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ПЕРЕДМОВА  
до опису № 1 фонду Ф-250 Бердянське зразкове степове лісництво 

Таврійсько-Катеринославського управління землеробства  
і державного майна, ст. Бердянська дача Мелітопольського повіту 

Таврійської губернії 
 

Історія фондоутворювача 
Основним нормативним актом, що регулював право власності на ліси в 

Росії в XIX ст., був Лісовий статут, затверджений 11 листопада 1802 р.  
Олександром І. Даний акт увійшов до складу першого «Зводу законів 
Російської імперії» 1832 р. Нові редакції видання вийшли в 1842, 1857, 1876, 
1893 і 1905 рр., хоча кожне нове видання не піддавалося значним змінам. 

Відповідно до Лісового статуту ліси були розділені на: 
-  державні, до яких відносилися казенні, які перебували у власності 

казни, державних селян та надані колоністам, та такі, які мали особливе 
значення і перебували в користуванні різних відомств, установ, закладів; 

- громадські, які знаходилися у суспільній власності, наприклад, 
сільських громад, товариств; 

- приватні.  
Статут містив норми, згідно з якими здійснювалися  лісоохоронні заходи 

щодо попередження їх знищення та виснаження, заохочувалося ведення в 
лісових дачах правильного лісовпорядкування і розведення нових лісів. 

Відмінною особливістю казенних лісів у порівнянні з більшістю 
приватновласницьких було те, що в них здійснювалися заходи щодо ведення 
лісового господарства (лісооновлення, боротьба з лісовими шкідниками, 
санітарні заходи  тощо).  

Для заощадження лісів було встановлено заборону на такі дії: 1) суцільна 
вирубка, була дозволена тільки поступова рубка за так званими кошторисами, 
тобто у визначених розмірах з умовою подальшого відновлення; 2) корчування 
пеньків і коріння, якщо існувала загроза обмивів і обвалів, 3) випас худоби, 
збирання лісової підстилки та інші побічні користування, якщо ці дії могли 
призвести до псування лісонасаджень.   

Для нагляду за державним майном, в т.ч. і за лісами, у складі 
Міністерства фінансів у 1811 р.  був утворений Департамент державних 
маєтностей та Лісовий департамент. Всі казенні ліси підлягали охороні. В січні 
1839 р. для охорони  казенних лісів у складі Лісового департаменту був 
утворений Корпус лісничих. При лісництвах була утворена озброєна лісова 
охорона. 

У грудні 1837 р.  було засновано Міністерство державного майна.               
У 1843 році до складу Міністерства перейшов з фінансового відомства Лісовий 
департамент разом з Корпусом лісничих.  В 1894 році відомство було перетво-
рено в Міністерство землеробства та державного майна. У травні 1905 року 
воно реорганізується в Головне управління землеустрою і землеробства, в 
якому зосередилося здійснення столипінських реформ.  У жовтні 1915 року 
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Головне управління землеустрою і землеробства перетворене на Міністерство 
землеробства. 

На місцях в 1838 -1843 рр. були утворені губернські палати державного 
майна, які в 1866 р. були перетворені на губернські управління державного 
майна, а з 1894 р. – на губернські управління землеробства і державного майна. 
У їх віданні і управлінні були державні оброчні статті, землі і ліси, а також 
зосереджувалися функції поземельного облаштування селян на підставі реформ 
1861 р. та 1905 р. 

На початку XIX ст. почало активно розвиватися й систематичне 
лісорозведення у степовій частині Російської імперії, в т.ч. і на теренах 
Катеринославської і Таврійської губерній. Основоположником штучно 
насаджених лісів Бердянського зразкового степового лісництва (далі - 
лісництво) вважають меноніта Йоганна Корніса (1789-1848 рр.), дослідника в 
галузі сільського та лісового господарства, члена-кореспондента Вченого 
комітету Міністерства державного майна, родина якого поселилася на 
Запоріжжі в 1804 р. Придбавши у 1831 р. в Бердянському окрузі на балці 
Юшанли невеликий хутір, Корніс провів перші спроби насадити ліс у степу. 

У 1841 р. міністр Державного майна граф Кисельов доручив Йоганну 
Корнісу вибрати місце для закладання зразкової лісової плантації з метою 
«практически обучать крестьянских мальчиков древоводству и садоводству, и 
через то, равно как отпуском из плантации лесов и фруктовых саженцев, 
распространить лесоводство и садоводство в селениях государственных 
крестьян новороссийского края».  

Йоганном Корнісом було вибрана ділянка на лівому березі річки 
Молочної. У 1845 р. виділено 108 десятини, частина з яких була розорана і 
підготовлена під посадку. Перше дерево майбутнього лісництва було 
посаджене 4 квітня 1846 р. Саджанці були привезені Йоганом Корнісом з 
власних лісорозсадників у маєтку Юшанли. Так почалося Бердянське навчальне 
степове лісництво.  

Воно розташувалося у Бердянському повіті, на межі Бердянського і 
Мелітопольського повітів на лівому березі річки Молочній. 

Присутність у назві лісництва терміну «навчальне» пояснюється тим, що 
з 1846 р. в лісництві діяла лісова школа лісоводів і садівників, де навчалися 
селянські хлопчики з навколишніх сіл. Спочатку навчання тривало 5 років, 
пізніше його термін був збільшений до 6 років. Учні вчилися писати, читати і 
рахувати, отримували знання і навички не лише з лісорозведення, але і 
сільського господарства, садівництва, виноградарства, городництва. З 
розширенням території лісництва постала необхідність у навчально-
практичному викладанні шовківництва і тютюнництва.  

Робота в лісництві включала в себе підготування ґрунтів, заготівлю, 
висаджування і догляд за посадковим матеріалом і насадженнями 
(проріджування, очистка, обв’язка дерев тощо). Для забезпечення швидшого 
освоєння степових земель губернії після закінчення школи кращим 
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випускникам давали офіцерське звання і приставляли помічником до лісника, а 
інших відправляли додому в свої села для розведення нових ділянок лісу. 

На початку діяльності лісництво складалося з Бердянської дачі (ділянки). 
Згодом до лісництва була  приєднана Терпіннівська шелюгова плантація,   
Джекенлинська, Бердянський повіт (1883 р.) та Алтагірська  (1894 р. - перша 
згадка, 1899 р. - перші насадження) дачі (ділянки) . В 1874 р. лісництву було 
присвоєно статус зразкового (спр. 116, арк. 24-26).  

Після смерті Йоганна Корніса завідування Бердянським лісництвом і 
справа лісорозведення перейшла до його зятя Філіпа Вібе. У 1862 році Лісовий 
департамент на прохання Філіпа Вібе звільнив його від обов’язків завідувача 
Бердянською лісовою плантацією, призначивши на його місце садівника 
лісництва Фаста. Влітку 1865 р. після смерті Фаста його місце завідувача 
лісництвом зайняв його син Петро Фаст [1]. Старшим лісничим у 1879 р. став 
виходець з польської сім’ї Павло Михайлович Сивицький, який знаходився на 
цій посаді понад 40 років і подав у відставку у 1920 році. У 1896 р. старшого 
лісничого Сивіцького П.М. було нагороджено орденом Святої Анни 2-го 
ступеню (спр. № 162, с. 50). 

З 70-х рр. ХІХ ст. важливу роль в розвитку лісівництва в регіоні, в т.ч. 
Бердянському лісництві, відігравали лісові команди менонітів. Введення в 1874 
році загальної військової повинності зустріло різке неприйняття її менонітами, 
віровчення яких забороняло тримати в руках зброю. В результаті переговорів 
між урядом Російської імперії і лідерами менонітських громад був досягнутий 
компроміс, згідно з яким загальна військова повинність для менонітів була 
замінена альтернативною цивільною службою в так званих лісових командах. 
Основні обов’язки покликаних на службу менонітів і правила внутрішнього 
розпорядку в підрозділах регламентували Правила служби менонітів у 
лісництвах, затверджені 14 липня 1880 р. З січня 1918 р. менонітські лісові 
команди були розформовані. 

Наряду з розвитком лісівництва на землях лісництва розвивається 
садівництво, а з кінця 19 ст. -  виноградарство і шовківництво.   

На території лісництва створювались і працювали лісо- та 
плодорозсадники, на Джекенлинській дачі - метеостанція (спр. 274, арк. 25). 
Вперше на території губернії пробивались артезіанські свердловини для 
забезпечення водою лісорозсадників і плодових садів.  

Велику цінність мав і обмін посадковим матеріалом між губерніями 
різних регіонів імперії для більш точного виявлення порід дерев, які могли 
переносити засушливі умови і допомагали зменшити руйнівний вплив 
степового клімату на господарську діяльність губернії. 

Участь лісництва у всесвітніх (Париж, 1867 р., 1900 р., Мілан, 1906 р.) та 
всеросійських сільськогосподарських і промислових виставках принесла 
лісництву визнання і нагороди за степове лісорозведення. Так, у 1867 році на 
Всесвітній сільськогосподарській виставці в Парижі лісництво було 
нагороджено великою бронзовою медаллю (спр. 12, арк. 34), на Всеросійських 
виставках лісництво було нагороджено золотими медалями - Харків, 1887 р., 
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Сімферополь, 1888 р.; великими срібними -  Херсон , 1890 р., Київ, 1897 р.  
(спр. 189, арк. 103, 103 зв.). 

Під час першої світової війни лісництво використовували як для надання 
лісоматеріалів, так і для випасу худоби на потреби армії. 

З моменту створення лісництво знаходилося у віданні Таврійської палати 
державного майна, з 1866 р. - управління державного майна Таврійської 
губернії,  з 01 червня 1883 р. – управління державного майна Таврійської і 
Катеринославської губерній, з 1894 р. – управління землеробства і державного 
майна Таврійської і Катеринославської губерній,  з липня 1905 р. – Таврійсько-
Катеринославського  управління землеробства і державного майна.  

Націоналізоване декретом РНК УСРР від 03 квітня 1920 р. 
В 1923 р. перейменовано на Первомайське зразкове степового лісництво, в 

1925 р. - на Мелітопольське степове, в 1931 р. - на Мелітопольське лісове 
господарство. 

Історія фонду 
 

Документи лісництва вперше надійшли на державне зберігання до 
філіалу Запорізького обласного державного історичного архіву в м. Мелітополі  
від Первомайського зразкового степового лісництва (дата надходження не 
встановлена). У травні 1949 р. документи були описані, на них складений опис 
№ 1 на 355 справ.  В 1953 р.  на секретне зберігання надійшла 1 справа, справа 
№ 349 з опису № 1 була передана на секретне зберігання (акт від 07.05.1953).  У 
грудні 1956 р. 2 справи були розсекречені (акт від 17.12.1956), описані, та 
внесені до нового опису № 2. 

За аркушем фонду, станом на 20 вересня 2017 р. у фонді Ф-250 
Бердянське зразкове степове лісництво Таврійсько-Катеринославського 
управління землеробства та державного майна, ст. Бердянська Дача 
Мелітопольського повіту Таврійської губернії нараховувалося 2 описи,                 
356 справ за 1846-1918 рр. До опису № 1 внесено 354 справи, до опису № 2 –           
2 справи. 

Описи рукописні, в поганому фізичному стані, заголовки справ не 
відповідають складу і змісту документів. 

З метою покращення інформаційно-пошукового рівня протягом 2017-
2019 рр. проведено удосконалення описів № 1, 2. 

В ході удосконалення  в обсязі справ відбулися наступні зміни:  
Справи з опису № 2 передані до опису № 1 під №№ 357, 358, опис № 2 

закрито. 
збільшився обсяг на 2 справи, в т.ч.: 
останніми справами до опису приєднано перескладені описи № 1, № 2. 
За результатами робіт складено опис № 1 за 1846-1918 рр. на 358 справ з 

№ 1 по № 360.  
До описів внесені такі документи: 
- укази, циркуляри, правила, інструкції Таврійської казенної палати, 

Міністерства землеробства і державного майна, Головного управління 
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землеустрою і землеробства, Міністерства землеробства, Лісового 
департаменту, Тимчасового уряду, губернського управляння 
землеробства і державного майна; 

- накази з особового складу Корпусу лісничих Російської імперії; 
- протоколи з’їздів лісничих Таврійської та Катеринославської губерній, 

інших губерній Російської імперії; 
- опис історії створення та діяльності Бердянського лісництва за 1846-

1887 рр. 
- річні звіти про роботу лісництва та лісових дач;  
- документи (протоколи, доповіді, відомості, листування) про 

розширення меж лісництва; 
- довідки, акти перевірок і ревізій лісництва; 
- документи (звіти, огляди, відомості, листування) про стан 

лісорозведення і садівництва, проведених лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт, кількість і стан лісових насаджень, плодових 
садів та виноградників губернії із зазначенням площ та порід дерев; 

- документи (звіти, відомості, кошториси, листування) про стан та 
розвиток бджільництва  та шовківництва у Бердянському повіті; 

- відомості про урожай зернових, трав, пенькових і городніх культур по 
Бердянському повіту; 

- документи (відомості, рапорти, акти, листування, каталоги) про обмін 
посадковим матеріалом між лісництвами губерній, заготівлю, продаж і 
відпуск лісоматеріалів та реманенту; 

- правила та умови продажу лісу та лісоматеріалів; 
- документи (правила, програми, відомості, листування, запрошення, 

заяви, перелік експонатів) про участь лісництва у всесвітніх, 
всеросійських та губернських виставках; 

- документи (об’яви, умови,торги, акти, оціночні відомості) про 
передавання в оренду казенних земельних оброчних статей; 

- плани-креслення і плани-проекти захисних лісосмуг та ділянок 
казенних дач; 

- документи (правила, звіти, відомості, листування, прошенія, 
екзаменаційні відомості, атестати) про діяльність лісової школи, 
зарахування до школи, проведення навчання та успішність учнів, 
роботу учнів на лісових плантаціях, порядок та строки проведення 
випускних іспитів та видачі посвідчень випускникам, призначення 
екзаменаторів; 

- протоколи засідань наглядового комітету Обіточненського нижчого 
сільськогосподарського училища; 

- документи (циркуляри, листування, рапорти, списки) про порядок 
відбування військової повинності, будівництво казарм, облаштування 
умов проживання, набір новобранців, надання відпусток, медичне 
обслуговування, відрядження, звільнення в запас військовозобов’яза-
них робітників лісових команд менонітського віросповідання;  



6 
 

- відомості про результати сільськогосподарських метеорологічних 
спостережень і їх вплив на врожайність зернових культур і трав; 

- документи (циркуляр, наказ, відомості, тарифи, листування) про 
видачу дозвільних документів (білетів) на здійснення полювання, збір 
трав в лісництві; 

- документи (кошториси прибутків та видатків, тарифи, фінансові звіти, 
платіжні відомості, листування, списки) про виділення коштів на 
проведення лісовпорядкувальних та лісомеліоративних робіт,  
утримання лісництва, лісової школи, штатного персоналу і 
військовозобов’язаних лісових команд; 

- послужні та поіменні списки, відпускні білети військовозобов’язаних 
менонітів, які проходили службу у лісництві;  

- поіменні списки жителів сіл, які отримали грошову винагороду за 
роботу в лісництві; 

- документи (листування, резолюції, агітаційні листівки, відозви) про 
створення Всеросійської і Таврійської обласної спілок лісників і 
лісових техніків. 

У ході удосконалення проведені такі види робіт: перескладені заголовки 
справ, уточнені крайні дати документів та кількість аркушів у справах. 

У зв’язку із введенням документів в науковий обіг збережена стара схема 
систематизації справ. Справи  в описі систематизовані, в основному, за 
хронологічним принципом. Для зручності в використані в кінці річних розділів 
зроблені посилання на справи, які містять документи за вказані роки. 

До опису складений такий довідковий апарат:  
- титульний аркуш; 

 - передмова. 
 

Інженер І категорії відділу 
забезпечення фізичної збереженості 
документів та інформаційних  
технологій                                               _____________               Ю.Л. Макаренко 

  
Начальник відділу зберігання,  
обліку та довідкового апарату            _____________               С.Т. Білець 
04.04.2019 
 
 



Бердянське зразкове степове лісництво 
Таврійсько-Катеринославського управління 
землеробства та державного майна,             
ст. Бердянська Дача Мелітопольського 
повіту Таврійської губернії 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Державного архіву 
Запорізької області 
_____________О.С. Тедєєв     
_________________ 2019 р. 

Фонд Ф-250 
ОПИС № 1 
справ постійного зберігання 
за 1846-1918 рр. 
 
№
№ 
з/п 

Заголовок справи  
(тому, частини) Крайні дати 

документів 
справи (тому, 

частини) 

Кількість 
аркушів 
у справі 
(томі, 

частині) 

Пр
имі
т-
ки 

1 2 3 4 5 
 1846 рік  

1. Документи (кошториси, відомості, 
листування) про виділення коштів на 
облаштування Бердянської зразкової 
лісової плантації, поставку саджанців.  
Відомості про кількість селян, 
направлених сільськими товариствами 
Бердянського і Мелітопольського округів 
для роботи на лісових плантаціях в 1846-
1847 рр.  
Відомості, листування відбір та 
направлення сільських дітей (хлопців) на 
навчання до лісової школи, фактах втечі 
учнів та методах їх покарання. Дозволи, 
видані учням на побачення з родичами (з 
підписом Йогана Корніса) 
 (є документи на німецькій мові) 
 

1846 р. – 
27 грудня 
1849 р. 

56  

 1847-1848 рр. 
За ці роки див. справу № 1 

 

 

 1849 рік 
 

 

2. Листування з Таврійською палатою 
державного майна про виділення коштів 
на утримання лісової плантації, надання 
дозволів учням на поїздки додому на 
Різдвяні свята 

19-26 січня 
1849 р. 

3  

 За 1849 рік див. справу № 1  



2 
1 2 3 4 5 

 
 

 

3. Циркуляр Міністерства державного майна 
про необхідність створення капіталу 
степового лісорозведення Бердянського 
зразкового лісництва. 
План проведення лісовпорядкувальних 
робіт в лісництві на 1861 р. 
Річний звіт про роботу лісництва за 1860 
рік із зазначенням штатів, розмірів 
прибутків і видатків, фінансування на 
утримання лісової школи, розмірів лісових 
площ, проведених лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт та видів робіт, 
виконаних учнями, кількості реалізованої 
продукції, наявного реманенту тощо. 
Листування з Оріхівським волосним 
управлінням про направлення сільських 
дітей на навчання до лісової школи.  
Кошторис на будівництво приміщень 
кухні, їдальні, майстерні та погреба на 
території лісництва на 1858 р. 
(є документи на німецькій мові) 
 

01 лютого 
1858 р. – 
24 січня  
1861 р.  

35  

 1851 рік 
 

   

4. Листування з управлінням державного  
майна, сільськими управліннями про 
відбір та направлення сільських дітей на 
навчання до лісової школи. 
Списки учнів та випускників школи із 
зазначенням їх віку, місця проживання, 
успішності та поведінки. 
Дозволи, видані учням на побачення з 
родичами 
 (є документи на німецькій мові) 

01 січня – 
17 вересня 
1851 р. 

70  

5. Документи (відомості, листування) про 
передавання в оброчне користування 
Терпіннівського саду, продаж саджанців, 
направлення учнів на роботу на плантацію 
та на посадку дерев, медичне 
обслуговування учнів, нагородження 
похвальними листами та подяками за 
успішне навчання та гарну роботу на 
лісовій плантації, покарання за крадіжки. 
Список саджанців для продажу із 
зазначенням їх порід і кількості. 

26 січня - 
02 жовтня  
1851 р. 

75  



3 
1 2 3 4 5 

 
 

 

Дозволи, видані учням на побачення з 
родичами 
 (є документи на німецькій мові) 

 1854 рік 
 

   

6. Аналіз проекту інструкції про 
лісорозведення в степовій зоні Півдня 
Російської імперії. 
Листування про наймання робітників, 
розмір їх заробітної плати, призначення 
вчителів в лісову щколу,  направлення 
сільських дітей на навчання до школи, 
відправлення хворих дітей на лікування 
додому. 
Списки учнів із зазначенням місця 
проживання, віку, успішності та поведінки 
 

01 січня – 
20 листопада 
1854 р. 

93  

 1858 рік 
 

 

7. Запитальник з методики лісорозведення та 
садівництва. 
Документ на німецькій мові 

1858 р. 12  

 За 1858 рік див. справу № 3 
 

 

 1859-1861 рр. 
За ці роки див. справу № 3 

 

 1862 рік 
 

 

8. Циркуляри Лісового департаменту про 
порядок наділення селян земельними та 
лісовими наділами з казенних лісових дач, 
відпуск лісу селянам, продаж лісу та 
лісоматеріалів, проведення лісовирубок,  
оцінювання лісових ділянок, проведення 
публічних торгів з продажу оброчних 
статей лісового відомства,   формування 
кошторисів прибутків і видатків лісництв, в 
т.ч. видатків на межові та геодезичні роботи 
та порядок їх проведення, ведення 
діловодства та звітності в лісництвах, 
звільнення від тілесних покарань лісових 
кондукторів тощо. 
Правила оформлення документів з 
особового складу: послужних списків, про 
відставку, звільнення працівників, 

24 січня – 
12 грудня 
1862 р. 

74  



4 
1 2 3 4 5 

 
 

 

представлення до нагород, надання 
відпусток 

 1866 рік 
 

   

9. Документи (циркуляри, відомості, 
листування) про порядок отримання 
прибутків із оброчних статей лісового 
відомства, призначення покарання за 
порушення Лісового статуту, відпуску 
лісового матеріалу для ремонту доріг, 
реалізацію секвестрованого лісу, продаж 
лісових матеріалів за кордон, закупівлю 
коней для роботи в лісництвах, виділення 
палива лісникам, ведення звітної 
документації тощо   

12 грудня 
1866 р. – 
23 
листопада 
1869 

121  

 1867 рік 
 

 

10. Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам, найманим робітникам та на 
утримання учнів. 
Списки учнів лісової школи 

січень – 
грудень  
1867 р. 

85  

11. Документи (циркуляр, відомості, 
листування, свідоцтва) про порядок 
вирубки лісу та його продаж, пересилання 
саджанців до Сімферопольського лісництва, 
охорону лісових плантацій, забезпечення 
лісництва інвентарем, призначення на 
службу та переведення працівників з інших 
лісництв, нарахування заробітної плати та 
оплатах прогінних (транспортних видатків), 
працевлаштування учнів, випускників 
лісової школи 
 

01 лютого 
1867 р – 
05 грудня 
1869 р. 

86  

12. Лист комісії по формуванню 
сільськогосподарських та лісових колекцій 
для Паризької виставки про присудження 
Бердянському степовому лісництву 
бронзової медалі та диплому за колекцію 
зразків порід дерев на всесвітній Паризькій 
виставці в 1867 році. 
Звіт про роботу лісництва за 1867 рік із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, фінансування на утримання 
лісової школи, розмірів лісових площ, 
проведених лісовпорядкувальних і 

23 грудня 
1867 р. – 
21 грудня 
1868 р. 

