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№ 

з/

п 

Дата 

документа 

Заголовок документа Пошукові 

дані 

1 2 3 4 

1 2 березня  

1812 року 

Рапорт ізюмського городничого 

слобідсько-українському губернатору  про 

постачання щойно відкритої міської 

лікарні 

ф.3, оп. 19, 

спр. 781, арк.1 

2 15 грудня 

1817 року 

Рапорт ізюмського городничого 

слобідсько-українському губернатору про 

проведення необхідних заходів з 

благоустрою м. Ізюм  

ф.3, оп. 32, 

спр. 66, 

арк.65-66 

3 Липень  

1824 року 

Іменний список ремісників м. Ізюм, за 

підписом виконуючого обов’язки міського 

городничого, складений за 

розпорядженням слобідсько-українського 

губернатора  

ф.757, оп. 1, 

спр. 9, арк. 3-5 

4 22 квітня  

1839 року 

Відомості про кількість земельних угідь 

м.Ізюм (З рапорту харківського 

губернського землеміра харківському 

губернаторові) 

ф.51, оп. 1, 

спр. 4, арк. 50-

51 зв. 

5 1845 рік Геометричний план м. Ізюм Харківської 

губернії 

ф.25, оп. 38, 

спр. 324,  

арк. 1 

6 1849 рік  Статистичні відомості про повітове місто 

Ізюм (Із матеріалів для складання 

статистичного опису Ізюмського повіту   

ф.51, оп. 1, 

спр. 6, арк.  

61 зв.-63 

7 1851- 

1853 роки 

План частини м. Ізюм з приміськими 

слободами (зберігається в архівній справі 

“О составлении плана набережной 

пристани  в городе Изюме”) 

ф.25, оп. 1, 

т.2, спр.123,  

арк. 16 
 

8 7 вересня  

1854 року  

Запис про народження видатного 

українського художника 

С.І.Васильківського у метричній книзі 

Соборно-Преображенської церкви м. Ізюм 

ф. 40, оп. 105, 

спр.711, арк. 

33 зв., 34 

 

 

 

 



 

9 1856 рік Статистичні відомості про м. Ізюм 

 (З рапорту ізюмського городничого 

харківському губернаторові) 

ф.51, оп. 1, 

спр. 43, 

арк.76-78 зв., 

86 .  

 

10 2 листопада 

1867 року 

Постанова Харківського губернського 

правління про затвердження “назавжди” за 

ізюмським міським товариством права на 

проведення чотирьох ярмарок у м. Ізюм) 

ф.4, оп. 13, 

спр. 95, арк. 

258-259 зв. 

 

11 1873 рік  Витяги з клірових відомостей Соборно-

Преображенської, Хрестовоздвиженської 

м. Ізюм та приміської слободи Піски 

Вознесенської церков  

ф.40, оп. 110, 

спр. 1346, арк. 

1-5, 37-39, 49-

52 

12 5 серпня  

1882 року 

Повідомлення директора Ізюмського 

реального училища Харківській 

губернській управі про відкриття училища 

ф.304, оп. 1, 

спр. 93, арк. 

52 

 

13 1887 рік Відомість про фабрики та заводи м. Ізюм, 

складена приставом м.Ізюм 

ф.67, оп. 1, 

спр. 17, арк. 

39 

 

14 23  березня 

1894 року  

Рапорт земського начальника 1-ї дільниці 

Ізюмського повіту про кандидатуру на 

посаду волосної бібліотеки у м. Ізюм 

ф.3, оп. 282, 

спр. 492, арк. 

3, 3 зв. 

