
 

ПЕРЕЛІК 

Документів для експонування на виставці on-line  

"З історії українського державотворення (до 100-річчя подій Української 

революції 1917-1921 рр.)" (за документами Державного архіву Харківської 

області) 

 

№ 

з/

п 

Дата 

документа 

Заголовок документа Пошукові 

дані 

1 2 3 4 

1 27 

листопада 

1917 року 

Обіжник Генерального секретаря 

внутрішніх справ Української Народної 

Республіки про підготовку до виборів до 

Українських Установчих Зборів (9 січня 

1918 року), адресований харківському 

губернському комісарові  

  

ф. 19, оп.1, 

спр.379, 

арк.127 

2 18 січня 

1918 року 

Земельний закон, затверджений 

Українською Центральною Радою 

(зберігається в архівному фонді 

Борівський волосний земельний комітет 

Зміївського повіту Харківської губернії). 

Копія. 

  

ф.Р-4522,  

оп.1, спр. 1, 

арк.77-78 зв. 

3 1918 рік Відозва до українського народу з нагоди 

утворення самостійної Української 

Держави (зберігається в архівному фонді 

Дергачівська волосна земська управа  

Харківського повіту). 

Копія. 

  

ф.Р-509,  оп.1, 

спр. 2, арк. 

113 

4 1 березня 

1918 року 

Обіжник міністерства фінансових справ 

Української Народної Республіки до 

керівників всіх фінансових установ про 

заміну всіх вивісок, бланків, печаток на 

російській мові відповідними з текстом 

українською та ведення діловодства 

українською мовою 

ф. 84,  

оп.2, спр.40. 

арк.30 

5 28 березня 

1918 року 

Лист директора департаменту митних 

зборів міністерства фінансів УНР 

управителеві харківської митниці 

 з проханням виконати найближчим часом 

обіжник про ведення діловодства 

українською та пропозицією підняти біля 

помешкань митницьких інституцій 

державний стяг  

ф. 84,  

оп.2, спр.40. 

арк.29 



1 2 3 4 
 

6 30 квітня 

1918 року 

Обіжник Харківської губернської 

військової управи до Харківської міської 

та повітових управ Харківської губернії та 

Острогозького, Валуйського та 

Богучарського повітів Воронезької 

губернії про негайний облік осіб 

військового призову 1919 року  

ф.Р-509, оп.1, 

спр. 2, арк. 8 
 

7 4 червня 

1918 року  

Постанова судового слідчого у 

найважливіших справах Харківського 

окружного суду у справі “про злочинну 

діяльність більшовицьких організацій у     

м. Зміїв”  

ф. 956,  

оп.1, спр.49. 

арк.2-3 

8 15 червня  

1918 року 

Протокол допиту свідків у справі 

злочинної діяльності більшовиків – членів 

фінансової комісії ради селянських 

депутатів Зміївського повіту Харківської 

губернії  

ф. 956,  

оп.1, спр.49. 

арк. 39, 40 зв. 

9 2 липня 

1918 року 

Наказ харківського губернського старости 

про боротьбу зі спекуляцією  

ф.Р-509, оп.1, 

спр. 2, арк. 3 

 

10 6 липня 

1918 року 

Обіжник харківського повітового старости 

до Харківської повітової та волосних 

земських управ про “полное содействие 

старостам в деле проведения в жизнь 

грамоты Гетьмана” 

ф.Р-509, оп.1, 

спр. 2, арк. 37 

 

 

 

 

 

11 20 серпня 

1918 року 

Лист виконуючого обов’язки директора 

департаменту митних зборів міністерства 

фінансів Української Держави до 

управляючого митним наглядом на станції 

Бєлгород про необхідність припинити 

перевезення краму “мішечниками” через 

станцію Біленіхине 

ф. 84,  

оп.2, спр.100, 

арк.16 

 

 

 

 

 

12 9 листопада  

1920 року 

Наказ наказного отамана військ козацьких 

на Харківщині Івана Кобзи про обрання 

волосними управами разом з українськими 

патріотами з верств селян-хліборобів і 

волосної інтелігенції представників до 

повітового бюро 

 

 

ф.Р-509, оп.1, 

спр. 2, арк. 

123 

 

 

 

 

13 30 

листопада 

Наказ головнокомандувача Армії 

Лівобережної України отамана Петра 

ф. 21,  

оп.2, 



1 2 3 4 
 

1918 року Болбочана про перейменування державної 

варти в республіканську міліцію та 

призначення полковника Олександра 

Загродського помічником отамана окремої 

Запорозької дивізії 

спр.2319, 

арк.2 

14 15 грудня  

1918 року  

Обіжник Директорії  про право на 

користування землею в Українській 

Народній Республіці “до повного 

вирішення земельної реформи”  

Копія. 

ф.Р-509, оп.1, 

спр. 2, арк. 

191 

 

15 20 грудня  

1918 року 

Наказ харківського повітового коменданта 

полковника Сипка здати  у 5-ти добовий  

термін всю зброю, на яку немає 

посвідчень, з причини того , що “ зброя 

необхідна для формуємої армії 

Української Народної Республіки”  

ф.Р-509, оп.1, 

спр. 2, арк. 

160 

 

16 1920 рік Витяги з радянської брошури “ Борьба с 

бандитизмом и кулацким восстанием на 

Украине” 

ф.Р-200, оп.1, 

спр. 4, арк. 28, 

28 г - 28 д 

17 1920 рік Радянські листівки “Селянин, поддержи 

Красную Армию – сдай оружие, которое 

ты имеешь”, “Бедняк кто улучшит твое 

положение , кто закрепит твою землю? 

