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Міністерство фінансів УНР 

 

 

 

 

Фонд № 1509 

Опис № 2 

справ постійного зберігання 

за 1919 – 1925 рр. 

 

 

1918 – 1919 рр. 

 
№ 

спра-
ви 

Індекс 

справи 

Заголовок справи Крайні дати 

документів 
справи 

Кіль-

кість 
арку-

шів у 

справі 

Примітки 

 

1 2 3 4 5 6 

1  Постанова про випуск 

розмінних знаків Державної 

скарбниці, накази про 

призначення на посади 

працівників Кредитової 

канцелярії МФ та евакуаційного 

відділу ДБУ, списки службовців 

канцелярії та їхніх адрес у 

м. Вінниці 

23 січня 

1919 р. – 

17 жовтня 

1919 р. 

33  

2  Доповідь про позики уряду 

УНР, накази про призначення 

працівників Кредитової 

канцелярії МФ та членів Комісії 

з управління справами 

Варшавської філії ЕЗДП, 

службові відрядження 

16 березня 

1918 р. – 

20 вересня 

1922 р. 

134  
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1 2 3 4 5 6 

3  Обіжники Цукрового відділу 

Департаменту посередніх 

податків МФ управителям 

акцизними податками про 

розрахунки з цукроварнями за 

скарбовий цукор, листування з 

Подільською фінансовою 

палатою про збір податків, 

проекти штатів та сміти Уряду 

зі скарбового продажу цукру в 

Галичині 

18 січня 

1919 р. – 

18 лютого 

1919 р. 

17  

4  Журнали засідань Фінансової 

комісії МФ 

8 квітня 

1919 р. – 

11 серпня 

1919 р. 

5  

4а  Протокол загальних зборів 

працівників Відділу прямих 

податків 

28 червня 

1919 р. 

1  

5  Протоколи засідань нарад при 

Департаменті посередніх 

податків МФ з питань цукрової 

промисловості 

20 січня 

1919 р. – 

27 січня 

1919 р. 

8  

5а  Листування, списки працівників 

та відомості про 10% 

відрахування з платні урядовців 

міністерств УНР для закупівлі 

різдвяних подарунків солдатам 

ДА, вимогова відомість на 

видачу допомоги на Великодні 

свята працівникам Шкільно-

просвітної управи Міністерства 

шляхів 

15 квітня 

1919 р. – 

24 квітня 

1920 р. 

21  

 

1920 р. 

 

1 2 3 4 5 6 

6  Накази по Департаменту 

Державної скарбниці та 

Кредитовій канцелярії МФ про 

призначення працівників, 

створення та діяльність 

польових скарбниць, 

призначення складу Ревізійної 

комісії Варшавської філії ЕЗДП 

2 червня 

1920 р. – 

24 лютого 

1921 р. 

26  
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1 2 3 4 5 6 

7  Журнали засідань та доповіді 

Фінансової комісії про 

затвердження видаткових 

розписів та штатів державних 

установ, асигнування коштів 

28 травня 

1920 р. – 

9 вересня 

1920 р. 

28  

8  Меморіал уряду УНР до 

англійського уряду, доповідь 

консула УНР в Монахії 

(Мюнхені) про заснування 

німецько-українського банку, 

доповіді міністра фінансів про 

заснування банку для 

зовнішньої торгівлі та 

отримання позики від уряду 

Австро-Угорщини 

11 липня 

1920 р. – 

23 лютого 

1921 р. 

29  

9  Накази по Департаменту 

Державної скарбниці про 

призначення і звільнення 

працівників, список урядовців 

Департаменту простих податків, 

Гербової скарбниці та 

Кредитової канцелярії, 

посвідчення працівників МФ 

26 травня 

1920 р. – 

24 листопада 

1921 р. 

14  

10  Видатковий розпис на 

утримання центральної 

установи МЗС на січень–квітень 

1920 р., видаткові росписання 

Департаменту митних зборів 

МФ, вимогові відомості на 

видачу утримання працівникам 

департаментів та Головної 

скарбниці МФ 

17 березня 

[1920 р.] – 

13 листопада 

1920 р. 