52  



5 
1 2 3 4 5 

 
 

 

лісомеліоративних робіт та видів робіт, 
виконаних учнями, кількості реалізованої 
продукції, наявного реманенту тощо. 
Документи (циркуляр, наказ, відомості 
листування) про видачу дозвільних 
документів (білетів) на здійснення 
полювання в лісництві, призначення 
грошових винагород та підвищення 
заробітної плати лісникам за високі 
показники в роботі, виділення грошових 
асигнувань на відвідування лікаря та 
придбання медикаментів, оплату 
транспортних видатків лісникам, ревізорам 
та кондукторам 

 1868 рр. 
За 1868 р. див. справи № 11, 12 

 

 

 1869 рік 
 

 

13. Річний звіт про роботу лісництва за 1868 
рік із зазначенням штатів, розмірів 
прибутків і видатків, фінансування на 
утримання лісової школи, розмірів лісових 
площ, проведених лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт та видів робіт, 
виконаних учнями, кількості реалізованої 
продукції, наявного реманенту тощо. 
Листування про роботу учнів школи на 
лісових плантаціях 
 

07 січня – 
10 жовтня 
1869 р. 

31  

14. Циркуляри Міністерства державного 
майна про порядок та строки надання 
фінансових звітностей, формування 
кошторису прибутків та видатків 
лісництва із зазначенням номінальної 
вартості статей, надання кредитів на 
розвиток лісництва, призначення 
покарання та штрафів за незаконну 
вирубку лісу та нанесення збитків, 
нарахування заробітної плати  офіцерам та 
чиновникам лісництва, приймання на 
роботу лісових охоронців тощо. 
Правила та умови продажу лісу та 
лісоматеріалів 

24 листопада 
1869 р. – 
11 листопада 
1870 р. 

101  

 За 1869 див. справу № 9, 11  



6 
1 2 3 4 5 

 
 

 

 1870 рік 
 

   

15. Річний звіт про роботу лісництва за 1869 
рік із зазначенням штатів, розмірів 
прибутків і видатків, фінансування на 
утримання лісової школи, розмірів лісових 
площ, проведених лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт та видів робіт, 
виконаних учнями, кількості реалізованої 
продукції, наявного реманенту тощо. 
Документи (правила, відомості, 
листування) про порядок складання річних 
звітів, роботу учнів школи на лісових 
плантаціях 
 

07 січня   
1870 р. – 
02 січня  
1871 р. 

49  

16. Документи (листування, списки) про 
відведення земель Терпіннівської 
шелюгової плантації селянам, продаж 
лісових матеріалів, представлення до 
нагород працівників лісництва  
 

10 січня  
1870 р. – 
04 травня 
1871 р. 

19  

17. Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам лісництва та на  утримання 
учнів. 
Списки учнів лісової школи 
 

січень-
грудень  
1870 р. 

80  

18. Екзаменаційні відомості, атестати 
випускників лісової школи 

25 лютого 
1870 р. – 
08 січня  
1871 р. 

21  

 За 1870 рік див. справу № 14 
 

 

 1871 рік 
 

 

19. Екзаменаційні відомості, атестати учнів 
лісової школи  

25 січня – 
17 грудня  
1871 р. 
 

12  

20. Документи (звіти, відомості, листування, 
кошториси прибутків та видатків) про 
фінансову діяльність лісництва, 
відрахування коштів до Державної казни, 
порядок складання фінансових звітів  

23 грудня  
1871 р. – 
15 квітня  
1876 р. 

104  

 За 1871 рік див. справи № 15, 16, 18 
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 1872 рік 
 

 

21. Документи (умови, кошториси, листуван-
ня) про продаж з торгів права на виконан-
ня лісовпорядкувальних і лісомеліоратив-
них робіт із зазначенням процедури торгів, 
вимог до визначення вартості робіт, 
кількості робітників, необхідних для їх 
виконання, умов наймання та оплати 
праці. 
Описання лісовпорядкувальних і          
лісомеліоративних робіт, проведених в 
лісництві за лютий-липень 1872 р.  
 

22 червня 
1872 р. – 
01 березня 
1873 р. 

19  

22. Описання лісовпорядкувальних і                 
лісомеліоративних робіт, проведених в 
лісництві за 1846 - 1875 рр. 
Документи (кошториси прибутків та 
видатків, тарифи, звіти, відомості, 
листування) про фінансово-господарську 
діяльність лісництва, проведення 
конкурсних торгів, продаж лісу та 
лісоматеріалів, виділення коштів на 
утримання лісництва, закупівлю нових 
культур, проведення ремонтних робіт, 
оплату праці працівникам та найманим 
робітникам 

30 грудня 
1872 р. – 
08 лютого 
1874 р.  

75  

 За 1872 рік див. справу № 20 
 

 

 1873 рік 
 

 

23. Річний звіт про роботу лісництва за 1873 р.  
із зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, фінансування на утримання 
лісової школи, розмірів лісових площ, 
проведених лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт та видів робіт, 
виконаних учнями, кількості реалізованої 
продукції, наявного реманенту тощо 

 27  

 За 1873 рік див. справи № 20, 21, 22 
 

 

 1874рік  
24. Річний звіт про роботу лісництва за 1874 р. 

із зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, фінансування на утримання 

 9  
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лісової школи, розмірів лісових площ, 
проведених лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт та видів робіт, 
виконаних учнями, кількості реалізованої 
продукції, наявного реманенту тощо. 
Відомості про кількість лісових 
насаджень, здійснених в 1874 р. із 
зазначенням порід дерев, площ посадок та 
норм виробітку  
  

25. Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам лісництва та найманим 
робітникам 
 

20 січня – 
19 грудня 
1874 р. 

63  

26. Опис лісових ділянок Бердянського 
степового лісництва із зазначенням порід 
дерев та їх кількості станом на 16 липня 
1871 року.  
Відомості про кількість заготовленого 
лісоматеріалу (будівельного, дров) із 
зазначенням порід дерев та площ лісових 
вирубок. 
Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам лісництва 

24 квітня  
1874 р. – 
12 січня  
1876 р.  

56  

 За 1874 рік див. справи № 20, 22 
 

 

 1875 рік  
27. Вибула    
28. Документи (циркуляри, оголошення, 

відомості, акти, листування) про порядок 
ведення діловодства та звітної докумен-
тації, будівництво під’їздних доріг до 
залізничних станцій, тарифи на полювання 
в лісових дачах Таврійської губернії, 
виділення коштів на лісорозведення, 
проведення ревізій роботи лісництва за 
1874-1876 рр. та виявлених недоліках. 
Відомості про будівлі і споруди, інвентар, 
площі земельних ділянок, які знаходилися 
в користуванні лісництва. 
Відомість лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт, проведених в 
лісництві за 1875 р. 
Рапорт лісового ревізора Бердянського 
лісництва з аналізом кліматичні умов 

20 грудня 
1875 р. – 
21 січня  
1877 р. 

191  
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зими-весни 1875-1876 рр. та їх впливу на 
стан лісонасаджень, фруктових садів, 
посівів зернових, пенькових культур та 
трав, городництва тощо. Відомість про 
стан лісорозведення і садівництва, урожай 
зернових, трав, пенькових і городніх 
культур за 1876 р. по Бердянському повіту. 
Кошториси прибутків та видатків на 1874-
1876 рр. та звіти про їх виконання. 
 

29. Листування про затвердження кошторису 
та надання кредитів на виплату заробітної 
плати працівникам. 
Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам лісництва 

24 грудня 
1875 р. – 
22 грудня  
1876 р. 

85  

 За 1875 рік див. справи № 20, 26 
 

 

 1876 рік 
 

 

30. Програма проведення дослідів з 
лісорозведення та експлуатації лісу в 
Великоанадольському зразковому 
степовому лісництві та листування щодо її 
впровадження в Бердянському  зразковому 
степовому лісництві 
 

28 серпня 
1876 р. – 
09 березня 
1877 р. 

19  

 За 1876 рік див. справи № 20, 26, 28, 29 
 

 

 1877 рік 
 

 

31. Лист мирового судді Таврійської губернії 
Мелітопольського округу до головного 
лісничого Бердянського зразкового 
степового лісництва про призначення 
Тараса Сиваченко на посаду об’їждчика 
лісництва  

27 січня  
1877 р. 

2  

32. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1876 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, фінансування на утримання 
лісової школи, розмірах лісових площ, 
проведених лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт та видів робіт, 
виконаних учнями, кількості реалізованої 
продукції, наявного реманенту тощо 

 10  
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33. Документи (циркуляри, характеристики, 
відомості, листування) про загальний стан 
лісонасаджень із зазначенням площ та 
порід дерев,  порядок лісорозведення та 
лісовирубок, виділення коштів на 
проведення лісових робіт та придбання 
реманенту, ведення звітної документації. 
Кошториси прибутків та видатків 
 

17 березня  
1877 р. – 
21 серпня 
1879 р. 

90  

34. Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам лісництва 

28 грудня 
1877 р. – 
29 грудня 
1878 р. 
 

33  

35. Документи (циркуляри, листування) про 
порядок взаєморозрахунків цінними 
паперами (акціями та облігаціями), 
гарантованими урядом   із зазначенням їх 
номінальної вартості, звільнення лісництв 
від сплати земських зборів, надання 
кредитів на будівництво та ремонт 
будинків лісників та охоронців, 
затвердження кошторису на проведення 
лісових робіт, порядок стягнення податків 
із заробітної плати лісових кондукторів, 
продаж лісових матеріалів, заходи протидії 
незаконним лісовирубкам. 
Правила корчування пеньків та коріння. 
Опис фальшивих кредитних банкнот 
номіналом в 25 карбованців 
 

31 грудня  
1877 р. – 
16 листопада 
1878 р. 

34  

 За 1877 рік див. справи № 28, 30, 41 
 

 

 1878 рік 
 

 

36. Накази Міністерства державного майна з 
особового складу корпусу лісничих 
Російської імперії 

01 січня – 
31 грудня 
1878 р. 

74  

37. Листування з управлінням державного  
майна про призначення торгів на продаж 
лісових матеріалів та причинах 
незадовільного результату їх проведення,  
виділення коштів на проведення 
лісовпорядкувальних робіт та виплату 
заробітної плати працівникам, складання 

07 січня  
1878 р. – 
04 січня 
1879 р. 

73  
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звітностей, накладання штрафів,   
видавання дозволів на здійснення 
полювання, переведення працівників на 
роботу до інших лісництв, надання 
відпусток  тощо.  
Відомість про казенні землі, які 
знаходилися на території Бердянського 
повіту, із зазначенням їх площ, кількості 
насаджень та розмірів прибутків, 
отриманих від їх використання  
 

38. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1878 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Кошториси, місячні відомості прибутків та 
видатків на 1878 р.  

20 січня  
1878 р. – 
04 березня 
1881 р. 

107  

39. Звіт про проведені лісовпорядкувальні та 
лісомеліоративні роботи в лісництві за 
1878 рік. Кошторис на проведення 
лісовпорядкувальних та лісомеліоративних 
робіт на 1878-1883 рр. та пояснювальна 
записка до нього. 
Документи (листування, рапорти,  
оголошення) про призначення торгів на 
проведення лісовпорядкувальних робіт, 
збір та продаж насіння порід дерев, з 
фінансової діяльності лісництва 
 

28 січня 
1878 р. - 
16 березня 
1879 р. 

156  

40. Програма проведення конкурсу та  
встановлення премій за лісорозведення із 
зазначенням умов конкурсу, можливих 
конкурсантів, порядку призначення 
премій, підведення результатів та 
визначення переможців, затверджена 
Бердянськими повітовими земськими 
зборами 25 жовтня 1877 р. 
Документи (циркуляри, листування) про 
порядок та строки проведення випускних 
іспитів в початкових училищах 
Бердянського повіту та видачі посвідчень 
випускникам, призначення екзаменаторів 

10 лютого – 
05 вересня 
1878 р. 

18  
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училищ. 
Список початкових народних училищ 
Бердянського повіту, які мали право на 
пільги з військових повинностей із 
зазначенням їх екзаменаторів та 
викладачів 
 
 

41. Програма проведення конкурсу та  
встановлення премій за лісорозведення із 
зазначенням умов конкурсу, можливих 
конкурсантів, порядку призначення 
премій, підведення результатів та 
визначення переможців, затверджена 
Бердянськими повітовими земськими 
зборами. 
Документи (циркуляри, листування) про 
безкоштовне виділення посадкового 
матеріалу із Бердянського лісництва на 
виконання програми лісорозведення на 
території Таврійської губернії. 
Відомість про кількість безкоштовно 
наданих саджанців із зазначенням прізвищ 
громадян, які їх отримали   
 

25 жовтня 
1877 р. – 
25 жовтня 
1878 р. 

31  

42. Документи (циркуляри, листування) про 
порядок сплати поземельних податків та 
зборів із нерухомого майна, розподіл 
прибутків лісництв між державною казною 
та приватними особами-співвласниками, 
порядок взаєморозрахунків цінними 
паперами (акціями та облігаціями), 
гарантованих урядом,   із зазначенням їх 
номінальної вартості, надання кредитів на 
будівництво та ремонт будинків лісників 
та охоронців, фактах порушення правил 
лісовирубок та продажу лісових матеріалів  
Документи (циркуляри, звіт з пояснен-
ням) про проведені лісомеліоративні 
роботи по Бердянському лісництву за 
1878-1882 рр. із зазначенням видатків на їх 
проведення 
 

15 січня 
1878 р.- 
4 грудня 
1883 р. 

75  

 За 1878 рік див. справи № 33, 34, 35 
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 1879 рік  
43. Документи (циркуляри, правила, накази, 

відомості, листування) про встановлення 
правил системного обліку площ оброчних 
статей лісового відомства по губерніях 
імперії, продаж фруктів та сплату податків 
до державної казни, умови вирубок та 
продажу лісу, порядок погашення кредитів 
в казначействі та казенних палатах, 
призначення покарання за порушення 
Лісового статуту, проведення іспитів 
лісових кондукторів, розведення лісовою 
охороною свиней та великої рогатої 
худоби для особистих потреб, порядок 
заповнення звітної документації.   
Накази Міністерства державного майна з 
особового складу корпусу лісничих 
Російської імперії 
 

05 січня 
1879 р. – 
11 липня 
1881 р. 

105  

44. Документи (циркуляри, умови, 
оголошення, листування) про призначення 
торгів, поставку робочої сили та надання 
кредитів на проведення лісомеліоративних 
робіт,  здавання в оренду земель.  
Кошторис на проведення лісомеліо-
ративних робіт в Бердянському лісництві 
на 1879-1883 рр. 
Звіти про використання грошових 
асигнувань на проведення лісових робіт та 
виплату заробітної плати працівникам 
 

23 січня – 
03 грудня 
1879 р. 

100  

45. Річний звіт про роботу Бердянського 
лісництва за 1879 р. із зазначенням штатів, 
розмірів прибутків і видатків, лісових 
площ, проведених лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт, кількості 
реалізованої продукції, наявного 
реманенту тощо. 
Документи (звіти, відомості, листування, 
кошториси прибутків та видатків) про 
фінансову діяльність лісництва 
 

11 січня – 
30 листопада 
1880 р. 

104  

46. Правила продажу лісових матеріалів із 
казенних дач Таврійської губернії. 
Документи (правила, оголошення, 

16 лютого – 
29 грудня 
1879 р. 

84  
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відомості, кошторис, листування) про 
продаж саджанців та лісоматеріалів, 
встановлення цін на лісову продукцію, 
призначення торгів, надання звітів 
 

47. Листування з сільськими управліннями 
про безкоштовне надання сільським 
громадам, селянам та землевласникам 
саджанців для лісорозведення на території 
Бердянського повіту (із зазначенням 
прізвищ громадян та кількості саджанців 
різних порід дерев) 
 

21 лютого – 
10 грудня  
1879 р. 

59  

48. Документи (кошториси, звіти, рапорти, 
акти, листування) про проведення 
лісовпорядкувальних та лісомеліора-
тивних робіт, призначення торгів, здавання 
в оренду оброчних статей лісового 
відомства, ремонт офіцерського будинку в 
Бердянському лісництві, будівництво 
конюшні та приміщень для зберігання 
інвентаря, виділення коштів на виплату 
заробітної плати працівникам. 
Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам лісництва 
 

22 лютого 
1879 р. – 
22 січня  
1883 р. 

141  

49. Накази Міністерства державного майна з 
особового складу корпусу лісничих 
Російської імперії 
 

01 вересня 
1879 р. – 
16 жовтня 
1880 р. 

71  

50. Документи (звіти, рапорти, листування, 
відомості) про надання та використання 
грошових асигнувань на проведення 
лісових робіт та утримання лісництва. 
Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам 

листопад  
1879 р. – 
19 грудня  
1880 р. 

120  

51. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1880 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Документи (кошториси, звіти, рапорти, 
квитанції, відомості, листування) про 

13 грудня 
1879 р. – 
18 лютого 
1881 р. 

226  
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фінансову діяльність лісництва, 
проведення лісомеліоративних та 
лісовпорядкувальних робіт. 
Поіменний список селян, які отримали 
грошові виплати за лісорозведення 
 

52. Документи (звіти, відомості, акти, 
рапорти, листування) про стан лісових 
насаджень, проведення лісовирубок та  
насадження нових порід дерев, продаж 
лісоматеріалів  
 

18 грудня 
1879 р. – 
12 березня 
1884 р. 

38  

53. Документи (циркуляри, листування) про 
заходи щодо лісорозведення, порядок 
ведення судових справ про порушення 
Лісового статуту, затвердження нових 
правил та цін на продаж лісових 
матеріалів, ремонт будівель лісового 
відомства, порядок заповнення звітної 
документації про нанесені збитки в 
результаті самовільних вирубок лісу. 
Список гарантованих урядом акцій та 
облігацій залізничних доріг із зазначенням 
їх номінальної вартості 
 

27 грудня 
1879 р. – 
18 грудня 
1880 р. 

28  

54. Ревізійна книга лісника Бердянського 
лісництва  

1878- 
1880 рр. 

26  

 За 1879 рік див. справи № 33, 37, 38, 39, 42 
 

 

 1880 рік  
55. Документи (циркуляри, акти, рапорти, 

листування) про загальний стан 
лісонасаджень, встановлення штрафів за 
самовільні вирубки лісу, здавання в оренду 
земель, підготовку до друку видань 
«Лісовий альманах» та «Лісовий журнал» 
із зазначенням інформації, яка буде в них 
висвітлюватися, проведення ревізій та 
перевірок роботи, фінансово-господарську 
діяльність лісництва, успішність учнів 
лісової школи тощо 
 

11 січня – 
30 листопада 
1880 р. 

104  

56. Документи (рапорти, посвідчення, 
листування) про приймання та звільнення 
працівників лісництва 

05 травня – 
08 листопада 
1880 р. 

13  
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57. Річний звіт про роботу Бердянського 
лісництва за 1880 р. із зазначенням штатів, 
розмірів прибутків і видатків, лісових 
площ, проведених лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт, кількості 
реалізованої продукції, наявного 
реманенту тощо. 
Документи (звіти, рапорти, відомості, 
листування) про фінансову діяльність 
лісництва, призначення торгів, проведення 
лісомеліоративних та лісовпорядкувальних 
робіт, заготівлю посадкового матеріалу. 
Поіменний список селян, які отримали 
грошові виплати за лісорозведення 
 

13 грудня 
1880 р. – 
20 листопада 
1881 р. 

262  

 За 1880 рік див. справи № 38, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 
 

 

 1881 рік 
 

 

58. Річний звіт про роботу Бердянського 
лісництва за 1881 р. із зазначенням штатів, 
розмірів прибутків і видатків, лісових 
площ, проведених лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт, кількості 
реалізованої продукції, наявного 
реманенту тощо 
Документи (кошториси, звіти, відомості, 
рапорти, квитанції, листування) про 
фінансово-господарську діяльність 
лісництва, проведення лісовирубок, 
заготівлю дров тощо 
 

15 січня  
1881 р. – 
13 листопада  
1882 р. 

221  

59. Документи (відомості, листування, 
рапорти, запрошення, списки) про 
фінансово-господарську діяльність 
лісництва, встановлення цін на продаж 
лісової продукції, участь Бердянського 
лісництва у Всеросійській виставці з 
лісорозведення  тощо. 
Лист губернського управління державного 
майна про вбивство імператора  
Олександра ІІ та необхідність принесення 
працівниками лісництва присяги на 
вірність новому імператору Олександру ІІІ   
 

10 січня – 
31 грудня 
1881 р. 

97  



17 
1 2 3 4 5 

 
 

 

60. Документи (листування, посвідчення, 
списки) про безкоштовне надання саджан-
ців сільським громадам, землевласникам 
та селянам  для лісорозведення на 
території Бердянського повіту із 
зазначенням прізвищ громадян та кількості 
отриманих саджанців різних порід дерев 
 

12 січня – 
01 жовтня 
1881 р. 

63  

61 Документи (циркуляри, листування) про 
порядок продажу лісових матеріалів, 
надання селянам пільг на купівлю лісу із 
казенних дач, поставку геодезичних 
інструментів, будівництво та ремонт 
будинків лісників та лісової охорони, 
здавання земельних ділянок в оброчне 
користування. 
Поіменні списки працівників лісової 
охорони Бердянського лісництва 
 

19 січня – 
06 листопада 
1881 р. 

63  

62. Місячні фінансові звіти.  
Поіменний список селян, які отримали 
грошові виплати за лісорозведення та 
лісовпорядкування 
 

08 квітня  
1881 р. – 
27 лютого 
1882 р. 

136  

63. Документи (звіти, рапорти, відомості 
листування) про надходження та 
використання грошових асигнувань,  
нарахування та виплату заробітної плати 
працівникам лісництва 
 

06 січня – 
15 грудня 
1881 р. 

87  

64. Документи (звіти, кошториси, відомості, 
рапорти, листування) про використання 
грошових асигнувань, фінансову 
діяльність лісництва, нарахування та 
виплату заробітної плати працівникам  
 

22 грудня 
1881 р. – 
16 січня 
1883 р. 

107  

65. Циркуляри, листування про порядок 
відбування військової повинності, 
звільнення в запас військовозобов’язаних 
робітників лісових команд менонітського 
віросповідання.  
Документи (листування, рапорти, списки) 
про набір новобранців, надання відпусток, 
звільнення в запас робітників лісових 
команд лісництва 

22 грудня 
1881 р. – 
14 грудня 
1884 р. 
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66. Головна книга (прибутково-видаткові 
відомості) лісництва за 1881 р. 

 15  

 За 1881 рік див. справи № 38, 42, 43, 48, 51, 52, 57, 352 
 

 

 1882 рік 
 

 

67. Циркуляри, інструкції губернського 
управління державного майна про 
призначення покарання за крадіжки та 
самовільні вирубки лісу, правилах 
використання грошових асигнувань на 
здійснення лісових робіт, залучення селян 
до лісовирубок, порядок заповнення та 
надсилання звітів тощо. 
Список акцій та облігацій залізничних 
доріг, гарантованих урядом, із зазначенням 
їх номінальної вартості 
 

19 січня – 
26 жовтня 
1882 р. 

42  

68. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1882 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Документи (кошториси, звіти, відомості, 
рапорти, квитанції, листування) про 
фінансову діяльність лісництва, 
проведення лісовпорядкувальних робіт 
 

05 січня  
1882 р. – 
08 березня 
1884 р. 

199  

69. Документи (кошториси, рапорти, 
листування) про будівництво казарм, 
облаштування умов проживання та 
відбування військової повинності для 
лісових команд військовозобов’язаних 
менонітів на території Джекенлинської 
дачі.  
Кошторис на проведення лісовпорядну-
вальних та лісомеліоративних робіт на 
території Джекенлинської дачі на 1883-
1887 рр. 
Відомість про склад лісової охорони 
лісництва із зазначенням прізвищ 
об’їждчиків 
 

08 січня  
1882 р. – 
29 січня 
1883 р. 

