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Передмова до опису № 1 

фонду № 4821, Рада Харківських обласних (крайових) кооперативних з’їздів, 

м. Харків 

На нараді представників кооперативних союзів «Споживче товариство 

Півдня Росії», «Союзбанк», «Об’єднання», Московський народний банк та інші 

від 14 квітня 1918 року, з метою створення єдиного обласного центру, було 

створено бюро організаційного комітету по скликанню з’їзду кооперативних 

організацій. 

На I Харківському обласному (крайовому) кооперативному з’їзді, який 

відбувся 19 – 21 травня 1918 року у Харкові, була створена Рада Харківських 

обласних (крайових) кооперативних з’їздів (далі - Рада), затверджений статут та 

обрана ревізійна комісія. 

Рада являлась виконавчим органом та у період між з’їздами виконувала всі 

постанови з’їзду, звітувала перед ним. Вона об’єднувала всі види кооперації в 

сфері своєї діяльності. Намагалась не тільки вирішувати господарські питання 

(розподіл матеріальних цінностей, відновлення господарства), а і впливати на 

політику. Тобто координувала інтереси української та російської кооперації. 

В листопаді 1918 року представник Ради ввійшов до правління 

Центрального Українського кооперативного комітету. 

На початку 1919 року до Ради приєдналось інструкторське бюро, яке 

визнало її загальне керівництво. 

Відомостей про ліквідацію Ради Харківських обласних (крайових) 

кооперативних з’їздів не виявлено.  

До Державного архіву Харківської області документи Ради обласних 

(крайових) кооперативних з’їздів вперше надійшли від Центрального Державного 

архіву Жовтневої революції та соцбудівництва УРСР (далі - ЦДАЖР) у 1957 році 

у кількості 3 (три) од. зб. за 1919-1920 роки (акт (без номера) від 23.04. 1957 р.) та 

у кількості 11 (одинадцять) од. зб. за 1918 – 1920 роки (акт №1 про передавання 

документів від 27.04. 1957 р.).  

У1960 році із ЦДАЖР було передано ще 1 од. зб. (акт № 2 передавання 

документів від 16.02. 1960 р.). 

По акту № 3 передавання із ЦДАЖР від 13 січня 1964 року було прийнято 

ще 170 од. зб. за 1918 – 1920 роки.  

По акту №4 передавання із ЦДАЖР від 18 липня 1969 року було прийнято 

ще 1 од. зб. Всього за описом числиться 187 од. зб. 

У 1977 та 2003 роках  проведено перевіряння наявності і фізичного стану 

документів даного фонду (акти від 14.04.1977р. № 1; 28.05.2003 р. № 2;).  



У липні 2021 року проведено удосконалення опису за 1918-1920 роки у 

зв’язку з тим, що опис був укладений в одному примірнику та не відповідав 

сучасним вимогам.  

До опису фонду складено передмову. У процесі роботи уточнено та 

відредаговано заголовки  справ, уточнено крайні дати документів та кількість 

аркушів у справах.  

До удосконаленого опису № 1 справ постійного зберігання внесено 

протоколи засідань Ради кооперативних з’їздів, правління і президії Ради з’їздів,  

колегії кооперативного відділу ВРНГ, Ради кооперативних з’їздів та Харківського 

обласного інструкторського бюро, Статути кооперативних товариств, положення 

про відділи Ради кооперативних з’їздів, списки членів кооперативних з’їздів, їх 

членські внески та склад, списки кооперативних організацій, спілок і товариств, 

заяви про зарахування на роботу до Ради кооперативних з’їздів та до контори 

кооперативного видавництва «Наш шлях», листування з кредитними спілками та 

кооперативними установами про вступ до членів харківських обласних 

кооперативних з’їздів. 

 Є особливості у формуванні справ: номери протоколів засідань з’їзду, 

правління і президії Ради з’їздів, колегії кооперативного відділу ВРНГ та 

Харківського обласного інструкторського бюро у справах не вказано 

Здавальний опис № 1 внесено до удосконаленого опису справою № 172. 

У липні 2021 року було проведено роботу з виявлення унікальних 

документів; у результаті виконаної роботи унікальних документів не виявлено. 
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Фонд № Р-4821 

ОПИС № 1 

справ постійного зберігання 

за 1918-1920 роки 

 

№ 

з/п 

Індекс 

справи 

Заголовок справи (тому, частини) Крайні 

дати 

документів 

справи 

(тому, 

частини) 

Кіль-

кість 

арку-

шів у 

справі 

(томі, 

части-

ні) 

При-

мітки 

1 2 3 4 5 6 

1  Статути державного хлібного бюро 

Ради Харківських крайових 

кооперативних з’їздів, Харківського 

обласного товариства садоводів та 

городників, довідник про 

кооперативні організації м. Києва 

та його околиць; список споживчих 

товариств Полтавської губернії та 

підшивка газет «Народна думка» 

видавництва Ради південно-східних 

крайових кооперативних з’їздів 

02 січня - 

31 грудня 

1918 р. 

153  

2  Протоколи  засідання  2-го 

крайового кооперативного з’їзду 

01 - 20 

грудня 

1918 р.  

321  

3  Протоколи засідання   Харківського 

обласного кооперативного з’їзду та 

засідань Правління ради 

19 травня - 

14 вересня 

1918 р. 

108  

4  Протоколи  засідання  бюро колегії 

кооперативного відділу ВРНГ та 

його президії 

 

 

14 – 15 

квітня 

1918 р. 

