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Думи комісія, м. Чигирин Київської губернії  ..............................

Ф. 748 Чигиринська повітова у справах про вибори до 2-ої Державної 
Думи комісія, м. Чигирин Київської губернії  ..............................

Ф. 749 Чигиринська повітова у справах про вибори до 3-ої Державної 
Думи комісія, м. Чигирин Київської губернії  ..............................

Ф. 750 Чигиринська повітова у справах про вибори до 4-ої Державної 
Думи комісія, м. Чигирин Київської губернії  ..............................

Ф. 751 Звенигородська повітова у справах про вибори до 1-ої Держав-
ної Думи комісія, м. Звенигородка Київської губернії  ................

Ф. 752 Звенигородська повітова у справах про вибори до 4-ої Держав-
ної Думи комісія, м. Звенигородка Київської губернії  ................

Ф. 753 Уманський окружний суд, м. Умань Уманського повіту Київ-
ської губернії  ...................................................................................

Ф. 754 Черкаська повітова землевпорядна комісія, м. Черкаси Черкась-
кого повіту Київської губернії   ......................................................

Ф. 755 Черкаська дворянська опіка, м. Черкаси Черкаського повіту 
Київської губернії  ...........................................................................

Ф. 756 Уманська повітова земська управа, м. Умань Уманського повіту 
Київської губернії  ...........................................................................
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Ф. 758 Миколаївське волосне правління, с. Миколаївка Канівського 
повіту Київської губернії  ...............................................................

Ф. 759 Прусянське волосне правління, с. Пруси Черкаського повіту 
Київської губернії  ...........................................................................

Ф. 760 Вереміївське волосне правління, с. Вереміївка Золотоніського 
повіту Полтавської губернії  ..........................................................

Ф. 761 Єрковецьке  волосне  правління, с. Єрківці Переяславського  по-
віту Полтавської губернії  ...............................................................

Ф. 762 Уманське повітове в чиншових справах присутствіє, м. Умань 
Київської губернії  ...........................................................................

Ф. 763 Звенигородська міська поліція, м. Звенигородка Київської гу-
бернії  ................................................................................................

Ф. 765 Пристав 1-го стану Черкаського повіту, м. Черкаси  Київської 
губернії  ............................................................................................

Ф. 766 Мировий посередник 1-ї дільниці Уманського повіту, м. Умань 
Київської губернії  ...........................................................................

Ф. 767 Черкаський міський нотаріус, м. Черкаси  Київської губернії  ..
Ф. 768 Черкаський і Чигиринський повітовий земський суд, м. Черкаси  

Київської губернії  ...........................................................................
Ф. 769 Пристав 1-го стану Звенигородського повіту, м. Звенигородка 

Київської губернії  ...........................................................................
Ф. 770 Черкаська нижня розправа, м. Черкаси Київської губернії  ........
Ф. 771  Черкаський земський суд, м. Черкаси Київської губернії  .........
Ф. 772 Черкаська і Чигиринська нижні розправи, м. Черкаси Київської 

губернії  ............................................................................................
Ф. 773 Уманський земський суд, м. Умань Київської губернії  ...............
Ф. 774 Канівський повітовий земський суд, м. Канів Київської губернії ...
Ф. 777 Уманський повітовий земський суд, м. Умань Київської гу- 

бернії  ................................................................................................
Ф. 779 Троїцька церква, с. Коломиці Пирятинського повіту Полтавської 

губернії  ............................................................................................
Ф. 780 Троїцька церква, с. Бирлівка Пирятинського повіту Полтавської 

губернії  ............................................................................................
Ф. 781 Капустинецьке волосне правління, с. Капустинці Пирятинсько-

го повіту Київської губернії  ..........................................................
Ф. 782 Македонське волосне правління, с. Македони Канівського пові-

ту Київської губернії  ......................................................................
Ф. 783 Черкаська повітова земельна комісія, м. Черкаси Черкаського 

повіту Київської губернії  ...............................................................
Ф. 784 Тальнівське волосне управління, м-ко Тальне Уманського пові-

ту Київської губернії  ......................................................................
Ф. 785 Мировий посередник 2-ї дільниці Звенигородського повіту,  

м. Звенигородка Київської губернії  ..............................................
Ф. 786 Черкаський повітовий земський суд, м. Черкаси Київської гу-

бернії  ................................................................................................
Ф. 788 Моринецьке сільське управління, с. Моринці Звенигородського 

повіту Київської губернії  ...............................................................
Ф. 789 Колекція.Робітничий рух у революції 1905 року  ........................
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Ф. 791 Уманська повітова контора Київської казенної палати, м. Умань 
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Ф. 793 Кропивнянська сільська розправа, с. Кропивна Золотоніського 
повіту Полтавської губернії  ..........................................................

Ф. 794 Кропивнянське сільське товариство, с. Кропивна Золотонісько-
го повіту Полтавської губернії  ......................................................