  



19 
1 2 3 4 5 

 
 

 

70. Накази Міністерства державного майна з 
особового складу корпусу лісничих 
Російської імперії 

10 лютого 
1882 р. – 
08 листопада 
1883 р. 

65  

71. Документи (інструкції, звіти, кошториси, 
рапорти, акти, відомості, листування) про 
стан лісонасаджень, проведення 
лісомеліоративних та лісовпорядкувальних 
робіт, вирубок суховерхого лісу та дерев, 
які не мають цінності, продаж лісових 
матеріалів, з фінансової діяльності 
лісництва. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошові виплати за лісорозведення 
 

03 квітня 
1882 р. – 
04 жовтня 
1888 р. 

154  

72. Річний звіт про роботу лісництва за 1882 р. 
із зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Кошторис на проведення лісовпорядку-
вальних та лісомеліоративних робіт на 
1884-1888 рр. та пояснювальна записка до 
нього. 
Документи (правила, кошториси, звіти, 
оголошення, умови, листування) про 
проведення лісовпорядкувальних та 
лісомеліоративних робіт, призначення 
торгів на постачання робочої сили, 
поставку коней та великої рогатої худоби, 
закупку реманенту для виконання лісових 
робіт, надання та використання грошових 
асигнувань. 
Умови продажу лугового насіння та 
насіння різних порід дерев із торгового 
дому Генриха Келлера. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошові виплати за лісорозведення 
 

14 серпня 
1882 р. – 
06 грудня 
1883 р. 

337  

73. Документи (кошториси, звіти, відомості, 
рапорти, листування) про надання та 
використання грошових асигнувань на 
проведення лісових робіт та утримання 
лісництва, виділення із Джекенлинської 

30 грудня 
1882 р. – 
14 вересня 
1884 р. 

140  
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дачі земельних наділів у користування 
помічникам лісників, приймання 
робітників для роботи на території 
Джекенлинської дачі, оплату праці та 
преміювання працівників лісництва.  
Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам 

74. Звіт про проведення заготівлі лісових 
матеріалів для господарських потреб за 
1882 р. 
Листування з управлінням державного   
майна про встановлення тарифів на 
заробітну плату працівників, стан 
кредитування, сплату податків  
 

30 грудня 
1882 р. – 
26 січня 
1883 р. 

8  

75. Документи (листування, посвідчення, 
відпускні білети, списки) про  набір 
новобранців, надання відпусток, медичне 
обслуговування, відрядження, звільнення в 
запас військовозобов’язаних робітників 
лісових команд менонітського 
віросповідання 
 

08 січня  
1891 р. – 
30 листопада 
1892 р. 

204  

 За 1882 рік див. справи № 42, 48, 52, 58, 62, 64, 65, 189, 352 
 

 

 1883 рік 
 

 

76. Документи (кошториси, квитанції, 
листування) про надання кредитів на 
утримання Бердянського лісництва та 
виплату заробітної плати працівникам. 
Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам лісництва 
 

05 січня 
1883 р. – 
10 грудня 
1884 р. 

69  

77. Маніфест Олександра ІІІ від 15 травня 
1883 р. про милості, даровані народу з 
нагоди його коронації.  
Документи (оголошення, рапорти, 
листування) про утворення управління 
державного майна в Таврійській і 
Катеринославській губерніях, умови 
здавання в оренду казенних оброчних 
земель та призначення торгів, 
використання коштів наданих на 
проведення лісовпорядкувальних робіт, 

07 січня – 
16 грудня 
1883 р. 

149  
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встановлення штрафів за самовільні 
лісовирубки та цін на продаж пороху 
лісництву,  оплату праці, призначення на 
посади працівників лісництва, їх 
відрядження  тощо. 
Програма та правила проведення 
Всеросійської сільськогосподарської 
виставки в м. Києві. 
Листування з управлінням державного   
майна про добровільний збір коштів на 
будівництво в м. Сімферополі пам’ятника 
імператриці Катерині ІІ. 
Телеграмма Таврійського губернатора про 
святкування 100-річчя приєднання Криму 
до Російської вмперії. 
Опис фальшивих кредитних банкнот 
номіналом в 25 карбованців 
 

78. Документи (договір, листування) про 
умови здавання в оренду земельних 
ділянок під посів ярих культур та 
призначення торгів 

09 січня – 
28 лютого 
1883 р. 

10  

79. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1883 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо 
Документи (кошториси, плани, звіти, 
умови, листування) про фінансову 
діяльність лісництва, проведення 
лісовпорядкувальних робіт, постачання 
робочої сили, коней, великої рогатої 
худоби та геодезичних інструментів, 
розмежування Бердянської та 
Джекенлинської дач тощо 
 

28 січня  
1883 р. – 
08 березня – 
1885 р. 
 
 
 

160  

80. Звіт про фінансово-виробничу діяльність 
лісової команди Бердянського лісництва за 
1883 р. 
Перелік обладнання та знарядь виробниц-
тва лісництва станом на 01 січня 1891 р. 
Акти перевірки робіт, виконаних 
військовозобов’язаними робітниками на 

07 лютого – 
04 червня 
1883 р.  
 
 

92  
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території Бердянської дачі. 
Списки військовозобов’язаних робітників 
із зазначенням виконаних ними робіт, 
поіменні списки селян, які отримали 
грошові виплати за лісорозведення. 
Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам лісництва 
 

81. Звіти про виконання лісовпорядкувальних 
робіт на території лісництва та витрати на 
їх проведення за 1874-1884 рр. 
Документи (правила, запрошення, 
листування) про проведення Всесвітньої 
сільськогосподарської виставки у Москві 
(1885 р.) та участь в них Бердянського 
лісництва.  
Документи (звіти, відомості, рапорти, 
листування) про порядок продажу лісової 
продукції, здавання в орендне 
користування земельних ділянок 
Джекенлинської дачі, призначення торгів, 
встановлення тарифів, розміри прибутків, 
отриманих в результаті вирубок лісу, 
забезпечення лісової охорони порохом, 
закупівлю лісового інвентарю, порядок 
призначення пенсій та грошових виплат 
вдовам лісників та дітям, оплату праці 
військовозобов’язаних робітників, форми 
та правила заповнення звітів про роботу 
робітників лісових команд тощо 
Список штатних працівників лісництва із 
зазначенням їх посад. 
Опис фальшивих кредитних банкнот 
номіналом в 25 карбованців 

04 січня 
1883 р. – 
14 грудня 
1884 р. 
 

143  

82. Журнал обліку робіт, виконаних 
військовозобов’язаними робітниками із 
зазначенням прізвищ та видів робіт  
  

15 березня 
1883 р. – 
16 листопада 
1884 р. 
 

33  

83. Акти перевірки робіт, виконаних 
військовозобов’язаними робітниками на 
території Бердянської дачі. 
Списки військовозобов’язаних робітників 
із зазначенням видів робіт, виконаних в 
1884 році.  

05 травня 
1883 р. – 
12 травня 
1884 р. 

400  
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Поіменні списки селян, які отримали 
грошові виплати за лісорозведення. 
Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам лісництва 
 

84. Звіти про використання коштів на проведе-
ння лісовпорядкувальних робіт за 1885 р. 
Списки військовозобов’язаних робітників 
із зазначенням видів робіт, виконаних в 
1885 році. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошові виплати за лісорозведення. 
Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам лісництва 
 

08 червня 
1885 р. – 
23 січня  
1886 р. 

117  

85. Накази Міністерства державного майна з 
особового складу корпусу лісничих 
Російської імперії 

07 листопада 
1883 р. – 
04 жовтня 
1884 р. 
 

55  

86. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1884 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Документи (кошториси, звіти, відомості, 
листування) про фінансово-господарську 
діяльність, прибутки та видатки лісництва, 
встановлення цін на продаж лісової 
продукції, заготівлю лісоматеріалу 
 

10 січня  
1883 р. – 
20 грудня 
1884 р. 

126  

87. Журнал обліку робіт, виконаних на 
території Джекенлинської дачі за 1883-
1892 рр. 
 

 153  

88. Документи (акти, листування, рапорти, 
відомості, списки) про порядок відбування 
військової повинності, набір новобранців, 
медичне обслуговування, надання 
відпусток, відрядження, переведення, 
звільнення в запас військовозобов’язаних 
робітників лісових команд менонітського 
віросповідання. 

24 грудня 
1885 р. – 
29 грудня  
1886 р. 

136  
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Послужні списки військовозобов’язаних 
робітників лісових команд 

 За 1883 рік див. справи № 42, 48, 52, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 189, 352 

 

 

 1884 рік 
 

 

89. Журнал обліку робіт, виконаних 
військовозобов’язаними робітниками 

21 лютого – 
13 серпня 
1884 р. 
 

43  

90. Циркуляри Лісового департаменту про 
порядок сплати податків, продажу 
саджанців та секвестрованого лісового 
матеріалу, проведення полювання в 
казенних дачах лісництв, відкриття водних 
шляхів для судноплавства та сплаву лісу, 
будівництво житла для лісової охорони, 
складання та надсилання звітностей тощо 
 

04 жовтня 
1884 р. – 
31 жовтня 
1890 р. 

40  

91. Накази Міністерства державного майна з 
особового складу корпусу лісничих 
Російської імперії 

08 жовтня 
1884 р. – 
09 жовтня 
1885 р. 

62  

92. Головна книга (прибутково-видаткові 
відомості) лісництва за 1884 р. 
 

 8  

 За 1884 рік див. справи № 52, 65, 68, 69, 71, 73, 76, 79, 81, 82, 83, 
85, 86, 87, 189, 352 

 

 1885 рік 
 

 

93. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1885 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Документи (кошториси, звіти, відомості, 
листування) про фінансово-господарську 
діяльність, прибутки та видатки лісництва. 
Атестаційний список помічників лісників 
та лісових кондукторів  
  

08 січня 
1885 р. – 
16 жовтня 
1886 р. 

151  
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94. Кошториси на проведення лісовпоряд-
кувальних та лісомеліоративних робіт на 
території Джекенлинської дачі на 1885 рік. 
Відомості нарахування заробітної плати 
фельдшеру Бердянського лісництва  
 

12 січня – 
27 вересня 
1885 р. 

33  

95. Циркуляри Міністерства державного 
майна про проведення лісовпорядну-
вальних робіт та впровадження системи 
природного лісорозведення, порядок 
продажу лісових матеріалів, призначення 
торгів на здавання в орендне користування 
лісових ділянок, надання лісовій охороні 
безкоштовного опалювального матеріалу,  
складання та надсилання звітної 
документації тощо. 
Список гарантованих урядом акцій та 
облігацій залізничних доріг із зазначенням 
їх номінальної вартості 
 

20 січня – 
25 листопада 
1885 р. 

44  

96. Документи (оголошення, відомості, 
листування, квитанції) про здавання в 
орендне користування земельних ділянок 
Бердянського лісництва  
 

16 серпня 
1885 р. – 
01 грудня 
1886 р. 

19  

97. Циркуляри Міністерства державного 
майна про  порядок та правила оцінювання 
лісових земель, продажу лісоматеріалів, 
здійснення нагляду за лісами в маєтках, 
закладених в Державному дворянському 
земельному банку,  встановлення меж між 
лісовими казенними землями та 
земельними наділами селян,  надання 
кредитів на проведення будівельних робіт, 
будівництво та ремонт приміщень для 
лісової охорони, надання дозволу 
військовим командам на проведення 
безкоштовного полювання на хижих 
звірів, встановлення окладів для лісових 
кондукторів, складання та надсилання 
звітностей тощо. 
Список гарантованих урядом акцій та 
облігацій залізничних доріг із зазначенням 
їх номінальної вартості 
 

31 грудня 
1885 р. – 
30 листопада 
1886 р. 

55  
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98. Документи (звіти, відомості, листування) 
про створення розплідників фруктових 
дерев, видатки лісництва, надання 
кредитів на лісорозведення, порядок 
нарахування грошової допомоги дітям 
померлих лісових кондукторів, складання 
та надсилання звітної документації. 
Опис фальшивих кредитних банкнот 
номіналом в 25 карбованців 

31 грудня 
1885 р. – 
11 грудня 
1886 р. 

81  

 За 1885 рік див. справи № 69, 71, 79, 81, 84, 87, 88, 90, 91, 102, 
189, 352, 355 

 

 1886 рік 
 

 

99. Документи (кошториси, звіти, відомості, 
листування) про проведення лісовпорядку-
вальних робіт, фінансово-господарську 
діяльність, прибутки та видатки лісництва. 
Список працівників лісництва із 
зазначенням їх сімейного складу 
 

09 січня – 
06 червня 
1886 р. 

65  

100. Звітна доповідь таємного радника 
Міністерства державного майна про стан 
лісорозведення в південних губерніях 
Російської імперії. Аналітична записка з 
питань розведення степових культур. 
Річні звіти про проведення лісовпорядку-
вальних робіт за 1883-1886 рр. 
Документи (циркуляри, правила, акти, 
відомості, листування) про надання 
кредитів на лісорозведення, хід 
лісовпорядкувальних робіт, заготівлю та 
пересилання посадкового матеріалу  до 
інших губерній, створення розплідників 
для забезпечення посадковим матеріалом 
приватних осіб, встановлення цін на 
продаж посадкового матеріалу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

12 вересня 
1886 р. – 
14 січня  
1888 р. 

291  

101. Кошторис на утримання Бердянського 
лісництва на 1886 р. 
Листування з управлінням державного   
майна про приймання на роботу 
працівників, їх відрядження та виплату 
заробітної плати. 
Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам 

08 січня – 
01 грудня 
1886 р.  

87  
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102. Журнал обліку робіт, виконаних на 
території Джекенлинської дачі за 1885-
1886 рр. 

 117  

103. Циркуляри губернського управляння 
державного майна про виділення коштів 
на  проведення лісовпорядкувальних робіт 
в лісництвах Таврійської та Катеринослав-
ської губерній із зазначенням видів робіт 
та заходів щодо їх здешевлення. 
Документи (кошториси, акти) про 
проведення робіт по очистці                  
прикордонної канави Джекенлинської дачі 
та ремонту будинку лісника  
 

01 квітня – 
23 жовтня 
1886 р. 

20  

104. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1886 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо 
Атестаційний список помічників лісника  
 

11 листопада  
29 грудня 
1886 р. 

41  

105. Документи (відомості, листування, 
посвідчення) про призначення торгів на 
здавання в орендне користування 
земельних ділянок із зазначенням тарифів 
та умов використання казенних оброчних 
статей. Кошторис прибутків із казенних 
земельних оброчних статей на 1886 р. 
 

17 січня – 
11 грудня 
1886 р. 

107  

106. Головна книга (прибутково-видаткові 
відомості) лісництва за 1886 р. 
 

 4  

107. Документи (постанова, кошториси, звіти, 
відомості, листування) про проведення 
лісовпорядкувальних робіт, фінансову 
діяльність, прибутки та видатки лісництва, 
порядок ведення судочинства у справах 
про порушення Лісового статуту, 
складання та надсилання звітної 
документації  

січень  
1886 р. – 
21 грудня 
1889 р. 

153  

 За 1886 рік див. справи № 69, 71, 84, 87, 88, 90, 93, 96, 97, 98, 111, 
189, 352 

 

 



28 
1 2 3 4 5 

 
 

 

 1887 рік  
108. Документи (циркуляри, кошториси, звіти, 

відомості, листування) про проведення 
лісовпорядкувальних робіт, відновлення 
меж Бердянської та Джекенлинської дач, 
заготівлю лісових матеріалів, прибутки та 
видатки, фінансову діяльність лісництва, 
стан кредитування, складання та 
надсилання звітної документації 

07 січня 
1887 р. – 
12 квітня 
1888 р. 

102  

109. Накази Міністерства державного майна з 
особового складу корпусу лісничих 
Російської імперії 

03 січня – 
19 грудня 
1887 р. 

81  

110. Правила попередження лісових пожеж. 
Документи (програми, рапорти, 
листування) про виконання планів з 
лісонасаджень, створення розплідників, 
відкриття шкіл садівників, складання та 
надсилання звітностей, проведення 
Всеросійських сільськогосподарських 
виставок в  Харкові та Сімферополі  та 
участь в них Бердянського лісництва. 
Список наявного реманенту в лісництві. 
Опис фальшивих кредитних банкнот 
номіналом в 25 карбованців 
 

02 січня – 
18 грудня 
1887 р. 

106  

111. Документи (відомості, листування, списки, 
посвідчення) про набір новобранців, 
надання відпусток, звільнення в запас, 
медичне обслуговування військово-
зобов’язаних  лісових команд 

31 грудня 
1886 р. – 
18 грудня 
1887 р. 

139  

112. Документи (циркуляри, звіти, відомості, 
листування) про порядок встановлення 
розміру застави на здійснення лісових 
робіт,  проведення лісовирубок, призна-
чення штрафів за самовільні вирубки лісу, 
продаж лісової продукції, придбання 
гербового паперу та марок, складання та 
надсилання звітної документації 
 

04 лютого 
1887 р. – 
22 січня 
1888 р. 

41  

113. Список військовозобов’язаних робітників 
із зазначенням дати прийняття на службу.  
Табель обліку робочих днів 
військовозобов’язаних робітників 

січень – 
грудень  
1887 р. 

72  
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114. Документи (журнали, відомості, листу-
вання) про організацію  дослідних робіт з 
лісорозведення,  продаж посадкового 
матеріалу та безкоштовне надання 
саджанців для посадки на території 
училищ губернії, обліку виконаних робіт 
на території Бердянської дачі 
 

17 червня 
1887 р. – 
11 грудня 
1892 р. 

77  

115. Листування з управлінням державного  
майна про призначення на посади 
працівників, визначення їх службових 
обов’язків, відрядження, оплату праці та 
виплату грошових винагород працівникам 
лісництва. 
Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам  
 

20 грудня 
1890 р. – 
19 грудня 
1891 р. 

47  

116. Опис історії створення та діяльності 
Бердянського лісництва за 1846-1887 рр. 
Документи (постанови, відомості, заяви, 
листування, списки) про виділення 
грошових асигнувань на проведення 
лісових робіт, призначення торгів, 
здавання в орендне користування 
земельних ділянок, порядок сплати 
земських зборів із казенних земель, 
проведення ревізійних перевірок ведення 
господарства на казенних оброчних 
статтях, виготовлення та продаж 
інструментів, розведення бджільництва на 
прилеглих до лісництва територіях, 
методах боротьби з холерою великої 
рогатої худоби, проведення 
сільськогосподарської і промислової 
виставки в Сімферополі та участь в ній 
Бердянського лісництва, придбання 
пам’ятних жетонів до 50-річчя створення 
Міністерства державного майна, складання 
та надсилання звітів. 
Список працівників лісництва 

22 грудня 
1887 р. – 
19 грудня  
1888 р. 

126  

117. Журнал обліку виконаних робіт на 
території Бердянського лісництва за 1887-
1888 рр. 

 40  

 За 1887 рік див. справи № 69, 71, 87, 90, 100, 107, 189, 352, 353 
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 1888 рік  
118. Накази Міністерства державного майна з 

особового складу корпусу лісничих 
Російської імперії 

02 січня – 
28 листопада 
1888 р. 

77  

119. Циркуляри Міністерства державного 
майна про порядок використання коштів, 
наданих на проведення лісових та 
будівельних робіт, встановлення вартості 
лісових матеріалів та їх продаж, здавання в 
орендне користування оброчних статей, 
призначення покарання за вчинення 
лісових пожеж, самовільні вирубки лісу та 
інші порушення Лісового статуту, методах 
боротьби з шкідниками лісу, встановлення 
правил випасу худоби на території 
лісництва, відкриття лісових шкіл при 
лісництвах губерній Російської імперії, 
складання та надсилання звітної 
документації.  
Список гарантованих урядом акцій та 
облігацій залізничних доріг із зазначенням 
їх номінальної вартості 
 

26 січня – 
29 листопада 
1888 р. 

48  

120. Документи (інструкції, циркуляри, 
правила, програми, протоколи, умови, 
оголошення, відомості, рапорти, 
листування) про призначення торгів, 
здавання в орендне користування казенних 
земельних оброчних статей, нарахування 
та виплату орендної плати, порядок 
продажу лісових матеріалів, насіння та 
саджанців із казенних дач,  відведення 
казенних земель під будівництво 
залізничних доріг, надання кредитів на 
проведення сільськогосподарських робіт 
та порядок повернення позичок, правилах 
зберігання лісонасаджень та призначення 
покарання за їх порушення, складання та 
надсилання звітної документації. 
Річний звіт про роботу Таврійського 
комітету з охорони лісів за 1892 р. 
Метеорологічні спостереження вегетацій-
ного періоду сходження ярових культур  
Список лісонасаджень в казенних дачах 
лісництва із зазначенням порід дерев 

16 грудня 
1892 р. – 
28 січня 
1894 р. 
 

120  
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121. Циркуляри Міністерства державного 
майна про звільнення лісництв від сплати 
земських зборів, встановлення термінів 
проведення торгів, порядку сплати лісових 
податків, встановлення розцінок на прове-
дення лісових робіт, безкоштовне надання 
лісових матеріалів для будівництва та 
ремонту церков та монастирів, правилах 
підготовки та проведення іспитів в лісових 
школах, порядок складання та надсилання 
звітної документації. 
Статут (1888 р.), штатний розпис лісових 
шкіл 
 

08 грудня 
1888 р. – 
05 грудня  
1889 р. 

43  

122. Накази Міністерства державного майна з 
особового складу корпусу лісничих 
Російської імперії 

16 грудня 
1888 р. – 
01 листопада 
1889 р. 

  

 За 1888 рік див. справи № 71, 87, 90, 100, 107, 108, 112, 114, 116, 
117, 189, 352, 353 

 

 1889 рік 
 

 

123. Фінансовий річний звіт про витрати на  
проведення лісових робіт за 1889 р. 
Поіменний список селян, які отримали 
грошову винагороду за лісорозведення 

24 січня 
1889 р. – 
28 лютого 
1890 р. 
 

216  

124. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1889 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Фінансовий річний звіт про витрати на 
утримання Бердянської лісової команди за 
1889 р. із зазначенням кількості членів 
команди, видів та вартості виконаних 
командою робіт, аналіз звіту управлінням 
державного  майна. 
Відомість про казенні будинки лісництва із 
зазначенням дати забудови, вартості та 
фізичного стану, кількості квартир, 
прибудинкових будівель (бані, конюшні, 
кузні) тощо. 

06 листопада 
1889 р. –   
21 жовтня 
1892 р. 
 

186  
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Документи (відомості, рапорти, 
листування) про огляд і відновлення 
кордонів казенних лісових дач лісництва, з 
фінансових питань. 
Кошториси, місячні відомості прибутків і 
видатків лісництва. Роз`яснення про 
визначення розміру складеного саженя. 
Поіменні списки лісничих  Бердянського 
лісництва, селян, які отримали грошову 
винагороду за роботу в лісництві. 
Відпускні білети військовозобов’язаних 
лісової команди 

125. Документи (кошторис, відомості, рапорти, 
листування) про виділення земельних 
ділянок для лісорозведення, витрати на 
утримання лісництва, розміри податків, 
стягнених із заробітної плати лісових 
кондукторів, призначення і переведення 
лісничих. 
Відомість про кількість об`їждчиків і 
лісників, їх навантаження, розміри 
заробітної плати, виплат квартирних, 
площу присадибних земельних ділянок.  
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам. 
Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам лісництва 
 

28 листопада 
1889р. –  
20 грудня 
1890р. 