4  



1 2 3 4 5 6 

5  Документи ( списки членів з’їзду з 

правом голосу, зареєстрованих 

делегатів, рекомендації делегатам 

щодо проведення  з’їзду, 

реєстраційні картки щодо виступу 

на засіданні, тези доповідей, 

посвідчення делегатів) до 

протоколу 2-го крайового 

кооперативного з’їзду 

01 – 20 

грудня 

1918 р. 

305  

6  Протоколи засідання   Харківського 

обласного інструкторського бюро 

та документи до них.  

        У справі зберігається протокол 

засідання  першого Волинського 

з’їзду інструкторів кооперації 

16 липня – 

25 грудня 

1918 р. 

39  

7  Статути Всеукраїнської 

кооперативної страхової спілки 

Українського народного 

кооперативного Земельного банку 

та кооперативних товариств. 

Протоколи загальних зборів 

уповноважених Центральної спілки 

кооперативів Чернігівської губернії, 

Бахмутського товариства 

споживачів, Катеринославських 

кооперативних об’єднань та зведені 

баланси споживчих товариств 

Олександрівського повіту 

Херсонської губернії за 1917 рік 

1917 р. – 

31 грудня 

1918 р. 

303  

8  Листування з кооперативними 

організаціями про складання 

чергових і надзвичайних крайових 

кооперативних з'їздів 

10 липня - 

14 грудня 

1918 р. 

45  

9  Листування з кооперативними 

організаціями про делегатів та 

склад членів кооперативних з'їздів 

11 липня - 

14 грудня 

1918 р. 

13  

10  Протоколи   засідання  Президії та 

правління Харківської обласної 

ради кооперативних з'їздів 

26 липня – 

31 грудня 

1918 р. 

55  

11  Листування з кооперативними та 

громадськими організаціями про 

представництво Ради в урядових та 

громадських установах 

03 травня - 

20 грудня 

1918 р. 

133  



1 2 3 4 5 6 

12  Листування з кооперативними 

організаціями про захист прав 

кооперативних організацій перед 

урядовими, судовими та 

адміністративними організаціями 

06 червня -

29 грудня 

1918 р. 

161  

13  Листування з Бахмутським 

споживчим товариством, 

правлінням Полтавської спілки 

споживчих товариств, Харківським 

товариством сільського 

господарства та іншими 

кооперативними організаціями з 

питань подання відомостей про 

кооперативну мережу, звітів та 

протоколів засідань, умови 

споживчих товариств 

10 липня – 

31 грудня 

1918 р. 

43  

14  Заяви членів товариств до Ради 

з'їздів про прийняття на роботу та 

копії посвідчень, виданих Радою 

співробітникам 

15 березня 

-29 

листопада 

1918 р. 

38  

15  Списки юридичних відділів та 

юрисконсультів кооперативних 

організацій м. Харкова та 

Харківської області за 1918 р. 

 7  

16  Копії оголошень, витяги з 

протоколів, окремі статті членів 

Ради, що були надруковані в 

газетах та журналах 

12 серпня - 

30 

листопада 

1918 р. 

36  

16-а  Листування організаційного бюро з 

Центральним Українським 

кооперативним комітетом, 

редакцією газети «Праця та воля» з 

основної діяльності.  

    У справі зберігаються протоколи 

нарад представників кооперативних 

спілок 

01– 30 

квітня 

1918 р. 

47  

16-б  Протоколи   засідання  президії та 

правління Харківської обласної 

Ради кооперативних з'їздів  

16 жовтня- 

31 грудня 

1918 р. 

195  

16-в  Документи (списки учасників, 

посвідчення) 1-го обласного 

кооперативного з’їзду 19 – 20 

травня 1918 року.          

19 травня - 

12 грудня 

1918 р. 

377  



1 2 3 4 5 6 

  У справі зберігаються протоколи 

засідань 2-го обласного 

кооперативного з’їзду від 12 грудня 

1918 року 

   

16-г  Листування з кооперативними 

організаціями про впорядкування 

документів 2-го обласного 

кооперативного з’їзду  

16 – 25 

грудня 

1918 р. 

7  

16-д  Книга реєстрації вихідних 

документів 

10 червня 

1918 р. – 

19 лютого 

1919 р. 

48  

16-е  Книга реєстрації вхідних 

документів 

18 червня 

1918 р. – 

20березня 

1919 р. 

49  

17  Документи  (декрети, накази, 

постанови, обіжники)  РНК РСФСР, 

Народного комісаріату 

продовольства РСФСР про 

розкладку продовольчого хліба та 

зерна та встановлення крайніх цін 

на сільськогосподарську продукцію 

червень – 

жовтень 

1919 р. 

78  

18  Протоколи засідання колегії 

кооперативного відділу ВРНГ. 

Інструкції правління Ради 

харківських обласних 

кооперативних з'їздів місцевим 

радам, яким передоручено право 

відозв на статути, зареєстровані 

Радою Народного господарства.  

 У справі зберігається  витяги із 

«Вістей Ради Всеросійських 

кооперативних з'їздів». 

 

31 травня 

1918 р.  -

25 

листопада 

1919 р.  

396  

18-а  Протоколи засідання колегії 

кооперативного відділу ВРНГ. 

Статути та протоколи засідань 

правлінь кооперативних спілок 

09 липня 

1918 р.-  

10 січня 

1919 р. 