Ф. 795 Телепинське міщанське управління, м-ко Телепине Чигирин-
ського повіту Київської губернії  ...................................................

Ф. 796 Криловська міщанська управа, м-ко Крилов Чигиринського по-
віту Київської губернії  ...................................................................

Ф. 797 Лихолітське сільське правління, с. Лихоліти Золотоніського по-
віту Полтавської губернії  ...............................................................

Ф. 798 Чигиринська міщанська управа, м. Чигирин  Київської губернії
Ф. 799 Іркліївське волосне правління, с. Іркліїв Золотоніського  повіту  

Полтавської губернії  ......................................................................
Ф. 800 Васютинське  волосне  правління, с. Васютинці Золотоніського 

повіту Полтавської губернії  ..........................................................
Ф. 801 Медведівська міщанська управа, м-ко Медведівка Чигиринсько-

го повіту Київської губернії  ..........................................................
Ф. 803 Мельниківська сільська розправа, с. Мельники Золотоніського 

повіту Полтавської губернії  ..........................................................
Ф. 804 Вереміївська сільська розправа, с. Вереміївка Золотоніського 

повіту Полтавської губернії  ..........................................................
Ф. 805 Вереміївське сільське правління, с. Вереміївка Золотоніського 

повіту Київської губернії  ...............................................................
Ф. 806 Мельниківське сільське товариство, с. Мельники Золотонісько-

го повіту Полтавської губернії  ......................................................
Ф. 807 Золотоніський повітовий суд, м. Золотоноша Золотоніського 

повіту Полтавської губернії  ..........................................................
Ф. 808 Леськівське волосне правління, с. Леськи Черкаського повіту 

Київської губернії  ...........................................................................
Ф. 809 Черкаська міська гімназія, м. Черкаси Київської губернії  .........
Ф. 810 Черкаська повітова землевпорядна комісія, м. Черкаси Черкась-

кого повіту Київської губернії  .......................................................
Ф. 811 Костянтинівський сільський сход, с. Костянтинівка Черкасько-

го повіту Київської губернії  ..........................................................
Ф. 813 Головківське волосне правління, с. Головківка Чигиринського  

повіту Київської губернії  ...............................................................
Ф. 814 Скородистське волосне правління, с. Скородистик Золотонісь-

кого повіту Полтавської губернії  ..................................................
Ф. 815 Маліївське сільське товариство, с. Маліївка Золотоніського 

повіту Полтавської губернії  ..........................................................
Ф. 817 Чигиринська дворянська опіка, м. Чигирин Чигиринського пові-

ту Київської губернії  ......................................................................
Ф. 818 Чигиринська повітова землевпорядна комісія, м. Чигирин Київ-

ської губернії  ...................................................................................
Ф. 819 Богушківське сільське правління, с. Богушкова Слобідка Золо-

тоніського повіту Полтавської губернії  ........................................
Ф. 820 Буртянська міщанська управа, м-ко Бурти Черкаського повіту 

Київської губернії  ...........................................................................
Ф. 821 Цесарсько-Слобідське волосне правління, с. Цесарська Слобо-

да Черкаського повіту Київської губернії  ....................................
Ф. 822 Богушківська сільська розправа, с. Богушкова Слобідка Золо-
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Ф. 823 Кам’янський державний бурякоцукровий завод Головного уп-
раління цукрової промисловості України, м. Кам’янка Чиги-
ринського повіту Київської губернії  .............................................

Ф. 824 Мельниківське сільське управління, с. Мельники Золотонісько-
го повіту Полтавської губернії  ......................................................

Ф. 825 Мельниківське волосне правління, с. Мельники Золотоніського 
повіту Полтавської губернії  ..........................................................

Ф. 827 Черкаська міська поліція, м. Черкаси Черкаського повіту Київ-
ської губернії  ...................................................................................

Ф. 828 Покровське сільське управління, Чигиринського повіту Київ-
ської губернії  ...................................................................................

Ф. 829 Колекція.Плани земель Суботівського фільварку Кудрявцева 
Івана Панасовича  ............................................................................

Ф. 830 Чигиринське лісництво, м. Чигирин Чигиринського повіту Київ-
ської губернії  ...................................................................................