90  

126. Накази Міністерства державного майна з 
особового складу корпусу лісничих 
Російської імперії 
 

08 грудня 
1889р. –  
07 грудня 
1890р. 

90  

127. Звіти, акти про проведення лісовпоряд-
кувальних і лісомеліоративних робіт, 
розмірах лісових площ, кількості               
реалізованої продукції, наявного 
реманенту,  виробничо-фінансову 
діяльність лісництва та лісової команди із 
зазначенням штатів, кількості 
військовослужбовців, розмірів прибутків і 
видатків тощо за 1872 – 1890 рр.  Аналіз 
звіту за 1891 р. Таврійською контрольною 
палатою. 
Кошториси, місячні відомості  прибутків і 
видатків. 

03 січня 
1891р. –  
07 червня 
1893р. 

250  
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Документи (відомості, листування, 
рапорти) про встановлення кордонів 
казенних лісових дач, призначення 
покарання за порушення Лісового статуту, 
надання клейма для таврування пеньків, 
визначення розміру оплати праці 
військовозобов’язаних лісової команди 
 

128. Циркуляри про порядок відпуску насіння і 
саджанців із казенних лісорозплідників 
Бессарабської і Херсонської губерній для 
лісорозведення на приватних землях, 
виправлення невдалих робіт із 
лісорозведення та лісовпорядкування. 
Опис невдалих лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт лісництва, 
виправлення яких заплановано провести 
протягом 1890 – 1894 рр., кошторис на їх 
проведення. 
Документи (акти, відомості, рахунки, 
квитанції, рапорти, листування) про 
виділення земельних ділянок під лісо-
розведення, застосування у лісництві 
результатів дослідної роботи з лісороз-
ведення, проведеної за кордоном і в 
прибалтійських губерніях, обмін насінням 
і саджанцями з лісництвами інших 
губерній, з фінансових питань 

27 грудня 
1889 р. –  
12 січня  
1891 р. 

244  

129. Постанова про надання права лісничим 
діяти без відома Лісоохоронного комітету 
при виявленні нищівної вирубки лісу. 
Звіт про площу лісорозплідників, 
розміщених на дачах лісництва, наявність 
складів для зберігання посадкового 
матеріалу, кількість пошкодженого, 
вирубаного і проданого лісу за 1889 р. із 
зазначенням його вартості. 
Документи (правила, програма, запро-
шення,  відомості, листування, перелік 
експонатів) про проведення Херсонської 
губернської  сільськогосподарської і 
промислової виставки в 1890 р. та участь в 
ній Бердянського лісництва. 
Документи (правила, контракти, об’яви, 
відомості, рапорти, вироки, листування) 

28 грудня 
1889 р. –  
29 грудня 
1890 р. 

221  
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про передавання в орендне користування 
казенних земельних оброчних статей, 
виділення земельних ділянок в особисте 
користування, виконання замовлень інших 
лісництв на виготовлення  знарядь праці та 
реманенту, боротьбу із незаконною 
розтратою казенного лісу, обмін досвідом 
з лісорозведення, відкриття курсів 
садівництва і городництва при 
Преславській учительській семінарії, 
призначення і переведення лісничих. 
Кошториси прибутків і видатків.  
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам. 
 

130. Статут Товариства допомоги нужденним 
учням Лісового Інституту (Санкт-
Петербург). 
Постанова Бердянської повітової земської 
управи про відновлення при лісництві  
курсів садівництва і городництва із 
зазначенням кількості слухачів. 
Документи (циркуляри, умови, об’яви, 
рапорти, заяви, приписи, листування) про 
проведення торгів і передавання в оренду 
казенних земельних оброчних статей, 
встановлення меж ділянок, розмірів 
оплати оренди і земського збору з 
казенних земель, здійснення заходів щодо 
попередження засухи та збереження лісу, 
направлення до лісництва викладача 
Лісового інституту з метою вивчення 
лісової фауни. 
Перелік лісництв, які знаходилися в 
підпорядкуванні управління державного 
майна в Таврійській та Катеринославській 
губерніях станом на грудень 1889 р. та їх 
розподіл між старшими лісовими 
ревізорами. 
Кошторис прибутків і видатків. 
Опис фальшивих кредитних банкнот 
номіналом в 100 і 3 карбованця. 
 

грудень 
1889 р. –  
13 грудня 
1891 р. 

144  

131. Відомості про поденні довідкові ціни за 
1889 – 1892  рр. із зазначенням вартості 

 5  
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робіт, виконаних чоловіками, жінками, з 
використанням коней і парокінної підводи 
 

 За 1889 рік див. справи № 87, 90, 107, 114, 121, 122, 189, 352, 353 
 

 

 1890 рік 
 

 

132. Список військовозобов’язаних лісової 
команди лісництва призову 1889 р. 
Листування про переведення працівників 
на службу до лісництва 
 

05-26 
листопада  
1890 р. 

37  

133. Циркуляр про порядок святкування 
ювілеїв працівників, які перебувають на 
державній службі та на службі в 
навчальних закладах, представлення їх до 
державних нагород з аналізом можливих 
порушень Статуту про службу громадян та 
діючого законодавства з питань державної 
служби. 
Документи (циркуляри, листування) про 
правила лісовирубок та заходах щодо 
запобігання самовільної вирубки лісу, 
порядок передавання в оренду казенних 
земельних оброчних статей, здійснення 
фінансових операцій, складання звітної 
фінансової документації, планів і креслень 
місцевості, встановлення тарифів та 
надання пільг для перевезення 
посадкового матеріалу та випасу худоби 
тощо  
 

08 грудня 
1890 р. –  
16 грудня 
1891 р. 

52  

134. Документи (циркуляри, листування, 
рапорти, послужні, формулярні списки, 
відпускні, звільнювальні білети медичні 
свідоцтва) про приймання на службу 
новобранців, переведення надання 
відпусток, звільнення в запас 
військовозобов’язаних лісової команди, 
забезпечення їх продовольством,  
проведення медичного огляду 
 
 

10 січня 
1890 р. –   
03 січня  
1891 р. 

238  

 За 1890 рік див. справи № 87, 90, 114, 115, 123, 124, 125, 126, 128, 
129, 130, 131, 189, 352, 353 
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 1891 рік 
 

 

135. Накази Міністерства державного майна з 
особового складу корпусу лісничих 
Російської імперії 
 

07 січня –  
08 грудня 
1891 р. 

81  

136. Циркуляр про терміни проведення 
випускних екзаменів в нижчих лісових 
школах. 
Документи (прошеніє, витяг з метричної 
книги, свідоцтво про навчання в 
Таврійській духовній семінарії, медичне 
свідоцтво) про зарахування Григорія 
Філіппова на практику у лісництво 
 

17 січня  –  
15 серпня 
1891 р. 

13  

137. Циркуляри про необхідність розвитку 
садівництва на території Бердянського 
лісництва. Прейскуранти на саджанці і 
насіння фруктових дерев. 
Опис стану розвитку садівництва в 
лісництвах Херсонської і Бессарабської 
губерніях. 
Відомість про лісові роботи, заплановані 
до проведення в лісництві в 1892 - 1896 рр. 
з пояснювальною запискою. 
Документи (відомості, акти, рахунки, 
рапорти, листування) про результати 
пошкодження лісів внаслідок погодних 
умов, обмін насінням з лісництвами інших 
губерній, виділення земельних ділянок та 
коштів на лісорозведення,    проведення 
ремонту устаткування. 
Кошторис на проведення  лісовпоряд-
кувальних робіт на 1891 р.  
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам 
 

10 січня – 
17 грудня 
 1891 р. 

213  

138. Документи (кошториси, відомості, 
листування, атестати) про виділення 
коштів лісництву на виплату заробітної 
плати працівникам, стягнення податків із 
зарплати, призначення працівників, 
надання відпустки, з фінансових питань. 
Відомість нарахування заробітної плати 
працівникам за січень 1892 р. 

12 грудня 
1891 р. – 
23 грудня 
1892 р. 

51  
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Список працівників лісової охорони із 
зазначенням розмірів їх заробітної плати і 
присадибних земельних ділянок 
 

139. Циркуляри про визначення ступеня 
важливості лісових робіт та їх розподіл на 
розряди, встановлення порядку та розмірів 
фінансування окремих робіт,  правила 
лісовирубок та заходах щодо запобігання 
самовільної вирубки лісу, здійснення 
заходів щодо охорони лісів, порядок 
продажу посадкового матеріалу і лісу, 
встановлення пільг на заготівлю дров, 
хмизу і сушняку, випас худоби, складання 
фінансової документації,  планів розмежу-
вання місцевості, строки проведення 
іспитів у нижчих лісових школах тощо. 
Правила розвитку приватного гірського 
промислу на вільних казенних землях. 
Відомість про казенну Бердянську дачу із 
зазначенням загальних і відведених під 
насадження різних порід дерев  земельних 
площ  
 

09 грудня 
1891 р. –  
23 грудня 
1892 р. 

70  

140. Звіт про діяльність Таврійського 
лісоохоронного комітету за 1891 р. 
Документи (правила, програма, запро-
шення,  відомості, листування, перелік 
експонатів) про проведення Ботанічної 
Акліматизаційної сільськогосподарської 
виставки в Москві у 1892 р. та участь в ній 
Бердянського лісництва. 
Аналіз кліматичних умов весни 1892 р. та 
їх впливу на стан зернових посівів.  
Документи (циркуляри, акти, протоколи, 
об'яви, звіти, листування) про здійснення 
заходів щодо виконання положень 
Лісового статуту та визначення 
відповідальних за його порушення та 
невиконання планів лісорозведення, огляд 
і передачу в користування селянам ділянок 
лісу, проведення торгів казенних 
земельних оброчних статей, організацію  
видання журналу «Русское лесное дело», 
призначення на роботу в лісництво. 

20 грудня 
1891р. –  
16 грудня 
1892 р. 

161  
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Поіменні списки жителів сіл Піщане і 
Кизияр, власників шелюгових плантацій, із 
зазначенням їх площ та способів 
використання. 
Кошториси прибутків і видатків.Корінці 
фінансових ордерів на виділення коштів 
лісникам. Опис фальшивих кредитних 
банкнот номіналом в 10 і 5 карбованців 
 

 За 1891 рік див. справи № 75, 80, 87, 114, 115, 124, 127, 128, 130, 
131, 133, 164, 189, 352, 353 

 

 

 1892 рік 
 

 

141. Фінансовий звіт про утримання 
Бердянської лісової команди  за 1891р. 
Документи (рапорти, роз’яснення, умови, 
відомості, листування) про огляд і 
відновлення кордонів казенних лісових 
дач, проведені лісовпорядкувальні і 
лісомеліоративні роботи. 
Кошториси, місячні відомості прибутків та 
видатків  
 

20 січня – 
06 листопада 
1892 р. 

115  

142. Документи (циркуляри, рапорти, заяви, 
листування) про оплату за перевезення 
посадкового матеріалу, продаж і 
безкоштовне надсилання саджанців до 
єврейських колоній Катеринославської 
губернії, навчальних закладів та інших 
установ, ведення звітної документації. 
Відомості про наявний посадковий 
матеріал в лісорозсадниках 
  

22 грудня  
1892 р. –  
10 грудня 
1893 р. 

181  

143. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1892 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Аналіз виконання лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт в лісництві за 
1886-1895 рр., приросту насаджень за 
1874-1881 рр. 

29 грудня  
1892 р. –  
11 січня  
1894 р. 

210  
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Фінансовий звіт про виконання кошторису 
за 1893 р., аналіз звіту Таврійською 
контрольною палатою. 
Документи (циркуляри, акти, рапорти, 
відомості,  листування) про формування 
цін на лісоматеріал, огляд і відновлення 
кордонів казенних лісових дач лісництва, 
проведення лісовпорядкувальних робіт,  
складання звітності. 
Кошториси, місячні відомості прибутків і 
видатків. 
Відомості нарахування заробітної плати 
штатному персоналу лісництва 
 

144. Звіт про результати ревізії діяльності 
лісництва за 1883-1891 рр. управлінням 
державного майна. 
Документи (циркуляри, акти, об'яви,  
листування) про зміну стандартів на 
виконання робіт з лісовпорядкування та 
лісорозведення, визначення норм трудо-
затрат та їх вартості, хід лісовпорядку-
вальних робіт, аналіз стану насаджень, 
обмін посадковим матеріалом між 
лісництвами губерній, заходах щодо 
попередження епідемій холери серед 
членів лісових команд, з особового складу. 
Кошторис прибутків та видатків на 1893 р. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам. 
Рекламні проспекти на вагнеровські 
кормові трави 

28 грудня 
1892 р. –  
04 лютого 
1893 р. 

200  

 За 1892 рік див. справи № 75, 87, 114, 120, 124, 127, 131, 138, 139, 
140, 189, 352, 353 

 

 

 1893 рік 
 

 

145. Документи (циркуляри, кошториси, 
рапорти, заяви, листування) про виділення 
коштів на утримання працівників 
лісництва та їх сімей, призначення до 
лісництва працівників, визначення 
порядку їх квартирування та розмірів 
заробітної плати, надання права помічнику 
лісничого користуватись послугами 

03 жовтня 
1893 р. –  
09 грудня 
1894 р. 

70  
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земського гужового транспорту поза 
почтового тракту, складання звітної 
документації. 
Відомості нарахування зарплати 
працівникам 
 

146. Накази Міністерства державного майна з 
особового складу корпусу лісничих 
Російської імперії 
 

07 січня  –  
31 грудня 
1893 р.  

88  

147. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1893 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Документи (циркуляри, акти, рапорти, 
відомості, листування) про огляд 
проведених лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт, стан лісороз-
садників та лісонасаджень, кількість 
проданого і підготовленого для продажу у  
приватне лісорозведення посадкового 
матеріалу, огляд і відновлення кордонів 
казенних лісових дач, покарання за 
порушення лісового статуту, боротьбу з 
шкідниками лісу,  складання фінансової 
звітності тощо. 
Кошториси, місячні відомості прибутків та 
видатків 
 

12 січня 
1894 р. –  
09 квітня 
1896 р.  

311  

148. Відомості про ціни на придбані лісниц-
твом матеріали, поденні довідкові ціни із 
зазначенням вартості робіт, виконаних 
чоловіками, жінками, з використанням 
коней і парокінної підводи. 
Фінансові звіти про витрату коштів. 
Поіменні списки лісничих  Бердянського 
лісництва та селян, які отримали грошову 
винагороду за роботу в лісництві 
 

квітень  
1893 р. –  
14 січня 
1894 р. 

97  

149. Документи (рапорти, списки, листування) 
про розгляд факту відмови найманих 
робітників лісництва працювати з вимогою 

30 грудня  
1893 р. –  
22 грудня 

86  
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про підвищення оплати праці.  
Документи (акти, рапорти, списки, 
листування) про зарахування в лісову 
команду, надання відпусток, відрядження, 
звільнення в запас, медичне 
обслуговування  військовозобов’язаних 
лісової команди менонітського 
віросповідання.  
Список менонітів Бердянської лісової 
команди, які проходили обов’язкову 
службу у 1889 – 1893 рр. та новобранців 
призову 1893 р. 
 

1894 р. 

 За 1893 рік див. справи № 120, 127, 142, 143, 144, 172, 173, 189, 
270, 352 

 

 

 1894 рік 
 

 

150. Накази Міністерства державного майна з 
особового складу корпусу лісничих 
Російської імперії 
 

03 січня  –  
02 грудня 
1894 р. 

100  

151. Документи (циркуляри, листування)  про 
розширення повноважень місцевих органів 
лісової адміністрації, правилах 
лісовирубок, охорони лісу, поводження з 
перестояним і пошкодженим лісом, 
відпуску посадкового матеріалу для 
приватного лісорозведення, складання 
планів і креслень місцевості, перевезення 
посадкового матеріалу, проїзду лісничих 
товарними і службовими потягами, 
правилах будівництва житла для лісничих 
і лісової охорони, надання підвищень по 
службі, відпусток та надбавок до зарплати 
лісничим, збільшення розмірів субсидій на 
виховання дочок класних чинів корпусу 
лісничих, строках проведення випускних 
іспитів у нижчих лісових школах та 
порядок допуску до них працівників 
лісництва тощо 
 

15 січня –  
20 грудня  
1894 р. 

39  

152. Документи (циркуляри, прошенія, 
листування, відпускні листи) про строки 
проведення іспитів в нижчих лісових 

05 березня –  
03 червня 
1894 р. 

13  
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школах та порядок допуску до них 
працівників лісництва, направлення 
практикантів в Бердянське лісництво та 
Уфимське управління державним майном 
 

153. Накази Міністерства землеробства і 
державного майна з особового складу 
корпусу лісничих Російської імперії 
 

18 березня 
1895 р. –  
10 січня  
1896 р. 
 

80  

154. Відомості про ціни на придбані лісниц-
твом матеріали, поденні довідкові ціни із 
зазначенням вартості робіт, виконаних 
чоловіками та жінками, з використанням 
коней і парокінної підводи. 
Фінансові звіти, листування про витрату 
коштів. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

04 квітня  
1894 р. –  
24 червня 
1895 р. 

196  

155. Документи (рапорти, висновок. 
листування) про відкриття лісорозплід-
ника на Алтагірській дачі, витрати на 
бурління артезіанської свердловини, 
придбання геодезичного нівеліра  
 

30 червня  – 
01 листопада 
1894 р. 

9  

156. Документи (циркуляри, правила, рапорти, 
листування, запрошення) про проведення 
щорічного губернського з’їзду лісничих, 
порядок лісовирубок, правилах заготівлі та 
пересилання насіння деревних і кущових 
порід, наявний посадковий матеріал, 
створення умов для попередження пожеж 
на Грушеватській ділянці, надання 
допомоги селянам, які  постраждали 
внаслідок неврожаю, порядку будівництва 
житла для лісничих і лісової охорони, 
тимчасовий розподіл посад і заробітної 
плати чинам корпусу лісничих, з 
фінансових питань. 
Кошторис на проведення  лісовпоряд-
кувальних робіт на 1900 р.  
 

31 грудня 
1894 р. –  
19 жовтня 
1900 р. 

93  

 За 1894 рік див. справи № 120, 143, 145, 147, 148, 149, 172, 189, 
352 
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 1895 рік 
 

 

157. Циркуляри про заходи покарання за 
порушення Лісового статуту, порядок 
лісовирубок, продажу і оплати 
лісоматеріалу, фінансування на 
лісорозведення, утримання лісничих та 
охоронців, строки надання звітної 
документації, правилах допуску до іспитів 
практикантів та лісових охоронців.  
Перелік споруд на пасічних ділянках. 
Доповідна записка про розмір коштів, 
виручених за продаж лісу 
 

11 січня –  
26 травня 
1895 р. 

22  

158. Документи (циркуляри, протокол, 
листування) про порядок та розміри 
оплати за складання планів і креслень  
приватних та громадських дач, виконання 
земельних і таксаційних робіт,  правилах 
лісовирубок. 
Документи (акти, списки, відпускні білети, 
листування) про набір новобранців-
менонітів, призначення до лісництва, 
переведення,  надання відпусток, 
звільнення в запас військовозобов’язаних 
менонітів 
 

17 січня  
1895 р. –  
29 листопада 
1899 р. 

97  

159. 
 

Документи (прошенія, присуди, 
листування) про виділення земельної 
ділянки і будівництво цегляно-
черепичного заводу на Буркутській 
казенній ділянці. 
Документи (акти, умови, об’яви, рапорти, 
таблиці, листування) про порядок 
проведення торгів, огляд і передавання в 
оренду казенних земельних оброчних 
статей, розмірах оплати оренди і 
отриманого прибутку. 
Відомості про розміри земельних, садових 
і виноградних ділянок, що належать 
сільським товариствам, кількість і стан 
заготовленого лісоматеріалу по 
Покровській і Вознесенській волостях. 
Відомість про земські ціни на 
лісоматеріали за 1876-1884 рр.  

07 січня –  
09 жовтня 
1895 р. 

188  
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160. Фінансові звіти про витрату коштів. 
Відомості про поденні довідкові ціни із 
зазначенням вартості робіт, виконаних з 
використанням коней і парокінної підводи. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

14 квітня  –  
06 липня  
1895 р. 

106  

161. Циркуляри про порядок передавання в 
оренду казенних земельних оброчних 
статей, проведення лісонасаджень та 
лісовирубок, продажу  посадкового 
матеріалу, встановлення тарифів та 
надання пільг на перевезення посадкового 
матеріалу та зберігання лісоматеріалів, 
надання допомоги постраждалим від 
погодних умов, строки проведення іспитів 
у нижчих лісових школах, здійснення 
фінансових операцій, складання звітної 
документації, встановлення надбавок і 
грошових винагород чинам корпусу 
лісничих  тощо 
 

07 грудня 
1895 р. – 
16 жовтня 
1896 р. 

54  

162. Документи (відомості, листування) про 
призначення до лісництва, виплату коштів 
на утримання лісничих, нагородження 
старшого лісничого Сивіцького П.М. 
орденом Святої Анни 2-го ступеню.  
Кошторис на утримання лісництва. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам  
Відомості нарахування зарплати штатним 
працівникам 
 

12 грудня  
1895 р. – 
10 лютого 
1897 р. 

59  

163. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1889 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Фінансовий звіт про витрати на утримання 
Бердянської лісової команди за 1895 р. із 
зазначенням кількості членів команди, 
видів та вартості виконаних командою 
робіт. 

16 січня 
1895 р. –  
03 грудня 
1896 р. 

208  
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Відомість про проведені лісовпорядку-
вальні роботи за 1897 - 1901 рр. 
Документи (акти, рапорти, відомості, 
прошенія, листування) про відпущений і 
проданий лісоматеріал, обмін 
лісоматеріалом між лісництвами губерній, 
огляд і відновлення кордонів казенних 
лісових дач тощо. 
Відомості про ціни на придбані лісниц-
твом матеріали, поденні довідкові ціни із 
зазначенням вартості робіт, виконаних 
чоловіками та жінками, з використанням 
коней і парокінної підводи. 
Кошториси на проведення  лісовпоряд-
кувальних робіт, місячні відомості 
прибутків і видатків. Корінці фінансових 
ордерів на виділення коштів лісникам 
 

164. Циркуляр Міністерства землеробства і 
державного майна про здійснення заходів 
щодо покращення ведення господарю-
вання на місцях від 09 липня 1895 р. 
Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1891 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо 
 

 13  

 За 1895 рік див. справи № 147, 153, 154, 156, 172, 178, 189, 352 
 

 

 1896 рік 
 

 

165. Відомості про стан приватного 
лісорозведення у Таврійській і 
Катеринославській губерніях. 
Проект створення розсадника лісових і 
плодових дерев зі школами на 
Алтагірській казенній оброчній ділянці. 
Документи (рапорти, акти, відомості, 
листування) про доцільність вирощування 
американських деревних і чагарникових 
порід, обмін лісоматеріалом між лісниц 
твами губерній, порядок лісовирубок, 

02 грудня 
1896 р. – 
18 січня  
1898 р. 