264  

19  Обіжники Ради з'їздів  про вступ в 

члени кооперативних з'їздів та 

єдиних діях кооперативних 

організацій 

19 серпня- 

16 жовтня 

1919 р. 

14  



1 2 3 4 5 6 

20  Документи (протоколи,  положення, 

посвідчення)   про скликання 

першого Харківського обласного 

з’їзду з кооперативної освіти та 

культурно-освітньої діяльності 

кооперативів.  

21 

листопада 

1918 р. – 

08 вересня 

1919 р. 

186  

21  Документи (положення, протокол, 

програма) 1-го Харківського 

обласного з’їзду з городнього та 

насіннєвого питання.  

07 вересня 

-31 грудня 

1919 р. 

65  

22  Протокол загальних зборів Ради 

харківських обласних 

кооперативних з'їздів  

     У справі зберігається інформація 

про  особовий склад службовців 

Ради та їх посвідчення 

01 січня – 

26 грудня 

1919 р. 

235  

23  Протоколи засідання президії та 

правління Ради з'їздів 

01 січня – 

26 грудня 

1919 р. 

260  

24  Списки членів з’їзду, 

кооперативних союзів, що увійшли 

до складу Ради., та відомості про 

членські внески та  склад членів 

з’їзду.  

17 жовтня- 

20 грудня 

1919 р. 

30  

25  Копії протоколів засідань президії 

та правління Ради кооперативних 

з’їздів 

10 лютого 

- 25 грудня 

1919 р. 

72  

26  Протоколи – журнали засідання 

Малої Ради харківських обласних 

кооперативних з'їздів та 

запрошення на засідання.   

     У справі  зберігається статут 

Всеросійської кооперативної 

страхової спілки 

02 січня – 

6 вересня 

1919 р. 

111  

27  Протоколи  засідання юридичної 

ради та список членів юридичної 

наради при Харківській Раді 

кооперативних з’їздів.  

   У справі зберіться пояснювальна 

записка про третейські та 

арбітражні суди при з'їздів,  статут 

Харківського обласного 

сільськогосподарського союзу  

08 жовтня 

1918 р. – 

19 

листопада 

1919 р. 

137  



1 2 3 4 5 6 

  кооперативів, проекти положень 

про спілки кооперативів 

   

28  Постанова реєстраційної комісії 

кооперативного відділу 

Катеринославської губернської 

Ради народного господарства  

       У справі зберігаються статути 

кооперативних організацій 

Катеринославського губернського 

кооперативного комітету 

01 квітня – 

12 червня 

1919 р. 

416  

29  Протоколи засідання організаційної 

комісії про скликання обласного 

з’їзду по кооперативній освіті та 

культурно-освітній діяльності 

кооперативів.  

     У справі зберігається список 

учасників з’їзду 

09 квітня – 

12 серпня 

1919 р. 

63  

30  Протокол засідання транспортної 

комісії  

26 вересня 

- 30 грудня 

1919 р. 

19  

31  Протоколи засідання комісії 

Інструкторського бюро про 

розгляду питань видавництва 

журналу «Позашкільна освіта» та 

проект  інструкторського бюро про 

об’єднання культурно-освітньої 

роботи харківських обласних 

господарств 

12 квітня - 

01 серпня 

1919 р. 

23  

32  Бюлетені I-го Всеросійського 

кооперативного з’їзду 

13 грудня - 

30 травня 

1919 р. 

214  

33  Доповідь голови Ради з'їздів  

«Становище народного 

господарства та необхідні заходи до 

його відбудови» 

12 – 13 

жовтня 

1919 р. 

13  

34  Протоколи засідання комісії Ради 

кооперативних з'їздів про розгляд 

зареєстрованих статутів. 

        У справі зберігається доповідь 

юрисконсульта Чернігівської 

губернії про промисловий податок 

кооперативів.  

 

5 грудня – 

01 липня 

1919 р. 

832  
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35  Документи (статут Всеросійської 

спілки кооперативів, видатковий 

кошторис,  листування)  

Харківської Ради кооперативних 

з’їздів 

10 січня – 

31 грудня 

1919 р. 

149  

36  Документи (протоколи, статути,  

звіти)  представників культурно-

освітніх кооперативних спілок 

 

26 лютого 

1918 р. – 

31 грудня 

1919 р. 

499  

37   Документи (статут, звіти, 

бюлетені) Харківської обласної 

спілки споживчих кооперативів 

півдня Росії.  

     У справі зберігаються річні звіти 

Краснопавлівської кредитної спілки 

кооперативів та стенограма 

засідання Правління Чугуївської 

спілки кооперативів 

01 липня - 

23 

листопада 

1919 р. 

157  

38  Документи (статут, протокол 

ревізійної комісії, список дійсних 

членів) Сумської спілки споживчих 

товариств 

14 березня 

– 18 липня 

1919 р. 

40  

39  Вирізки із газети «Вісті» - органу 

ВЦВК РСФСР з декретами та 

положеннями Уряду 

22 січня – 

10 квітня 

1919 р. 

18  

40  Вирізки із газет з декретами та 

положеннями Уряду 

24 січня – 

03 квітня 

1919 р. 

9  

41  Телеграми вищої Ради народного 

господарства про допомогу та 

спільну роботу із Всеросійськими 

кооперативними організаціями 

(копії) 

02 січня – 

30 

листопада 

1919 р. 