Ф. 831 Золотоніська міська дума, м. Золотоноша Полтавської губернії
Ф. 832 Черкаський повітовий суд, м. Черкаси Київської губернії  .........
Ф. 833 Уманський повітовий суд, м. Умань Київської губернії  .............
Ф. 834 Звенигородський міський магістрат, м. Звенигородка Київської 

губернії  ............................................................................................
Ф. 835 Чигиринський повітовий земський суд, м. Чигирин Київської 

губернії  ............................................................................................
Ф. 836 Судовий слідчий 3-ої дільниці Черкаського повіту Київської гу-

бернії  ................................................................................................
Ф. 837 Уманський словесний суд, м. Умань Київської губернії  .............
Ф. 838 Чигиринський земський суд, м. Чигирин Київської губернії  .....
Ф. 839 Цибулівське кредитне товариство, м-ко Цибулів Липовецького 

повіту Київської губернії  ...............................................................
Ф. 840 Звенигородська дворянська опіка, м. Звенигородка Київської гу-

бернії  ................................................................................................
Ф. 841 Чигиринський міський магістрат, м. Чигирин Київської гу-

бернії  ................................................................................................
Ф. 842 Мокрокалигірська міщанська управа, м-ко Мокра Калигірка 

Звенигородського повіту Київської губернії  ................................
Ф. 843 Городищенська міщанська управа, м-ко Городище Черкаського 

повіту Київської губернії  ...............................................................
Ф. 844 Черкаський повітовий земський суд, м. Черкаси Черкаського 

повіту Київської губернії  ...............................................................
Ф. 845 Лисянська міщанська управа, м-ко Лисянка Звенигородського 

повіту Київської губернії  ...............................................................
Ф. 846 Жашківська міщанська управа, м-ко Жашків Таращанського 

повіту Київської губернії  ...............................................................
Ф. 847 Уманська повітова харчова управа Уманського повітового про-

довольчого комітету, м. Умань Уманського повіту Київської гу-
бернії  ................................................................................................

Ф. 848 Монастирищенська міщанська управа, м-ко Монастирище Ли-
повецького повіту Київської губернії  ...........................................

Ф. 849 Корсунська міщанська управа, м-ко Корсунь Канівського повіту 
Київської губернії  ...........................................................................

Ф. 850 Ротмистрівська міщанська управа, м. Ротмистрівка Черкаського 
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Ф. 851 Іваньківська міщанська управа, м-ко Іваньки Уманського повіту 
Київської губернії  ...........................................................................

Ф. 852 Рижанівська міщанська управа, м-ко Рижанівка Звенигород-
ського повіту Київської губернії  ...................................................

Ф. 853 Товариш прокурора Київського окружного суду по Чигирин-
сько-Черкаській дільниці, м. Черкаси Черкаського повіту Київ-
ської губернії  ...................................................................................

Ф. 854 Шполянська міщанська управа, м-ко Шпола Звенигородського 
повіту Київської губернії  ...............................................................

Ф. 855 Вільшанське позиково-ощадне товариство, с. Вільшана Звени-
городського повіту Київської губернії  ..........................................

Ф. 856 Маклер Семен Баранов, м-ко Шпола Звенигородського повіту 
Київської губернії  ...........................................................................

Ф. 857 Мошурівська волосна продовольча управа, м. Мошурів Уман-
ського повіту Київської губернії  ...................................................

Ф. 858 Звенигородське повітове в чиншових справах присутствіє,  
м. Звенигородка Звенигородського повіту Київської губернії  ...

Ф. 859 Правління товариства Почапинського цукрового заводу, с. По-
чапинці Звенигородського повіту Київської губернії  .................

Ф. 860 Кам’янський нотаріус Н. Н. Жмакін, м. Кам’янка Чигиринсько-
го повіту Київської губернії  ..........................................................

Ф. 861 Чигиринський нотаріус А. Ф. Школьний, м. Чигирин Київської 
губернії  ............................................................................................

Ф. 862 Чигиринський нотаріус І. І. Пітч, м. Чигирин  Київської гу-
бернії  ................................................................................................

Ф. 863 Управління Уманського повітового військового начальника,  
м. Умань Уманського повіту Київської губернії  ..........................

Ф. 864 Лебедино-Заводська поштово-телеграфна контора управління 
Київського поштово-телеграфного округу, с. Лебедин Чиги-
ринського повіту Київської губернії  .............................................

Ф. 865 Христинівська поштово-телеграфна контора управління Київ-
ського поштово-телеграфного округу, с. Христинівка Тара-
щанського повіту Київської губернії  ............................................

Ф. 866 Ротмистрівське поштово-телеграфне відділення управління  
Київського поштово-телеграфного округу, м. Ротмистрівка Чер-
каського повіту Київської губернії  ...............................................

Ф. 867 Черкаська міська лікарня, м. Черкаси  Київської губернії  .........
Ф. 868 Управління Черкаського повітового військового начальника,  

м. Черкаси Київської губернії  .......................................................
Ф. 869 Управління Канівського повітового військового начальника,  

м. Канів Київської губернії  ............................................................
Ф. 870 Канівський міський магістрат, м. Канів  Київської губернії  ......
Ф. 871 Черкасько-Чигиринське повітове у чиншових справах присут-

ствіє, м. Черкаси Київської губернії  .............................................
Ф. 872 Пристав 2-го стану Чигиринського повіту, м. Чигирин  Київ-

ської губернії  ...................................................................................
Ф. 873 Звенигородське повітове поліцейське управління, м. Звениго-
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переДМовА

Забезпечення всебічного доступу до документів Національного ар-
хівного фонду України, деклароване відповідним законом України, перед-
бачає не лише фізичний доступ до документів через читальні зали архівів,  
а й забезпечення інтелектуального доступу до цілого комплексу пошукових, 
науково-довідкових засобів, за допомогою яких він міг би отримати якомога 
повнішу та об’єктивнішу інформацію про склад і зміст архівних документів. 

