документи артистичної секції. Довідка про діяльність відділу середньої 

освіти Мін-ва. 

Статут польського краєзнавчого т-ва. Відомості: про польські школи  

(їхню організацію, склад та діяльність); кількість учнів-поляків у середніх 

навчальних закладах УНР та УД. Відповіді польських шкіл на запитальник 

Деп-ту. Проект Закону та доповідна записка про асигнування коштів на 

польські школи в Україні. Справи щодо відкриття польських гімназій в 

містах Катеринославі, Одесі та Сумах, польських реальних училищ у 

м. Харкові, польських шкіл на кошти земських і міських управ; організації 

вчительських курсів і семінарів. Навчальна програма педагогічних курсів із 

позашкільної освіти; план роботи відділу позашкільної освіти Деп-ту. 

Списки: польських шкіл, вчителів та учнів – підданих Австро-Угорщини. 

Заяви вчителів про прийняття на роботу та їхні документи. 

Листування з: Мін-вом народної освіти Гетьманату про надання прав 

навчальних закладів польським школам; Мін-вом польських справ УНР, 

місцевими польськими земляцтвами та інші документи щодо організації Мін-

ва польських справ та його взаємовідносин з іншими установами; 

підвідомчими установами Мін-ва та його службовцями про призначення та 

переміщення на посадах; органами військової влади, місцевими установами, 

польськими школами про реквізицію приміщень польських шкіл; надання 

фінансової допомоги польським школам; польськими земляцтвами в м. Києві 

про відкриття курсів викладачів гімнастики. Посвідчення та довідки 

чиновників Мін-ва. 
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КОЛЕКЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЄВРЕЙСЬКИХ 

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Фонд № Ф-1788, 1 оп., 7 спр., 1917–1919 рр. 

До 1965 р. документи (фонди «Рада об’єднаних громадських єврейських 

організацій м. Києва», 1 од. зб. та «Київська єврейська громада», 6 од. зб.) 

перебували на зберіганні у ЦДАЖР СРСР (м. Москва, нині – ДАРФ). У 

1965 р. передані на таємне зберігання до державного архіву та об’єднані в 

колекцію. 

У фонді відклалися документи періодів УЦР і Гетьманату. 

Бібліографія (13). 

Документи фонду російською, українською та єврейською мовами. 

Циркуляри народного міністра єврейських справ УНР доби УЦР та 

Мін-ва народного здоров’я та піклування УД до Ради Київської єврейської 

громади. Відомості початкових та середніх навчальних закладів м. Києва про 

кількість учнів-євреїв та викладання історії єврейського народу. 

Повідомлення завідувачів Києво-Печерського міського приходського 

училища № 1 та Київської міської нижчої початкової школи 

ім. С.Ф. Грушевського № 6 про учнів-євреїв, які навчалися в цих закладах. 

Короткі відомості про створення «Комісії допомоги жертвам перехідного 

часу». Заяви Ради Київської єврейської громади до міністра внутрішніх справ 

УД, Київської міської управи, про надання допомоги та захист єврейського 

населення від погромів. 
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Гілея (науковий вісник): збірник наукових праць. Київ. 2009. Вип. 19. С. 96–

103. Проаналізовано окремі документи фондів №№ Ф-1716, Р-2796 у контексті 
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Церква: Вид. Пшонківський О.В., 2017. 288 с. У виданні здійснено огляд 
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85, 90, 91, 99, 115, 140, 142 

Петроград, м., 20, 72, 155 

Печерськ (м. Київ), 55 

Пиків, с., 154 

Пирогівка, с., 126 

Пирятинський повіт, 127 

Поділля, див. Подільська губернія 

Подільська губернія (також Поділля), 

33, 39, 44, 62, 72, 92, 100, 111, 112, 

146, 152, 154 

Полтава, м., 70 

Полтавська губернія, 37, 44, 50, 52, 72, 

85, 91, 99, 111, 112, 115, 127, 140, 145 

Польща, 150 

Пост-Волинський, залізн. ст., 74 

Потіївка, с., 107 

Проскурів, м., 62 

 

Р 

Радомисль, м., 20, 22, 27, 62, 77 

Радомисльський повіт, 20, 24, 28, 36, 

37, 52, 57, 77, 124, 141, 148 

Ржищів, м-ко, 36, 101, 120 

Ржищівська волость, 30 

Ромни, м., 146 

Російська імперія, 11, 16–19, 21, 42–

44, 52, 54, 55, 64, 65, 72, 73, 78, 81, 82, 

86, 88–92, 94, 97, 123, 124, 128, 129, 

133, 136, 139, 140, 146, 148, 154 

Російська Соціалістична Федеративна 

Радянська Республіка, 27, 42, 65, 69, 

83, 98, 128, 129, 152–154, 156 

Росія, 10, 82, 146 

Ружин, м-ко, 132 

 