34  

42  Листування із кооперативними 

організаціями та комісією про 

мобілізацію до лав армії, 

звільнення від мобілізації 

робітників кооперативних  

організацій 

01 січня – 

30 червня 

1919 р. 

226  

43  Вирізки із газет з питань роботи 

кооперативних організацій 

01 січня – 

22 липня 

1919 р. 

 

24  
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44  Листування із правліннями спілки 

споживчих товариств Півдня Росії, 

видавничим відділом Держбанку 

про друкування видавництв 

юридичного відділу 

14 - 27 

березня 

1919 р. 

13  

45  Листування із кооперативними 

організаціями про представництво 

юридичного відділу в державних та 

громадських установах 

25 грудня -

14 

листопада 

1919 р. 

5  

46  Листування з кооперативними 

організаціями про місцеві 

юридичні відділи та 

юрисконсультів кооперативів. 

       У справі зберігаються  анкетні 

картки кооперативних організацій 

01 

листопада 

1918 р. – 

10 березня 

1919 р. 

60  

47  Листування з членами Ради 

кооперативних з'їздів  про 

скликання 3-го обласного з’їзду 

представників кооперативних 

організацій та їх посвідчення 

05 січня – 

08 серпня 

1919 р. 

280  

48  Листування з Лиманською спілкою 

кооперативів про прийом  у  члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

 

13 

листопада 

1919 р. 

4  

49  Листування з Охтирським 

товариством споживачів 

«Кооперація» про прийом  у  члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

16 – 18 

жовтня 

1919 р. 

5  

50  Листування з Спілкою кооперативів 

Павлоградського повіту про 

прийом  у  члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів.  

     У справі зберігається  баланс 

спілки станом на 01 липня                 

1919 року 

01 червня -

31 грудня 

1919 р. 

8  

51  Листування з Велико-

Комишуваським товариством 

споживачів про прийом  у  члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

 

03 жовтня- 

15 

листопада 

1919 р. 

4  



1 2 3 4 5 6 

52  Листування з Харківською 

обласною сільськогосподарською 

спілкою кооперативів про прийом  

у  члени Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

22 - 27 

грудня 

1919 р. 

6  

53  Листування з Золотоколодязьним 

товариством споживачів про 

прийом  у  члени  Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

20 серпня -

15 жовтня 

1919 р. 

34  

54  Листування з Куп’янською 

районною спілкою фундаторів 

дрібного кредиту про прийом у 

члени Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

14 жовтня-  

13 

листопада 

1919 р. 

62  

55  Листування з Охтирською 

кредитною спілкою кооперативів 

про прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

20 серпня 

1919 р. – 

19 березня 

1920 р. 

27  

56  Листування з Нижньо- 

Сироватським кредитним 

товариством про прийом  у  члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

16 – 18 

жовтня 

1919 р. 

5  

57  Листування з Чугуївською спілкою 

кооперативів про прийом у члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

21 серпня - 

05 

листопада 

1919 р. 

50  

58  Листування з культурно-освітньою 

установою «Праця» про прийом у 

члени  Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

21 серпня 

1919 р. 

4  

59  Листування з Боровенківським 

кредитним товариством про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

21 -25 

жовтня 

1919 р. 

3  

60  Листування із Арапівським 

кредитним товариством про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

 

 

 

 

19 травня -

24 червня 

1919 р. 

6  
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61  Листування Харківським обласним 

товариством садівників та 

городників про прийом у члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

19 травня -

09 вересня 

1919 р. 

38  

62  Листування Велико – Бабчанським 

кредитним товариством про 

прийом у  члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

12 червня -

16 серпня 

1919 р. 

3  

63  Листування зі спілкою споживачів 

службовців в державних установах 

міста Харкова та його околиць про 

прийом у  члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

12 червня -

16 серпня 

1919 р. 

15  

64  Листування з Харківською спілкою 

кооперативів зі збуту молочних 

продуктів та продуктів 

птахівництва і свинарства про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

19 червня -

28 липня 

1919 р. 

17  

65  Листування з Харківською 

обласною сільськогосподарською 

спілкою кооперативів про прийом у 

члени Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

05 липня – 

17 вересня 

1919 р. 

14  

66  Листування з Олексіївським 

районним об’єднанням 

кооперативів про прийом у члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

06 липня – 

07 серпня 

1919 р. 

6  

67  Листування з «3-м Нагорним 

кооперативом» про прийом у члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

15 липня – 

29 липня 

1919 р. 

9  

68  Листування з Старо-Мерчинським 

кредитним товариством про 

прийом  у  члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

23 – 29 

липня 

1919 р. 

4  

69  Листування з Харківською 

районною спілкою споживчих 

товариств про прийом у члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

25 липня – 

21 серпня 

1919 р. 

3  
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70  Листування із Сумською спілкою 

кооперативних товариств про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

14 серпня 

1919 р. 

5  

71  Листування з Лебединською 

спілкою установ малого кредиту 

про прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

26 серпня -

11 жовтня 

1919 р. 

36  

72  Листування з Велико– 

Комишуваським товариством 

споживачів про прийом у члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

07 – 14 

серпня 

1919 р. 

6  

73  Листування з Мереф'янською 

спілкою кооперативів про прийом у 

члени Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

21 – 26 

серпня 

1919 р. 

26  

74  Листування з Дворічанським 

кредитним товариством про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

11 вересня 

– 25 

грудня 

1919 р. 

