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Калішська філія Товариства колишніх вояків армії УНР, м. Каліш (Польща) 
 

 

 

Фонд № 3527 

Опис № 1 

справ постійного зберігання 

за 1920-1930, 1932 рр. 
 

 

 
№№ 
справ 

з/п 

Індекс 

справи 

Заголовок справи Крайні дати 

документів 

справи 

Кіль-

кість 

арку-

шів у 

справі 

Примітки 

 

1 2 3 4 5 6 

1  Проект статуту залогової служби, 

статут Українського військового 

товариства, статут Товариства 

колишніх вояків армії УНР та 

зміни до нього, статут статичної 

крамниці 

 32  

 

2  Протоколи загальних зборів 

Товариства колишніх вояків армії 

УНР 

1 вересня 

1924 р. - 

26 лютого 

1928 р. 

 

120  

3  Акти перевірки майна, грошових 

сум, списки інвентарю 

30 березня 

1923 р. 

 

13 є документи 

польською 

мовою 

4  Листування з Генеральним 

інспектором армії УНР про 

ліквідацію таборів 

20 липня 

1923 р. - 

30 серпня 

1023 р. 

 

10 є документи 

польською 

мовою 

5  Посвідчення членів Товариства 

колишніх вояків армії УНР, 

закордонні паспорти 

листопад 

1923 р. - 

31 грудня 

1925 р. 

31  



2 

1 2 3 4 5 6 

6  Особисте листування члена 

Товариства колишніх вояків армії 

УНР генерала В. Змієнка 

17 вересня 

1923 р. - 

15 січня 

1926 р. 

174 є документи  

1904 р., 

польською 

мовою 

7  Розклад іспитів і лекцій на 

академічні курси при 

Генеральному штабі армії УНР 

4 лютого 

1924 р. - 

4 квітня 

1924 р. 

 

3  

8  Накази по військовому 

Міністерству Дієвої армії УНР, 

по 6-й стрілецькій січовій дивізії, 

по українській станиці в м. 

Каліші; протоколи загальних 

зборів членів старшинського 

станичного зібрання 

 

7 серпня 

1921 р. - 

11 червня 

1928 р. 

13  

9  Списки членів Товариства 

колишніх вояків армії УНР 

лютий 

1924 р. - 

9 березня 

1928 р. 

 

70  

10  Листи В. Змієнка Х. Сушко, 

М. [Гревозірської] та інших осіб 

до родичів та знайомих; 

фотокартки та поштівки, стаття 

«Сон. Фантазії» 

 

9 вересня 

1924 р. - 

5 січня 

1925 р. 

34  

11  Протоколи засідань управи філії 

Товариства колишніх вояків 

10 жовтня 

1926 р. - 

24 червня 

1927 р. 

 

 

 

 

 

17  
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1 2 3 4 5 6 

12  Листування Штабу інтернованих 

військ УНР з Українським та 

Польським центральними 

комітетами, Президією «Жіночої 

Громади» в м. Нью-Йорку про 

матеріальну допомогу;  часопис 

“Нове життя” 6-ої стрілецької 

дивізії; стаття «Поучення в справі 

пластової діяльності»; малюнки 

стягів військових частин тощо 

 

8 травня 

1920 р.- 

7 жовтня 

1925 р. 

48 є документи 

німецькою 

та 

польською 

мовами 

13  Журнал вхідних документів 6 лютого 

1925 р. - 

12 вересня 

1925 р. 

 

14  

14  Документи про про організацію 

при філії Товариства колишніх 

вояків клубу «Української 

світлиці»: інструкція, 

повідомлення про загальні збори, 

протоколи засідань загальних 

зборів, списки членів клубу, 

листування з організаційних 

питань 

 

11 жовтня 

1926 р. - 

11 вересня 

1928 р. 