Демократизація архівної справи, збільшення числа споживачів рет-
роспективної документної інформації викликали необхідність удосконален-
ня довідкового апарату, невід’ємною складовою якого є “Анотовані реєстри 
описів”, укладання яких передбачене програмою “Архівні зібрання Украї-
ни” та перспективним планом Держкомархіву підготовки таких довідників 
на 2001–2005 рр. 

Дане видання є першою спробою створення Державним архівом Чер-
каської області подібного довідника, яке містить анотації на описи всіх фон-
дів періоду до 1917 р., що знаходяться на зберіганні у держархіві. Перед 
укладачами стояло завдання більш детально і об’єктивно висвітлити склад і 
зміст усіх фондів у різних аспектах (кількісні характеристики, хронологічні 
межі, структурний склад документів і їх зміст тощо), і створити довідник, 
який би посів важливе місце у системі науково-довідкового апарату архіву. 

Згідно з рекомендаціями з укладання анотованого реєстру описів, 
схваленими методичною комісією Державного комітету архівів України, 
анотації до описів справ фондів можна було складати за описами або за 
аркушами фондів. На початку роботи було вирішено складати анотації за 
описами справ фондів, оскільки, на нашу думку, рівень анотації опису в 
аркушах фондів не відповідає основній меті укладання довідника. Анотації 
на документи в аркушах фондів не повністю відображають склад докумен-
тів фондів. Зустрічаються випадки, коли в аркушах фондів перераховуються 
тільки структурні підрозділи фондоутворювача. При складанні анотації за 
описами справ, здійснювалось уточнення назв фондів, крайніх дат описів і 
фондів, територіальної належності фонду, а також вирізнення справ, які не 
відповідають функціям установи-фондоутворювача, з метою перспективно-
го планування видів робіт з удосконалення описів тощо. 

Анотації описів справ фондів у довіднику мають таку структуру:
• номер фонду за списком фондів у архіві;
• назва фонду і територіальна належність;
• назва фонду мовою оригіналу;
• загальна кількість справ у фонді, крайні дати документів;
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• номер опису;
• кількість справ, внесених до опису, та їхні дати;
• анотація справ, внесених до опису. 
У разі зміни установою-фондоутворювачем своєї назви або підпоряд-

кованості, в описовій статті реєстру подавалась остання назва і підпорядко-
ваність. Назви установ подані українською та російською мовами. 

При анотуванні описів справ фондів вирізнялись основні групи доку-
ментів, які розташовувались у порядку їх важливості. Зроблена спроба яко-
мога повніше представити інформацію про склад і зміст документів фондів. 
Але такі розгорнуті анотації цілком виправдані, тому що на практиці до-
помагають досить швидко визначити коло фондів: описів, необхідних для 
виявлення тієї чи іншої інформації. 

Найбільш детально складені анотації описів справ до фонду 8 – Чер-
каська міська дума і підпорядкована їй Черкаська міська управа. Дана ус-
танова була розпорядчим органом міського самоуправління, в її архівному 
фонді відклались дуже цікаві документи за 1801–1919 рр., які відобража-
ють стан промисловості і сільського господарства, благоустрій м. Черкаси; 
відкриття учбових закладів в м. Черкаси і Черкаському повіті; переселення 
казенних селян у міста і роздавання їм земель під хліборобство і будівниц-
тво хуторів; кількість міської землі з розподілом їх по угіддях; облік земель, 
які належали цукровим заводам та про їх власників; ціни на продукти в  
м. Черкаси та ін. 

Якщо описи складались із розділів, що відповідали діловодній струк-
турі установи-фондоутворювача, то там, де це було доцільно, назви струк-
турних частин фондоутворювача збережені в анотаціях. 

У процесі складання анотацій до описів, у деяких фондах проведено 
виокремлення груп справ, які не відповідали функціям установи-фондоут-
ворювача, та документів, що створені польською мовою, про що зазначено 
у кінці описових статей до того чи іншого опису. 

На початку роботи при складанні анотацій описів справ, роки до-
кументів подавались окремим описовим елементом, тобто він охоплював 
весь період діяльності установи, за який складений той чи інший опис.  
В інших випадках, роки зазначались до єдиного в опису документу, або в 
якому відображені статистичні відомості, а також до таких видів документів, 
як списки, приговори, ухвали та ін. Але в більшій частині анотацій описів 
справ фондів роки зазначені до кожної справи або документа окремо. 

