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Залізняк Микола Кіндратович (1888-1950) - 

громадський і політичний діяч, науковець, публіцист, 

видавець, перекладач, дипломат 
 

 

 

Фонд № 3808 

Опис № 1 

справ постійного зберігання 

за  1914-1935 рр. 

 

 

 
№ 

справ

и 

Ін-

декс 

спра-

ви 

Заголовок справи Крайні дати 

документів 

справи 

Кіль-

кість 

арку-

шів у 

справі 

Приміт

ки 

 

1 2 3 4 5 6 

1  Рукопис «Велика французька 

революція» 

 

 1914 р. 97  

2  Копії протоколу наради розвідувального 

відділу Генерального штабу австро-

угорської армії щодо поширення 

пропаганди в Україні за допомогою 

Союзу визволення України, листування 

щодо видачі щомісячної субсидії Союзу 

тощо 

 

 січень 

 1918 р. - 

 28 жовтня 

 1918 р. 

112 німець-

кою 

мовою 

3  Копії таємного листування посла 

Австро-Угорщини в Україні Й. Форгача 

з міністром закордонних справ Австро-

Угорщини О. Черніним про ставлення 

німецького та австрійського урядів до 

України, політичні настрої в Україні; 

копії наказів німецької комендатури у 

м. Києві, копія доповідної записки 

австро-угорського генерального штабу 

І. Буріану про становище в Україні тощо 

 

 

 

 

 22 березня 

 1918 р. - 

 8 листопада 

 1918 р. 

423 німець-

кою 

мовою 
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4  Копії листування О. Черніна з  

Й. Форгачем про військові 

взаємовідносини між Австро-

Угорщиною і Україною, перебування 

австро-угорського війська у м. Києві, 

копії донесень Й. Форгача начальнику 

Генерального штабу австро-угорської 

армії про військові справи в Україні 

тощо 

 

 

 28 лютого 

 1918 р. - 

 березень 

 1918 р. 

170 німець-

кою 

мовою 

5  Копія відповіді міністра закордонних 

справ Австро-Угорщини О. Черніна 

М. Васильку  про офіційне 

найменування русинів «українцями», 

копії листування міністра закордонних 

справ Австро-Угорщини І. Буріана з 

[фон-Угроном] щодо передачі 

Холмщини Польщі, інформаційні 

матеріали про становище у Східній 

Галичині 

 

 

 cічень 

 1918 р. - 

 20 

 листопада 

 1918 р. 

33 німець-

кою 

мовою 

6  Копії листування посла Австро-

Угорщини в Україні Й. Форгача з 

міністром закордонних справ Австро-

Угорщини І. Буріаном про політичну 

діяльність ерцгерцога Вільгельма 

Габсбурга та його наміри щодо України 

 

 

 травень 

 1918 р. - 

 9 жовтня 

 1918 р. 

65 німець-

кою 

мовою 

7  Копії секретних донесень та листування 

між І. Буріаном та Й. Форгачем про 

політичне становище України під час 

Гетьманщини та діяльність 

П. Скоропадського, копії листів  

[М.] Тишкевича архієпископу 

А. Шептицькому у м. Львові з 

характеристикою  П. Скоропадського 

 

 

 

 квітень 

 1918 р. - 

 22 жовтня 

 1918 р. 

159 німець-

кою 

мовою 
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8  Копії донесень посла Австро-Угорщини 

у м. Києві Й. Форгача про стан 

фінансових справ в Україні за часів 

Центральної Ради та Української 

Держави, про заходи щодо виплати 

платні залізничникам 

 

 

 

 березень 

 1918 р. - 

 10 серпня 

 1918 р. 

33 німець-

кою 

мовою 

9  Копія донесень [А.] Арца Міністерству 

закордонних справ Австро-Угорщини та 

командування 4-ї австрійської армії 

начальнику Генерального штабу про 

політичний та економічний стан 

м. Одеси, інші інформаційні документи 

 

 

 березень 

 1918 р. - 

 3 квітня 

 1918 р. 

32 німець-

кою 

мовою 

10  Копії донесень  посла Австро-Угорщини 

в Україні Й. Форгача Міністру 

закордонних справ Австро-Угорщини 

І. Буріану про хід мирних переговорів 

між РСФРР і Україною, копії 

повідомлень І. Буріана принцу 

Карлу Гогенлою про хід переговорів 

 

 

 

 березень 

 1918 р. - 

 3 листопада 

 1918 р. 