13  

75  Листування з Липецьким 

кредитним товариством про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

20 березня 

- 24 червня 

1919 р. 

7  

76  Листування з Покровським 

кредитним товариством про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

24 березня 

– 24 

червня 

1919 р. 

3  

77  Листування з Старобільською 

спілкою кредитних та судових 

товариств прийом у члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

24 березня 

– 24 

червня 

1919 р. 

40  

78  Листування з Бугаївським 

кредитним товариством про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

03 квітня – 

24 червня 

1919 р. 

8  

79  Листування з Коробчанським 

кредитним товариством про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

 

03 квітня – 

24 червня 

1919 р. 

5  
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80  Листування з Старовірівським 

кредитним товариством про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

01 квітня – 

24 червня 

1919 р. 

9  

81  Листування з Ново – Айдарським 

кредитним товариством про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

04 квітня – 

24 червня 

1919 р. 

13  

82  Листування з Довжанським 

мукомельним товариством про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

04 квітня – 

24 червня 

1919 р. 

11  

83  Листування з Кочетоцьким 

кредитним товариством про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

04 квітня – 

23 липня 

1919 р. 

37  

84  Листування з Червонопавлівською 

кредитною спілкою кооперативів 

про прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

05 квітня –

09 

листопада

1919 р. 

77  

85  Листування з Пісочинським 

кредитним товариством про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

08 квітня – 

27 червня 

1919 р. 

10  

86  Листування з Олександрійською 

спілкою кредитних товариств про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

01 січня -  

26 квітня 

1919 р. 

17  

87  Листування з Ізюмською 

кредитною спілкою про прийом у 

члени Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

16 березня 

– 17 

червня 

1919 р. 

7  

88  Листування з Вовчанським 

кредитним товариством про 

прийом  у  члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

03 травня -

24 червня 

1919 р. 

6  

89  Листування з Богодухівською 

спілкою кредитних товариств про 

прийом  у  члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

 

 

 

06 травня - 

12 

листопада

1919 р. 

19  
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90  Листування з Стратилатівським 

кредитним товариством про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

09 травня - 

26 липня 

1919 р. 

11  

91  Листування зі Слав’янською 

спілкою кооперативів про прийом у 

члени Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

17 травня -

24 червня 

1919 р. 

29  

92  Листування з Харківською 

єврейською спілкою споживачів 

«Калколо» про прийом у члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

04 березня 

–13 

листопада 

1919 р. 

29  

93  Листування з Вовчансько-

Хутірською кредитною спілкою  

про прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

04 квітня – 

24 червня 

1919 р. 

6  

94  Листування з Чугуївською 

кооперативною спілкою сільських 

господарств про прийом у члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

06 березня 

–09 серпня 

1919 р. 

31  

95  Листування зі Свистунівською 

кредитною спілкою (м. Куп’янськ) 

про прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

11 лютого– 

24 червня 

1919 р. 

5  

96  Листування з Вовчанською 

повітовою спілкою споживчих 

товариств про прийом у члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

08 березня 

–01 

листопада 

1919 р. 

43  

97  Листування з Харківським 

єврейським народним банком 

(кооперативних товариств) про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

10 березня 

-24 червня 

1919 р. 

9  

98  Листування з Пісочинським 

кредитним товариством про 

прийом  у  члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

 

 

 

13 березня 

– 24 

червня 

1919 р. 

9  
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99  Листування з Бурлуцьким 

кредитним товариством про 

прийом  у  члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

06 березня 

–12 

листопада 

1919 р. 

6  

100  Листування з споживчим 

товариством Півдня Росії про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

05 – 31 

серпня 

1919 р. 

21  

101  Листування з Гутянською спілкою 

споживачів про прийом  у члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

15 вересня 

1918 р. – 

24 червня 

1919 р. 

3  

102  Листування з спілкою споживчих 

товариств м. Харкова та його 

околиць про прийом у члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

31 січня - 

24 серпня 

1919 р. 

84  

103  Листування з Кабанським 

кредитним товариством про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

24 лютого- 

24 червня 

1919 р. 

24  

104  Листування з Валківською спілкою 

кооперативів про прийом у члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

 

20 липня – 

14 серпня 

1919 р. 

13  

105  Листування з Олександрійською 

спілкою споживчих товариств про 

прийом у члени Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

07 

листопада 

– 24 

червня 

1919 р. 

7  

106  Листування з Ізюмським 

сільськогосподарським 

товариством про прийом у члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

 

29 липня –

18 квітня 

1919 р. 

18  

107  Листування з правлінням 

Харківської кредитної спілки 

кооперативів про прийом у члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів  

 

12 лютого- 

17  червня 

1919 р. 

14  
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108  Листування з кооперативними 

організаціями про прийом  у  члени 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

10 жовтня- 

23 грудня 

1919 р. 

14  

109  Листування з кооперативними 

організаціями про захист прав 

кооперативів при арештах їх 

працівників 

24 червня- 

31 грудня  

1919 р. 

222  

110  Листування з Управлінням 

внутрішніх справ Тимчасового 

уряду про звільнення працівників 

кооперативних організацій 

09 – 18 

вересня 

1919 р. 

5  

111  Листування з французькою 

воєнною місією при Добровольчій 

армії  про товарообмін 

04 вересня 

–11 

листопада 

1919 р. 