196  
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проведення лісовпорядкувальних робіт, 
виділення коштів на утримання лісництва. 
Кошторис на проведення  лісовпоряд-
кувальних робіт на 1897 р.  
Прейскуранти на насіння лісових, 
паркових та фруктових дерев, чагарників і 
трав. Корінці фінансових ордерів на 
виділення коштів лісникам 
 

166. Накази Міністерства державного майна з 
особового складу корпусу лісничих 
Російської імперії 
 

03 січня – 
25 грудня 
1896 р. 

134  

167. Документи (правила, програма, запро-
шення,  відомості, листування, перелік 
експонатів) про проведення губернських 
та всеросійської сільськогосподарських, 
художньої і промислової виставок та 
участь в них Бердянського лісництва. 
Аналіз кліматичних умов весни 1896 р. та 
їх вплив на стан зернових посівів.  
Документи (відомості, листування, 
прошенія) про розміри площ під 
лісорозведення, проведені лісовпоряд-
кувальні роботи,   розвиток приватного 
садівництва, будівництво складів для 
зберігання лісоматеріалів, надання 
дозволів на полювання, рибальство, збір 
лісових ягід, з особового складу 
працівників лісництва. 
Відомості прибутків і видатків 
 

19 січня 
1896 р. – 
09 січня 
1897 р. 

113  

168. Документи (циркуляри, умови, об’яви, 
акти, заяви, листування) про стан урожаю 
зернових, проведення торгів і передавання 
в оренду казенних земельних оброчних 
статей та вирішення спірних питань між 
орендаторами, встановлення меж земель-
них ділянок, розмірів оплати оренди тощо 
 

08 лютого – 
24 квітня 
1896 р.  

58  

169. Журнали обліку лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт на Джекенлин-
ській дачі, виконаних військовозобо-
в’язаними лісової команди, найманими 
робітниками із зазначенням їх вартості. 

01 січня – 
листопад 
1896 р. 

226  
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Поіменні списки менонітів, які проходили 
військову службу у лісництві 
 

170. Фінансові звіти про витрачання коштів на 
проведення лісовпорядкувальних робіт, 
утримання лісництва, будівництво житла 
для помічника лісничого. 
Відомості про будівельні та господарські 
матеріали, придбані лісництвом, із 
зазначенням їх вартості. 
Поденні довідкові ціни із зазначенням 
вартості робіт, виконаних чоловіками з 
використанням коней і парокінної підводи. 
Відомості прибутків і видатків. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

19 лютого 
1896 р. – 
18 лютого 
1897 р. 

172  

171. Книга видатків лісництва 
 

17 квітня – 
13 листопада 
1896 р. 

15  

172. Річні звіти про роботу Бердянської дачі за 
1896 р., Бердянського степового лісництва 
за 1907 р. із зазначенням штатів, розмірів 
прибутків і видатків, лісових площ, 
проведених лісовпорядкувальних і лісоме-
ліоративних робіт, кількості реалізованої 
продукції, наявного реманенту тощо. 
Фінансовий звіт лісництва за 1907 р. 
Аналіз фінансового звіту за 1908 р. 
Таврійською контрольною палатою. 
Звіти про кількість заготовленого 
лісрматеріалу та лісовпорядкувальні 
роботи за 1906–1908 рр., роботу 
лісорозсадників та плодорозсадників, стан 
садівництва за 1907 р. 
Експлікація до планів лісорозсадника і 
школи садівників у Джекенлинській дачі 
за 1907 р. 
Документи (циркуляри, умови, відомості, 
рапорти, листування) про результати 
торгів з продажу лісу в Бердянській 
казенній дачі, розміри лісорозсадника 
Джекенлинської дачі, відпуск посадкового 
матеріалу, заготівлю насіння, роботу 
лісової охорони, безкоштовний відпуск 

5 січня  
1907 р. – 
11 травня  
1911 р. 

308  
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лісоматеріалів для Тихонівського 
початкового училища, порядок ведення 
звітної документації тощо. 
Кошториси прибутків і видатків на 1907-
1909 рр. Місячні ціни на посадковий 
матеріал за 1893 – 1897 рр. 
 

173. Циркуляри про порядок навчання 
практикантів при казенних лісництвах, 
визначення дати проведення іспитів у 
нижчих лісових школах. 
Документи (прошенія, листування) про 
зарахування практикантів на курси при 
лісництві, проведення навчання лісових 
об’їждчиків і практикантів. 
Журнал обліку лісовпорядкувальних робіт, 
виконаних військовозобов’язаними лісової 
команди та найманими робітниками із 
зазначенням вартості  робіт 
 

01 грудня 
1896 р.- 
28 жовтня 
1897 р.  
 

15  

174. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1896 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Фінансовий звіт про утримання лісової 
команди за 1896 р. 
Аналіз фінансового звіту лісництва за 1897 
р. Таврійською контрольною палатою. 
Документи (протокол, доповіді, 
листування) про проведення з’їзду 
лісничих Бердянського, Катеринославсь-
кого, Новомосковського та Верхньодніп-
ровського лісництв. 
Документи (циркуляри, звіти, відомості, 
акти, донесення, листування) про відпуще-
ний і проданий лісоматеріал, стан 
лісорозсадників та шкіл шовківництва, хід 
лісовпорядкувальних та лісомеліоративних 
робіт, огляд і відновлення кордонів 
лісових дач, порядок фінансування 
лісництв, строки подачі звітів. 
Кошторис на утримання лісництва на  

10 грудня  
1896 р. –  
02 травня 
1898 р. 

199  



49 
1 2 3 4 5 

 
 

 

1898 р. Місячні відомості прибутків і 
видатків. Корінці фінансових ордерів на 
виділення коштів лісникам 

175. Поіменні списки менонітів, які проходили 
військову службу у лісництві 
 

01 листопада 
– 31 жовтня 
1897 р. 

29  

176. Накази Міністерства землеробства і 
державного майна з особового складу 
корпусу лісничих Російської імперії 
 

09 грудня 
1896 р. –  
22 грудня 
1897 р. 

177  

177. Документи (прошенія, листування) про 
призначення на посади до лісництва, 
відрядження працівників. 
Кошториси, місячні відомості прибутків та 
видатків. 
Відомості на видачу зарплати, корінці 
фінансових ордерів на виділення коштів 
лісникам 
 

17 грудня 
1896 р. –  
17 жовтня 
1897 р. 

72  

178. Документи (циркуляри, прошенія, 
свідоцтва, листування) про правила 
зарахування практикантів та організацію 
проходження практики у лісництві, 
підготовки до випускних іспитів у нижчих 
лісових школах та визначення дати їх 
проведення.  
Список навчальних посібників 
 

16 лютого 
1895 р. –  
Червень  
1900 р. 

32  

179. Протоколи губернських з’їздів лісничих 
Російської імперії за 1896 рік. 
Відомість про кількість військовозо-
бов’язаних лісової команди, що проходили 
військову службу у Бердянському 
лісництві за грудень 1913 р. 

 45  

 За 1896 рік див. справи № 147, 153, 156, 158, 161, 162, 163, 185, 
189, 191, 244, 352 

 

 1897 рік 
 

 

180. Документи (правила, програми, відомості, 
листування, запрошення, заява, перелік 
експонатів) про проведення з’їзду 
натуралістів і лікарів у м. Києві, Київської 
губернської  сільськогосподарської і 
промислової виставки та участь в них 
Бердянського лісництва з представленням 

16 січня – 
16 грудня 
1897 р.  

140  
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власних розробок технологій підготовки 
ґрунту, методів посівів і вирощування 
саджанців у лісорозсадниках. 
Документи (інструкція, рапорти, відомості, 
листування) про дослідження хвороб лісу 
та методах боротьби з ними, виготовлення 
реманенту для потреб лісництв інших 
губерній, надання дозволів на полювання, 
правилах здійснення поштових 
відправлень на території імперії. 
Відомості прибутків і видатків. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам 
 

181. Фінансові звіти про витрату коштів, на 
утримання лісництва та лісової команди за 
1896 р. 
Відомості про будівельні та господарські 
матеріали, придбані лісництвом, із 
зазначенням їх вартості. 
Кошториси на утримання лісництва на 
1998 р. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам 
 

11 грудня  
1897 р. – 
грудень  
1899 р. 

69  

182. Фінансовий звіт про утримання лісової 
команди за 1898 р. 
Кошториси прибутків і видатків. 
Документи (протоколи, акти, рапорти, 
листування, відпускні білети) про 
порушення військового статуту, 
звільнення від служби по хворобі, надання 
відпусток військовозобов’язаним лісової 
команди та відрядженим. 
Послужні списки менонітів, військово-
зобов’язаних лісових команд  
Список відряджених з Кримського 
філоксерного загону до Бердянського 
лісництва. Білети військовозобов'язаних 
новобранців лісової команди 
 

03 лютого 
1898 р. – 
08 лютого 
1899 р. 

383  

183. Фінансовий звіт про утримання лісової 
команди за 1897 р. 
Документи (листування, прошенія, 
свідоцтва) про надання вихідних, 

5 лютого 
1897 р. –  
10 червня 
1899 р. 

111  
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відпусток та звільнення за станом здоров’я 
військовозобов’язаних, відрядження та 
призначення до лісництва. 
Послужні списки, білети менонітів 
військовозобов’язаних лісової команди, 
звільнених в запас  та відряджених до 
Кримського філоксерного комітету 
 

184. Циркуляри про необхідність створення 
жіночих артілей по заготівлі 
лісоматеріалів, визначення порядку та 
розмірів оплати праці, забезпечення 
роботою, продовольством, житлом, 
надання пільг та відпусток, про порядок 
розмежування земель лісництв та казенних 
земель, умови використання казенних 
земель під випас худоби, придбаної на 
потребу армії, встановлення цін на продаж 
лісу, збір лікарських рослин, ведення та 
строки подання звітної і фінансової 
документації тощо 
 

16 лютого – 
03 листопада 
1916 р.  

23  

185. Протоколи з’їздів лісничих Бєлгородської, 
Катеринославської, Курської, Орловської 
та Таврійської губерній за 1896-1897 рр. 
Поіменні і послужні списки менонітів 
лісової команди, які проходили військову 
службу у лісництві в 1897, 1899-1903 рр. 
 

  61  

186. Документи (план, кошторис, листування) 
про будівництво казенного будинку з 
прибудинковими спорудами в 
Алтагірській дачі. 
Місячні фінансові звіти про витрату 
коштів на утримання лісництва. 
Поденні довідкові ціни із зазначенням 
вартості робіт, виконаних чоловіками з 
використанням коней і парокінної підводи. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

15 червня – 
25 листопада 
1897 р.  

209  

187. Документи (об’яви, умови, акти, 
листування) про передавання в орендне 
користування казенних земельних 
оброчних статей. 

02 серпня 
1897 р. – 
02 січня  
1899 р. 

17  
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Плани ділянок Джекенлинської дачі 
 

188. Документи (акти, висновки ревізорів, 
рапорти, листування) про огляд прове-
дених лісокультурних робіт в Катери-
нославському, Верхньодніпровському та 
Олешківському лісництвах, результати 
перевірок виконання кошторисів 
Верхньодніпровським та Олешківським 
лісництвами за 1896 – 1897 рр.  
Опис приватних полезахисних дач 
(лісосмуг) Катеринославської губернії із 
зазначенням прізвищ власників 
 

15 червня 
1897 р. – 
04 листопада 
1899 р. 

44  

189. Перелік медалей і дипломів, якими було 
нагороджено Бердянське лісництво за 
1882-1897 рр. 
Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1897 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Відомості про заготівлю, кількість 
проданого і відпущеного лісоматеріалу, 
діяльність лісоохоронного комітету, стан 
лісорозсадників та шкіл шовківництва. 
Фінансові звіти про виконання кошторисів 
на лісовпорядкувальні, лісомеліоративні 
роботи, утримання лісової команди і 
лісництва. 
Документи (циркуляри, протоколи, 
рапорти, вироки, повістки, листування) 
про ведення звітностей, порушеннях 
Лісового статуту, самовільний випас 
худоби в казенних земельних оброчних 
статтях, призначення до лісництва, 
надання відпусток працівникам. 
Кошториси, відомості прибутків і видатків 

11 листопада  
1897 р. – 
12 січня  
1899 р. 

138  

190. Накази Міністерства землеробства і 
державного майна з особового складу 
корпусу лісничих Російської імперії 
 

20 грудня  
1897 р. – 
22 січня  
1898 р. 

107  
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191. Головна книга лісництва 
 

22 грудня 
1896 р. – 
02 липня 
1897 р. 

14  

192. Документи (листування, корінці 
фінансових ордерів) про виділення 
фінансової допомоги працівникам 
лісництва на виховання дітей, необхідність 
сплати Сивіцким П.М. грощового внеску 
за орден Святої Анни, яким він був 
нагороджений  
 

04 січня – 
11 липня 
1899 р. 

16  

 За 1897 рік див. справи № 156, 158, 162, 163, 165, 167, 170, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 198, 203, 340 

 

 

 1898 рік 
 

 

193. Документи (правила, запрошення, заява, 
відомості, плани, листування, перелік 
експонатів) про проведення Паризької 
Всесвітньої сільськогосподарської та 
промислової виставки в 1900 р. та участь в 
ній Бердянського лісництва  
 

02 травня 
1898 р. – 
22 березня 
1900 р. 

23  

194. Фінансові звіти про виділення коштів на 
проведення лісовпорядкувальних, 
лісомеліоративних робіт, утримання 
лісництва та лісорозсадників. 
Документи (циркуляри, кошториси, 
списки, листування) про порядок ведення 
лісовпорядкувальних робіт, відкриття 
лісорозсадника в Алтагірській дачі, 
виділення земельних ділянок під 
лісорозсадники, лісосмуги та казенні ліси, 
обмін посадковим матеріалом між 
лісництвами губерній. 
Кошториси прибутків і видатків. 
Поденні довідкові ціни із зазначенням 
вартості робіт, виконаних чоловіками з 
використанням коней і парокінної підводи. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам 
Поіменні списки жителів сіл Покровка, 
Радіонівка, Тамбовка, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 

05 січня  
1898 р. – 
19 січня 
1899 р. 

335  
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195. Документи (рапорти, відомості, 
листування) про площу орендованої землі, 
передавання в оренду казенних земельних 
оброчних статей. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам 
 

серпень  
1898 р. – 
23 листопада  
1899 р. 

8  

196. Фінансовий звіт про виділення коштів на 
утримання лісової команди за                
1897 р. 
Листування про обмін посадковим 
матеріалом між лісництвами губерній. 
Каталоги посадкового матеріалу казенних 
лісорозсадників Таврійської і Катерино-
славської губерній за 1899-1900 рр. 
Кошториси прибутків і видатків. Корінці 
фінансових ордерів на виділення коштів 
лісникам 

30 грудня 
1898 р. – 
24 листопада 
1899 р. 

113  

197. Каталоги посадкового матеріалу казенних 
лісорозсадників Таврійської і Катерино-
славської губерній за 1898-1899 рр. 
 

 3  

198. Відомість про  лісонасадження в лісництві 
за 1897 р. із зазначенням площі насаджень 
за породами дерев і розмірів витрачених 
коштів  
 

 2  

199. Річні звіти про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1899 – 1900 рр. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, стану лісорозсадників та 
лісоматеріалу, кількості реалізованої 
продукції, наявного реманенту тощо. 
Звіти про лісозаготовки та 
лісовпорядкувальні роботи за 1899 р.  
Відомості про відпуск та продаж посад-
кового матеріалу за 1899-1900 рр. із 
зазначенням категорій споживачів, 
вартості, отриманих прибутків.  
Документи (циркуляри, листування) про 
порядок ведення звітної документації, 
обмін посадковим матеріалом між 
лісництвами губерній. 

02 січня  
1899 р. – 
11 липня 
1901 р. 

130  
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Перелік документів, на підставі яких  
здійснювався безоплатний відпуск 
посадкового матеріалу. 
Кошториси прибутків і видатків на 
утримання лісництва 
 

200. Накази Міністерства землеробства і 
державного майна з особового складу 
корпусу лісничих Російської імперії 
 

02 червня – 
26 жовтня 
1898 р. 

91  

201. Циркуляри, правила з лісорозведення, про 
порядок відпуску казенної землі і 
лісоматеріалу та надання пільг, заготівлі, 
продажу та пересилки насіння деревних і 
кустарних порід, оцінки придбаних 
лісових дач, покарання за порушення 
Лісового статуту, визначення строків 
продажу лісоматеріалу та проведення 
іспитів у нижчих лісових школах, надання 
підвищень та грошової винагороди по 
корпусу лісничих, ведення фінансової та 
звітної документації тощо 
 

06 жовтня 
1898 р. – 
28 грудня  
1899 р. 

66  

202. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1898 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Звіти про проведені лісовпорядкувальні та 
лісомеліоративні роботи.  
Відомості про стан лісорозсадників та 
шкіл шовківництва, наявний, відпущений 
та проданий лісоматеріал із зазначенням 
категорій споживачів, вартості, розмірів 
отриманих прибутків. 
Документи (заяви, акти, рапорти, 
листування) про відпуск посадкового 
матеріалу народним училищам та ін. 
споживачам. 
Кошторис на утримання лісництва на       
1900 рік 
 

23 листопада 
1898 р. – 
18 грудня  
1899 р. 

128  
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203. Фінансовий звіт про виділення коштів  на 
утримання лісорозсадників та виконання 
лісовпорядкувальних робіт за 1897 р. 
Документи (акти, об’яви, листування) про 
огляд лісовпорядкувальних та лісомеліора-
тивних робіт, проведення торгів на продаж 
лісу з казенних дач Таврійської та 
Катеринославської губерній, з особового 
складу працівників лісництва 
 

1897 р., 
26 березня – 
22 вересня 
1900 р. 

48  

204. Накази Міністерства землеробства і 
державного майна з особового складу 
корпусу лісничих Російської імперії 
 

30 листопада 
1898 р. – 
26 грудня  
1899 р. 
 

199  

205. Кошториси на утримання лісництва.  
Місячні відомості про виділення коштів на 
утримання штатного персоналу лісництва. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам. 
Відомості нарахування зарплати  
 

05 грудня 
1898 р. – 
11 січня  
1900 р. 

41  

206. Звіт про результати огляду 
лісорозсадників в Джекенлинській та 
Бердянській дачах за 1898 р. із 
зазначенням їх розташування, площі, видів 
лісорозсадників та шкіл, методів 
вирощування та догляду за сіянцями і 
саджанцями, опису садиб лісничого, 
казарм військовозобов’язаних лісової 
команди тощо. 
Документи (запрошення, положення, 
програма) про Всеросійський з’їзд 
садівників у Санкт-Петербурзі в 1899 р. 
Документи (правила, відомості,  
листування, запрошення) про методи 
боротьби зі шкідниками лісу, відновлення 
межових знаків, обмін реманентом та 
посадковим матеріалом між лісництвами 
губерній, ціни на оренду приватних і 
казенних земель, збір коштів на 
відновлення Мцхетського собору в Грузії 
тощо 

24 грудня  
1898 р. – 
13 травня 
1899 р. 

100  

207. Дослідні норми на проведення робіт з 
лісорозведення, розроблені Бердянським 

30 січня 
1899 р. – 

196  
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лісництвом та лісництвами Туркестану із 
зазначенням необхідної кількості 
посадкового матеріалу та робочої сили. 
Звіти про виконання кошторисів на 
проведення лісовпорядкувальних та 
лісомеліоративних робіт за 1899 р. 
Документи (циркуляри, рапорти, 
відомості, акти, листування) про 
проведення лісовпорядкувальних та 
лісомеліоративних робіт, початок 
вирощування тополь у лісорозсадниках, 
заготівлю насіння та обмін посадковим 
матеріалом між лісництвами губерній, 
встановлення цін на посадковий матеріал, 
правила відпуску та ціни на американські 
та європейські лози, виділення коштів 
лісничим та їх помічникам на роз’їзні та 
добові витрати. 
Відомості прибутків і видатків. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам 

09 січня  
1901 р. 

 За 1898 рік див. справи № 156, 158, 163, 165, 174, 178, 181, 182, 
183, 187, 188, 189, 190, 282, 286, 291, 332, 354 

 

 

 1899 рік 
 

 

208. Фінансові звіти про витрати коштів.  
Відомості про будівельні та господарські 
матеріали, придбані лісництвом, із 
зазначенням їх вартості. 
Поденні довідкові ціни із зазначенням 
вартості робіт, виконаних чоловіками з 
використанням коней і парокінної підводи. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

19 квітня 
1899 р.  – 
06 березня 
1900 р. 

154  

209. Фінансово-господарські  плани 
проведення лісовпорядкувальних та 
лісомеліоративних робіт на 1900 р. 
Листування про проведення з’їзду 
лісничих Таврійської та Катеринослав-
ської губерній 
 

20 квітня  –  
04 серпня 
1899 р. 

48  

210. Документи (об’яви, умови, акти, оціночні 
відомості) про проведення торгів і 

01 серпня 
1899 р. – 

23  
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передавання в оренду казенних земельних 
оброчних статей, стан орендованих 
казенних земель, встановлення меж 
ділянок, розмірів оплати оренди, ціни на 
земельні ділянки під оранку, сінокіс та 
пасовища.  
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам 
 

05 червня 
1901 р. 

211. Накази Міністерства землеробства і 
державного майна з особового складу 
корпусу лісничих Російської імперії 
 

12 листопада 
1899 р. – 
23 липня  
1900 р. 

176  

212. Документи (програма, запрошення,  
листування, перелік експонатів) про 
проведення виставки городництва і 
садівництва в Харкові та участь в ній 
Бердянського лісництва. 
Документи (звіти, відомості, акти, об’яви, 
листування) про приналежність 
Бердянських солоних озер до казенних, 
визначення розмірів земського збору з них, 
порівняння врожаю ярових культур у 
німецьких, російських та болгарських 
селах, порядок сівозміни,  обмін 
реманентом та посадковим матеріалом між 
лісництвами губерній,  організацію 
виробництва вина, виділення коштів на 
розширення Обіточенської нижчої 
сільськогосподарської школи, надання 
допомоги населенню  внаслідок неврожаю 
через погодні умови, перевірку нижчих 
чинів запасу армії і флоту,  з особового 
складу працівників лісництва. 
Опис зрошувальних робіт на 
Джекенлинській дачі із зазначенням 
розмірів та устрою озера, греблі, дамби і 
водостоку. 
Відомості прибутків і видатків. Корінці 
фінансових ордерів на виділення коштів 
лісникам 
Запрошення Сивіцького П.М. прочитати 
лекції у Лісовому інституті (Санкт-
Петербург) 
 

11 січня – 
28 грудня 
1900 р. 

186  
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213. Послужні списки менонітів військо-
возобов’язаних лісової команди 
 

18 грудня 
1899 р. – 
01 березня 
1900 р. 

31  

 За 1899 рік див. справи № 156, 158, 163, 178, 181, 182, 183, 185, 
187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 

205, 206, 207, 282, 286, 332, 354 

 

 1900 рік 
 

 

214. Документи (прошенія, присяги, відомість, 
листування) про призначення до 
лісництва, визначення розмірів заробітної 
плати об’їждчикам  
 

01 лютого – 
15 листопада 
1900 р. 

