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Фонд № 24 
ОПИС № 6 
справ постійного зберігання 
за 1917-1921 роки. 
 
Олександрівська міська дума і управа, м. Олександрівськ Олександрівського 

повіту Катеринославської губернії 
№№ 
з/п 

 
Заголовки справ 

Крайні 
дати 

Кіль-
кість 

аркушів 

Примі
тки 

1 2 3 4 5 
1 
 

 

Документи (протоколи, списки, 
заяви) про надання громадянам 
земельних ділянок в оренду 

7 травня 
1917 –        

7 грудня 
1919 

262 
 
 

 

     
2 Договори, заяви громадян про 

надання їм в оренду земельних 
ділянок на о.Хортиця 

4 січня 
1918 – 12 

серпня 
1919 

196  

     
3 Те саме про надання громадянам в 

оренду місць для торгівлі 
17 січня – 
18 грудня 

1918 

5  

     
4 Документи (протоколи, листування, 

кошториси, списки) про діяльність 
Острово-Хортицького господарства 

10 лютого 
– 21 

вересня 
1919 

97  

     
5 Документи (протоколи, листування, 

платіжні відомості, списки) про 
видачу зарплати та надання 
службовцям відстрочок від призову 
на військову службу 

31 березня 
– 3 грудня 

1919 

53  

     
6 Документи (постанови, накази, 2 липня – 417  



листування) про діяльність 
Олександрівської міської управи з  
фінансових та кадрових питань 

18 грудня 
1919 

     
7 Документи (постанови, накази, 

листування, заяви) про виділення 
коштів Олександрівській міській 
управі  на боротьбу з епідемічними 
хворобами, звільнення міського 
голови та службовців міської 
управи, відкриття в 
м.Олександрівську шкіряного 
заводу. Баланс Олександрівського 
міського громадського банку 

4 серпня – 
1 грудня 

1919 

53  

     
8 Фінансовий звіт Олександрівського 

комітету по управлінню міським 
водопроводом 

12 лютого 
– 10 грудня 

1919 

44  

     
9 Протоколи засідань 

Олександрівської міської управи 
26 квітня 
1919 – 2 

квітня 1921 

30  

     
10 Документи (протоколи, доповіді) 

про фінансово-економічний стан 
м.Олександрівська у зв’язку з 
погромами, вчиненими 
махновськими військами  

27 жовтня 
– 21 

листопада 
1919 

10  

     
11 Документи (листування, списки) про 

розміщення в м. Олександрівську 
частин Добровольчої армії. Заяви 
громадян про зняття з обліку 
реквізованого майна  

18 червня – 
14 

листопада 
1919  

51  

     
12 Договори Олександрівської міської 

управи з правлінням загальноміської 
лікарняної каси та приватними 
особами про надання медичної 
допомоги населенню, проведення 
ремонту будівель м.Олександрівська 

14 серпня 
1919 – 11 
жовтня 

1920  

13  

     
13 Документи (листування, витяги з 

рахунків) про стягнення з громадян 
недоїмок за водопостачання 

3 січня  – 
16 грудня 

1919 

74  



     
14 Список робітників та службовців 

Олександрівської міської управи з 
зазначенням розмірів окладів за 1919 
р.  

 89  

     
15 Журнали засідань 

Олександрівського міського 
продовольчого комітету. Списки 
службовців Олександрівської 
міської управи, вчителів та 
службовців міських училищ з 
зазначенням кількості членів їх 
сімей  

14 серпня – 
11 грудня 

1919 

33  

     
16 Вибула   Ф.24, 

Оп.8 
№ 7 

     
17 Телеграми Тимчасового уряду про 

хід Всеросійської демократичної 
наради в Петрограді. Повідомлення з 
фронтів Першої світової війни 

16 квітня – 
8 жовтня 

1917 

64  

     
18 Телеграми Тимчасового уряду про 

скликання Всеросійської 
демократичної наради в Петрограді, 
заколот Корнілова, повстання на 
лінкорі «Петропавловськ» 

1 вересня – 
6 жовтня 

1917 

55  

     
19 Телеграми Тимчасового уряду про 

заколот Корнілова та хід 
Всеросійської демократичної наради 
в Петрограді. Повідомлення з 
фронтів Першої світової війни  

29 серпня – 
7 жовтня 

1917 

133  

     
20 Те саме 17 серпня – 

17 вересня 
1917 

92  

     
21 Те саме  25 серпня – 

6 жовтня 
1917 

221  

     
22 Телеграми Тимчасового уряду про 29 серпня – 66  



заколот Корнілова. Повідомлення з 
фронтів Першої світової війни 

2 вересня 
1917  

     
23 Телеграми Тимчасового уряду про 

заколот Корнілова. Повідомлення з 
фронтів Першої світової війни 

29 серпня – 
7 жовтня 

1917 

57  

     
24 Те саме  29 серпня – 

9 жовтня 
1917 

165  

     
25 Те саме 29 серпня – 

5 жовтня 
1917 

62  

     
26 Телеграми Тимчасового уряду про 

хід Всеросійської демократичної 
наради в Петрограді, заколот 
Корнілова. Повідомлення з фронтів 
Першої світової війни 

