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“До 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 рр.” 

 

№ 

з/

п 

Дата Заголовок документа Пошукові дані 

1 2 3 4 

1 5 грудня  

1917 року 

Постанова Богодухівського повітового 

земського зібрання про визнання 

Центральної ради до скликання 

Українських установчих зборів вищою 

владою в Україні   

Ф.19,оп.1, 

спр.333, арк.67-

69 

2 29 квітня 

1918 року 

Закони про тимчасовий державний устрій 

України. 

Друковане видання (“Державний вісник”) 

Ф.84,оп.2, 

спр.40, арк.62 

3 29 квітня 

1918 року 

Грамота гетьмана П.Скоропадського до 

всього українського народу про створення 

Української держави та проголошення     

П.Скоропадського гетьманом всієї 

України. 

Друковане видання (“Державний вісник”) 

Ф.84,оп.2, 

спр.40, арк.62 

4 14 травня 

1918 року 

Обіжник Департаменту митних зборів 

митним установам із розпорядженням:  на 

всіх  паперах, бланках має вживатися 

назва “Українська Держава” замість назви 

“Народна Українська Республіка” 

Ф.84,оп.2, 

спр.40, арк.40 

 

 

 

 

 

5 23 травня 

1918 року 

Обіжник Департаменту митних зборів 

митним установам про заборону вивозу за 

кордон України різних товарів. 

Копія. 

Ф.84,оп.2, 

спр.40, арк.44-

44зв. 

6 Не раніше 

20 травня  

1918 року 

Список новобранців 1899 року 

народження по Деркачівській волості 

Харківського повіту Харківської губернії 

для формування Сердюцької дивізії  

Ф.Р-509, оп.1, 

спр. 9, арк.1, 2 

 

 

 

7 7 червня 

1918 року 

Відношення інспектора авіації 

Харківського району харківському 

губернському старості про формування  

авіаційних частин 

Ф.33,оп.1, 

спр.907, 

арк.539-539 зв. 

 

 

 

 



1 2 3 4 

8 12 червня 

1918 року 

Витяг  з  договору, підписаного   між 

Українською  Державою та  Російською 

Соціалістичною  Федеративною   респуб-

лікою про  переїзд  громадян  на  свою 

батьківщину. 

Копія. 

Ф.84,оп.2, 

спр.100,арк.5 

 

 

 

 

9 14 червня  

1918 року 

Закон про право продажу та купівлі      

землі поза міськими оселями, ухвалений 

Радою Міністрів Української Держави                  

та затверджений гетьманом                        

П. Скоропадським. 

Друковане видання. 

Ф.Р-509,оп.1, 

спр.2,арк.148-

150 зв. 

10 14 червня  

1918 року 

Закон про право на врожай 1918 року на 

території Української держави, ухвалений 

Радою Міністрів Української             

Держави та затверджений гетьманом 

П.Скоропадським. 

Друковане видання. 

Ф.Р-509,оп.1, 

спр.2,арк.151-

152 

11 19 червня  

1918 року 

Обіжник Департаменту митних зборів 

митним установам про прийняття  

державними службовцями обітниці на 

вірність Української Держави. 

Копія.   

Ф.84,оп.2, 

спр.40,арк.61 

12 27 червня  

1918 року 

Відношення штабу 2-ої Харківської пішої 

дивізії харківському губернському 

старості про врегулювання питання 

розквартирування офіцерського складу у 

м. Харків 

Ф.33,оп.1, 

спр.878,арк.107-

107 зв. 

13 5 липня  

1918 року  

Розпорядження харківського повітового 

старости волосним земським управам 

повіту про негайне знищення універсалів 

Центральної Ради, що продовжують висіти 

в земських установах та зберігаються на 

складах. 

Копія. 

Ф.Р-509,оп.1, 

спр.2,арк. 81 

15 6 липня  

1918 року 

Відношення Першої української гімназії 

імені Бориса Грінченка харківському 

губернському старості про одержання нею 

з 1 липня 1918 року статусу державної і 

прохання надати їй приміщення для 

гуртожитку. 