12  

215. Документи (об’яви, умови, акти, рапорти, 
листування, списки орендаторів) про 
передавання в орендне користування 
казенних земельних оброчних статей, 
перелік угідь Алтагірської дачі із зазна-
ченням площ та розмірів орендної плати. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам 
 

29 березня 
1900 р. – 
28 березня 
1902 р. 

50  

216. Документи (циркуляри, відомість, 
листування) про визначення ролі лісництва 
у сільському господарстві,  можливе 
передавання земель лісництва до 
земельного фонду селянських общин, 
забезпечення землею малоземельних та 
безземельних селян, аналіз економічного 
стану селян, землі яких межують з 
лісництвом, випас худоби в казенних 
лісах, надання посадкового матеріалу для 
Лісового інституту. 
Документи (програма, запрошення, 
перелік експонатів, кошторис, листува-
ння) про проведення міжнародних 
сільськогосподарських і промислових 
виставок в Парижі (1900 р.) і Мілані (1906 
р.) та участь в них Бердянського лісництва.  
Документи (звіт, акт ревізії, кошторис, 
листування) про роботу Молочанського 
відділу Імператорського російського 
товариства садівництва  
 

16 серпня – 
09 грудня 
1906 р.  

90  
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217. Метеорологічні спостереження для Санкт-
Петербурзького Метеорологічного бюро 
при дослідному комітеті Міністерства 
землеробства і державного майна по 
Джекенлинській дачі про стан посівів 
ярових та озимих культур із зазначенням 
плану ділянок, погоди на весь 
вегетаційний період росту за 1900 р.   

 38  

218. Кошторис на утримання лісництва на      
1901 р. 
Місячні відомості про виділення коштів на 
утримання штатного персоналу. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам 
 

15 грудня 
1900 р. – 
11 грудня 
1901 р. 

82  

219. Листування про призначення до лісництва, 
надання відпусток, виділення фінансової 
допомоги працівникам на виховання дітей  
 

04 січня – 
10 грудня 
1901 р.  

13  

220. Накази Міністерства землеробства і 
державного майна з особового складу 
корпусу лісничих Російської імперії 
 

05 грудня 
1900 р. – 
19 грудня 
1901 р. 
 

224  

 За 1900 рік див. справи № 156, 163, 178, 185, 193, 199, 202, 203, 
205, 207, 208, 210, 211, 213, 282, 286, 332, 354 

 

 

 1901 рік 
 

 

221. Відомості про Терпіннівську і Тамбовську 
лісові дачі із зазначенням власників, 
основних порід насаджень, Охрімівську 
шелюгу із зазначенням площі під 
виноградниками і фруктовими садами за 
1892 – 1901 рр. 
Документи (рапорти, листування) про 
огляд лісонасаджень лісництва, розподіл 
шелюгової плантації на подвірні ділянки 
 

30 січня – 
20 грудня 
1901 р. 

18  

222. Документи (протокол, рапорти) про 
розслідування крадіжки казенного 
інвентарю з кузні та приватних речей 
військовозобов’язаного коваля  
 

01 травня – 
03 травня 
1901 р. 

6  
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223. Документи (листування, рапорти,  об’яви) 
про проведення торгів і передавання в 
оренду казенних земельних оброчних 
статей, встановлення меж земельних 
ділянок, розмірів оплати оренди 
 

07 серпня 
1901 р. – 
22 квітня 
1902 р. 

43  

224. Накази Міністерства землеробства і 
державного майна з особового складу 
корпусу лісничих Російської імперії 
 

12 грудня 
1901 р. – 
28 жовтня 
1902 р. 
 

180  

225. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1901 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Звіт про витрати коштів на проведені 
лісовпорядкувальні роботи за 1901 р. 
Відомості про розміри земельних площ, 
стан лісорозсадників, відпущений посадко-
вий і лісоматеріал на Алтагірській дачі. 
Список установ та селян, які отримали 
посадковий матеріал шовковиці з 
Алтагірського лісорозсадника.  
Кошториси на проведення лісовпоряд-
кувальних робіт. Відомості прибутків і 
видатків 

24 грудня 
1901 р. – 
03 грудня 
1902 р. 

103  

226. Метеорологічні спостереження для Санкт-
Петербурзького Метеорологічного бюро 
при дослідному комітеті Міністерства 
землеробства і державного майна по 
Джекенлинській дачі про стан посівів 
ярових та озимих культур із зазначенням 
плану ділянок, погоди на весь 
вегетаційний період росту за 1901 рік 
 

 42  

227. Послужні списки менонітів військово-
зобов’язаних лісових команд  

28 лютого 
1901 р. – 
01 січня  
1905 р. 

85  

 За 1901 рік див. справи № 163, 185, 199, 207, 210, 215, 218, 219, 
220, 237, 241, 282, 286, 292, 332, 354 
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 1902 рік  
228. Інвентаризаційна відомість майна 

лісництва станом на  01 січня 1902 р. 
 

 8  

229. Фінансові звіти про витрати коштів. 
Відомості про придбані лісництвом 
будівельні та господарські товари, насіння 
плодових дерев із зазначенням їх вартості. 
Поденні довідкові ціни із зазначенням 
вартості робіт, виконаних чоловіками з 
використанням коней і парокінної підводи. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

15 січня  
1902 р. – 
27 січня  
1903 р. 

201  

230. Висновок лісничого  щодо способів 
посадки лози і осокора на території 
лісництва. 
Протоколи засідань дорадчої комісії 
Бердянського лісництва по облаштуванню 
полезахисних дач (лісосмуг). 
Листування  про облаштування 
полезахисних дач (лісосмуг) сільськими 
громадами 
 

08 січня – 
17 березня 
1902 р. 

17  

231. Місячні відомості про виділення коштів на 
утримання штатного персоналу лісництва. 
Відомості прибутків і видатків. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам 
 

24 грудня 
1902 р. – 
14 липня  
1903 р.  
 

97  

232. Документи (об’яви, умови, рапорти, 
контракт, листування, список орендаторів) 
про проведення торгів і передавання в 
оренду казенних земельних оброчних 
статей, встановлення меж земельних 
ділянок, строків та розмірів оплати оренди.  
Список казенних земельних оброчних 
статей по Бердянській дачі, переданих в 
орендне користування 
 

26 квітня  
1902 р. – 
30 травня 
1903 р. 

27  

233. Документи відомість, листування, 
(рапорти) про проведення лісовирубок, 
методи боротьби з шкідливими комахами 
із зазначенням вартості робіт, строки 
надання звітної документації. 

12 березня – 
16 жовтня 
1902 р. 

40  
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Кошторис на проведення лісовпорядку-
вальних та лісомеліоративних робіт на 
1903 рік 
 

234. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1902 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Фінансовий звіт про витрату коштів 
утримання Бердянського лісництва та 
проведення лісовпорядкувальних та 
лісомеліоративних робіт за 1902 р. 
Відомості про комахи, які пошкодили ліс 
та методи боротьби з ними, відпущений та 
проданий посадковий  і лісоматеріал, стан 
лісорозсадників на Алтагирській дачі. 
Кошториси на утримання Бердянського 
лісництва та проведення лісовпорядку-
вальних та лісомеліоративних робіт на 
1904 р. Відомості прибутків і видатків 
 

жовтень  
1902 р. – 
19 листопада 
1903 р. 

144  

235. Доповідь агронома Мелітопольського 
повітового земства на другому 
Всеросійському з’їзді  діячів 
сільськогосподарської дослідної справи в 
Санкт-Петербурзі (1902 р.)  
Документи (циркуляри, акти, об’яви, 
повістки, запрошення, листування) про 
огляд приватних садів та преміювання за 
розвиток приватного садівництва, історію 
лісорозведення на Джекенлинській дачі, 
виділення фінансової допомоги військам, 
які воюють з Японією, будівництво 
санаторію  в Ялтинському повіті 
Таврійської губернії для чинів лісового 
відомства, відрядження до лісництва. 
Кошторис на проведення лісовпорядку-
вальних робіт у захисних смугах 
Джекенлинської дачі на 1904 р. 
Відомості прибутків і видатків 
 

1902 р., 
03 січня  
1904 р. – 
21 січня  
1905 р. 

81  
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236. Накази Міністерства землеробства і 
державного майна з особового складу 
корпусу лісничих Російської імперії 
 

17 грудня 
1902 р. – 
26 жовтня 
1903 р. 
 

204  

237. Звіти про утримання Бердянської лісової 
команди за 1901 р. 
Документи (рапорти, листування, 
відпускні білети) про відрядження 
представників Кримського філоксерного 
комітету до лісництва, медичний огляд 
новобранців, надання відпусток. 
Інвентаризаційні відомості майна, 
відомості прибутків і видатків 
Списки, послужні списки, білети менонітів 
військовозобов’язаних лісових команд та 
звільнених в запас 
 

31 грудня  
1901 р. – 
01 січня  
1903 р. 

206  

238. Місячні відомості про виділення коштів на 
утримання штатного персоналу лісництва. 
Відомості прибутків і видатків. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам 
 

17 січня  
1903 р. – 
13 лютого 
1904 р. 

65  

239. Звіти про утримання Бердянської лісової 
команди за 1902 р. 
Документи (рапорти, акт, роз’яснення, 
листування, відпускні білети) про надання 
земельних ділянок лісовим командам, 
встановлення строку служби, медичний 
огляд новобранців, відрядження 
працівників. 
Послужні списки, списки новобранців та 
військовозобов’язаних менонітів лісової 
команди, яким надані пільги на навчання, 
звільнених в запас 
 

31 грудня 
1902 р. – 
10 лютого 
1904 р. 

222  

 За 1902 рік див. справи № 185, 215, 223, 224, 225, 227, 286, 
241,282,  286, 292, 332, 354 

 

 1903 рік 
 

 

240. Документи (рапорти, телеграми,  
листування) про надання відпусток 
військовозобов’язаним та працівникам. 
Відомості прибутків і видатків. 

11 – 13 січня  
1903 р. 

12  
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Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам 
 

241. Документи (правила, відомість, 
листування) про порядок заготівлі і 
пересилки насіння деревних та кущових 
порід, кількість заготовленого насіння в 
Олешківському лісництві за 1901-1903 рр., 
порушення правил лісовирубок та випасу 
худоби  
 

09 січня  
1903 р. – 
20 травня 
1904 р. 

23  

242. Резолюції Всеросійського з’їзду лісничих 
у Санкт-Петербурзі (1903 р.) про зміну 
методів лісорозведення, порядок заготівлі 
насіння деревних порід, підготовку лісової 
охорони, ведення документації тощо. 
Циркуляри про порядок призначення 
молодших таксаторів, надання пільг на 
продаж лісоматеріалу, покарання за 
порушення збереженості лісу, методи 
поновлення меж казенних дач, розвиток 
бджільництва, ведення та строки 
представлення звітної документації, 
стягнення гербового збору за документи 
лісового відомства  тощо. 
Роз’яснення до Правил оцінки земельних і 
лісових ділянок та оброчних статей 
 

27 січня – 
18 грудня 
1903 р.  

62  

243. Фінансові звіти про витрату коштів. 
Відомості про придбані лісництвом 
будівельні та господарські матеріали із 
зазначенням їх вартості. 
Поденні довідкові ціни із зазначенням 
вартості робіт, виконаних чоловіками з 
використанням коней і парокінної підводи. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

06 березня – 
27 листопада 
1903 р. 

150  

244. Аналіз фінансового звіту лісництва за 
1896р. Таврійською контрольною палатою. 
Документи (акти, листування) про огляд 
порід заготовлених лісоматеріалів та ціни 
на них, відпуск посадкового матеріалу. 
Відомості про кількість і стан фруктових 
садів, поіменні списки селян та сільських 

1896 р., 
30 жовтня 
1904 р. – 
06 серпня 
1907 р. 

137  
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общин сіл Катеринославської і Таврійської 
губерній, власників фруктових садів із 
зазначенням порід дерев та їх кількості  
 

245. Документи (протокол, запрошення, 
листування) про проведення з’їзду 
лісничих Таврійської та Катеринославської 
губерній. 
Кошторис на проведення лісовпорядку-
вальних та лісомеліоративних робіт на 
1904 рік 
 

18 червня – 
08 жовтня 
1903 р.  

35  

246. Циркуляри про правила складання 
відомостей та карт з обліку лісу,   
проведення лісовирубок, складання 
протоколів та встановлення покарання за 
самовільну вирубку лісу, здавання в 
оренду вирубних лісосік, ведення 
будівництва у полезахисних лісах і дачах 
(лісосмугах), визначення організацій, 
установ та фізичних осіб, яким надаються 
пільги для безоплатного відпуску 
лісоматеріалів, надання пільг на продаж 
лісоматеріалів, порядок проведення 
теоретичних і практичних занять у нижчих 
лісових школах, строки навчання та 
проведення іспитів, критерії відбору учнів 
для заміщення викладачів, розширення 
повноважень місцевих управлінь 
державним майном з питань звільнення в 
запас та надання відпусток 
військовозобов’язаним тощо 
 

14 червня 
1903 р. – 
13 грудня 
1904 р. 

35  

247. Листування про усунення непорозуміння 
щодо призначення об’їждчика 
 

червень – 
11 серпня 
1903 р.  

5  

248. Накази Міністерства землеробства і 
державного майна з особового складу 
корпусу лісничих Російської імперії 
 

03 грудня 
1903 р. – 
21 грудня 
1904 р. 

81  

249. Метеорологічні спостереження для Санкт-
Петербурзького Метеорологічного бюро 
при дослідному комітеті Міністерства 
землеробства і державного майна по 
Джекенлинській дачі про стан посівів 

 27  
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ярових та озимих культур із зазначенням 
плану ділянок, погоди на весь 
вегетаційний період росту за 1903 рік 
 

250. Кошторис на проведення лісовпорядку-
вальних та лісомеліоративних робіт на 
1904 рік 
Документи (відомості, листування) про 
виявлення лісу, пошкодженого комахами, 
методи боротьби з ними і їх вартість 
 

21 липня- 
15 вересня  
1903 р. 

19  

251. Фінансові звіти про виділення коштів на 
утримання лісової команди. 
Документи (закон, листування, рапорти, 
свідоцтва, відпускні білети) про внесення 
змін до статуту про порядок відбування 
військової повинності і проходження 
військової служби громадянами єванге-
лістсько-лютеранського та іудаїстського 
віросповідання, проведення медичного 
огляду військовозобов’язаних, звільнення 
в запас, надання відпусток, відрядження до 
Кримського філоксерного комітету та 
інших лісових команд. 
Метеорологічні спостереження для Санкт-
Петербурзького Метеорологічного бюро 
при дослідному комітеті Міністерства 
землеробства і державного майна по 
Джекенлинській дачі про стан посівів 
ярових та озимих культур із зазначенням 
плану ділянок, погоди на весь 
вегетаційний період росту за 1904 р. 
Відомості видатків. 
Послужний список, списки, білети 
новобранців менонітів, військовозобо-
в’язаних лісової команди, яким надано 
пільги на освіту, звільнених в запас 
 

22 грудня 
1903 р. – 
27 квітня  
1905 р. 

114  

 За 1903 рік див. справи № 185, 227, 229, 231, 232, 234, 236, 237, 
238, 239, 275, 282, 286, 292, 332 

 

 

 1904 рік 
 

 

252. Акт огляду проведених лісовпорядку-
вальних робіт. 

12 січня  
1904 р. –  

98  
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Відомості про придбані лісництвом 
будівельні та господарські матеріали із 
зазначенням їх вартості. 
Фінансові звіти про витрати коштів. 
Поденні довідкові ціни із зазначенням 
вартості робіт, виконаних чоловіками з 
використанням коней і парокінної підводи. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

29 березня 
1905 р. 

253. Відомості про земельні наділи, відведені 
для чинів лісництва. 
Листування про призначення садівника  до 
лісництва та виділення йому земельної 
ділянки. 
Відомості прибутків і видатків. Корінці 
фінансових ордерів на виділення коштів 
лісникам 
Відомості нарахування зарплати штатному 
персоналу лісництва. 
 

17 січня –  
12 грудня  
1904 р. 

57  

254. Документи (відомість, листування, рапорт, 
акт дізнання) про огляд байрачних ділянок 
лісу, виявлення лісу, пошкодженого 
комахами, методи боротьби з ними і їх 
вартість, розгляд скарги селянина на дії 
лісової охорони 
  

30 січня 
1904 р. – 
20 вересня 
1905р. 

39  

255. Послужні списки менонітів, військово-
зобов’язаних лісових команд призивів 
1899 та 1904 років 
 

  40  

256. Документи (протокол, запрошення, 
листування) про проведення з’їзду 
лісничих Таврійської та Катеринослав-
ської губерній. 
Кошторис на проведення лісовпорядку-
вальних та лісомеліоративних робіт на 
1905 рік.  
Відомості  про хід заготівлі лісоматеріалу 

09 березня – 
01 жовтня 
1904 р. 

41  

257. Листування про підвищення заробітної 
плати помічникам лісничого, надання 
відпусток.  
Список дітей старшого лісничого 
 

10 квітня  
1904 р. 

6  
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258. Документи (заява, свідоцтво, прошеніє, 
листування) про відкриття відділення  
Молочанського відділу Імператорського 
російського товариства садівництва у 
Гальбштадтській волості.  
Листування про відпуск та продаж 
посадкового та лісоматеріалу установам та 
навчальним закладам. 
Поіменні списки жителів сіл Ганнівка, 
Куркулак, Мала Токмачка, Мануйлівка,  
Марієнка,  власників фруктових садів із 
зазначенням порід дерев. 
Каталог посадкового матеріалу казенних 
лісорозсадників Таврійської та 
Катеринославської губерній і казенного 
маєтку «Салгирка» Таврійської губернії 

02 жовтня 
1904 р. – 
04 квітня  
1905 р. 

163  

259. Накази Головного управління 
землеустрою і землеробства з особового 
складу корпусу лісничих Російської 
імперії 
 

17 листопада 
1904 р. – 
25 грудня 
1905 р. 

132  

260. Документи (акт, листування, рапорти, 
списки, відпускні білети) про буріння 
артезіанських свердловин, встановлення 
розмірів оплати за оренду казенних 
земель, медичний огляд військовозобо-
в’язаних лісової команди, звільнення зі 
служби в запас та за сімейними 
обставинами,  відрядження до Кримського 
філоксерного комітету. 
Звіти про витрати коштів на утримання 
Бердянської лісової команди. 
Список зброї і вогнепальних припасів на 
Джекенлинській дачі 
 

30 грудня 
1904 р. – 
09 лютого 
1906 р. 

169  

261. Проект статуту ощадної та 
взаємодопомоги каси для земських 
службовців Таврійської губернії. 
Документи (програма, положення, 
запрошення) про проведення з’їзду 
садоводів Таврійської губернії у 
Сімферополі (1905 р.) та участь у ньому 
Бердянського лісництва. 
Документи (листування, рапорти, 
запрошення, об’яви, прошенія) про 

10 січня  
1905 р. – 
05 лютого 
1906 р. 

83  
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розміри оплати оренди казенних земель 
Алтагирської дачі, відкриття відділення 
Молочанського відділу імператорського 
російського товариства садівництва у 
Гальбштадтській волості, стан та надання 
премій за приватне лісорозведення та 
садівництво, проведення виставки коней в 
с. Андріївка, поставку коней для військ із 
зазначенням ціни на них, роботу комісії  з 
огляду стану природних джерел у селах 
Андріївка, В’ячеславка, Радивонівка, 
Юр’ївка, з особового складу лісництва 
 

262. Документи (циркуляр, список, листування) 
про стягнення пенсійних внесків із 
заробітної плати працівників лісового 
відомства, підвищення заробітної плати 
помічникам лісничого.  
Місячні відомості про витрати коштів на 
утримання штатного персоналу лісництва. 
Відомості прибутків і видатків. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам 
 

14 грудня 
1904 р. – 
31 січня  
1906 р. 

127  

263. Метеорологічні спостереження для Санкт-
Петербурзького Метеорологічного бюро 
при дослідному комітеті Міністерства 
землеробства і державного майна по 
Джекенлинській дачі про стан посівів 
ярових та озимих культур із зазначенням 
плану ділянок, погоди на весь вегета-
ційний період росту за 1904-1905 роки 
 

 19  

 За 1904 рік див. справи № 227, 235, 238, 239, 241, 244, 246, 248, 
251, 275, 282, 286, 292, 296, 298, 332 

 

 

 1905 рік 
 

 

264. Документи (циркуляр, протоколи, умови, 
торгові листи, листування, відомість, 
апеляційна скарга, повістка) про 
призначення покарань та накладання 
штрафів за порушення Лісового статуту, 
строки їх оплати, продаж на торгах 
секвестрованого лісоматеріалу 

16 квітня – 
26 жовтня  
1905 р. 

54  
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265. Лист Лісового департаменту про відмову у 
користуванні земельним наділом 
садівнику, який не відноситься до лісової 
охорони 
 

29 січня 
1905 р. 

2  

266. Правила відпуску лісоматеріалів сільським 
початковим училищам та продажу їх 
селянам без проведення торгів. 
Циркуляри про порядок проведення 
лісонасаджень і лісовирубок дубів, 
надання дозволу нижчим чинам запасу на 
випас худоби, збір трав та лісових плодів в 
казенних дачах, встановлення обмежень 
селянам в користуванні лісом, стягнення 
пенсійних внесків та їх розмір, накладання 
фінансових стягнень за порушення 
договірних умов продажу лісоматеріалів, 
строки оплати гербового збору, внесення 
змін у правила роботи нижчих лісових 
шкіл та проведення іспитів, порядок 
прийняття на службу випускників нижчих 
лісових шкіл, заповнення послужних 
списків працівників. 
Відомість про склад сімей лісничого та 
його помічників  
 

05 березня – 
25 грудня  
1905 р. 

46  

267. Документи (протокол, листування) про 
проведення з’їзду лісничих Таврійської та 
Катеринославської губерній у Мелітополі 
(1905 р.) та участь у ньому Бердянського 
лісництва. 
План  заготівлі насіння деревних порід по 
Алтагирській дачі на 1906 р. 
Кошториси на проведення лісовпоряд-
кувальних та лісомеліоративних робіт на 
1906 р. 
 

12 серпня – 
30 листопада 
1905 р. 

60  

268. Фінансовий звіт про виконання кошторису 
на утримання лісової команди за 1905 р. 
Текст присяги військовозобов’язаних  
менонітів.  
Відомість про кількість військово-
зобов’язаних менонітів, які служили в 
лісництві у 1902-1905 рр. із зазначенням 
коштів, виплачених за виконані роботи та 

07 жовтня 
1905 р. – 
05 лютого 
1907 р. 

246  
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на лікування, надані земельні наділи та 
лісоматеріал. 
Документи (листування, акти, свідоцтва, 
прошенія, відпускні білети) про проведе-
ння медичного огляду, надання пільг на 
освіту і звільнення в запас військового-
бов’язаних, переведення до лісництва, 
відрядження до Кримського філоксерного 
комітету. 
Списки, білети, послужні списки 
звільнених в запас військовозобов’язаних 
менонітів, новобранців та призовників 
Бердянської, Азовської, Рацинської 
лісових команд 
 

269. Кошториси, місячні відомості про 
виділення коштів на утримання лісництва і  
штатного персоналу, розмірів прибутків та 
утриманого із заробітної плати податку. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам  
 

29 грудня 
1905 р. – 
25 грудня 
1906 р. 

