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Перелік документів та матеріалів до on-line виставки 

 «Видатний український історик та архівіст Д.І. Багалій  

(до 160-ти річчя від дня народження)» 
 

№ 

з\п 

Дата 

документа 

Заголовок документа Пошукові 

дані 

1. [1876 рік] Робота студента 2-го курсу історико-

філологічного факультету Харківського 

імператорського університету Д.І. Багалія 

«История перемещения мощей святых 

великомучеников Марцелиана и Петра в 

Германию Эйнгарда»(Витяг). 

Оригінал. 

 

ф.-667, 

оп. 286,   

спр. 183, 

арк. 1-а-2 зв. 

2 листопад 

1890 року 

Лист Д.І. Багалія до Харківської губернської 

земської управи з проханням поставити на 

чергових земських зборах питання про 

надання грошової допомоги для придбання 

етнографічної колекції, яка стане основою 

майбутнього етнографічного музею. 

Оригінал. 

 

ф.-304, оп. 

1, спр. 463, 

арк. 6-7 

3 10 квітня 

1896 року 

Лист Д.І. Багалія голові Харківської міської 

думи І.Т. Голенищеву–Кутузову про 

написання нарису з історії міста Харкова. 

Оригінал. 

 

ф.-45, 

оп. 1,  

спр. 2172, 

арк. 23-24 

зв. 

4 28 травня 

1896 року 

Лист Д.І. Багалія голові Харківської міської 

думи І.Т. Голенищеву–Кутузову стосовно 

коштів, необхідних для «складання ювілейної 

історії міста Харкова за 250-річний період». 

Оригінал.  

 

ф.-45, 

оп. 1,  

спр. 2172, 

арк. 25-26 

5 31 травня 

1896 року 

Лист Д.І Багалія голові Харківської міської 

думи І.Т. Голенищеву–Кутузову з проханням 

надати субсидію Харківській публічній 

бібліотеці.  

Оригінал. 

 

ф.-45, 

оп. 1,  

спр. 2172, 

арк. 27-27зв. 

6 8 червня 

1896 року 

Лист Д.І. Багалія голові Харківської міської 

думи І.Т. Голенищеву–Кутузову щодо обміну 

ділянки землі, необхідної Харківській 

публічній бібліотеці та написання історії 

міста Харкова. 

Оригінал.  

ф.-45, 

оп. 1,  

спр. 2172, 

арк. 28-28зв. 
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7 27 травня 

1900 року 

Лист голови Комітету з улаштування ХІІ 

Археологічного з’їзду в м. Харкові                       

Д.І. Багалія до Харківського губернатора від 

27 травня 1900 року з проханням надати 

членам комітету дозвільні документи на 

здійснення розкопок курганів в Харківській 

губернії та користування архівами урядових 

та суспільних установ. 

Оригінал. 

 

ф.-3, оп. 

283, спр. 68, 

арк. 4-5 зв. 

8 27 травня 

1900 року 

Лист голови Комітету з улаштування ХІІ 

Археологічного з’їзду в м. Харкові                       

Д.І. Багалія до Харківської губернської 

земської управи від 27 травня 1900 року про 

надання особам, направленим комітетом у 

відрядження влітку 1900 року для проведення 

розкопок курганів, збирання етнографічного 

матеріалу, вивчення архівів, пам’ятників 

церковної старовини, дозволу безперешкодно 

користуватися земськими поштовими кіньми 

для пересування по губернії. 

Оригінал. 

 

ф.-304, 

оп. 1, 

спр. 463, 

арк. 4-4 зв. 

9 13 жовтня 

1908 року 

Лист Д.І. Багалія до Харківської міської 

управи з питань видання «Історії міста 

Харкова». 

Оригінал. 

 

ф. -45, 

оп. 1,  

спр. 2172, 

арк. 87, 87 

зв., 90-90 зв. 

10 25 жовтня 

1912 року 

Звіт Д.І. Багалія про написання та видання 

«Історії м. Харкова за 250 років існування». 

Копія. 

ф.-45, 

оп. 1,  

спр. 2172, 

арк. 97-99 

зв. 

11 25 жовтня 

1912 року 

Постанова Харківської міської думи про 

затвердження звіту Д.І. Багалія про написання 

та видання «Історії м. Харкова за 250 років 

існування», в якій вказано: «Выражая 

глубокую благодарность составителю 

«Истории г. Харькова» профессору                     

Д.И. Багалею и его сотруднику Д.П. Миллеру 

за этот почтенный, большой важности для                

г. Харькова труд, Дума, подчиняясь 

категорическому заявлению Д.И. Багалея и 

Д.П. Миллера об отказе их принять в какой 

бы то ни было форме выражения 

ф.-45, 

оп. 1,  

спр. 2172, 

арк. 102 
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признательности Думы по поводу 

составления «Истории г. Харкова», 

постановила: внесенные предложения 

гласных по этому вопросу снять с 

обсуждения». 

Копія. 

 

12 1922 рік Автобіографія академіка Д.І. Багалія. 

Оригінал. 

 

 

 

ф.Р-203, 

оп. 1, 

спр. 566, 

арк. 43,  

56-57 

13 12 грудня 

1927 року 

Рішення секретаріату президії Харківського 

окрвиконкому про участь окрвиконкому у 

святкуванні ювілею академіка Д.І. Багалія з 

нагоди його 50-річчя. 

Копія. 

 

ф.Р-845,  

оп. 3, 

спр.1259, 

арк. 6 

14 8 грудня 

1928 року 

Відношення Народного комісаріату освіти до 

президії Харківського окрвиконкому про 

встановлення премії ім. Д.І.Багалія. 

Оригінал. 

 

ф.Р-845, 

оп. 3, 

спр. 1259, 

арк. 5 

15 1928 рік В.Барвінський. Академік Д.І. Багалій (З 

нагоди 50-річчя науково-історичної та 

архівної діяльності) //Архівна справа/ 

Центральне архівне управління УСРР. – Х., 

1928.– Кн.5–6. – С. 5–9. 

Науково-

довідкова 

бібліотека 
ДАХО, 

інв. № 18018 

16 27 червня 

1929 року 

Відомості про те, що Д.І. Багалій входив до 

складу комітету у справах спорудження 

пам’ятника Т.Г.Шевченкові у м. Харкові 

(витяг із протоколу засідання президії 

Харківського окрвиконкому від 27 червня 

1929 року ч. 9/196) 

Оригінал.  

ф.Р-1010, 

оп. 1,  

спр. 1983, 

арк. 66. 

 

 

Головний спеціаліст       В.А. Плисак 

 

 
 