Красная Армия. Так вооружи ее, отобрав 

оружие у кулаков” 

ф.Р-2417, 

оп.1, спр. 6, 

арк. 32, 36 
 

 

 

18 21 травня  

1920 року  

Вирок військового трибуналу при 

Революційній військовій раді Південно-

Західного фронту стосовно мешканців       

с. Преображенське Нижньо-Дуванської 

волості Куп’янського повіту Харківської 

губернії, що зберігали зброю, яка могла 

використовуватися “для снабжения 

различного рода бандитов и повстанцев” 

ф.Р-203, оп.1, 

спр. 92, арк. 

44 
 

 

 

 

 

 

19 14 червня  

1920 року 

Телеграма завідуючого інструкторсько-

інформаційним підвідділом  

Катеринославського повітового 

виконкому до НКВС про політичне 

становище у волостях (є відомості про 

“петлюрівські” настрої) 

ф.Р-203, оп.1, 

спр. 115, арк. 

4 
 

 

 

20 4 серпня 

1920 року 

Рапорт начальника тилу Валківського 

повіту начальникові тилу Харківської 

губернії про діяльність оперативного 

відділу Валківської тилової дільниці у 

зв’язку з появою “Махновських банд” 

ф.Р-200, оп.1, 

спр. 114,  

арк. 4,4 зв. 



1 2 3 4 
 

21 1 вересня 

1920 року 

Рапорт завідувача Ізюмського карного 

розшуку начальникові Харківського 

губернського карного розшуку про 

пересування повстанського війська  

Н. Махна у напрямку міст Ізюм та 

Куп’янськ 

Копія. 

ф.Р-203, оп.1, 

спр. 115, арк. 

35 

 

 

22 17 вересня  

1920 року 

Наказ відділу управління Харківського 

губвиконкому про обов’язкову реєстрацію 

арештованих концтабору 

ф.Р-203, оп.1, 

спр. 42, 

 арк. 204 

 

23 24 вересня  

1920 року 

Запитальник для складання політзведення, 

надісланий Особій продовольчій комісії по 

Куп’янському повіту Харківської губернії 

ф.Р-2417, 

оп.1, спр. 6, 

арк. 4 

24 31 жовтня 

1920 року 

Політзведення, складене для Особої 

продовольчої комісії з постачання 

Червоної Армії Південно-Західного 

фронту Особою продовольчою комісією 

по Куп’янському повіту Харківської 

губернії за період з 20 до 29 жовтня         

1920 року (містить відомості про 

“петлюрівську агітацію та бандитизм під 

виглядом Махновщини”) 

ф.Р-2417, 

оп.1, спр. 6, 

арк. 6, 6 зв. 

 

25 7 грудня  

1920 року 

Політзведення, складене продовольчим 

комісаром 5-го району Харківського 

повіту (містить зауваження: “Несмотря на 

розгром барона Врангеля в отношении 

крестьян к Советской власти незаметно 

улучшения. Причиной такового является 

усиление симпатий населения к Махно” 

ф.Р-92, оп.1, 

спр. 105, арк. 

83 

 

 

 

 

26 11 грудня  

1920 року 

Відозва до селян-повстанців  

с. Старовірівка Костянтиноградського 

повіту Полтавської губернії, надіслана 

оперативним штабом 2-го зразкового 

батальйону червоноармійців (інші дані 

відсутні) із закликом скласти зброю 

ф.Р-200, оп.1, 

спр. 3,  

арк. 1 

 

 

 

 

 

27 13 грудня 

1920 року 

Відповідь повстанців с. Старовірівка на 

ультиматум командувача бойовим загоном 

Червоної Армії, надісланий  

11 грудня 1920 року 

ф.Р-200, оп.1, 

спр. 3,  

арк. 5 

 

28 23 грудня 

1920 року 

Відомості про збройні напади на 

червоноармійців, що провадили  

продовольчу розкладку (із зведення 

ф.Р-200, оп.1, 

спр. 3,  

арк. 10 



1 2 3 4 
 

Харківського губполітбюро)   

29 3 лютого 

1921 року 

Вступ до звіту про діяльність Зміївського 

повітового виконкому (містить відомості 

про руйнівну силу “Махновщини” щодо 

радянського апарату влади) 

ф.Р-203, оп.1, 

спр. 139, арк. 

174-175 

 

30 3 травня  

1921 року 

Коротке зведення про контрибуцію, 

накладену на села Харківської губернії за 

“бандитское настроение и содействие 

развитию бандитизма в губернии”, 

складене постійною військовою нарадою з  

боротьби з бандитизмом при 

Харківському губвиконкомі. 

Копія. 

ф.Р-200, оп.1, 

спр. 41,  

арк. 2 

 

31 24 червня  

1921 року 

Коротке інформаційне зведення 

Харківської губернської постійної 

військової наради з боротьби з 

бандитизмом, що містить відомості про 

пересування “банд” Нестора Махна 

(є зауваження: “движение носит идейный 

характер и не уменьшается”) 

ф.Р-200, оп.1, 

спр. 40,  

арк. 25 

 

32 19 серпня  

1921 року 

Доповідь заступника голови Валківської 

повітової наради з боротьби з 

бандитизмом, що містить коментар: “есть 

банды с окраской чисто национального 

характера” 

ф.Р-200, оп.1, 

спр. 40,  

арк. 34 

 

33 22 серпня 

1921 року 

Зведення голови Ізюмської повітової 

військової наради з боротьби з 

бандитизмом, надіслане Харківській 

губернській постійній військовій нараді з 

боротьби з бандитизмом (містить 

відомості про затримання ватажка  

повстанського загону Григорія Савонова ) 

ф.Р-200, оп.1, 

спр. 22,  

арк. 212 

 

    

    

    

    
 

 

Головний спеціаліст                                                                  Олена САФОНОВА 

 


