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Генеральний інспектор армії УНР 
 

 

 

Фонд № 2426 

Опис № 1 

справ постійного зберігання 

за 1921-1923 рр. 
 

 

 
№ 

справи 

Індекс 

справи 

Заголовок справи Крайні дати 

документів 

справи 

Кіль-

кість 

арку-

шів у 

справі 

Примітки 

 

1 2 3 4 5 6 

1  Копії наказів по 5-ій окремій 

кінній дивізії, розклади лекцій та 

репетицій, доповіді, списки, 

рапорти, звіти тощо 

7 вересня 

1921 р. - 

25 січня 

1923 р. 

102 у справі є 

схема 

розта-

шування 

Окремої 

кінної 

дивізії 
арк. 15 

2  Копії наказів Головної команди 

війська УНР та Генерального 

інспектора війська УНР; 

положення про дивізійну 

інтендантуру, положення про 

дефензиву під час війни, 

дисциплінарний статут, правила 

перейменування в старшини 

колишніх урядовців, положення 

про курси курінних командирів; 

рапорти, штатні розписи, 

вимогові відомості тощо 

 

1 вересня 

1921 р. - 

25 січня 

1923 р. 

200 є схема 

організації 

Управлін-

ня 

дивізійної 

інтен-

дантури 

арк. 123 

3  Накази Генерального інспектора 

війська УНР, рапорти про 

переведення, відрядження та 

призначення  на посади старшин 

і козаків, списки тощо 

 

1 вересня 

1921 р. - 

31 грудня 

1922 р. 

250  
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4  Наказ по Окремій кінній дивізії,  

звіти дивізій, доповіді про 

культурно-освітню працю в 

таборі Стрілково, відомості про 

особовий склад, рапорти, 

повідомлення тощо 

7 вересня 

1921 р. - 

31 грудня 

1922 р. 

728 є схема 

розташу-

вання 

Окремої 

кінної 

дивізії 

арк. 93 

5  Копії наказів по Окремій кінній 

дивізії, 3-ій стрілецькій дивізії, 

групі інтернованих військ армії 

УНР в таборі Стрілково; рапорти 

про підвищення фахового рівня 

старшин та козаків, моральний та 

матеріальний стан військових 

лікарів; поздоровлення з Різдвом 

Христовим та Великоднем. 

Документи про особовий склад, 

військових інвалідів, 

антидержавні настрої серед 

інтернованих: протоколи, 

рапорти, провадження, акти, 

доповіді,  листування, списки 

старшин та козаків 

5 серпня 

1921 р. - 

25 січня 

1923 р. 

604 є 

документи 

польською 

мовою 

 

 

6  Службові реєстри, нагородні 

листи, списки старшин і козаків 

та акти комісії по проведенню 

іспитів на курсах підготовки 

військових начальників 

10 листопада 

1920 р. - 

25 січня 

1923 р. 

69  

7  Доповідь про положення армії 

УНР в таборах інтернованих 

українців; акти ревізії продуктів, 

забезпечення одягом та 

харчуванням 

2 вересня 

1921 р. - 

31 грудня 

1922 р. 

116  

8  Акт комісії і програми про 

навчання в таборах інтернованих 

українців; відомості про 

чисельний стан армії УНР 

станом на 1 серпня 1923 р., 

рапорти тощо 

22 грудня 

1921 р. - 

1 листопада 

1923 р. 

17  
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9  Накази Військового міністерства 

УНР та Головної команди  

війська УНР (копії) 

1 січня 

1922 р. - 

31 грудня 

1922 р. 

184  

10  Те саме; лист голови 

Всеукраїнської спілки військових 

інвалідів про участь у 

Міжнародній виставці 

інвалідських виробів у м. Генті, 

Бельгія 

22 лютого 

1922 р. - 

7 серпня 

1923 р. 

28  

 

 

 

 

11  Накази Генерального штабу УНР, 

Військового міністерства УНР, 

Генерального інспектора армії 

УНР (копії) 

18 вересня 

1922 р. - 

5 липня 

1924 р. 