С 

Саливінки, с., 109, 132 

Санкт-Петербург, м., 146, 149  

Саперна Слобідка, с., 48 

Сарни, залізн. ст., 73 

Святошин, сел., 20, 21 

Сквира, м., 28, 51, 60, 62, 120, 131 

Сквирський повіт, 20, 51, 57, 60, 125, 

148 

Скопці, с., 37 

Сміла, м-ко, 17, 103 

Сороки, с., 154 

Союз Радянських Соціалістичних 

Республік, 129, 157 

Спичинці, с., 132 

Ставище, с., 40 

Ставянська волость, 30 

Стайківська волость, 30 

Станіславів, м., 112 

Старопетрівська волость, 30 

Суми, м., 96, 156 

Сухумі, м., 146 

 

Т 

Таврійська губернія, 145 

Тараща, м., 20, 27, 32, 50, 62, 63, 75, 

120 

Таращанський повіт, 20, 24, 27, 40, 50, 

52, 63, 75, 125 

Тиврів, м., 154 

Трипілля, м-ко, 21, 120 

 

У 

Узин, с., 132 

Україна, 9, 12, 18, 21, 27, 32, 33, 40–

42, 44–46, 52, 57, 62, 63, 65, 69, 73, 74, 

77, 79, 81, 89, 93, 97, 98, 105, 108, 11, 
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112, 114, 117, 118, 125, 126, 129, 132, 

135, 137, 141–145, 147, 149, 150, 152–

156  

Українська Держава, 11, 12, 16, 22, 

25–29, 32–35, 40, 41, 45, 46, 48, 51, 52, 

54–58, 60, 64, 66–69, 71, 76, 79, 82, 83, 

86–89, 93, 98, 102, 103, 106–110, 116–

119, 122, 126, 128, 130–136, 138–140, 

143, 144, 146, 150, 152, 153, 156, 157 

Українська Народна Республіка, 9–12, 

16–19, 22–31, 33, 34, 38–40, 45–48, 51, 

52, 54–56, 58, 59, 61, 62, 65–67, 72, 75, 

77–79, 82, 83, 86–88, 93, 98, 102, 105–

107, 110, 116–123, 126, 129–131, 133–

137, 139, 141, 143, 145, 146, 150–157 

Українська Радянська Соціалістична 

Республіка, 96, 99, 112, 135, 136, 149, 

150, 152, 153 

Українська Соціалістична Радянська 

Республіка, 11, 37, 39, 41, 51, 61, 100, 

101, 113, 114, 120, 122, 123, 131, 135, 

136, 150 

Уманський повіт, 27, 61, 113, 125 

Умань, м., 20, 22, 27, 28, 32, 33, 61, 62, 

154, 155 

Ушицький повіт, 100 

 

Ф 

Фастів, м., 10, 65 

Фінляндія, 98 

 

Х 

Хабне, м-ко, 120, 131 

Харків, м., 62, 70, 112, 156 

Харківська губернія, 72, 145 

Херсонська губернія, 145 

Хмільник, с., 154 

Холодний Яр, 10 

Хотинський повіт, 72 

Хотівська волость, 33 

Хотівщина, див. Хотівська волость 

 

Ч 

Черкаси, м., 22, 27, 32, 62 

Черкаська область, 113 

Черкаський повіт, 17, 20, 90, 118, 148  

Черкащина, 10 

Чернігівська губернія, 38, 62, 72, 79, 

92, 110–112, 130, 144–146, 155 

Чернігівщина, 154 

Черняхівська волость, 30 

Чигирин, м., 17, 20, 32, 103 

Чигиринський повіт, 20, 24, 118, 125, 

148 

Чоколівка, с., 36 

Чорнобиль, м., 23, 37, 52, 62, 103, 120, 

141 

Чорнобильський повіт, 28 

Чорторий, р., 38 
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Шпола, м., 62 
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Яготин, м-ко, 127 

Янів, с., 154 
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

Армії, див. також Війська 

Австро-угорська, 48 

Директорії УНР, 10, 34, 40, 56, 59, 62, 

78, 87 

РСЧА, 41, 143 

УГА, 41 

Української Держави, 26, 69, 143 

УНР доби УЦР, 75, 102 

 

Бюро 

Інформаційні 

Гайсинсько-Брацлавської бригади 

Армії УНР, 62 

Директорії УНР, 31, 33 

Української Держави, 66 

Українське Державне Хлібне, 40, 105, 

108, 117, 118, 121, 144 

 

Війська, див. також Армії 

австро-угорські, 10, 22, 70, 87, 105, 

108, 118, 121, 135, 154, 155 

більшовицькі, 57, 102, 155 

гетьманські, 61 

німецькі, 10, 22, 25, 27, 47, 57, 87, 105, 

106, 108, 109, 117, 121, 154 

польські, 33 

українсько-польські, 78 

УНР, 10, 56, 61, 62, 69, 70, 102 

Окремі військові формування 

1-й Гайдамацький кінний полк, 67 

1-й Польський корпус, 154 

2-й Польський корпус, 154 

2-й Український козацький полк ім. 

