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справ постійного зберігання
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Передмова до опису № 1

фонду № 1024, Харківська повітова земельно-ліквідаційна комісія,
м. Харків

Точні  дати створення та  ліквідації  Харківської  повітової  земельно-
ліквідаційної комісії не виявлені.

15  липня  1918  р.  Гетьман  всієї  України  Павло  Скоропадський
затвердив  ухвалений  Радою  Міністрів  закон  про  утворення  Тимчасових
земельно-ліквідаційних комісій, згідно з яким у межах Української Держави
утворювалися тимчасові губернські та повітові земельно-ліквідаційні комісії. 

До їх функцій входив розгляд справ за проханням власників,  воло-
дарів та орендарів землі та промислових підприємств про відновлення пору-
шеного  володіння  і  користування  землею,  повернення  відібраних  під-
приємств, рибних ловів, інвентарю та рухомого майна; компенсацію за зби-
тки та інше. 

До  складу  повітової  комісії  входили:  повітовий  староста  –  голова
комісії,  представники Міністерства  земельних справ,  Міністерства  судових
справ,  Міністерства  внутрішніх справ;  голова,  або член повітової  земської
управи; представники Міністерства фінансів з призначення місцевої казенної
палати,  Державного  контролю з  призначення  місцевої  контрольної  палати,
два представники місцевих земельних власників з обрання місцевого союзу
земельних власників,  два представники від земельних власників з  обрання
повітової  земської  управи.  Про  кожне  засідання  голова  комісії  доповідав
міністрові внутрішніх справ; складався протокол засідання. Комісії утриму-
валися за рахунок Держави.

До  Державного  архіву  Харківської  області  документи  Харківської
повітової земельно-ліквідаційної комісії надійшли у 1962 році за здавальним
описом  у  кількості   4  (чотири)  справи  за  1918  рік,  укладеним  в  одному
примірнику.

У 1978, 1998 роках було проведено перевіряння наявності і фізичного
стану  документів  даного  фонду  (акти  від  06.12.1978 р.  № 1;  20.10.1998  р.
№ 2). 

У  червні  2021  року  було  проведено  роботу  з  виявлення  унікальних
документів;  у  результаті  виконаної  роботи унікальних  документів  не
виявлено.

У червні 2021 року проведено удосконалення опису № 1 за 1918 рік у
зв’язку з тим, що опис був укладений в одному примірнику та не відповідав
сучасним вимогам. 

До  фонду  складено історичну  довідку,  а  до  опису  –  передмову.  У
процесі  роботи  уточнено  та  відредаговано  заголовок  справи,  уточнено
крайні дати документів та кількість аркушів у справах. 



До  удосконаленого  опису  № 1  справ  постійного  зберігання  внесено
документи  (скарги,  заяви,  відомості  про  збитки,  повістки,  протоколи  та
резолюції  Харківської  повітової  земельно-ліквідаційної  комісії)  про позови
поміщиці М. А. Фон-дер-Лауніц с. Велика Рогозянка Харківського повіту до
товариства селян цього села про сплату коштів за переданий нею товариству
маєток;  селянина с. Уди Харківського повіту Г. Ф. Бажинова до групи селян
про  стягнення  збитків  за  зрубані  дерева;  прохання  землевласника  хутора
Габаєво  Ф. Р. Путивцева  про  стягнення  з  селян  с. Буди  та  с. Коротич
Харківського  повіту  збитків,  заподіяних  потравою  посівів;  селянина
А. А. Воробйова  про  стягнення  з  групи  селян  с. Маріуполь  Олексіївської
волості  Харківського  повіту  збитків,  заподіяних  захопленням  землі,
орендованої  А. А. Воробйовим у поміщика Г. А. Арцибушева. 

Також у справі зберігається Закон про утворення Тимчасових земельно-
ліквідаційних комісій, ухвалений Радою Міністрів і затверджений Гетьманом
всієї України Павлом Скоропадським 15 липня 1918 р. (брошура). 

Здавальний опис внесено до удосконаленого опису № 1 справою № 5.

Головний спеціаліст                                                                  Юлія ГРИНЬОВА

18.06.2021 



Державний архів                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ
Харківської області                                                Заступник директора
                                                                                  Державного архіву                   
                                                                                  Харківської області   
                                                                                  _________ Тетяна ІВАНСЬКА
                                                                                  ______________2021 р.

Фонд № 1024
ОПИС № 1
справ постійного зберігання
за 1918 рік

№
з/п

Індекс
справи

Заголовок справи (тому, частини) Крайні 
дати 
документі
в справи 
(тому, 
частини)

Кількі
сть 
аркуші
в у 
справі 
(томі, 
частин
і)

Приміт
ки

1 2 3 4 5 6
1 Документи  (заяви,  відомості  про

збитки,  повістки,  протоколи  та
резолюція  Харківської  повітової
земельно-ліквідаційної  комісії)
про  позов  поміщиці  с. Велика
Рогозянка  Харківського  повіту
М. А. Фон-дер-Лауніц  до
товариства  селян  цього  села  про
сплату  коштів  за  переданий  нею
товариству маєток.
     У справі зберігається Закон про
утворення  Тимчасових  земельно-
ліквідаційних  комісій,  ухвалений
Радою  Міністрів  і  затверджений
Гетьманом  всієї  України  Павлом
Скоропадським 15 липня 1918 р.
(брошура).

18 
жовтня-
21 
листопада
1918 р.

36

2 Прохання  землевласника  хутора
Габаєво  Ф. Р. Путивцева  про
стягнення  з  селян  с. Буди  та
с. Коротич  Харківського  повіту
збитків,  заподіяних  потравою
посівів.

01 
жовтня-
06 
листопада
1918 р.

3



1 2 3 4 5 6
3 Прохання селянина 

А. А. Воробйова про стягнення з 
групи селян с. Маріуполь 
Олексіївської волості Харківського
повіту збитків, заподіяних 
захопленням землі, орендованої  
А. А. Воробйовим у поміщика 
Г. А. Арцибушева.

24 
серпня-  
21 жовтня
1918 р.

5

4 Документи (скарга, заява, 
протокол та резолюція Харківської
повітової земельно-ліквідаційної 
комісії) про позов селянина с. Уди 
Харківського повіту 
Г. Ф. Бажинова до групи селян про
стягнення збитків за зрубані 
дерева.

17 
жовтня-
05 
листопада
1918 р.

7

5 Здавальний опис № 1 за 1918 рік 1

До опису внесено 5 (п’ять) справ,  з № 1 по № 5, у тому числі:

літерні номери: — ,

 пропущені номери: — 

Головний спеціаліст відділу організації 
та координації архівної справи, обліку 
та довідкового апарату Юлія ГРИНЬОВА

18 червня  2021 року

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК 
Державного архіву Харківської області
від 25 серпня   2021 року № 8 

Секретар ЕПК___________ Тетяна РІДНА


