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4  Документи про розгляд спірних 

питань щодо вирубки лісу, 

купленого Б. Єлисаветським у 

О. Козачка в Кохнівській волості 

(договір купівлі-продажу, 

протоколи, заяви, листування) 

16 серпня 

1917 р. - 

24 січня 

1918 р. 

 

49  

5  Протоколи засідань та 

постанова Омельницького 

волосного земельного комітету 

на скаргу вдови козака 

Т. Огнивенко про неправомірні 

дії комітету тощо 

25 липня 

1917 р. - 

30 грудня 

1917 р. 

41  

6  Списки осіб, які постраждали 

під час повені 1917 р. у 

Потоківській, Мозоліївській, 

Крюківській волостях, 

м. Градизьку, селищах 

Карантин, Чеченове, Кострома, 

Раковка, Демурівка 

25 квітня 

1917 р.  

96  

7  Документи про розгляд спірних 

питань між землевласниками 

Є. Капнист і Є. Драгасис-

Палеолог та мешканцями сіл 

Олександівка, Павлівка і 

Василівка Пісківської волості 

(протоколи Кременчуцького 

повітового земельного комітету; 

листування з Міністром 

землеробства Тимчасового 

уряду, Всеросійською радою 

селянських депутатів, 

Секретарством земельних справ 

УЦР, Грецьким консулом та 

іншими установами; скарги і 

заяви землевласників та 

орендарів; списки мешканців сіл 

тощо)  

 

9 червня 

1917 р. - 

14 листопада 

1917 р. 

67  
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8  Документи про виділення 

лісових ділянок для рубання 

дров Чигирин-Дубровської 

казенної дачі Градизькій міській  

та волосній земельній управам 

(протоколи засідань, 

посвідчення, прохання, списки 

мешканців, листування тощо) 

17 жовтня 

1917 р. - 

3 січня 

1918 р. 

31  

9  Документи про розгляд спірних 

питань між землевласниками та 

мешканцями Глобинської 

волості (протоколи засідань, 

заяви, листування тощо). 

Списки мешканців 

Погребянської волості 

9 червня 

1917 р. - 

квітень 

1918 р. 

80  

10  Документи про розгляд спірних 

питань між землевласниками та 

мешканцями Кобелячковської 

волості (протоколи засідань, 

посвідчення, заяви, скарги, 

листування тощо) 

12 червня 

1917 р. - 

22 квітня 

1918 р. 

359  

11  Документи про розгляд спірних 

питань між землевласниками та 

мешканцями Потоківської 

волості (протоколи засідань, 

посвідчення, заяви, скарги, 

списки, листування тощо) 

12 червня 

1917 р. - 

січень 

1918 р. 

668  

12  Справа Кременчуцького 

повітового земельного комітету 

про склад волосних земельних 

комітетів (протоколи засідань та 

зборів, постанови зборів, 

посвідчення, листування тощо) 

 

 

 

 

6 червня 

1917 р. - 

квітень 

1918 р. 

196  
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13  Документи про розгляд спірних 

питань з використання  

плантацій,  виділення насіння та 

вирощування цукрових буряків 

(протоколи засідань, постанови 

зборів, заяви, посвідчення, 

листування тощо) 

11 лютого 

1918 р. - 

18 квітня 

1918 р. 

 

238  

14  Документи про надання 

сільсько-господарського 

інвентарю (протоколи засідань, 

посвідчення, прохання, 

листування тощо) 

1 листопада  

1917 р. - 

10 квітня 

1918 р. 

164  

15  Анкети з результатами 

обстеження колишніх приватних 

маєтків у Кременчуцькому 

повіті 

[1918 р.] 127  

16  Документи про виділення 

житлових приміщень, наділення 

землею, відведення ділянок під 

будівництво тощо (протоколи 

засідань, посвідчення, прохання, 

листування тощо) 

26 серпня 

1917 р. - 

18 квітня 

1919 

62  

17  Документи про взяття на облік 

маєтків у Глобинській волості 

(протоколи засідань, описи 

майна, списки осіб, листування 

тощо) 

червень 

1917 р. - 

січень 

1918 р. 

97  

18  Те саме у Горбівській волості 13 лютого 

1918 р. - 

1 березня 

1918 р. 

21  

19  Те саме у Кохнівській волості 

 

 

 

 

5 грудня 

1917 р. - 

квітень 

1918 р. 

77  
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20  Документи про взяття на облік 

маєтків у Кринківській волості 

(протоколи засідань, описи 

майна, списки осіб, листування 

тощо). 

План маєтку поміщиці 

В. Колачевської 

17 січня 

1918 р. - 

9 квітня 

1918 р. 

157 є 

документи 

1916 р. 

21  Документи про взяття на облік 

маєтків у Манжеліївській 

волості (протоколи засідань, 

описи майна, списки осіб, 

листування тощо) 

жовтень 

1917 р. - 

лютий  

1918 р. 

298  

22  Документи про взяття на облік 

маєтків у Мозоліївській волості 

(протоколи засідань, описи 

майна,  листування тощо) 

29 липня 

1917 р. - 

лютий 

1918 р. 

96  

23  Документи про взяття на облік 

маєтків у Недогарській волості 

(протоколи засідань, описи 

майна,  списки землевласників, 

анкети з результатами 

обстеження колишніх приватних 

маєтків, заяви, листування 

тощо) 

28 грудня 

1917 р. - 

7 лютого 

1918 р.  

26  

24  Анкети з результатами 

обстеження колишніх приватних 

маєтків у  Омельницькій 

волості; прохання Ф. Сулими до 

Кременчуцького повітового 

земельного комітету про 

визнання неправомірною 

постанову Омельницького 

волосного земельного комітету 

 

 

 

 

12 грудня 

1917 р. - 

10 січня 

1918 р. 

 

18  
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25  Документи про взяття на облік 

маєтків у Пісківській волості 

(протоколи засідань, описи 

майна, заяви, посвідчення, 

листування тощо) 

25 вересня 

1917 р. - 

14 березня 

1918 р. 

70  

26  Те саме у  Пирогівській волості 11 листопада 

1917 р. - 

2 листопада 

1918 р. 

131  

27  Документи про взяття на облік 

маєтків у Погребянської волості 

(протоколи засідань, списки 

мешканців, описи майна, 

скарги, заяви,  листування тощо) 

7 грудня 

1917 р. - 

21 березня 

1918 р. 

186  

28  Документи про взяття на облік 

маєтків у Потоківській волості 

(протоколи засідань, описи 

майна, посвідчення, повістки, 

списки землевласників,  

листування тощо) 

4 січня 

1918 р. - 

4 березня 

1918 р. 

69  

29  Документи про взяття на облік 

маєтків у Пустовійтівській 

волості (протоколи засідань, 

описи майна, акти, посвідчення,   

листування тощо) 

10 листопада 

1917 р. - 

січень 

1918 р. 

120  

30  Документи про взяття на облік 

маєтків у Святилівській волості 

(описи майна, списки 

землевласників,  листування 

тощо) 

14 грудня 

1917 р. - 

12 лютого 

1918 р. 

48  

 