4  

112  Листування з кооперативними 

організаціями про надання 

пропусків на право виїзду та в’їзду 

з м. Харкова особам, що їдуть у 

відрядження  . 

          У справі зберігаються 

поіменні списки членів 

кооперативних організацій 

02 серпня -

29 жовтня 

1919 р. 

103  

113  Листування з кооперативними 

організаціями про відпуск товарів 

для потреб службовців Ради з'їздів 

12 вересня 

–31 грудня 

1919 р. 

30  

114  Листування з головним 

уповноваженим Управління 

фінансів з питань діяльності 

кооперативних організацій 

04 вересня 

– 14 

жовтня 

1919 р. 

8  

115  Листування з начальником торгівлі 

та промисловості, Радою з'їздів та 

військовою владою з питань 

реквізиції кооперативних товарів 

28 серпня–

20 вересня 

1919 р. 

2  

116  Листування комісії взаємовідносин 

кредитної та сільськогосподарської 

кооперації з кооперативними 

організаціями про представництво 

в комісії на з’їзді 

 

 

 

28 серпня–

09 вересня 

1919 р. 

15  
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117  Листування Ради з’їздів з 

Харківською міською управою про 

виділення  земельної ділянки під 

будівництво кооперативних 

будівель 

02 вересня 

– 22 

вересня 

1919 р. 

7  

118  Листування Ради з’їздів з 

комітетами та добровільними 

військовими з’єднаннями про 

представництво кооперації в 

комітетах в справах надання пільг 

військовозобов’язаним.  

   У справі зберігаються  списки 

військовозобов’язаних працівників 

кооперативних організацій 

01 червня -

12 

листопада 

1919 р. 

317  

119  Листування Ради з’їздів з 

кооперативним відділом  

Харківської губернської Ради 

народного господарства з питань 

статутів кооперативних організацій, 

поданих на реєстрацію 

 

08 березня 

– 16 

червня 

1919 р. 

989  

120  Листування з кооперативними 

організаціями про передплату 

газети «Наш шлях» 

02 жовтня- 

22 грудня 

1919 р. 

 

76  

121  Листування з кооперативними 

організаціями про внесення коштів 

за передплату газети «Наш шлях» 

24 вересня 

–23 

листопада 

1919 р. 

 

36  

122  Листування з кооперативними 

організаціями з питань передплати 

газети та фінансових розрахунків за 

доставку газети конторою 

кооперативного видавництва «Наш 

шлях» 

 

07 жовтня 

–23 

листопада 

1919 р. 

77  

123  Листування з кооперативними 

організаціями з питань передплати 

газети та фінансових розрахунків за 

надіслане видання газет конторою 

кооперативного видавництва «Наш 

шлях» 

04жовтня–

25 

листопада 

1919 р. 

58  
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124  Листування з державними та 

кооперативними організаціями з 

питань розміщення на сторінках 

газети «Наш шлях» наказів, 

оголошень та  інформацій 

01 вересня 

–04 

листопада 

1919 р. 

54  

125  Листування з Ростовським 

відділенням контори видавництва 

«Наш шлях» з фінансових питань 

18 жовтня 

–01 

листопада 

1919 р. 

3  

126  Листування з кооперативними 

спілками та організаціями про 

членство в Раді харківських 

кооперативних з’їздів та скликання 

зборів їх уповноважених  

23 січня –

30 

листопада

1919 р. 

44  

127  Договір президії Ради з'їздів з 

редакцією Зільберберга та синів на 

видавництво газети «Наш шлях» та 

листування з кооперативними та 

державними організаціями про 

передплату та доставку газети 

27 вересня 

–22 грудня 

1919 р. 

 13  

128  Листування юридичного відділу 

Ради з’їздів з кооперативними 

організаціями про надання 

юридичних консультацій  

14 січня –

31 грудня 

1919 р. 

342  

129  Листування з державними та 

громадськими установами про 

представництво Ради з’їздів в 

урядових та громадських установах 

27 січня –

07 

листопада 

1919 р. 

581  

130  Листування Ради з’їздів з 

кооперативними організаціями про 

захист їх прав перед урядовими, 

судовими та адміністративними 

установами 

17 січня – 

16 червня 

1919 р. 

850  

131  Листування Ради з’їздів з 

кооперативними організаціями про 

вирішення  конфліктів та 

непорозумінь між кооперативами 

03 грудня 

1918 р.–  

28 серпня 

1919 р. 

81  

132  Листування Ради з’їздів з 

кооперативними спілками, 

кооперативами м. Харкова та 

громадськими організаціями з 

питань розповсюдження рішень та 

інформацій Ради, друкованих  

29 січня –

31 грудня 

1919 р. 

182  
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  видань, організації кооперативної 

мережі та господарських справ 

   

133  Списки членів Ради харківських 

крайових кооперативних з’їздів 

01 січні – 

31 грудня 

1919 р. 

15  

134  Листування Ради з’їздів з 

кооперативними, громадськими 

організаціями та військовою 

владою про захист прав 

кооперативних організацій 

16 червня 

– 25 

грудня 

1919 р. 

324  

134а  Відомості про заробітну плату 

працівників Ради з’їздів та контори 

видавництва «Наш шлях» 

01 жовтня 

1919 р. – 

15 квітня 

1920 р. 

179  

134б  Телеграма кредитної спілки 

Старобільська до Ради з’їздів про 

відправлення товару (копія) 

20 вересня 

1919 р. 