21  

 

1921 р. 
 

1 2 3 4 5 6 

11  Доповідь про скасування 

призначення М. Орла членом 

Ради ДБУ, «Вістник Державних 

Законів» УНР (Вип. 1, 2, 

1921 р.) 

23 жовтня 

1921 р. – 

12 грудня 

1921 р. 

35  
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1 2 3 4 5 6 

12  Доповідь та пояснююча записка 

до законопроекту про 

обмеження ввозу та вивозу 

грошових знаків і цінностей, 

листи Державного контролера 

про продаж відсоткових паперів 

та видачу кредитових білетів, 

листування про продаж 

облігацій, вирізки з газет про 

курси відсоткових паперів 

31 травня 

1921 р. – 

5 грудня 

1921 р. 

36  

13  Журнали засідань Фінансової 

комісії, законопроекти та 

видаткові росписання 

центральних державних установ 

УНР, представлені на розгляд 

комісії 

11 жовтня 

1921 р. – 

17 грудня 

1921 р. 

21  

14  Протокол засідання Закупочної 

комісії про харчування 

інтернованих полонених в 

таборах, доповідь про роботу 

Дипломатичної місії УНР в 

м. Парижі, листування про 

майно УНР у Франції та 

можливість існування 

політичних організацій УНР за 

кордоном у зв’язку з рішенням 

Генуезької конференції 

4 березня 

1921 р. – 

23 квітня 

1921 р. 

9  

15  Доповіді про призначення 

представника МФ при 

Дипломатичній місії УНР у 

м. Варшаві та продаж цінних 

паперів МФ, листування про 

фінансування місії, умови 

надання Польщею позики уряду 

УНР, перевезення цінностей з 

Варшави до м. Берліну 

27 січня 

1921 р. – 

3 квітня 

1922 р. 

19  

16  Доповіді про курси іноземних 

валют на біржі у м. Цюріху та 

роботу Закордонної 

експозитури Кредитової 

канцелярії у м. Берліні 

20 травня 

1921 р. – 

10 січня 

1922 р. 

7  
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1 2 3 4 5 6 

17  Доповідь представника МФ в 

Раді представників міністерств 

при Бюро біженців у 

м. Ченстухові про діяльність 

бюро та становище українських 

біженців 

6 – 10 квітня 

1921 р. 

3  

18  Доповідні записки про 

реорганізацію ЕЗДП, витяги зі 

«Свода законов Российской 

империи» 

10 серпня 

1921 р. – 

10 листопада 

1921 р. 

19  

19  Відомості на виплату утримання 

та грошової допомоги 

працівникам МФ, списки 

урядовців на отримання грошей; 

лист МФ до Командуючого 

Армією УНР про складання 

відомостей про отриману від 

польської влади допомогу 

3 серпня 

1921 р. – 

24 березня 

1922 р. 

40  

 

1922 р. 

 

1 2 3 4 5 6 

20  Закон УНР про видачу 

довгострокових позик, 

постанова про асигнування 

коштів на закупівлю речей 

першої необхідності, відомість 

про борги органів земського та 

міського самоврядування і 

кооперативних установ на 

20 жовтня 1921 р. 

20 жовтня 

1922 р. – 

7 листопада 

1922 р. 

5 У справі 

є копії 

доку-

ментів з 

1919 р. 

21  Накази МФ про відрядження, 

відпустки, звільнення та 

призначення працівників, 

роботу департаментів та комісій 

міністерства 

11 січня 

1922 р. – 

15 листопада 

1922 р. 

113  

22  Журнали засідань Фінансової 

комісії МФ та матеріали до них 

2 січня 

1922 р. – 

21 жовтня 

1922 р. 

224  
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1 2 3 4 5 6 

23  Журнали постанов Комісії з 

ліквідації державного майна, 

справоздання комісії про 

ліквідацію майна Варшавської 

філії ЕЗДП та ДБУ, інструкція 

про ліквідацію державного 

майна, накази МФ, листування 

про продаж державного майна, 

розписки, рахунки 

10 січня 

1922 р. – 

30 квітня 

1922 р. 