Значна кількість анотацій складена на фонди церков або ж колекцій 
метричних книг церков, а також костьолів, монастирів та інших установ 
релігійного культу (саме до них останнім часом спостерігається підвище-
ний інтерес користувачів і генеалогів). Переважна частина анотацій до цих 
фондів складена за окремими видами записів актів цивільного стану, тобто 
про народження, смерть, шлюб та розлучення із зазначенням років. 

У цілому анотовано 942 описи усіх 710 фондів періоду до 1917 р. 
Описові статті в довіднику розміщені у порядку зростання номерів фон-
дів. Відсутні номери фондів належали фондам, що були об’єднані з іншими 
фондами архіву як до, так і після 1917 р., або ж передані як непрофільні до 
інших державних архівних установ. 

Укладачі даного довідника ставили за мету зробити анотований реєстр 
описів справ фондів засобом, за допомогою якого користувач міг би отрима-
ти вичерпні відомості про склад і зміст документів архіву. 
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Для швидкого пошуку необхідної інформації різними категоріями ко-
ристувачів нами укладено покажчики до анотованого реєстру описів справ 
фондів архіву: покажчик фондів установ, організацій та підприємств за га-
лузевим принципом; географічний; іменний; покажчик установ, згаданих у 
довіднику. 

Одним з основних є галузевий покажчик, де групування фондів про-
водиться за галузевою ознакою, у якому зазначається назва групи фондів і 
номери фондів за списком фондів. Це полегшить користувачеві пошук пот-
рібних для ознайомлення анотацій. 

За період існування державного архіву області створено прекрасну 
джерельну базу для вивчення історії Черкащини, пов’язаною з процесом 
організації архівної справи, створенням мережі архівних установ. 

Становлення архівної справи на Черкащині започатковано створенням 
у квітні 1919 р. Центрального народного архіву у складі Народного будин-
ку культури. Того ж року розпочався процес концентрації архівних фондів. 
Постанови комісаріату народної освіти Черкащини, Черкаського повітово-
го ревкому, Чигиринського повітового ревкому доручали культурно-про-
світницькій комісії спільно з земельною управою взяти на облік бібліотеки 
та історичні пам’ятки колишніх власників економій, передусім у маєтках 
Раєвських, Давидових, Терещенка, Безрадецького, знайти приміщення і 
компетентних спеціалістів для упорядкування документів. Невеликі за об-
сягом архіви ліквідованих установ перевозилися до приміщення архівної 
секції, великі архівні зібрання залишалися у приміщеннях ліквідованих ус-
танов і перебували під її контролем. На початку 1920-х рр. на Черкащині 
було створено повітові архівні комісії, першою з яких стала організована в 
травні 1921 р. Золотоніська постійна архівна комісія. З утворенням округів 
на Черкащині було створено окружні комітети охорони пам’яток старовини, 
мистецтва і природи, які функціонували до січня 1925 р. Разом з основними 
завданнями – обстеженням стану пам’яток старовини, мистецтва і природи, 
будинків, палаців, церков, синагог, могил, городищ і фортець, взяття їх на 
облік і під охорону ВУАК, комітети проводили значну роботу з комплекту-
вання місцевих музеїв цінними експонатами, що передавалися до створюва-
них архівів. Особливу цінність мали родові архіви Бобринського, Бутурліна, 
Воронцова, Давидова, Дудченка, Енгельгардта, Потоцького, Радзивілла та 
ін. В організації архівної справи певну роль відіграли архівні кореспонден-
ти, які інформували архівні установи про стан архівів на місцях. 

На початку 1930-х рр., згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 
2 вересня 1930 р. “ Про ліквідацію округ і перехід на двустепеневу систему 
управління”, на базі окрархівів було створено Уманський, Золотоніський, 
Корсунський, Черкаський окрархи, Черкаський і Уманський місцевархи, а 
згодом на їхній базі – відповідні державні історичні архіви та 30 держав-
них районних архівів. У зв’язку з ліквідацією значної кількості окружних 
установ державні архіви переважно комплектувалися документами ліквідо-
ваних установ, а також установ, у яких закінчилися строки зберігання доку-
ментів. Найбільш активно комплектувалися державні історичні, районні та 
міські архіви протягом 1932–1938 рр. Враховуючи наукове значення архівів 
релігійних установ особливе значення надавалося прийманню на державне 
зберігання їхніх друкованих видань. У березні 1939 р. архівні установи пе-
рейшли у відання Народного Комісаріату внутрішніх справ УРСР, що мало 
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неоднозначний вплив на розвиток архівістики. Певні позитивні зрушення 
відбулися в розробленні методичної бази діяльності державних архівів, зок-
рема обліку та описування архівних документів, забезпеченні збереженості 
документів. Водночас було значно обмежено доступ до документів (робо-
ту читальних залів було практично згорнуто) та публікаторську діяльність, 
розпочалося складання секретних річних звітів про роботу державних ар-
хівів. У 1941 р. Черкаський та Уманський державні історичні архіви було 
перетворено на філіали Київського облдержархіву. 