3 – 18 
вересня 

1917 

124  

     
27 Те саме 3 вересня – 

8 жовтня 
1917 

88  

     
28 Телеграми Тимчасового уряду про 

«справу Сухомлінових», хід 
Всеросійської демократичної наради 
в Петрограді та З’їзду народів Росії у 
Києві. Повідомлення з фронтів 
Першої світової війни 

29 серпня – 
12 вересня 

1917 

116  

     
29 Телеграми Тимчасового уряду про 

хід Всеросійської демократичної 
наради в Петрограді. Повідомлення з 
фронтів Першої світової війни 

4 – 17 
вересня 

1917 

64  

     
30 Телеграми Тимчасового уряду про 

скликання Тимчасової ради 
Російської республіки. 
Повідомлення з фронтів Першої 
світової війни 

5 вересня – 
8 жовтня 

1917 

83  

     
31 Телеграми Тимчасового уряду стан 

на фронтах  
2 – 28 

вересня 
57  



1917 
     

32 Телеграми Тимчасового уряду про 
хід Всеросійської демократичної 
наради в Петрограді, безлади в 
містах Харкові та Азові. 
Повідомлення з фронтів Першої 
світової війни 

18 – 29 
вересня 

1917 

52  

     
33 Телеграми Тимчасового уряду про 

хід Всеросійської демократичної 
наради в Петрограді та З’їзду 
народів Росії у Києві. Повідомлення 
з фронтів Першої світової війни 

3 вересня – 
8 жовтня 

1917  

81  

     
34 Документи (постанови, протоколи, 

доповіді) про діяльність 
Олександрівської міської управи з 
фінансових питань та проведення 
виборів до Олександрівської міської 
думи  

31 грудня 
1918 – 20 

грудня 
1919  

104  

     
35 Документи (циркуляри, резолюції, 

положення) про діяльність 
раднаргоспу. Накази, положення 
Головнокомандувача збройними 
силами Півдня Росії про оклади 
чиновників та забезпечення сімей 
військовослужбовців 

21 січня – 
20 

листопада 
1919 

24  

     
36 Документи (протоколи, списки) про 

діяльність Олександрівського 
виконкому робочих, громадських і 
професійних організацій 

17 жовтня 
– 3 

листопада 
1919 

42  

     
37 Накази Головнокомандувача 

збройними силами Півдня Росії, 
начальника гарнізону 
м.Олександрівська про притягнення 
до відповідальності учасників 
встановлення радянської влади, 
реквізицію у громадян міста зброї та 
спорядження, обмеження мирних 
зібрань 

8 червня – 
6 жовтня 

1920 

75  

     



38 Документи (доповіді, листування, 
заяви) про відведення земельної 
ділянки для Маріїнського заводу, 
надання організаціям і громадянам 
міських приміщень в оренду 

12 травня – 
27 

листопада 
1919 

30  

     
39 Документи (договори, списки, заяви) 

про надання громадянам земельних 
ділянок в оренду 

22 
листопада 
1918 – 29 

квітня 1920 

90  

     
40 Те саме 21 серпня 

1918 – 21 
жовтня 

1919 

52  

     
41 Те саме 25 січня – 

18 жовтня 
1919 

25  

     
42 Те саме 6 

листопада 
1918 – 5 
вересня 

1919 

38  

     
43 Дозволи міського агроному на 

передачу громадянам в оренду 
земельних ділянок 

19 лютого 
1919 – 15 

квітня 1920 

304  

     
44 Кошториси видатків 

Олександрівської повітової земської 
управи на ремонт шкіл і лікарень 
повіту 

3 серпня 
1919 – 11 

травня 
1920 

67  

     
45 Документи (доповіді, листування, 

кошториси) про діяльність 
Олександрівської міської управи з 
фінансових та господарських питань 

10 серпня – 
20 грудня 

1919 

220  

     
46 Кошториси прибутків і видатків 

Олександрівської електростанції. 
Рахунки Олександрівського міського 
водопроводу 

30 квітня – 
28 липня 

1919 

18  

     



47 Документи (постанови, листування) 
про діяльність Олександрівської 
міської управи з фінансових та 
господарських питань  

11 січня – 
19 грудня 

1919 

18  

     
48 Документи (акти, листування) про 

діяльність Олександрівської міської 
управи з фінансових та 
господарських питань 

18 вересня 
1918 – 16 

грудня 
1919 

182  

     
49 Документи (правила, листування, 

посвідчення) про оренду 
громадянами земельних ділянок, 
вилучення хліба і фуражу на користь 
армії 

5 квітня – 
17 грудня 

1919 

227  

     
50 Перескладений опис  6  

 
 
В даний опис внесено 49 (сорок дев’ять) справ  
з № 1 по № 50, в т.ч.: 
 
вибула в Р-2030 (нині Ф.24): № 16 (акт від 16 квітня 1957 р. № 105; акт від 9 
липня 2008 р. № 15) – 1 справа. 
 
Опис уклав                                                     ______________Є.С. Калітка 
 
Начальник відділу зберігання, 
обліку та довідкового апарату                     ______________О.Ю. Зінчик 
 
 
СХВАЛЕНО 
Протокол засідання ЕПК 
Державного архіву 
Запорізької області 
_________________№_____ 
 
 