97  

24  Доповідь В. Приходько 

«Фінансове становище 

Державного центру УНР і 

способи до його полагодження», 

доповідь невідомого автора про 

відбудову та розвиток 

господарства України, «Резюме 

нарад [М]. Порша», зауваження 

В. В. Садовського в справі 

укладання контракту з фірмою 

«Пабіско», лист міністра 

фінансів про емісію українських 

грошових знаків за 1917–

1922 рр. 

Серпень 

1921 р. – 

14 квітня 

1922 р. 

39  

25  Доповіді про динаміку 

зростання цін на продукти 

першої необхідності за час з 

1 серпня 1922 р. до 1 лютого 

1923 р. та обмін гривні у Львові 

на польські марки, лист про 

емісію українських грошей за 

1917–1922 рр. 

26 грудня 

1921 р. – 

9 лютого 

1923 р. 

10  

26  Доповідна записка Зборів 

представників акціонерних 

комерційних банків України про 

відновлення діяльності банків,  

звіт представника фірми 

«Пабіско», листування про 

договір з швейцарською фірмою 

«Поль Бішов і К», продаж 

цінних паперів на Паризькій 

біржі, майно ОЦУКСа, надання 

кредитів та державне майно 

УНР 

28 жовтня 

1921 р. – 

10 жовтня 

1925 р. 

27 У справі 

є доку-

менти на 

францу-

зькій 

мові 
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1 2 3 4 5 6 

27  Тимчасові штати Корпусу 

жандармерії, запасових 

губерніальних та повітових 

відділів жандармерії, 

губерніальної підстаршинської 

школи жандармерії; списки 

службовців ДБУ та міністерств 

УНР станом на лютий–квітень 

1922 р.  

1 січня 

1922 р. – 

1 вересня 

1922 р. 

56  

28  Відомості на видачу утримання 

урядовцям міністерств УНР, 

рапорти та доповідь про 

відновлення роботи Фінансової 

комісії 

24 грудня 

1921 р. – 

22 листопада 

1922 р. 

36  

29  Службова інструкція про 

ведення діловодства та Правила 

діловодства і звітності по 

додатковому промисловому 

податку з підприємств 

Без дати 29  

 

Зразки грошових знаків, векселів, поштових та гербових марок 

 

1 2 3 4 5 6 

30  Зразки грошових знаків УД 

номіналом 10, 25, 100, 250 

карбованців та УЦР (УНР) 

номіналом 100 карбованців, 

альбом бракованих грошових 

знаків ЕЗДП номіналом 

1000 карбованців 

1917 р. –

1918 р. 

55  

31  Зразки грошових знаків УД 

номіналом 10 карбованців та 

кредитових білетів УНР 

номіналом 1000 гривень, зразки 

поштових марок, фотографія 

П. Скоропадського 

16 листопада 

1918 р. 

23  

32  Зразки печаток УД та 

Державного Секретарства УД 

Г. Нарбута, зразки грошових 

знаків УД номіналом 3, 10, 25, 

40, 50 карбованців 

8 серпня 

1918 р. – 

26 серпня 

1918 р. 

30  
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1 2 3 4 5 6 

33  Зразки кредитових білетів УНР 

номіналом 3, 20, 50, 200 гривень 

та УД номіналом 1 карбованець 

1918 р. 29  

34  Зразки розмінних монет УД 

номіналом 50 шагів 

[1918 р.] 5  

35  Зразки векселів номіналом 1000 

та 5000 карбованців 

29 жовтня 

1918 р. 

5  

36  Зразки гербових марок вартістю 

10, 20 шагів та білету Державної 

Скарбниці на 100 гривень 

20 квітня 

1918 р. – 

18 травня 

1918 р. 

17  

37  Зразки поштових марок Баварії 

та УД вартістю 1, 2, 4, 10, 

20 гривень та 2, 4, 5, 40, 30, 50 

шагів 

[1918 р.] 49  

38  Старий опис № 2  12  
 

 

 