Архіви Черкащини значно постраждали під час Другої світової війни. 
Лише один Черкаський філіал Київського облархіву розпочав свою діяль-
ність одразу після визволення регіону наприкінці 1943 р., маючи уцілілими 
незначну частину розпорошених фондів. Основним завданням архівістів 
області у 1943–1945 рр. було збирання документів установ і організацій 
окупаційної влади, забезпечення їх зберігання та оперативного використан-
ня. Поряд із працівниками архівних установ до збирання документів цьо-
го періоду залучалися громадськість. У районах Черкащини створювалися 
спеціальні комісії для виявлення та збирання документів. У перше повоєн-
не десятиліття не тільки відновлювалася мережа державних архівів, але 
й збиралися та опрацьовувалися архівні документи, проводилася робота з 
комплектування архівних установ документами, що відклалися в діяльності 
установ, організацій, підприємств, які діяли на окупованій території. До 
1950 р. Черкаський філіал закінчив реевакуацію документів та розпочалося 
приймання до архіву документів ліквідованих установ. 

До середини 1950-х рр. було вирішено ряд невідкладних питань, 
пов’язаних із поновленням роботи і створенням районних архівів, наданням 
їм приміщень, комплектуванням архівів документами окупаційного періоду, 
ліквідованих установ, реевакуацію документів, передаванням непрофільних 
документів іншим областям. 

Із створенням у 1954 р. Черкаської області було засновано державний 
архів області. Для здійснення організаційно-методичного керівництва та 
контролю за роботою державних архівів області при обласному Управлінні 
внутрішніх справ 16 травня 1954 р. було створено архівний відділ. 

У серпні 1954 р., згідно з постановою Секретаріату ЦК КПРС, було 
створено Партійний архів Черкаського обкому КПУ. Партархів здійснював 
свою діяльність під керівництвом Інституту історії партії ЦК КПУ й роз-
почав її з “інструкторсько-обстежувальної та методичної роботи“ низки 
районних і міських комітетів партії і комсомолу, здійснюючи практичну до-
помогу у підготовці документів до передавання в архів. 

У червні 1960 р. архівні установи (крім партархіву) були передані з 
системи МВС у безпосереднє підпорядкування виконавчих комітетів Рад 
депутатів трудящих. Наступні зміни в мережі архівних установ Черкащи-
ни відбулися в січні 1963 р. у зв’язку з ліквідацією одинадцяти районів та 
припиненням діяльності відповідних райархівів. Характерною рисою ро-
боти архівних установ області в 1960-х рр. стало подальше вдосконалення 
методів і форм їх організаційної діяльності. Архівний відділ перебудував 
організацію керівництва відомчими архівами, відмовившись від практики 
численних та підчас марних обстежень всіх без вийнятку установ, організа-
цій та підприємств області, зосередив свої зусилля на забезпеченні належ-
ного порядку в установах, документи яких мали науково-історичну цінність 
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і підлягали постійному зберіганню в державному архіві. Важливим засобом 
залучення громадськості до покращення діяльності установ було організа-
ція громадських оглядів стану діловодства та архівів установ. Проведені 
архівними установами спільно із зацікавленими відомствами такі огляди 
сприяли упорядкуванню документів, активізували увагу установ до збері-
гання документів. 

З грудня 1966 р. після проведених реорганізацій в районуванні на те-
риторії Черкаської області було створено 20 районів і райархівів. 

У першій половині 1970-х рр. архівісти Черкащини працювали над 
виконанням конкретних завдань, передбачених п’ятирічним планом розвит-
ку архівної справи в області. Це була п’ятирічка, в роки якої можна було 
вирішувати питання, що не знаходили належного вирішення впродовж по-
передніх десятиліть, через відсутність елементарних умов праці. Від 1976 р. 
регулярно проводилася робота науково-дослідного семінару з актуальних 
проблем документознавства, архівознавства, археографії та інших спеціаль-
них дисциплін. Виконання п’ятирічних планів розвитку архівної справи 
області в 1970-х рр. внесло якісні зміни в склад і зміст фондів державних 
архівів області. Це був період найактивнішого комплектування облдержар-
хіву. Обсяг архівних фондів облдержархіву збільшився на 30 %. 

Значні зміни в діяльності архівних установ Черкащини відбулися в 
1980-і роки. Згідно з рішенням Черкаської обласної Ради народних депу-
татів від 14 жовтня 1988 р. архівний відділ облвиконкому було ліквідовано, 
функції відділу щодо керівництва розвитком архівної справи в області, кон-
тролю за діяльністю райміськдержархівів, а також його штат перейшли до 
держархіву області. Зміни в діяльності архівних установ у 1985–1991 рр. у 
період “перебудови” – розширення доступу до документів, здійснення комп-
лексу заходів для оптимізації складу документів ДАФ, спроби впровадження  
нових умов господарювання, налагодження тісних контактів із краєзнавця-
ми – мало важливе значення для подальшого розвитку архівної справи в 
області. 