Гетьмана П. Сагайдачного, 88 

3-й Польський корпус, 154 

3-я селянська повстанська дивізія, 41 

5-й піхотний запасний полк, 146 

6-та Січова стрілецька дивізія Армії 

УНР, 78 

283-й піхотний запасний полк,149 

290-й піхотний запасний полк, 73 

404-й Камишанський полк, 80 

Вільне козацтво, 10, 25, 33, 56, 70, 77, 

154 

Гайдамацький кіш Слобідської 

України, 88–89  

Гайсинсько-Брацлавська бригада 

Армії УНР, 62 

Запорізький кінно-гайдамацький полк 

ім. К. Гордієнка, 102 

Київська муштрова сотня, 77 

Окремий кулеметний курінь 

Сердюцької дивізії, 89 

Осадний корпус Армії УНР, 32, 34, 56 

Особливий кінний загін Київського 

повітового старости, 67 

Польські війська в Україні (Польські 

корпуси), 154–156  

Сердюцька гарматна бригада ім. 

М. Грушевського, 88 

УСС, 70 

Червона гвардія, 22, 55 

Червоне козацтво, 57 

Чехословацькі добровільні запасні 

військові частини, 73 

Чугуївський піхотний полк, 74 

 

Генеральний секретаріат УЦР 

(УНР), 12, 18–20, 22, 26, 34, 47, 54, 56, 

64, 105, 106, 119, 122, 150 

 

Генеральні секретарства УЦР 

(УНР), див. також Міністерства 

УНР доби УЦР 

великоруських справ, 139 

військових справ, 72 

закордонних справ, 21 

земельних справ, 22, 93 

продовольчих справ, 118, 119 

фінансів, 82, 87, 93, 105 

 

Генеральні секретарі УЦР (УНР), 

див. також Міністри УНР доби УЦР 

внутрішніх справ, 73 

освітніх справ, 139, 141, 149 

 

Гетьман Української Держави, 10, 

17, 25, 26, 31, 51, 52, 54, 56, 57, 66, 68–

70, 93, 133, 145, 155 

 

Гетьманат, 9, 11, 16, 20, 26, 28, 29, 34, 

39, 40, 47, 48, 51, 54, 56, 57, 59, 67, 71, 

74, 75, 77, 82, 83, 86–89, 93, 102, 104–

106, 110, 116–118, 121–123, 130, 133, 
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135, 137, 139, 141, 143–145, 150, 152, 

153, 156, 157 

 

Гетьманський уряд, 25, 26, 69, 93, 

94, 105, 107 

 

Державна варта, 26–30, 32, 57, 60, 

66–71, 83  

Бердичівська повітова, 27, 56 

Васильківська повітова, 86, 139 

Залізнична районна (м. Києва), 68 

Київська повітова, 17, 29, 36, 60, 66, 

67 

Київська столична (міська), 28, 56, 59, 

60, 64, 68, 86 

Особливий кінний загін Київської 

повітової Державної варти, 23, 29 

Святошинська районна (м. Києва), 60 

Сквирська міська, 56 

Сквирська повітова, 56 

Старокиївська районна (м. Києва), 58, 

59 

Таращанська повітова, 28, 56 

Черкаська повітова, 106 

 

Директорія УНР, 10–12, 16, 17, 26, 

27, 30–34, 39, 40, 45, 47, 51, 52, 54–56, 

58, 59, 61, 62, 67, 75, 77, 79, 83, 86, 87, 

98, 102, 107, 110, 116, 120, 121, 123, 

126, 129, 130, 135–137, 139, 143, 145, 

146, 150, 151 

 

Коменданти 

Бердичівський повітовий, 76 

Васильківський повітовий, 28, 76 

Вінницький повітовий, 155 

Звенигородський повітовий, 76 

Київський губернський, 22, 29, 75, 76, 

78 

Київський повітовий, 26, 29, 74–76 

Липовецький повітовий, 76 

м. Києва, 28, 32, 77, 78, 149 

Радомисльський повітовий, 52, 76, 77 

Сквирський повітовий, 76 

Таращанський повітовий, 76 

Черкаський повітовий, 76 

Чигиринський повітовий, 76 

 