Ф.33,оп.1, 

спр.907, арк.658, 

658 зв. 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

16 13 липня  

1918 року 

Відношення виконувача обов’язків 

старшого фабричного інспектора 

“інспектору авіації на Україні” про 

підприємства Харківщини, що можуть 

обслуговувати потреби авіації. 

Копія. 

 

Ф.922, оп.1, 

спр. 223, арк. 18, 

18 зв. 

 

 

 

17 20 липня  

1918 року 

Список казарм м. Харків, в яких 

перебувають українські військові частини 

Ф.33,оп.1, 

спр.878, арк. 

173,173 зв. 

18 Липень 

1918 року 

Об’ява про формування в м. Суми 5-ої 

Курської кордонної бригади. 

Друковане видання. 

Ф.21,оп.2 

спр.2319, арк.41 

19 7 серпня 

1918 року 

Відношення отамана 13-ої пішої дивізії 

Харківському губернському розпорядчому 

комітету з обслуговування військових 

частин про розміщення піших українських 

частин на теренах Харківщини 

 

Ф.33,оп.1, 

спр. 907, арк. 

140 

20 24 вересня 

1918 року 

Обіжник департаменту митних зборів про 

“Оплату митом великоруських товарів” 

Ф.84,оп.2, 

спр.40,арк. 143 

21 Не раніше 

28 жовтня 

1918 року 

Відозва Харківського комітету 

комуністичної партії (більшовиків) 

України та обласного військово-

революційного комітету до робітників та 

селян “про вирішальний бій проти ворога” 

Ф. 922, оп. 1, 

спр.240, арк. 31  

22 29 жовтня 

1918 року  

Обіжник харківського губернського 

старости повітовим старостам та 

начальникам варти Харківщини, 

Курщини, Воронежчини про допомогу в 

формуванні частин Української армії 

Ф.21,оп.2, 

спр.2320,арк. 

45-45 зв. 

23 9 листопада 

1918 року 

Відношення Українського народного 

кооперативного банку про відкриття у 

Харкові 17 листопада 1918 року 

Харківського відділення Українського 

народного кооперативного банку 

Ф.Р-4821,оп.1, 

спр.11, арк. 83 

24 27-28 

листопада 

1918 року 

Постанова Слобожанського селянського 

з’їзду, що відбувся  

27-28 листопада 1918 року в м. Харків, про 

підтримку Українського революційного 

війська проти гетьманського уряду 

Копія. 

 

Ф.Р-509,оп.1, 

спр.2,арк. 200, 

200 зв. 



 

1 2 3 4 

25 17 грудня  

1918 року 

Розпорядження Директорії УНР про 

правила  користування  землею в Україні 

“до повного вирішення земельної 

реформи”.   

 

Копія. 

Ф.Р-509,оп.1, 

спр.2, арк. 191, 

191 зв. 

26 20 грудня 

1918 року 

Наказ харківського повітового коменданта 

про вилучення зброї у населення для 

потреб Української Народної Республіки 

Ф.Р-509,оп.1, 

спр.2,арк. 160  

27 12 березня 

1920 року 

Лист голови Гусарівського волосного 

революційного комітету до Ізюм-        

ського повітового революційного комітету 

про мешканців волості, особливо                       

с. Гусарівка, які відмовляються 

виконувати розпорядження радянської 

влади  

Ф.Р-1630,оп.1, 

спр.80,арк. 198, 

198 зв.  

28 15-30 

листопада  

1920 року 

Відомості про політичний стан у 

Харківській губернії ( із інформаційного 

зведення Харківської губернської 

постійної військової наради у боротьбі з 

бандитизмом) 

Копія. 

Ф.Р-200,оп.1, 

спр.3,арк. 17, 

17 зв., 19 

29 22 серпня 

1921 року  

 

Інформаційне зведення   про вбивства 

“совработников,    коммунистов, 

красноармейцев, милиционеров”, складене 

головою Ізюмської постійної   військової 

наради у боротьбі з бандитизмом для  

Харківської      губернської     постійної 

військової наради у боротьбі з 

бандитизмом) 

 

Ф.Р-200,оп.1, 

спр.22,арк. 212 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу інформації 

та  використання документів                            О.В. Сафонова  