Сучасний етап розвитку архівної справи розпочався 1991 р. Най-
значнішими подіями слід вважати розширення джерельної бази, зокрема 
включення до складу ДАФ (з 24 грудня 1993 р. – НАФ) документів Архів-
ного фонду КПРС, надходження на державне зберігання значногокомплек-
су документів колишнього КДБ СРСР, спрощення доступу до документів, 
що зберігаються в державних архівах, деполітизація архівів, проведення 
цільової комплексної експертизи цінності документів, що перебували на 
держзберіганні, впровадження вибіркового приймання документів від ус-
танов, поступове впровадження сучасних технологій в державний облік до-
кументів та довідковий аппарат архівів, фундаментальні зміни в тематиці 
використання документів. 

Представлені у довіднику анотовані реєстри описів справ документів 
держархіву області до 1917 року зосереджуються у фондах адміністратив-
них, судових установ, повітових та волосних органів земського і міського 
станового самоврядування, установ релігійного культу та навчальних за-
кладів. Вони характеризують соціально-економічне і політичне становище 
на Черкащині. 

Найдавніші документи архіву датуються першим десятиріччям  
ХVIII ст. – метричні книги Різдвобогородицької та Параскеївської церков 
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Звенигородського повіту (з 1709) та купчі кріпості, що зберігаються в фонді 
Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря (з 1710). 

Документи першої половини ХVIII ст. представлені лише у фондах 
церков, двох монастирів та Золотоніського духовного правління; другої по-
ловини ХVIII ст. (крім великої групи фондів церков, монастирів, духовних 
правлінь) – також в складі документів міських магістратів, земських пові-
тових судів, нижніх земських судів, повітових рекрутських присутствій, Зо-
лотоніського комісарства, Черкаської квартирної комісії при Черкаському 
повітовому поліцейському управлінні, костьолу м. Мошни. 

Серед матеріалів архіву згаданого періоду – документи місцевих ор-
ганів влади та управління: волосних правлінь, сільських управ, мирових 
посередників, повітових у чиншевих справах присутствій, управлінь пові-
тових військових начальників, повітових виборчих комісій по виборах до 
I–IV Державних дум. 

Фонди станового, земського і міського самоуправління включають 
документи повітових предводителів дворянства, дворянських опік, Чер-
каських міської думи та міського магістрату, Уманської міської ратуші, Зве-
нигородського, Канівського, Чигиринського міських магістратів, повітових 
і волосних земських управ, міщанських управ, сирітських судів. 

Представлений комплекс документів з 36 фондів установ юстиції 
і поліції – повітових поліцейських управлінь, міських поліцій, приставів, 
товаришів прокурора Київського окружного суду, судових слідчих, Умансь-
кого окружного та совісного судів, з’їзду мирових судів Звенигородського 
округу, розправ, нотаріусів. 

Документи з аграрних питань та селянського руху висвітлюють масо-
ве зубожіння селян у зв’язку з розпадом кріпосного господарства, розпові-
дають про селянські заворушення, непосильні розміри панщини, натураль-
них та грошових податків, експлуатацію селян, катування посесійних селян 
(1818–1820), купівлю та продаж кріпаків, озброєне придушення антикріпос-
ного виступу 4 тис. селян Канівського повіту (1856–1857), виступи селян 
проти введення інвентарних правил та уставних грамот, їх відмову вносити 
викупні платежі після реформи 1861 р. Є також статистичні відомості про 
селянське землекористування, врожайність сільськогосподарських культур. 

Питання економіки представлені у фондах фінансово-кредитних та 
податкових установ–повітових земських управ, казначейств, Черкаського 
акцизного управління, кредитних товариств, землемірів, землевпорядних 
комісій, акціонерних товариств, правлінь заводів тощо. У них зібрано ві-
домості про народонаселення, про поміщицькі та купецькі заводи, фаб-
рики, відкриття цукрових, тютюнових, цвяхових, винокуренних заводів, 
будівництво мостів. водних шляхів сполучення. Стан економіки Черкащи-
ни в період Російської імперії відображають документи фондів повітових 
землемірів та землевпорядних комісій, лісництв, Кам’янської економічної 
контори поміщиків Давидових, контори Таганченського маєтку графа Бу-
турліна, поштово-телеграфних контор і відділень, продовольчих комісій та 
управ, маклерів, складів. 

У фондах повітових земських управ, казначейств, волосних правлінь, 
інспекторів народних училищ, навчальних закладів, установ релігійного 
культу відображені питання освіти і охорони здоров’я, організації та діяль-



ності народних училищ, гімназій, церковно-парафіяльних шкіл, санітарного 
стану міст та повітів. 