94  

270. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1893 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Фінансові звіти про виконання кошторису 
на проведені лісовпорядкувальні роботи за 
1905 р. 
Відомості про роботу садівника  
Бердянської дачі, відпущений посадковий 
матеріал за 1905 р. 
Кошторис на утримання лісництва на     
1909 р. Відомості прибутків і видатків. 
Список селян, яким надано пільги на  
лісовирубки та відпуск лісоматеріалів 
 
 

1893 р., 
09 грудня 
1905 р. – 
02 листопада 
1906 р. 

118  

 За 1905 рік див. справи № 227, 235, 244, 251, 252, 254, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 275, 282, 286, 291, 292, 296, 298, 332 
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 1906 рік 
 

 

271. Фінансові звіти про витрату коштів. 
Відомості про придбані лісництвом 
будівельні та господарські матеріали із 
зазначенням їх вартості. 
Поденні довідкові ціни із зазначенням 
вартості робіт, виконаних чоловіками з 
використанням коней і парокінної підводи. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

04 січня – 
24 грудня 
1906 р.  

119  

272. Документи (акти, листування) про 
виявлення незаконних лісовирубок, 
надання вчителю Городищенського 
сільського училища ділянки землі під 
розведення саду, розгляд скарги селянина 
на дії лісової охорони 
  

15 лютого 
1906 р. – 
06 червня 
1907 р. 

17  

273. Протоколи з’їзду лісничих Таврійської та 
Катеринославської губерній (1906 р.). 
Кошториси на проведення лісовпоряд-
кувальних та лісомеліоративних робіт на 
1907 р. 
Плани проведення лісовирубок та 
заготівлю насіння на 1907 р. 
Листування про придбання труб для 
підведення води в школу садівництва 
 

10 березня – 
15 жовтня 
1906 р.  

60  

274. Документи (листування, звернення, 
рапорти) про придбання обладнання для 
сільськогосподарської метеорологічної 
станції у Джекенлинській дачі, 
будівництво термометричної будки, 
призначення до лісництва геліографа, 
визначення розмірів заробітної плати 
метеорологу. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам 
 

02 червня 
1906 р. – 
15 листопада 
1915 р. 

88  

275. Витяг з наказу та роз’яснення міністра 
внутрішніх справ про скорочення строку 
служби в сухопутних військах і на флоті. 
Текст присяги військовозобов’язаних  
менонітів.  

03 січня –  
22 грудня 
1907 р. 

396  
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Звіти про виділення коштів на утримання 
лісової команди за 1906 р. 
Документи (листування, свідоцтва, 
рапорти, прошенія, відпускні білети) про 
порядок надання відпусток 
військовозобов’язаним лісової команди 
для відбування на приватні заробітки та 
необхідність створення артільних кас з 
відсотком від зароблених коштів для тих, 
хто не має права покидати команду, 
призначення до лісництва вихідців із 
Волинської губернії, медичний огляд 
військовозобов’язаних лісової команди, 
надання відпусток, звільнення від служби 
за станом здоров’я. 
Списки, білети новобранців Азовського, 
Бердянського, Велико-Анадольського, 
Володимирівського, Рацинського лісництв 
призиву 1903-1906 рр., звільнених в запас 
у 1906, 1908 рр. 
 

276. Акт про результати огляду старшим 
ревізором Карайдубської казенної дачі.  
Відомість про посадки осокори і шелюги у 
лісництві за 1908-1912 рр. 
Об’ява на проведення торгів з продажу 
лісу з казенних дач Катеринославської 
губернії 
 

04 грудня 
1906 р. –  
24 грудня 
1907 р. 

24  

277. Метеорологічні спостереження для Санкт-
Петербурзького Метеорологічного бюро 
при дослідному комітеті Головного 
управління землеустрою і землеробства по 
Джекенлинській дачі про стан посівів 
ярових та озимих культур із зазначенням 
плану ділянок, погоди на весь 
вегетаційний період росту за 1906 рік 
 

 8  

278. Звіт про виконання кошторису за             
1906 р. Місячні звіти про витрату коштів.  
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

1906 р.,  
04 січня –  
31 грудня 
1907 р. 

99  

 За 1906 рік див. справи № 172, 216, 244, 260, 261, 262, 268, 269, 
270, 282, 283, 286, 291, 292, 296, 298, 332 
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 1907 рік 
 

 

279. Документи (протоколи, накази, постанови, 
такса, листування) про виявлення та 
стягнення штрафів за порушення Лісового 
статуту 
 

08 березня 
1907 р. – 
10 січня  
1909 р. 

81  

280. Накази Головного управління земле-
устрою і землеробства з особового складу 
корпусу лісничих Російської імперії 
 

10 січня – 
03 листопада 
1907 р. 

162  

281. Кошториси на утримання штатного 
персоналу лісництва на 1907-1908 рр. 
Фінансовий звіт про витрату коштів за час 
відрядження старшого лісничого в 
Самарську і Оренбурзьку губернії. 
Документи (листування, рапорти, 
прошеніє) про призначення до лісництва 
на посаду об’їждчика. 
Відомості нарахування заробітної плати 
працівникам лісництва із зазначенням 
розмірів утримань та стягнених внесків з 
класних чинів лісництва на виховання 
дітей корпусу лісничих.  
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам.  
Поіменний список працівників лісової 
охорони 
 

11 січня –  
19 грудня 
1907 р. 

132  

282. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1911 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Фінансові звіти про виконання кошторисів 
за 1911-1912 рр.  
Аналіз фінансового звіту за 1909 р. 
Таврійською контрольною палатою. 
Відомості про стан плодорозсадника із 
зазначенням порід дерев і їх сортів,  
кількість посадкового матеріалу, проведені 
лісовпорядкувальні роботи та заходи щодо 
знищення шкідливих комах за 1898-1911 

1909 р., 
1911 р., 
12 січня –  
13 грудня 
1912 р. 
 

320  
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рр., стан лісорозсадників, заготовлений, 
відпущений та проданий посадковий і 
лісоматеріал за 1911 р.  
Відомості прибутків і видатків  
 

283. Правила виділення селянам земельних 
наділів з казенних лісових дач. 
Протоколи з’їзду лісничих Таврійської та 
Катеринославської губерній. 
Відомості про заготівлю та кількість  
проданого лісоматеріалу та деревного 
насіння за 1906 р. 
Листування про передавання ділянок лісу 
казенних дач до земельного фонду 
сільських товариств для подальшого їх 
розподілу між мало- і безземельними 
селянами. 
Кошториси на проведення лісовпоряд-
кувальних та лісомеліоративних робіт, 
утримання лісорозсадника 
 

31 січня  
1907 р. – 
11 лютого 
1908 р. 

128  

284. Послужні списки менонітів військовозобо-
в’язаних лісових команд призиву 1908 р. 
 

 54  

285. Журнали обліку лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт, виконаних 
військовозобов’язаними лісової команди, 
найманими робітниками та з використан-
ням коней із зазначенням їх вартості. 
Поіменні списки менонітів, які проходили 
військову службу у лісництві 
 

01 січня  
1907 р. – 
31 жовтня 
1909 р. 

87  

286. Правила, циркуляри про надання пільг 
переселенцям, селянам та сільським 
початковим училищам на придбання 
казенного лісу і земельних ділянок, 
визначення осіб, які мають право на 
безоплатний лісоматеріал, порядок 
затвердження планів на лісовпорядку-
вальні роботи, ведення звітної 
документації, строки проведення іспитів у 
нижчих лісових школах, порядок 
зарахування на службу випускників 
лісових шкіл. 
Фінансовий звіт про витрату коштів 

14 січня  
1898 р. – 
09 грудня 
1907 р. 

35  
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287. Журнали обліку виконаних робіт 
військовозобов’язаними лісової команди 
за 1907 р. 
 

 104  

288. Документи (протоколи, постанови, 
листування, списки, повістки) про 
виявлення та стягнення штрафів за 
порушення Лісового статуту 
 

04 січня  
1910 р. – 
січень  
1911 р. 

78  

 За 1907 рік див. справи № 172, 244, 268, 272, 274, 275, 276, 278, 
291, 292, 296, 297, 298, 308, 332 

 

 1908 рік 
 

 

289. Звіт старшого лісничого Бердянського 
лісництва про результати огляду 
Катеринославського лісництва. 
Документи (циркуляр, акти, відомості, 
листування) про продаж Богуславської 
дачі Новомосковського лісництва із 
зазначенням її розташування, стану, 
наявних спорудах, казармах, зданих в 
орендне користування оброчних статей, 
фінансового стану тощо. 
Відомості прибутків та видатків 
Верхньодніпровського, Катеринослав-
ського та Новомосковського лісництв 
 

29 січня  
1908 р. – 
01 червня 
1910 р. 

79  

290. Накази Головного управління земле-
устрою і землеробства з особового складу 
корпусу лісничих Російської імперії. 
Листування про відрядження працівників 
до Прибалтійського управління 
державного майна, надання роз’їзних, 
призначення до лісництва помічників 
лісничого та лісових кондукторів, надання 
відпустки. 
Місячні відомості про виділення коштів на 
утримання штатного персоналу лісництва. 
Відомості прибутків і видатків. Корінці 
фінансових ордерів на виділення коштів 
лісникам. 
Списки помічників лісничого 
 

07 січня – 
19 грудня 
1908 р. 

196  

 За 1908 рік див. справи № 172, 274, 275, 276, 279, 281, 282,283, 
284, 285, 291, 292, 296, 297, 298, 308, 332 
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 1909 рік 
 

 

291. Статут благодійного товариства відомства 
Головного управління землеустрою та 
землеробства. 
Фінансові звіти про витрату коштів за 1910 
– 1911 рр. 
Документи (рапорти, акти дізнання, 
листування) про проведення ревізії в 
лісових дачах, визначення дерев для 
продажу у Верхньодніпровському та 
Катеринославському лісництвах, огляд 
лісорозсадника на Грушеватській дачі, 
вирішення проблеми з отримання 
заробітної плати об’їждчиком. 
Звіт про виконання Олешківським 
лісництвом кошторису на проведення 
лісовпорядкувальних та лісомеліора-
тивних робіт за 1908 р. 
Відомості прибутків та видатків. 
Списки покупців оброчних статей на 
лісовирубки в Верхньодніпровському 
лісництві за 1905-1909 рр. 
 

1898 р., 
26 листопада 
1909 р. – 
10 грудня 
1911 р. 

90  

292. Протоколи з’їзду лісничих Таврійської та 
Катеринославської губерній. 
Документи (циркуляр, звіти, акти, умови, 
листування) про порядок і строки 
зарахування коштів на казначейські 
рахунки, продаж  лісоматеріалів з 
казенних дач Катеринославського 
лісництва, результати ревізії Верхньо-
дніпровського, Катеринославського та 
Новомосковського лісництв старшим 
лісничим Бердянського лісництва. 
Відомості про кількість сільськогоспо-
дарських та лісових оброчних статей та 
відпущеного посадкового та лісоматеріалу 
у Верхньодніпровському лісництві за 
1901-1911 рр.  
Плани-креслення Григорівської та 
Комісарівської ділянок Верхньодні-
провського лісництва. 
Відомості прибутків та видатків 
 

22 червня 
1911 р. – 
05 червня 
1912 р. 

94  
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293. Документи (листування, акти, прошеніє, 
вирок, список) про стан і сприяння 
розвитку приватного садівництва та 
лісорозведення, перетворення шелюгових і 
тополевих плантацій в інший вид угідь, 
заборону випасу худоби в шелюгових 
плантаціях 
 

24 січня  
1912 р. – 
13 лютого 
1914 р. 

52  

 За 1909 рік див. справи № 172, 270, 274, 276, 279, 282, 285, 289, 
294, 296, 297, 298, 300, 301, 308, 332 

 

 

 1910 рік 
 

 

294. Річний звіт про діяльність Молочанського 
відділу імператорського російського 
товариства садівництва за 1909 р. 
Документи (правила, програма, заява, 
запрошення, листування, перелік 
експонатів) про проведення 
Катеринославської, Одеської та Санкт-
Петербурзької обласних сільськогоспо-
дарських,  промислово-художніх і 
кустарних виставок в 1910 р. та участь у 
них Бердянського лісництва. 
Довідник про правила служби в державних 
і громадських установах. 
Документи (умови, агітаційні листівки, 
листування) про необхідність посівів 
багаторічної трави, методи посіву і 
догляду за станом озимих та ярових 
культур, передавання в орендне 
користування казенних дач для полювання 
і рибальства, надання Токмак-Могилі 
статусу заказника, збір коштів для 
комітету допомоги інвалідам війни ім. 
генерал-ад’ютанта Скобелєва М.Д., на 
відкриття виноробної станції російських 
виноградарів та виноробів в Одесі, 
пам’ятника Суворову у   м. Боровичі 
Новгородської губернії 
 

1909 р., 
12 червня – 
19 грудня 
1910 р. 

145  

295. Накази Головного управління земле-
устрою і землеробства з особового складу 
корпусу лісничих Російської імперії. 
Документи (циркуляр, листування, 

31 грудня 
1910 р. – 
15 грудня 
1911 р. 

221  
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рапорти, прошеніє) про встановлення 
розмірів заробітної плати лісової охорони, 
призначення до лісництва, надання 
відпустки, підвищення заробітної плати 
помічникам лісничого. 
Місячні відомості про виділення коштів на 
утримання штатного персоналу лісництва. 
Відомості прибутків і видатків. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам 
 

296. Річний звіт про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1909 р. із 
зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Річні звіти про кількість насіння і 
посадкового матеріалу, відпущеного під 
приватне лісорозведення за 1909-1910 рр. 
із зазначенням порід, площ гряд і 
плантацій тощо. 
Фінансові звіти про витрату коштів. 
Документи (циркуляри, договори, рапорти, 
відомості) про стан сільськогосподарських 
угідь та лісорозсадників, заготовлений і 
відпущений посадковий і лісоматеріал з 
лісорозсадників і школи садівництва, 
кількість посадкового матеріалу та 
саджанців в школі садівництва,  
передавання казенних лісів жителям села 
Тамбовка під проведення 
лісовпорядкувальних робіт, порядок і 
строки надання звітної документації.  
Кошториси на утримання лісництва, 
проведення лісовпорядкувальних та 
лісомеліоративних робіт. 
Розрахунки вартості оренди казенних 
оброчних ділянок за 1904-1909 рр. 
Відомості прибутків та видатків  
 

15 січня  
1909 р. – 
05 січня  
1911 р. 

265  

297. Звіт про стан і роботу плодового 
лісорозсадника на Джекенлинській дачі за 
1909 р. 

01 січня 
1909 р. – 
03 грудня  

195  
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Документи (запрошення, листування) про 
проведення Всеросійської виставки-
ярмарку в Санкт-Петербурзі (1910 р.) та 
участь у ній Бердянського лісництва. 
Документи (об’яви, рапорти, акти, 
протоколи, відомості, листування, 
прошенія, свідоцтва) про проведення 
торгів з продажу холерного бараку, 
відпуск і обмін посадковим матеріалом та 
реманентом між лісництвами губерній, 
проведення лісовпорядкувальних робіт, 
порушеннях Лісового статуту, методи 
боротьби зі шкідниками лісу, медичний 
огляд працівників, надання відпусток. 
Кошториси на утримання лісорозсадника 
та школи садівництва. 
Відомості прибутків та видатків. 
Списки новобранців менонітів призивів 
1907-1908 рр. 
 

1910 р. 

298. Документи (рапорти, акти, постанова, 
об’яви, умови, листування) про огляд 
артезіанської свердловини та казенних 
сільськогосподарських ділянок, 
проведення торгів і передавання в оренду 
казенних земельних оброчних статей, 
встановлення меж ділянок, розмірів і 
строків оплати оренди, накладання 
штрафів за затримку виплати орендної 
плати, встановлення цін на земельні 
ділянки під випас худоби. 
Плани-проекти сільськогосподарських 
ділянок і захисних лісосмуг. 
Списки орендаторів та боржників за 1904 - 
1910 рр. із зазначенням розмірів виплат і 
пені 
 

1910 р., 
10 січня  
1913 р. – 
03 травня 
1916 р. 

115  

299. Циркуляри про створення лісосплавних  і 
лісовозних шляхів для забезпечення 
надходження лісоматеріалів до ринків 
збуту, порядок ведення і строки надання 
звітної документації. 
Протоколи з’їзду лісничих Таврійської та 
Катеринославської губерній.  
Плани проведення лісовпорядкувальних, 

10 березня – 
04 грудня 
1910 р. 

133  
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лісомеліоративних робіт, ремонту доріг і 
дорожніх споруд на 1911-1915 рр.  
Фінансовий план лісництва, кошторис на 
проведення лісовпорядкувальних та 
лісомеліоративних робіт на 1911 р. 
Акти про результати огляду моста, 
кварталів казенних дач. 
Каталог посадкового матеріалу для 
відпуску приватним особам і закладам з 
казенних лісорозсадників Таврійської та 
Катеринославської губерній і казенного 
маєтку «Салгирка» Таврійської губернії 
 

300. Накази Головного управління земле-
устрою і землеробства з особового складу 
корпусу лісничих Російської імперії. 
Документи (листування, прошенія) про 
призначення до лісництва, надання 
відпусток.  
Відомості прибутків і видатків. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам. 
Місячні відомості виплати зарплати 
штатному персоналу лісництва 

30 січня  
1909 р. – 
20 січня  
1911 р. 

162  

301. Фінансові звіти про утримання лісової 
команди за 1909 р. 
Документи (свідоцтва, листування, 
рапорти, прошеніє, відпускні білети) про 
медичний огляд військовозобов’язаних 
лісової команди, заходи щодо 
попередження епідемій холери серед 
членів лісових команд, надання відпустки, 
звільнення від служби за станом здоров’я. 
Послужні списки менонітів, військово-
зобов’язаних лісової команди, списки 
новобранців менонітів, відряджених до 
Кримського філоксерного загону, 
звільнених в запас  
 

31 грудня 
1909 р. – 
30 січня  
1911 р. 

278  

 За 1910 рік див. справи № 172, 274, 276, 282, 288, 289, 291, 292, 
302, 303, 306, 308, 332 

 

 1911 рік 
 

 

302. Річні звіти про роботу Бердянського 
степового лісництва за 1910-1911 рр. із 

1910 р., 
17 січня  

350  
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зазначенням штатів, розмірів прибутків і 
видатків, лісових площ, проведених 
лісовпорядкувальних і лісомеліоративних 
робіт, кількості реалізованої продукції, 
наявного реманенту тощо. 
Фінансові звіти про витрату коштів, 
виконання кошторису за 1910 р. 
Аналіз фінансового звіту лісництва за  
1910р. Таврійською контрольною палатою. 
Документи (циркуляри, відомості, 
рапорти, списки) про стан та роботу 
плодових розсадників, школи садівництва 
при лісництві, вербових та тополевих 
плантацій, відпущений посадковий 
матеріал, заготівлю лісоматеріалу, 
виявлення лісу, пошкодженого комахами, 
методи боротьби з ними і їх вартість, 
утримання внесків на виховання дітей 
чинів корпусу лісничих, порядок і строки 
надання звітної документації. 
Експлікація до планів лісорозсадника і 
школи садівництва у Джекенлинській дачі 
за 1910 р. 
Кошториси на утримання лісництва.    
Відомості прибутків і видатків. 
Журнал обліку лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт, виконаних 
військовозобов’язаними лісової команди  
 

1911 р. – 
12 лютого 
1913 р. 

303. Фінансові звіти про витрату коштів. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

19 лютого 
1910 р. – 
04 лютого 
1911 р. 

408  

304. Документи (рапорти, протоколи, 
постанови, відомості, листування) про 
виявлення та стягнення штрафів за 
порушення Лісового статуту, відпуск 
лісоматеріалу 

08 березня 
1911 р. –  
25 квітня  
1912 р. 

38  

305. Фінансові звіти про витрати коштів. 
Відомості про придбані лісництвом 
будівельні, господарські матеріали та 
посадковий матеріал із зазначенням їх 
вартості. 
Поіменні списки жителів сіл, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 

28 березня 
1911 р. – 
19 січня  
1912 р. 

364  
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306. Річні звіти про передавання в орендне 
користування казенних земельних 
оброчних статей за 1910-1911 рр. 
Документи (план, відомості, акти, рапорти, 
торгові листи, умови, листування, об’яви, 
списки) про проведення торгів, огляд і 
передавання в оренду казенних земельних 
оброчних статей, встановлення меж 
ділянок, розмірів і строків оплати оренди. 
Корінці фінансових ордерів на виплату 
орендної плати 
 

1910 р., 
29 квітня – 
11 липня  
1911 р. 

183  

307. Правила виділення коштів на виховання 
дітей чинів відомства Головного 
управління землеустрою та землеробства. 
Накази Головного управління 
землеустрою та землеробства з особового 
складу корпусу лісничих Російської 
імперії. 
Документи (рапорти, листування, атестати, 
заява, список) про збір коштів для 
Комітету допомоги слов’янам, які воюють 
на Балканах, надання відпусток, 
призначення до лісництва на посаду 
об’їждчика. 
Кошторис на утримання лісництва на  
1912 р. Відомості прибутків і видатків. 
Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам. Місячні відомості 
нарахування зарплати штатному 
персоналу лісництва 
 

28 листопада 
1911 р. – 
28 січня  
1913 р. 

189  

 За 1911 рік див. справи № 172, 274, 276, 282, 288, 291, 292, 295, 
296, 299, 300, 301, 308, 332 

 

 1912 рік 
 

 

308. Зміни, доповнення та роз’яснення  до 
інструкції про порядок проведення ревізій 
лісорозведення та огляду казенних лісів. 
Фінансові звіти про витрати коштів на 
утримання лісової команди за 1912 р. 
Відомості про проданий і відпущений 
посадковий матеріал за 1907-1912 рр. 
Експлікація до планів лісорозсадника і 
школи садівництва у Джекенлинській дачі.  

11 грудня 
1912 р. – 
29 жовтня 
1913 р. 

558  
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Документи (циркуляри, рапорти, 
свідоцтва, листування, прошенія, відпускні 
білети, списки) про створення та порядок 
роботи ревізійних лісових рад при 
місцевих управліннях землеустрою і 
державного майна, порядок гербового 
збору та ведення звітної документації, 
заходи щодо попередження розповсю-
дження шкідливих комах, збір коштів на 
відкриття пам’ятника Олександру ІІ у           
Ташкенті, медичний огляд 
військовозобов’язаних лісової команди, 
призначення, переведення до лісництва, 
надання відпусток, відрядження. 
Каталог посадкового матеріалу.  
Журнали обліку лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт, виконаних 
військовозобов’язаними лісової команди, 
найманими робітниками та з використан-
ням коней із зазначенням їх вартості. 
Списки, послужні списки, білети 
військовозобов’язаних менонітів, 
звільнених в запас у 1913-1914 рр. 
 

309. Звіти Бердянської повітової земської 
управи про вибори голови повітового 
комітету виноградарства та виноробства та 
кількість його членів, заходах щодо 
попередження повеней. 
Документи (циркуляри, рапорти, 
листування) про відкриття насіннєвого 
бюро, страхування від вогню в містах і 
повітах Таврійської та Катеринославської 
губерній, ціни на оренду казенних земель, 
видання газети «Южное хозяйство», збір 
коштів на відкриття храму-пам’ятника у 
Санкт-Петербурзі до 300-річчя царювання 
Романових  

04 січня – 
14 червня 
1912 р. 