9  

12  Накази Генерального інспектора 

армії УНР 

5 січня 

1922 р. - 

14 серпня 

1922 р. 

85  

13  Те саме 12 жовтня 

1922 р. - 

7 липня 

1924 р. 

103  

14  Копії наказів по 1-ій Запорізькій 

стрілецькій дивізії; відомості про 

робочі команди, списки старшин 

і козаків тощо 

1 червня 

1922 р. - 

25 січня 

1923 р. 

145  

15  Положення про кінно-інженерну 

півсотню в кінних полках армії 

УНР та рапорт військового 

інженера про складання 

положення 

29 квітня 

1922 р. 

11  

16  Листування з частинами і 

дивізіями про переведення, 

відрядження та призначення 

старшин і козаків та їх списки 

 

22 грудня 

1922 р. - 

6 серпня 

1923 р. 

44  
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17  Рапорти старшин армії УНР та 

інших осіб про призначення на 

роботу, надання грошової 

допомоги, відпусток, відряджень 

тощо 

7 березня 

1922 р. - 

28 червня 

1924 р. 

90 є 

документ 

1921 р. 

18  Рапорти інвалідів про допомогу; 

відомості про витрати коштів та 

продуктів 

 

3 серпня 

1922 р. - 

10 червня 

1924 р. 

34  

19  Списки старшин і козаків армії 

УНР; відомості про чисельний 

склад Генерального штабу УНР, 

інвалідів «Дому українського 

інваліда» в м. Каліші; рапорти 

тощо 

25 травня 

1922 р. - 

24 червня 

1924 р. 

19  

20  Накази Генерального інспектора 

армії УНР, протоколи загальних 

зборів спілки військових 

інвалідів, листування з 

військовими частинами про з’їзд 

військових інвалідів, життя в 

таборах, списки тощо 

травень 

1923 р. - 

22 серпня 

1923 р. 

145  

21  Відомості, рапорти, термінові 

донесення частин про стан армії 

УНР 

1 січня 

1923 р. - 

6 серпня 

1923 р. 

218  

22  Доповіді голови Надзвичайного 

3-го з’їзду і Центрального 

правління Всеукраїнської спілки 

військових інвалідів та про їх 

діяльність 

3 червня 

1923 р. - 

3 грудня 

1923 р. 

6  

23  Проект оренди Державного 

маєтку, план самооплатності 

Української армії та еміграції в 

Польщі, відомості про стан 

частин армії, списки старшин і 

козаків тощо 

23 січня 

1923 р. - 

23 липня 

1923 р. 

66  
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24  Протокол наради старшин 

військових начальників армії 

УНР, списки старшин і козаків; 

Відомості про кількість харчових 

продуктів; рапорти про 

призначення; доповіді про  стан 

армії і положення інвалідів в 

таборах; посвідчення М. Гоголя-

Яновського (є фото) тощо 

 

4 січня 

1923 р. - 

16 грудня 

1923 р. 

395  

25  Протоколи наради старших 

військових начальників армії 

УНР в таборі м. Каліш 

3 вересня 

1923 р. - 

17 вересня 

1923 р. 

3  

26  Проект статуту  заснування 

майстерень при таборі 

інтернованих українців у 

м. Каліші; доповіді про 

ліквідацію таборів і 

використання інтернованих на 

будівельних роботах тощо 

 

12 липня 

1923 р. - 

16 червня 

1924 р. 

21  

27  Статут Союзу колишніх 

військових армії УНР, регулямин 

про уповноважених Українського 

центрального комітету в таборах, 

примірник «Бюлетеню 

об'єднання емігрантських 

організацій в Каліші та його 

околицях» 

 

27 вересня 

1923 р. - 

20 травня 

1924 р. 

12  

28  Статут Союзу колишніх 

військових армії УНР, списки 

інтернованих українців, 

листування польською мовою 

 

 

 

12 серпня 

1923 р. - 

26 травня 

1924 р. 

19 / 

 