74 є документи 

польською 

мовою 

15  Протоколи загальних зборів 

членів Товариства колишніх 

вояків, організаційних зборів по 

заснуванню українського клубу в 

м. Калішу, листування з 

організаційних питань 

 

 

 

 

 

26 вересня 

1926 р. - 

4 квітня 

1928 р. 

59  
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1 2 3 4 5 6 

16  Листування з Калішською 

громадою Союзу українських 

емігранток, Товариством 

допомоги емігрантам з України, з 

редакціями газет «Руль», «Новий 

час» та іншими з різних питань 

 

жовтень 

1922 р. - 

19 травня 

1928 р. 

51 є документи 

німецькою 

та 

польською 

мовами 

17  Листування з Українським 

центральним комітетом, 

військовим міністром УНР про 

організацію курсів заочного 

навчання, запрошення на 

організаційні збори по 

заснуванню Українського 

громадського клубу тощо 

 

22 лютого 

1927 р. - 

30 грудня 

1927 р. 

44 є документи 

польською 

мовою 

18  Рахунки витрат Товариства 

колишніх вояків 

3 жовтня 

1927 р. - 

30 листопада 

1927 р. 

 

37  

19  Рахунки прибутків та видатків 

буфету Товариства колишніх 

вояків 

 

8- 31 жовтня 

1927 р. 

187  

20  Те саме 1- 30 

листопада 

1927 р. 

 

174 є рапорт 

датований 

28 лютого 

1929 р. 

21  Повідомлення Товариства 

колишніх вояків про загальні 

збори, святкування Нового року, 

розіграш лотереї 

2 січня 

1928 р. - 

13 червня 

1928 р. 

 

 

 

42 є документи 

польською 

мовою 
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1 2 3 4 5 6 

22  Головна книга буфету Товариства 

колишніх вояків 

березень 

1928 р. - 

грудень 

1928 р. 

 

56  

23  Касова книга Товариства 

колишніх вояків 

липень 

1928 р. - 

17 березня 

1929 р. 

 

129  

24  Касова книга клубу «Українська 

світлиця» 

6 січня 

1928 р. - 

23 травня 

1928 р. 

 

32  

25  Рахунки та розписки на витрату 

грошей, звіти по буфету 

Товариства колишніх вояків 

грудень 

1927 р. - 

31 січня 

1928 р. 

 

  

26  Те саме січень 

1928 р. - 

14 березня 

1928 р. 

  

27  Рахунки прибутків та видатків по 

буфету Товариства колишніх 

вояків 

2 березня 

1928 р. - 

5 травня 

1928 р. 

  

28  Те саме квітень 

1928 р. - 

травень 

1928 р. 

  

29  Рахунки прибутків та видатків 

більярдного клубу 

квітень 

1928 р. - 

грудень 

1928 р. 

  



6 

1 2 3 4 5 6 

30  Рахунки прибутків та видатків по 

буфету Товариства колишніх 

вояків 

червень 

1928 р. - 

липень 

1928 р. 

 

  

31  Рахунки витрат по бібліотеці 

Товариства колишніх вояків 

червень 

1928 р. - 

липень 

1928 р. 

 

  

32  Книга грошової звітності від 

продажу лотерейних білетів 

7 січня 

1928 р. - 

18 червня 

1928 р. 

 

 є документи 

польською 

мовою 

33  Журнал вхідних і вихідних 

документів Товариства 

 

1928 р.   

34  Рахунки прибутків та видатків 

більярдного та бібліотечних 

клубів 

 

січень 

1929 р. 

  

35  Грошові документи по книжці 

скарбника управи Товариства 

квітень 

1929 р. - 

грудень 

1929 р. 

  

36  Те саме січень 

1930 р. - 

вересень 

1930 р. 

  

37  Бібліотечна книга реєстрації 

виданих книжок 

1932 р.   

38  Список офіцерів армії УНР  41  

39  Книга читачів і книжок 

бібліотеки Товариства 

   

 