2  

134в  Журнал реєстрації вихідних  

документів  Ради Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

19 лютого-  

07 травня 

1919 р. 

48  

134г  Журнал реєстрації вихідної 

документів Ради Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

10 червня - 

31 грудня 

1919 року 

91  

134д  Книга реєстрації вхідних 

документів Ради Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

21 березня 

– 19 

червня 

1919 р. 

50  

134е  Книга реєстрації вхідних 

документів Ради Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

 

20 червня -

08 

листопада 

1919 р. 

49  

134ж  Головна книга Ради Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

01 жовтня 

1919 р. – 

27 квітня 

1920 р. 

82  

134з  Журнал обліку балансів Ради 

Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

01 жовтня 

1919 р. – 

27 квітня 

1920 р. 

30  

134і   Рахунки та розписки працівників 

редакції газети «Наш шлях» 

08 жовтня 

1919 р. – 

15 березня 

1920 р. 

445  
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134к  Особові анкети інструкторів 

інструкторського бюро Ради з’їздів 

23грудня 

1918 р. -

07серпня 

1919 р. 

331  

135  Списки кооперативних організацій, 

яким було відмовлено в реєстрації 

статутів кооперативним відділом 

Харківської губернської Ради 

народного господарства 

10 березня 

– 12 

червня 

1919 р. 

290   

136  Список кооперативних організацій, 

статути яких зареєстровано 

кооперативним відділом 

Харківської губернської Ради 

народного господарства 

05 березня 

- 20 червня 

1919 р. 

605  

137  Повідомлення про одержання 

друкованих видань та листування 

про вступ в члени Ради 

кооперативних з’їздів 

10 липня – 

29 жовтня 

1919 р. 

7  

138  Опії посвідчень робітників Ради 

кооперативних з’їздів 

12 

листопада 

– 31 

грудня 

1919 р. 

13  

139  Доповідні записки Ради 

кооперативних з’їздів міністру 

землеробства Української держави, 

начальнику управління юстиції, 

Головнокомандуючому збройними 

силами Півдня Росії, Харківському 

губернатору з основної діяльності 

(копії) 

18 квітня 

1918 р. – 

18 

листопада 

1919 р.  

74  

140  Заяви громадян про надання роботи 

в Управлінні Ради кооперативних 

з’їздів 

06 лютого- 

23 грудня 

1919 р. 

 

37  

141  Заяви  громадян про зарахування на 

роботу в контору кооперативного 

видавництва «Наш шлях» 

04 вересня 

– 12 

листопада 

1919 р. 

25  

142  Заяви  громадян про прийняття на 

роботу до редакції видавництва 

«Наш шлях» та копії посвідчень 

працівників редакції 

12 жовтня- 

11 

листопада 

1919 р. 

33  
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143  Положення правління Ради про 

інструкторський відділ та 

інструкція дільничному 

інструктору.  

    У справі зберігається витяг з 

протоколу засідання 

інструкторської колегії «СПРОХ» 

та акт обслідування Харківської 

кредитної спілки кооперативів, 

проведеного інструктором 

Харківської обласної спілки з’їздів 

03січня 

1919 р. – 

29 

листопада 

1920 р. 

26  

144  Повідомлення Управи 

центрального українського 

кооперативного комітету 

«Коопероцентр» про скликання IV 

Всеукраїнський з’їзду 

представників кооперативних 

об’єднань.  

     У справі зберігаються протоколи 

та журнали засідань Тимчасової 

ради Харківського відділення 

Московського Народного банку та 

обласного об’єднання 

кооперативних центрів про 

постачання реманенту та металу 

сільському господарству  

05 квітня – 

24 квітня 

1920 р.  

83  

145  Протоколи №1-2 засідань президії 

та правління наради інструкторів 

кооперації та представників 

правлінь харківських кооперативів  

09 

листопада 

1919 р. - 

02 квітня 

1920 р. 

77  

146  Протоколи №1-7 засідань президії 

та правління Ради кооперативних 

з’їздів 

01 січня – 

01 березня 

1920 р. 

16  

147  Протоколи №1-15 засідань президії 

і правління Ради кооперативних 

з’їздів та звіти про роботу 

інструкторського бюро при Раді 

харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

03 січня - 

25 березня  

1920 р. 

123  

148  Журнал засідання обласного 

об’єднання кооперативних центрів 

з постачання сільського 

господарства реманентом та  

01 червня 

1919 р. – 

04 березня 

1920 р. 

39  
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  металом  

    У справі зберігаються звіти 

спілки кооперативів Остерського 

повіту Чернігівської губернії 

   

149  Протокол засідання пленуму 

інструкторського бюро 

02 січня – 

04 березня 

1920 р. 

12  

150  Протоколи засідань малої Ради 

харківських обласних 

кооперативних з’їздів, тимчасового 

керівничого органу Московського 

банку, та документи до нього  

( доповідна записка та листування)  

27 

листопада 

1919 р.-  

13 січня 

1920 р. 

32  

151  Протокол засідання організаційного 

комітету про скликання 

Всеукраїнської конференції з 

холодильної справи.  

      У справі зберігаються список 

кооперативних товариств, 

зареєстрованих Сумським 

окружним судом по Сумському, 

Охтирському та Лубенському 

повіту, бюлетень статистико-

економічного підвідділу 

«Центросекції». 

03 січня - 

20 березня 

1920 р. 