Комісари 

Тимчасового уряду 

Губернські, 18–20, 22 

Київський губернський, 16–21, 35–37, 

47, 82, 146, 148, 153 

Повітові, 9, 18–20, 22 

Бердичівський повітовий, 20 

Васильківський повітовий, 139 

Київський повітовий, 18, 19, 21, 34, 47 

Уманський повітовий, 20 

Черкаський повітовий, 148 

УНР (доби УЦР) 

Губернські, 22, 25, 133 

Київський губернський, 16, 22–26, 28, 

29, 34 

Подільський губернський, 155 

Повітові, 22–25  

Бердичівський повітовий, 23 

Васильківський повітовий, 23 

Звенигородський повітовий, 23 

Київський повітовий, 22–25, 35 

Липовецький повітовий, 23 

Сквирський повітовий, 23 

Уманський повітовий, 22 

Чигиринський повітовий, 23 

Районні 

Чорнобильський районний, 23 

УНР (доби Директорії) 

Київський губернський, 10, 30–32, 120 

Гайсинський повітовий, 30, 33 

Київський повітовий, 30, 31, 33 

 

Конгреси 

Всеукраїнський національний 

конгрес, 9, 20, 82 

Трудовий конгрес України, 32, 33, 96 

 

Міліція 

Васильківська міська, 27 

Київська губернська, 28 

Київська міська, 20, 21, 23, 29, 149 

Київська повітова, 17, 23, 25, 27, 29, 

33, 35 

Радомисльська повітова, 57 

Таращанська повітова, 24 

Уманська міська, 20, 21 

Уманська повітова, 17 

Фастівська міська, 65 
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Черкаська повітова, 24 

 

Міністерства (див. також 

Генеральні секретарства УЦР) 

УНР доби УЦР 

військове, 56, 75, 79, 83, 156 

внутрішніх справ, 17, 22–24, 28, 34, 

48, 139 

земельних справ (землеробства), 47, 

119, 122 

народної освіти (просвіти), 55, 102, 

133–135, 139, 141, 146, 156 

польських справ, 156 

пошт і телеграфів, 22, 130, 131 

продовольчих (харчових) справ, 87, 

105, 118, 119, 155 

фінансів, 82 

шляхів сполучення, 38 

Української Держави 

військове, 69, 79, 88 

внутрішніх справ, 18, 26 – 29, 34, 35, 

48, 66, 68, 69, 105, 130 

єврейських справ, 16 

закордонних справ, 69, 83, 150 

земельних справ (землеробства), 29, 

34, 47, 105, 122, 126 

ісповідань, 66, 83 

народного здоров’я та піклування, 16, 

28, 66, 69, 83, 157 

народної освіти (просвіти), 12, 46, 83, 

133–136, 139–141, 146, 156 

пошт і телеграфів, 130 

продовольчих (харчових) справ, 26, 

105, 107, 108, 116–119 

судових справ (юстиції), 56, 60, 64, 71, 

82 

торгівлі та промисловості, 26, 39, 83, 

108, 109, 144 

фінансів, 48, 82, 83, 86, 87, 105, 107, 

110 

шляхів сполучення, 17, 83, 86, 152, 

153 

УНР періоду Директорії 

військове, 79 

внутрішніх справ, 30–32 

єврейських справ, 62 

закордонних справ, 150 

земельних справ (землеробства), 123 

народного здоров’я та піклування, 17 

народної освіти (просвіти), 12, 46–47, 

136, 137 

продовольчих (харчових) справ, 87, 

116 

судових справ (юстиції), 56, 83 

торгівлі та промисловості, 39, 83 

фінансів, 31, 82, 83, 87, 110 

 

Міністри 

УНР доби УЦР, див. також 

Генеральні секретарі УЦР (УНР) 

військовий, 22, 75, 78, 88 

внутрішніх справ, 23 

єврейських справ, 157 

народної освіти, 23 

Української Держави 

військовий, 76, 88 

внутрішніх справ, 157 

народної освіти (просвіти), 138 

продовольства, 116, 117, 144 

судових справ (юстиції), 56, 57 

торгівлі та промисловості, 109, 144 

фінансів, 93, 106 

шляхів сполучення, 128 

УНР періоду Директорії  

внутрішніх справ, 30, 31 

єврейських справ, 62, 151 

преси та інформації, 62 

судових справ (юстиції), 62 

 

Політичні партії 

Бунд, 151 

КП(б)У, 151 

Об’єднана єврейська соціалістична 

партія, 151 

ОЄСРП, 151 

ППС, 69 

РСДРП, 57 

Сіоністська соціалістична робітнича 

партія, 151 

Соціалістична єврейська робітнича 

партія, 151 

УПСР, 40, 56, 69, 138, 142 

УСДРП, 152 

 

Рада міністрів УД, 29, 34, 46, 48, 52, 

56, 66, 68, 110, 126, 136, 139 
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Старости періоду Української 
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