 

15 20 квітня 

1904 року  

Лист ізюмського міського голови 

повітовій земській управі з проханням 

повідомити про кількість будівельного 

матеріалу, необхідного для будівлі дороги 

в об’їзд гори Крем’янець у м. Ізюм 

ф.82, оп. 1, 

спр. 23, арк. 3, 
 

16 2 грудня  

1910 року 

Копія санітарно-технічного огляду 

перебудови солодовні пивоварного заводу 

А. Блезе близько м. Ізюм 

ф.766, оп. 1, 

спр. 1, арк. 48-

49  

17 Листопад 

1909 року 

Геометричний план м. Ізюм Харківської 

губернії 

ф.25, оп. 38, 

спр. 323 а, 

арк. 2 

18 [1910 рік] План для перебудови пивоварного заводу 

А. Блезе близько м. Ізюм 

ф.766, оп. 1, 

спр. 1, арк. 92 

 

 

 

 

 
 



19 17 жовтня 

1911 року 

Лист харківському губернатору про 

надання дозволу на реєстрацію 

“Українського імені Г. Квітки-

Основ’яненка літературно-художньо-

етнографічного  товариства” , що місить 

автограф видатного українського 

художника, уродженця м. Ізюм  

С.І. Васильківського 

ф.29, оп. 1, 

спр. 249, арк. 

5, 5 зв. 

 
 

20 6 жовтня  

1912 року 

Посвідчення, видане А.І.Блезе Ізюмською 

міською управою про право перенесення 

його пивної лавки у нове приміщення 

ф.766, оп. 1, 

спр. 1, арк. 22 

 

 
 

21 12 березня  

1913 року 

Кошторис на обладнання електричної 

центральної станції та мережі  

м. Ізюм, надісланий Ізюмській міській 

управі Російським товариством  

“Всеобщая Компания Электричества” 

ф.83, оп. 1, 

спр. 5, арк. 7,8 

22 7 травня 

1913 року 

Заява громадян м. Ізюм 

С.І.Севастьяновича та П.І. Пономаренка в 

Ізюмську міську управу про надання в 

оренду міського скверу для будівництва 

“сінематографа” 

ф.83, оп. 1, 

спр. 3, арк. 1, 

1 зв. 

23 17 червня 

1913 року 

Запрошення ізюмського міського голови 

на засідання міської управи членів управи 

для обговорення питання стосовно 

будівництва “сінематографа” 

ф.83, оп. 1, 

спр. 3, арк. 4 

24 21 березня 

1914 року  

Договір, укладений Ізюмською міською 

управою з громадянами м. Ізюм 

дворянином С.І. Севастьяновичем та  

П.І. Пономаренком про будівництво 

приміщення для сінематографа на 

орендованій ними ділянці міської землі 

ф.83, оп. 1, 

спр. 3, арк. 16-

17 зв. 

25 Лютий 

 1917 року 

Витяг з кошторису на облаштування 

залізобетонного мосту через ріку 

Сіверський Донець 

ф.82, оп. 1, 

спр. 94, арк. 3 

26 15 червня 

1917 року 

Лист директора департамента професійної 

освіти Ізюмської міської управи про 

кандидатів на посаду директора 

ізюмського технічного училища  

ф.83, оп. 1, 

спр. 6, арк. 29-

30 зв. 

27 [1918 рік] Список гласних Ізюмської міської думи, 

обраних терміном до 1 січня 1919 року 

ф.83, оп. 1, 

спр. 18, арк. 8 

28 1 вересня  

1922 року 

Посвідчення, видане С.П. Нані у тому, що 

він є засновником народної консерваторії 

у м. Ізюм 

ф.Р-5817,  

оп. 1, спр. 2, 

арк. 1 



29 1925 рік Фото С.П. Нані зі своєю ученицею ф.Р-5817,  

оп. 1, спр. 5, 

арк. 1 

30 Не пізніше 

1933 року 

Список музичних творів С.П. Нані ф.Р-5817,  

оп. 1, спр. 5, 

арк. 5-6 зв. 

 

 

31 1962 рік Біографічні відомості про композитора 

С.П. Нані (склав В.Самуйло) 

ф.Р-5817,  

оп. 1, спр. 1, 

арк. 4, 4 зв. 

 

Головний спеціаліст                                                                  Олена САФОНОВА 