54  

152  Протокол юридичної наради при 

Раді з’їздів про захист прав 

кооперативів, піврічний план  

      У справі зберігається звіт 

юридичного відділу Ради 

харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

24 грудня 

1919 р. – 

20 березня 

1920 р. 

56  

153  Листування з Харківським відділом 

Союз-Банку, ПОЮР, обласною 

сільськогосподарською спілкою 

кооперативів, Харківською 

поштово-телеграфною конторою з 

господарських питань 

01 січня – 

27 березня 

1920 р. 

36  

154  Листування з Харківською 

загальноміською лікарською касою 

про внесення відрахувань за 

медичне обслуговування 

працівників  Ради кооперативних  

26 жовтня 

1919 р. – 

06 лютого 

1920 р. 

13  
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  з’їздів та їх сімей. 

        У справі зберігається  список 

службовців Ради кооперативних 

з’їздів . 

   

155  Листування з кооперативними 

організаціями, кооперативним 

відділом Наркомпроду та 

Харківським військово-окружним 

управлінням про надання пільг 

військової мобілізації спеціалістам 

кооперативної справи 

03 січня – 

27 березня 

1920 р. 

9  

156  Листування з кооперативними 

організаціями про висилання 

друкованих видань Ради 

кооперативних з’їздів 

04 лютого- 

20 

листопада

1919 р. 

124  

157  Листування з Луганською спілкою 

споживчих товариств Славяно-

Сербського повіту про прийом   до 

членів Харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

24 жовтня 

1919 р. – 

03 січня 

1920 р. 

62  

158  Листування з кооперативними 

організаціями та громадськими 

установами, друкарнею 

Центросоюзу про друковані 

видання 

01 квітня – 

10 березня 

1920 р. 

25  

159  Листування з Великобурлуцьким 

товариством споживачів про 

прийом  до членів Харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

21 жовтня 

1919 р. – 

03 січня 

1920 р. 

5  

160  Листування з кооперативними 

організаціями про вирішення 

конфліктів та непорозумінь між 

кооперативами 

24 січня – 

03 лютого 

1920 р. 

4  

161  Листування зі слідчими та 

судовими установами про 

пересилання справ підсудних 

кооперативних працівників 

13 лютого 

– 27 

березня 

1920 р. 

14  

162  Листування з судовими та 

адміністративними органами про 

захист прав кооперативних 

організацій та консультації 

юридичного відділу 

 

10 січня – 

27 березня 

1920 р. 

135  
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163  Листування Ради з’їздів з 

кооперативними, державними та 

господарськими організаціями  про 

своє представництво  в цих 

організаціях 

 

01 січня - 

04 березня 

1920 р. 

44  

164  Листування зі Спілкою споживачів 

товариств Роменського району 

Полтавської губернії про прийом  

до членів Харківської обласної 

Ради кооперативних з’їздів 

11 грудня 

1919 р. – 

24 лютого 

1920 р. 

3  

165  Листування з продовольчим 

комітетом, Харківською конторою 

Московського банку, Центральним 

Українським кооперативним 

комітетом, Радою робітничої 

кооперації про контроль при 

заготівлі продуктів, з фінансових 

питань та поточних рахунках, про 

відкриття Кооперативного 

інституту та висунення 

кандидатури на пост завідуючого 

кооперативним відділом в 

Губраднаргоспі 

01 січня – 

05 квітня 

1920 р. 

99  

166  Вирізки з газет про торгову 

діяльність Ради кооперативних 

з’їздів 

10 вересня 

1919 р.-  

02 січня 

1920 р. 

10  

167  Списки членів Ради харківських 

обласних кооперативних з’їздів. 

    У справі зберігаються відомості 

про 3-й Нагорний кооператив 

 

01 квітня – 

10 березня 

1920 р. 

72  

168  Список кооперативних товариств та 

спілок, статути яких надійшли від 

кооперативного відділу Харківської 

губернської ради народного 

господарства на висновок Ради 

кооперативних з’їздів 

18 березня 

– 20 

червня 

1919 р. 

15  

169  Заяви громадян про прийняття на 

роботу до Ради харківських 

обласних кооперативних з’їздів 

01 жовтня 

1919 р. – 

17 січня 

1920 р. 

12  



1 2 3 4 5 6 

170  Список службовців Ради 

харківських обласних 

кооперативних з’їздів 

01 січня - 

01 квітня 

1920 р. 

44  

171  Журнал реєстрації вхідних 

документів Ради з’їздів та редакції 

газети «Наш шлях» 

10 березня 

– 30 

листопада 

1920 р. 

45  

172  Здавальний опис № 1 за 1918 – 

1920 рр. 

 20  

 

 

До опису внесено 188 (сто вісімдесят вісім) справ, з № 1 по № 172,  

у тому числі: 

літерні номери : 16-а, 16-б, 16-в, 16-г, 16-д, 16-е, 134-а, 134-б, 134-в, 134-г, 134-д, 

134-е, 134-ж, 134-з, 134-і, 134-к 

 пропущені номери — немає. 

 

Головний спеціаліст відділу організації,  

координації архівної справи  

та цифрової трансформації                                           Лариса  ПАНАСЕНКО 
 

  

11 серпня  2021 року 

 

 
 

  

СХВАЛЕНО 
Протокол засідання ЕПК  

Державного архіву Харківської області 

від 25 серпня  2021 року № 8 

Секретар ЕПК___________ Тетяна РІДНА 

 


