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Уповноважені Управління землеробства і землеустрою 

при Головнокомандуючому збройними силами 

Півдня Росії по Київській та Полтавській губерніях 

(об'єднаний фонд) 
  

 

Фонд № 992 

Опис № 1 

справ постійного зберігання 

за 1919-1920 рр. 
 

 
№ 

справи 

Індекс 

справи 

Заголовок справи Крайні дати 

документів 

справи 

Кіль-

кість 

арку-

шів у 

справі 

Примітки 

 

1 2 3 4 5 6 

1  Обіжники, розпорядження та 

інструкції повітовим і 

губернським уповноваженим 

управління землеробства і  

землеустрою 

14 серпня 

1919 р. - 

16 листопада 

1919 р. 

153  

2  Накази про призначення і 

звільнення, списки та 

посвідчення осіб, листування 

про особовий склад 

27 липня 

1919 р. - 

15 жовтня 

1919 р. 

43  

3  Заяви окремих осіб про 

призначення на роботу 

23 серпня 

1919 р. - 

15 листопада 

1919 р. 

76  

4  Посвідчення, списки службовців 

канцелярії уповноваженого 

Управління землеробства і 

землеустрою та листування з 

особового складу і 

організаційно-господарчих 

питань 

 

 

21 серпня 

1919 р. - 

15 листопада 

1919 р. 

 

 

128  



 2 

1 2 3 4 5 6 

5  Документи про відкриття 

кредиту, видачу та переведення 

коштів, рахунки і вимогові 

відомості на виплату утримання 

службовцям Управління 

землеробстава і землеустрою та 

інші фінансові документи 

2 вересня 

1919 р. - 

16 листопада 

1919 р. 

104  

6  Листування з уповноваженим 

управління по Кременчуцькому 

повіту про особовий склад 

23 серпня 

1919 р. - 

6 листопада 

1919 р. 

22  

7  Те саме по Лубенському повіту 28 серпня 

1919 р. - 

12 листопада 

1919 р. 

17  

8  Те саме по Миргородському 

повіту 

27 серпня 

1919 р. - 

5 листопада 

1919 р. 

15  

9  Те саме по Пирятинському 

повіту 

16 вересня 

1919 р. - 

28 жовтня 

1919 р. 

5  

10  Те саме по Хорольському повіту 17 вересня 

1919 р. - 

1 листопада 

1919 р. 

12  

11  Листування про особовий склад 

лісництв і лісоохоронного 

комітету, заготівлю, дров, 

відведення ділянок тощо 

28 серпня 

1919 р. - 

1 листопада 

1919 р. 

135  

12  Кошториси, штатні розписи та 

листування про особовий склад 

Полтавської розвідувальної  

частини 

 

27 серпня 

1919 р. - 

25 жовтня 

1919 р. 

38  
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13  Листування з уповноваженим 

управління по Гадяцькому 

повіту про врегулювання 

земельних відносин між 

землевласниками і селянами, 

облік колишніх радянських 

господарств; вимогові відомості 

5 вересня 

1919 р. - 

16 листопада 

1919 р. 

146  

14  Листування з уповноваженим 

управлінням по Ґадячському 

повіту про особовий склад і 

регулювання відносин 

землевласників та орендарів 

щодо сплати земельних 

повинностей 

31 серпня 

1919 р. - 

6 листопада 

1919 р. 

20  

15  Листування про врегулювання 

земельних відносин між 

землевласниками  і селянами-

орендарями, повернення 

приватним особам грошей, 

внесених ними під час 

радянської влади; списки 

службовців і заяви про 

влаштування  на роботу 

4 вересня 

1919 р. - 

20 листопада 

1919 р. 

47  

16  Листування з уповноваженим 

управління по Зеньковському 

повіту; оголошення про порядок 

оренди польових угідь та збір 

трав 

23 вересня 

1919 р. - 

13 листопада 

1919 р. 

15  

17  Листування з уповноваженим 

управління по Золотоношському 

повіту про оренду землі 

селянським банком і 

врегулювання відносин 

землевласників і селян щодо 

помелу зерна і орання під озиму 

7 вересня 

1919 р. - 

13 листопада 

1919 р. 

 

 

 

 

 

 

25  



 4 

1 2 3 4 5 6 

18  Листування з уповноваженим 

управління по Кобелякському 

повіту про засів землі колишніх 

землевласників. Посвідчення 

особи уповноваженого 

8 вересня 

1919 р. - 

25 жовтня 

1919 р. 

12  

19  Листування з уповноваженим 

управління по 

Константиноградському повіту 

про збирання  буряку та  посів 

озимих 

6 вересня 

1919 р. - 

7 листопада 

1919 р. 

32  

20  Листування з уповноваженими 

управління по Лохвицькому 

повіту про врегулювання 

земельних відносин між 

землевласниками і селянами 

13 вересня 

1919 р. - 

26 жовтня 

1919 р. 

8  

21  Листування з уповноваженим 

управління по Переяславському 

повіту про продаж лісу тощо 

28 серпня 

1919 р. - 

4 листопада 

1919 р. 

27  

22  Листування про передавання 

маєтків у Полтавському повіті, 

що залишилися без власників,  у 

розпорядження управління 

землеробства і землеустрою   

31 серпня 

1919 р. - 

14 листопада 

1919 р. 

9  

23  Листування з уповноваженим 

управління по Прилуцькому 

повіту про надання допомоги 

селянам, які постраждали від 

пожежі 

9 вересня 

1919 р. - 

29 жовтня 

1919 р. 

12  

24  Листування з уповноваженим 

управління по Роменському 

повіту про передачу городів у 

розпорядження уповноваженого 

і  дозвіл на вирубку лісу 

13 вересня 

1919 р. - 

8 листопада 

1919 р. 

 

 

 

21  
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25  Листування про облік колишніх 

радянських господарств тощо 

21 серпня 

1919 р. - 

30 жовтня 

1919 р. 

19  

26  Листування про скупчення 

біженців на залізничних 

станціях Полтавської губернії та 

їх улаштування тощо 

22 серпня 

1919 р. - 

15 листопада 

1919 р. 

102   

27  Листування про Полтавське 

землемірне училище; відомості 

про вчителів тощо 

18 вересня 

1919 р. - 

16 листопада 

1919 р. 

41  

28  Кошториси на утримання  

сільськогосподарських шкіл 

Полтавської губернії; рапорти, 

листування; склад 

викладацького персоналу 

окремих шкіл тощо 

23 вересня 

1919 р. - 

13 листопада 

1919 р. 

 

 

33  

29  Листування про організацію 

противочумних комітетів і 

постачання армії худобою тощо 

 

27 серпня 

1919 р. - 

25 жовтня 

1919 р. 

21  

30  Кошториси витрат по канцелярії 

губернських і повітових 

уповноважених управління 

землеробства і землеустрою, 

Полтавської розвідувальної 

партії, гідротехнічної частини 

тощо 

27 серпня 

1919 р. - 

5 жовтня 

1919 р. 

78 вибула 

31  Листування про відпустку і 

постачання дровами 

14 жовтня 

1919 р. - 

15 листопада 

1919 р. 

 

 

 

 

49 вибула 

 