136 німець-

кою 

мовою 

11  Копії доповідних записок І. Буріана 

принцу Карлу Гогенлою та копії 

листування посла Австро-Угорщини в 

Україні Й. Форгача з міністром 

закордонних справ Австро-Угорщини 

щодо ратифікації миру з Україною 

 

 

 25 травня 

 1918 р. - 

 9 жовтня 

 1918 р. 

168 німець-

кою 

мовою 

12  Копії протоколів засідань у м. Брест-

Литовську господарської та 

торговельно-політичної комісії 

  

 

 

 

 3 лютого 

 1918 р. - 

 9 лютого 

 1918 р. 

 

128 німець-

кою 

мовою 
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13  Копії протоколів засідань у м. Брест-

Литовську щодо обговорення 

політичних питань німецькими, австро-

угорськими, російськими та 

українськими делегатами, копії 

протоколів засідань представників 

Німеччини та Австро-Угорщини в 

м. Берліні щодо мирних переговорів у м. 

Брест-Литовську тощо. Лист 

Б. Курдиновського до Д. Антоновича 

про визнання Францією уряду генерала 

Врангеля. Стаття М. Залізняка «Дещо 

про етнографічну збірку з архіву 

М. Драгоманова» 

 

 14 січня 

 1918 р.- 

 20 серпня 

 1921 р. 

222 прото-

коли 

німець-

кою 

мовою 

14  Копії статей про організацію Київської 

української міської ради та її діяльність 

з газети «Нова Рада» 

 

 5 травня 

 1917 р. - 

 15 листопада 

 1917 р. 

 

67  

15  Копії статей М. Грушевського, 

С. Єфремова, С. Шелухіна та ін. про 

політичний стан в Україні  з газети 

українських соціалістів-федералістів 

«Нова Рада» 

 

 30 березня 

 1917 р. - 

 22 грудня 

 1917 р. 

651  

16  Копії статей про Всеукраїнський 

селянський, робітничий, поштово-

телеграфний та інші з'їзди з київських 

газет «Народна воля», «Нова рада» 

 

 

 23 квітня 

 1917 р. - 

 24 грудня 

 1917 р. 

202  

17  Копії  інформаційних повідомлень, 

резолюцій з'їздів, постанов різних 

українських організацій з політичних 

питань, список кандидатів до 

українських Установчих зборів 

Української партії соціалістів-

федералістів з київської газети «Нова 

Рада» 

 

 

 30 березня 

 1917 р. - 

 16 грудня 

 1917 р. 

233  
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18  Копії статей, відозв та повідомлень, 

надрукованих в газеті «Нова Рада» з 

питань культури та економіки 

 

 

 

 7 квітня 

 1917 р. - 

 3 жовтня 

 1917 р. 

182  

19  Копія умови про організацію Об'єднання 

українських видавництв закордоном 

 

 

 

 1921 р. 6  

20  Доповіді Українського пресового бюро, 

повідомлення Союзу визволення 

України в Українському віснику тощо. 

Відозва організації українських 

націоналістів на західно-українських 

землях 

 

 

 16 вересня 

 1914 р.- 

 серпень 

 1935 р. 

39 доповіді  

та 

повідом-

лення 

німець-

кою 

мовою 

21  Копії протоколів нарад представників 

українського і кримського урядів та 

німецького командування про 

взаємовідносини між Кримом та 

Україною. Копії таємних донесень посла 

Австро-Угорщини [Паллявічіні] в 

м. Константинополі міністру 

закордонних справ Австро-Угорщини 

Л. Берхтольду про переговори з 

державними діячами Туреччини щодо 

створення Української Держави, про 

діяльність Союзу визволення України. 

Біографія М. Залізняка, статті «Коротка 

записка про мої політичні плани і працю 

в часи світової війни», «З таємниць 

світової війни», «Як я їздив до Берліна 

видавати свою книжку» 

 

 

 

 

 

 11 вересня 

 1914 р.- 

 10 жовтня 

 1918 р. 

489 є доку-

менти 

німець-

кою 

мовою 

 