45  

310. Фінансово-господарські плани  лісництва 
на 1913 р. з пояснювальною запискою до 
них.  
Відомості про кредити на проведення 
лісовпорядкувальних та лісомеліора-
тивних робіт за 1912 рік 
 

 119  
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311. Плани з лісорозведення та передавання в 
орендне користування казенних земельних 
оброчних статей на 1913 р. 
Документи (акти, рапорти, торгові листи, 
умови, листування, об’яви, списки 
орендаторів, корінці фінансових ордерів) 
про проведення торгів, огляд і передавання 
в оренду казенних земельних оброчних 
статей, встановлення меж ділянок, 
розмірів і строків оплати оренди, 
створення маточних виноградників  
 

04 серпня 
1912 р. – 
03 травня 
1913 р. 

121  

312. Фінансові звіти про витрату коштів. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

22 листопада 
1912 р. – 
07 жовтня 
1913 р. 

400  

 За 1912 рік див. справи № 274, 276, 282, 292, 293, 299, 302, 304, 
305, 307, 332 

 

 1913 рік 
 

 

313. Документи (відомості, рапорти, акти, 
листування) про заготовлю лісоматеріалу у 
казенних дачах та захисних лісосмугах 
лісництва,  розмірах збитків, завданих 
бурею, наявність та стан реманенту, 
проведення ремонту будинків лісників, 
порушеннях військового статуту. 
Відомість про кількість проданого та 
відпущеного посадкового та лісоматеріалу 
з Верхньодніпровського лісництва, 
Грушеватської та Комісарівської лісових 
ділянок за 1910-1912 рр. 
Відомості прибутків та видатків на 
утримання лісорозсадника та лісової 
школи.  
Список помічників лісничого та лісових 
об’їждчиків лісництва 
 

20 березня – 
27 червня 
1913 р.  

33  

314. Послужні списки менонітів, військово-
зобов’язаних лісової команди за 1913-1916 
рр. 

 136  

315. Проект програми боротьби з філоксерою, 
прийнятий на з’їзді  представників 
комітетів і училищ виноградарства та 
виноробства в Ростові-на-Дону. 

08 січня  
1913 р. – 
24 грудня 
1914 р. 

83  
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Документи (запрошення, заява, програма, 
правила, перелік експонатів, листування) 
про проведення Всеросійських виставок 
садівництва, виноградарства та городниц-
тва у Санкт-Петербурзі та Катеринославі у 
1913 р. та участь в них Бердянського 
лісництва. 
Документи (доповіді, листування) про 
виділення кредиту і земельної ділянки на 
відкриття агрономічного центру і 
земського лісорозсадника у Джекенлин-
ській дачі, проведення гідрометеороло-
гічних спостережень, попередження та 
врегулювання розливів р. Молочної та її 
приток 

316. Накази Головного управління земле-
устрою і землеробства з особового складу 
корпусу лісничих Російської імперії 
Відомості про ремонтно-будівельні 
роботи, виконані у лісництві за 1914 р. 
Документи (рапорти, листування, списки) 
про придбання вогнепальної зброї, 
призначення до лісництва на посади 
лісових кондукторів, відрядження, надання 
відпусток, виділення земельних ділянок 
для корпусу лісничих. 
Фінансові звіти про витрати коштів. 
Відомості прибутків і видатків. Корінці 
фінансових ордерів на виділення коштів 
лісникам. Місячні відомості нарахування 
зарплати штатному персоналу лісництва. 
Списки працівників лісництва, 
представлених до нагород  
 

05 січня  
1913 р. – 
06 січня 
1914 р. 

301  

317. Фінансово-господарський план роботи 
лісництва на 1914 р. з пояснювальною 
запискою до нього. 
Документи (відомості, кошториси)  про 
проведені лісовпорядкувальні та 
лісомеліоративні роботи, виділення коштів 
на проведення лісомеліоративних робіт, 
утримання лісорозсадника та садової 
школи.  
Експлікації до планів лісонасаджень та 
земельних угідь  

19 липня  
1913 р. –  
14 травня 
1914 р. 

160  
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318. Документи (звіти, відомості, кошториси, 
листування) про стан та розвиток 
бджільництва  та шовківництва у 
Бердянському повіті 
 

18 січня  
1913 р.– 
16 травня 
1916 р. 

128  

319. Фінансові звіти про витрату коштів. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

02 березня – 
17 грудня 
1913 р. 

361  

320. Документи (план, відомості, рапорти, 
торгові листи, умови, договір, листування, 
об’яви, списки) про проведення торгів і 
передавання в оренду казенних земельних 
оброчних статей, встановлення меж 
ділянок, розмірів і строків оплати оренди. 
Корінці фінансових ордерів на виплату 
орендної плати 
 

07 червня 
1913 р. – 
08 серпня 
1914 р. 

71  

321. Фінансові звіти про витрати коштів. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

14 грудня 
1913 р. – 
20 грудня 
1914 р. 

367  

 За 1913 рік див. справи № 179, 274, 293, 298, 299, 302, 307, 308, 
311, 312, 332 

 

 

 1914 рік 
 

 

322. Документи (правила, програми, запро-
шення, листування) про проведення 
всеросійських сільськогоподарських,   
промислових виставок та виставок 
садівництва в Бахмуті та Ростові-на-Дону 
в 1914 р. та участь в них Бердянського 
лісництва  
Звіт про роботу Таврійсько-Катеринослав-
ського благодійного товариства відомства 
Головного управління землеустрою і 
землеробства за 1914 рік. 
Документи (звіт, доповіді, рапорти, 
листування) про необхідність створення 
гідрометеорологічної станції на території 
лісництва, виготовлення реманенту на 
замовлення лісництв інших губерній  
 

13 січня – 
08 листопада 
1914 р. 

93  
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323. Документи (умови, рапорти, торговий 
лист, контракти, акти, вирок, листування) 
про проведення торгів, огляд і передавання 
в оренду казенних земельних оброчних 
статей, встановлення меж ділянок, 
розмірів і строків оплати оренди 
  

19 лютого 
1914 р. – 
17 лютого 
1915 р. 

56  

324. Правила, циркуляр про порядок 
встановлення меж земельних ділянок. 
Відомості про наявний посадковий 
матеріал, розмірах отриманих прибутків за 
1914-1918 рр. 
Журнал обліку метеорологічних 
спостережень росту плодових дерев. 
Журнал обліку лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт, виконаних 
військовозобов’язаними лісової команди 
 

02 травня –  
30 вересня  
1914 р. 

29  

325. Протоколи, постанови з’їзду лісничих та 
засідань лісової ради Таврійської і 
Катеринославської губерній. 
 Фінансово-господарський план роботи 
лісництва на 1915 р. з пояснювальною 
запискою до нього. 
Документи (відомості, листування) про 
виявлення лісу, пошкодженого комахами, 
методи боротьби з ними і їх вартість, стан 
кредитів на проведення лісовпорядку-
вальних та лісомеліоративних робіт 
 

03 травня 
1914 р. – 
09 травня 
1915 р. 

138  

326. Документи (план, об’яви, умови, рапорти, 
акти, торгові листи, контракти, вирок, 
листування) про проведення торгів, огляд і 
передавання в оренду казенних земельних 
оброчних статей, встановлення меж 
ділянок, розмірів і строків оплати оренди, 
відпуск лісоматеріалу для артилерійського 
дивізіону. 
Поденні довідкові ціни із зазначенням 
вартості робіт, виконаних чоловіками.     
Корінці фінансових ордерів на виплату 
орендної плати. Списки орендаторів 
 

26 червня 
1914 р. – 
07 липня  
1915 р. 

142  

327. Циркуляри про порядок здавання 
населенням і приймання чинами 

31 грудня 
1914 р. – 

178  
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військового відомства зброї та виплати 
грошової компенсації за неї, заміщення 
чинів лісництва, надання місць у громад-
ських відомствах нижчим військовим 
чинам, які постраждали в ході війни. 
Фінансові звіти про витрату коштів. 
Відомості про придбані лісництвом 
будівельні, господарські матеріали та 
посадковий матеріал із зазначенням їх 
вартості. 
Відомості прибутків та видатків. Корінці 
фінансових ордерів на виділення коштів 
лісникам, благодійні внески у комітет 
допомоги чинам відомства Головного 
управління землеробства і землеустрою, 
призваних на війну. 
Місячні відомості нарахування зарплати 
штатним працівникам лісництва.  
Список помічників лісничого, призваних 
на дійсну військову службу  
 

16 листопада 
1915 р. 

328. Протоколи засідань лісокультурної комісії 
з питань фінансування  лісовпоряд-
кувальних робіт Таврійської та 
Катеринославської губерній. 
Документи (закон, правила, програма, 
протоколи, акти, листування, білети) про 
порядок надсилання зразків до 
контрольно-дослідної станції деревного 
насіння, заходи боротьби з філоксерою та 
іншими виноградними шкідниками, обмін 
насінням між лісництвами губерній, 
відкриття лісорозсадника на солончакових 
ґрунтах, заготівлю лісоматеріалу, збір 
даних про пам’ятки природи в лісництвах. 
Відомості прибутків та видатків. Корінці 
фінансових ордерів на виділення коштів 
лісникам. 
Каталоги посадкового матеріалу казенних 
торгових лісорозсадників лісництв  
губерній, Олешківського казенного 
виноградного лісорозсадника, товариства 
«Кавказька флора» 
Ескіз дерев’яного водопровідного лотка і 
порядок його встановлення 

02 січня  
1914 р. – 
19 жовтня 
1915 р. 

229  
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329. Документи (витяг зі статуту, протоколи, 
доповіді, відозва, листування) про роботу 
Бердянського повітового комітету 
виноградарства і виноробства.  
Протоколи засідань наглядового комітету 
Обіточненського нижчого сільськогоспо-
дарського училища. 
Документи (циркуляр, положення, 
доповіді, відомості, листування кошторис) 
про оподаткування лісів повітовими і 
губернськими земськими зборами, 
розвиток агрономії, виділення земельної 
ділянки під будівництво колонії-притулку 
та збір коштів для дітей сиріт і постражда-
лих від військових дій 1914-1915 рр. 
 

грудень  
1914 р. – 
09 листопада 
1915 р. 

62  

 За 1914 рік див. справи № 274, 293, 298, 299, 314, 315, 316, 317, 
318, 320, 321, 332 

 

 

 1915 рік 
 

 

330. Журнали обліку лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт, виконаних 
військовозобов’язаними лісової команди із 
зазначенням їх вартості. 
Поіменні списки менонітів, які проходили 
військову службу у лісництві 
 

01 січня – 
27 листопада 
1915 р. 

144  

331. Документи (план, циркуляр, об’яви, умови, 
рапорти, акти, торгові листи, відомості, 
листування, корінці фінансових ордерів, 
списки) про проведення торгів, огляд і 
передавання в оренду казенних земельних 
оброчних статей, встановлення меж 
ділянок, розмірів і строків оплати оренди, 
будівництво притулку-колонії для дітей-
сиріт, надання дозволів на випас худоби, 
придбаної на потреби армії 
 

14 березня 
1915 р. – 
15 лютого 
1916 р. 

211  

332. Фінансові звіти про утримання лісових 
команд за 1914 р. 
Документи (правила, фінансовий звіт, 
рапорти, медичні свідоцтва, атестати, 
листування, білети, списки) про порядок 
обліку роботи, виконаної військовозо-

1914 р., 
08 квітня – 
04 листопада 
1915 р. 

432  
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бов’язаними менонітами, проведення 
медичного огляду, здійснення заходів 
щодо попередження розповсюдження 
віспи, звільнення від мобілізації у зв’язку з 
роботою на промисловому підприємстві, 
порушеннях військового статуту, надання 
відпусток, відрядження, забезпечення 
продовольством, надання пільг 
новобранцям на проїзд залізницею, збір 
коштів на будівництво в Криму санаторію 
для поранених і хворих військових. 
Списки, білети ополченців та 
мобілізованих військовозобов’язаних 
менонітів, які проходили службу у 
лісництві призивів 1898-1915 рр. 
 

333. Фінансові звіти про витрату коштів за  
1916 рік. Відомості прибутків та видатків. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

10 лютого – 
20 грудня 
1916 р.  

267  

334. Фінансово-господарський план роботи 
лісництва на 1916 р. з пояснювальною 
запискою до нього. 
Документи (рапорти, листування, 
кошториси) про проведення лісовпо-
рядкувальних та лісомеліоративних робіт, 
ремонтно-будівельних робіт житлових 
будинків штатного персоналу лісництва 

30 вересня 
1915 р. – 
17 січня  
1916 р. 

49  

335. Фінансові звіти про утримання лісових 
команд за 1915 р. 
Документи (рапорти, медичні свідоцтва, 
атестат, листування, прошенія, списки) 
про призив менонітів на військово-
санітарну та лісову служби, порушеннях 
військового статуту, призначення до 
лісництва за рахунок коштів менонітських 
общин, відрядження, надання відпусток 
військовозобов’язаним на час лікування, 
забезпечення продовольством. 
Поіменні списки менонітів, які проходили 
військову службу у лісництві, відряджених 
з В’ятської, Курсько-Орловської, 
Новгородської, Оренбурзької, Самарської, 
Саратовської губерній 

29 грудня 
1915 р. – 
06 січня  
1917 р. 

396  
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336. Відомості про ліси, які перебували у 
власності німців-колоністів Бердянського і 
Мелітопольського повітів і були включені 
до списків на відчуження на підставі 
закону від 02 лютого 1915 р. «О прекраще-
нии землевладения и землепользования 
австрийских, венгерских или германских 
выходцев в приграничных местностях». 
Роз’яснення щодо порядку стягнення 
земельного податку в рамках реформи 
волосних земств. 
Листування про виділення частини 
казенних земель лісництва Бердянському 
земству під городництво, розвиток 
кошикової майстерні, прийняття учнів на 
практику до лісництва 
 

22 грудня 
1915 р. – 
20 листопада 
1916 р. 

45  

337. Фінансові звіти про витрату коштів. 
Документи (циркуляри, прошеніє, 
листування) про віднесення штатних 
працівників лісової охорони до державних 
службовців, порядок проведення 
медичного огляду, надання відстрочки 
призовникам, призначення до лісництва на 
посаду кондуктора, надання підвищень, 
роз’їзних, відпусток, дозволів садівникам 
на випас худоби у казенних 
лісорозсадниках. 
Відомості прибутків і видатків. Корінці 
фінансових ордерів на виділення коштів 
лісникам, благодійні внески у комітет 
допомоги чинам відомства Головного 
управління землеробства і землеустрою, 
призваних на війну, внески на виховання 
дітей. 
Місячні відомості нарахування зарплати 
штатному персоналу лісництва. 
Списки чинів лісництва, які мали право на 
надбавки із зазначенням строку їх служби, 
казенних лісових об’їждчиків 
 

22 грудня 
1915 р. – 
27 грудня 
1916 р. 

150  

 За 1915 рік див. справи № 274, 298, 299, 314, 318, 323, 325, 326, 
327, 328, 329 
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 1916 рік 
 

 

338. Журнали обліку лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт, виконаних 
військовозобов’язаними лісової команди, 
із зазначенням їх вартості. 
Поіменні списки менонітів, які проходили 
військову службу у лісництві 
 

01 січня – 
30 червня 
1916 р.  
 

302  

339. Документи (акти, листування, рапорти, 
медичні свідоцтва, прошенія, атестат) про 
призначення до лісництва, проведення 
медичного огляду, відрядження, 
забезпечення продовольством, переве-
дення до Володимирівської лісової 
команди Херсонської губернії. 
Списки військовозобов’язаних,            
новобранців і ополченців з менонітів, які 
проходили службу у лісництві, відрядже-
них до Брянського, Верхньодніпровського, 
Феодосійського лісництв 
 

28 грудня 
1916 р. –  
28 квітня  
1917 р. 

368  

340. Документи (об’яви, умови, рапорти, 
листування, корінці фінансових ордерів) 
про проведення торгів і передавання в 
оренду казенних земельних оброчних 
статей, встановлення меж ділянок, 
розмірів і строків оплати оренди, 
відчуження земель сільських товариств 
для будівництва Бердянської та 
Саксаганської залізниць  
 

13 лютого – 
14 жовтня 
1897 р. 

48  

341. Журнали обліку лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт, виконаних 
військовозобов’язаними лісової команди, 
найманими робітниками та з викори-
станням коней із зазначенням їх вартості. 
Поіменні списки менонітів, які проходили 
військову службу у лісництві 
 

02 березня – 
31 грудня 
1916 р.  

93  

342. Документи (рапорти, прошенія, медичні 
свідоцтва, атестат, білети, листування) про 
призначення до лісництва за рахунок 
коштів менонітських общин, надання 
відстрочки призовникам, надання 

05 квітня – 
31 жовтня 
1916 р. 

483  
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відпусток, звільнення від служби за станом 
здоров’я, забезпечення продовольством. 
Списки новобранців, військовозобов’я-
заних та звільнених в запас менонітів 
 

343. Фінансові звіти про витрату коштів. 
Поіменні списки селян, які отримали 
грошову винагороду за роботу в лісництві 
 

20 вересня – 
14 жовтня 
1916 р. 

176  

344. Документи (відомості, об’яви, умови, акти, 
торговий лист, листування, списки 
орендаторів) про проведення торгів, огляд 
і передавання в оренду казенних 
земельних оброчних статей, встановлення 
меж ділянок, розмірів і строків оплати 
оренди 
 

13 травня 
1916 р. – 
03 червня 
1917 р. 

171  

345. Місячні відомості про пожежі у лісництві 
за 1916 р. 
Документи (рапорти, вирок, листування) 
про виявлення і покарання порушників 
Лісового статуту 
 

07 червня 
1916 р. – 
15 лютого 
1917 р. 

9  

346. Місячні відомості про спостереження за 
кількістю опадів на території лісництва  

01 серпня 
1916 р. – 
18 грудня 
1917 р. 
 

34  

347. Документи (умови, рапорти, акти, 
торговий лист, вирок, листування) про 
проведення торгів, огляд і передавання в 
оренду Радіонівській сільській громаді 
казенних земельних оброчних статей під 
випас худоби, встановлення меж ділянок, 
розмірів і строків оплати оренди 
 

24 грудня 
1916 р. – 
22 лютого 
1917 р. 

24  

348. Документи (листування, резолюції, 
агітаційні листівки, відозви) про створення 
Всеросійської і Таврійської обласної 
спілок лісників і лісових техніків. 
Документи (циркуляри, протокол ради 
лісництва, відомості, листування, списки) 
про порядок надання відстрочок 
військовозобов’язаним та відкликання з 
фронту чинів лісового відомства, 

31 грудня 
1916 р. – 
15 серпня 
1918 р. 

230  
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здійснення заходів щодо охорони лісів, 
надання фінансової допомоги лісничим та 
садівникам у зв’язку з тяжким фінансовим 
становищем внаслідок війни, виділення 
коштів на утримання лісництва, 
призначення на посади. 
Текст присяги Тимчасовому уряду 
офіцерів, солдатів та громадян. 
Кошториси на утримання штатного 
персоналу лісництва, місячні відомості 
прибутків та видатків. Корінці фінансових 
ордерів на виділення коштів лісникам.  
Відомості нарахування зарплати штатному 
персоналу лісництва 
 

349. Вибула 
 

   

350. Плани школи садівників і маточного саду 
при лісорозсаднику Джекенлинської дачі 
 

Без дат 13  

351. Програма заходів щодо покращення 
казенних лісів та підвищення їх 
прибутковості 
 

Без дат 5  

352. Журнал обліку лісовпорядкувальних і 
лісомеліоративних робіт, виконаних 
військовозобов’язаними лісової команди із 
зазначенням їх вартості  
 

10 жовтня 
1881 р. – 
червень   
1896 р. 

204  

353. Послужні списки менонітів, військово-
зобов’язаних лісової команди 
 

25 лютого 
1887 р. – 
22 червня 
1892 р. 

105  

354. Послужні списки менонітів, військово-
зобов’язаних лісової команди 

21 лютого 
1898 р. –  
01 січня  
1902 р. 
 

27  

355. Кошторис на утримання лісництва на    
1885 р. 
Документи (рапорти, атестати,  листуван-
ня) про призначення на посади до 
лісництва, надання відпустки, 
забезпечення роз’їзними, переведення до 
інших лісництв. 

04 січня – 
08 вересня 
1885 р. 

70  
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Корінці фінансових ордерів на виділення 
коштів лісникам. 
Відомості нарахування зарплати штатному 
персоналу лісництва 
 

356. Особові рахунки (головна книга) 
Бердянського лісництва (на німецькій 
мові) за 1859-1862 рр. 
 

 99  

 За 1916 рік див. справи № 184, 298, 314, 318, 331, 333, 334, 335, 
336, 337 

 

 

 1917 рік 
 

 

357. Відозви Тимчасового уряду про 
проведення весняної посівної кампанії, 
збір коштів на надання допомоги інвалідам 
війни, будівництво притулку для дітей. 
Протокол організаційного засідання 
Бердянського повітового громадського 
комітету про його створення як вищого 
органу влади Тимчасового уряду в повіті, 
визначення його структури, порядку 
взаємовідносин з повітовою земською 
управою, створення повітової міліції, її 
озброєння та обмундирування, проведення 
виборів волосних міліціонерів. 
Протокол засідання Наглядового комітету 
Обіточненського нижчого сільськогоспо-
дарського училища, листування про 
виділення земською управою коштів на 
його утримання. 
Документи (циркуляри, протоколи, 
листування, телеграми) про віднесення 
питання забезпечення продовольством 
Бердянського лісництва до відання 
Уповноваженого по забезпеченню 
продовольством підприємств, які 
здійснювали заготівлю деревного і торф’я-
ного палива Міністерства продовольства 
Тимчасового уряду, визначення вартості 
місячних норм продовольства і фуражу,   
накладання штрафів за порушення 
Лісового статуту тощо 
 

04 січня  –  
19 серпня 
1917 р. 

60  
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358. Циркуляри Міністерства землеробства, 
Лісового департаменту, Таврійської 
казенної палати про  створення 
Таврійського губернського земельного 
комітету, визначення функції місцевих 
управлінь землеробства і державного 
майна, порядок організації лісової справи, 
проведення губернських з’їздів лісничих в 
умовах військового часу, здійснення 
заходів щодо охорони лісів, попередження 
самовільних лісовирубок, надання пільг 
населенню на випас худоби і сінокіс, 
створення Рад лісництв для вирішення 
питань надання допомоги працівникам 
лісництв і їх сім’ям, порядок фінансування 
діяльності лісництв та ін.    
  

19 квітня  –  
19 жовтня 
1917 р. 

25  

 За 1917 рік див. справи № 324, 335, 339, 344, 345, 346, 347, 348 
 

 

 1918 рік 
За 1918 рік див. справи № 324, 348 

 

 

359. Перескладений опис № 1    

360. Перескладений опис № 2    

До опису внесено 358 (триста п’ятдесят вісім) справ з № 1 до № 360, в тому 
числі: літерні номери – , пропущені номери –, вибули справи № 27, 349. 
 
Укладач опису 
Інженер І категорії відділу 
забезпечення фізичної збереженості 
документів та інформаційних  
технологій     ______________                    Ю.Л. Макаренко 
 
Начальник відділу зберігання,  
обліку та довідкового апарату       ______________                     С.Т. Білець 
04.04.2019 
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