Документи установ освіти представлені фондами інспекторів народ-
них училищ, повітових училищних рад, учительських семінарій, гімназій, 
училищ, церковно-приходських шкіл. 

Діяльність церковних установ документально відображена у фондах 
духовних правлінь, благочинних, Звенигородського декана Луцько-Жито-
мирської римо-католицької єпархії, церков, монастирів, костьолів і пред-
ставлена метричними книгами православного, римо-католицького, іудей-
ського віросповідань та осіб, які не належали до жодної конфесії. Серед 
документів церков є метричний запис про народження класика української 
літератури І. С. Нечуя–Левицького, членів родини визначних вчених і про-
мисловців Симиренків, генерал-хорунжого армії УНР Юрія Тютюнника. 

Є відомості про чисельність,склад і заняття населення, поміщицькі 
володіння, розміри посівних площ на селянських наділах і у поміщиків, 
урожаї сільськогосподарських культур, стан тваринництва, розвиток міст, 
комунального господарства (1868–1913), торгівлі, списки заводів, фабрик, 
кустарних промислів із зазначенням власників, кількості робітників, об-
сягів виробництва, ряд статистичних матеріалів, зокрема Всеросійських 
переписів, “опис містечкам і селам Черкаського повіту” (1795),“статистич-
не описання м. Чигирин і його повіту” (1814), грамота про нагородження 
активного діяча Кам’янської управи Північного товариства декабристів  
В. Л. Давидова золотою шаблею за хоробрість, проявлену у Вітчизняній вій-
ні 1812 р., відомості про родичів Тараса Шевченка (в “інвентарі володінь 
поміщика Василя Енгельгардта” за 1796), майнові права графині Софії По-
тоцької, план м. Черкаси 1815 р. 

Про міське господарство розповідають документи городових ма-
гістратів, міських дум та управ. У документах Черкаської міської думи 
сконцентровано найбільш цінні відомості з історії міста Черкаси за 1801– 
1918 рр.: будівництва міста, розвиток промисловості, торгівлі, культури, 
охорони здоров’я, освіти. 

Представлений комплекс документів являє собою цінну джерельну 
базу для вивчення історії Черкащини. Сподіваємося, що поданий довідник 
стане в пригоді всім дослідникам минувшини Черкащини. 

Тетяна Клименко



СпиСоК СКороЧенЬ 

ВУАК  – Всеукраїнський археологічний комітет
ВУЦВК – Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
г.  – город (рос. )
ДАФ  – державний архівний фонд
держдепартамент  – державний департамент
держзберігання  – державне зберігання
держконтроль  – державний контроль
КДБ СРСР  – Комітет державної безпеки СРСР
КПУ – Комуністична партія України
м.  – місто
МВС  – Міністерство внутрішніх справ 
м-ко  – містечко, местечко (рос. )
місцеварх  – місцеве архівне управління
НАФ  – Національний архівний фонд
облархів  – обласний архів
облвиконком  – обласний виконавчий комітет
облдержархів  – обласний державний архів
окрарх  – окружне архівне управління
партархів  – партійний архів
повітпродуправа  – повітова продовольча управа
профспілка  – професійна спілка
р.  – ріка
райархіви  – районні архіви
райміськдержархіви  – районні і міські державні архіви
РДВІА  – Російський державний військово-історичний архів
РНК  – Рада Народних Комісарів
р. (рр.)  – рік (роки)
ревком  – революційний комітет
ревкомісія  – ревізійна комісія
с.  – село
ст.  – станція, станция (рос. )
тис.  – тисяч
УНР  – Українська Народна Республіка
УРСР  – Українська Радянська Соціалістична Республіка
УСРР  – Українська Соціалістична Радянська Республіка
хут.  – хутір, хутор (рос. )
ЦДІАК України  – Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦК  – Центральний Комітет
ЦК КПРС  – Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу 
ЦК КПУ – Центральний Комітет Комуністичної партії України
ЦР – Центральна Рада



АноТовАний 
реєСТр опиСІв
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Ф. 1. Черкаське повітове поліцейське управління, м. Черкаси 
Київської губернії

Черкасское уездное полицейское управление, г. Черкассы  
Киевской губернии

Справ: 59; 1859–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 40; 1865–1917 рр. 

Циркулярні розпорядження Київського губернатора, губернського 
правління і військового командування; доповіді Черкаської повітової зем-
ської управи земським зборам; рапорти і донесення повітового справника 
і станових приставів, листування, статистичні відомості, списки та інше. 
У фонді є відомості з статистики промисловості, сільського господарства, 
народонаселення і релігій; наявність революційних і монархічних організа-
цій; виявлення антиурядових листівок і брошур; заходи боротьби з поши-
ренням революційного руху та інфекційних захворювань, казнокрадством; 
стан пожежної команди і арештних приміщень, забезпечення міського на-
селення продовольством в умовах війни; проведення пробних мобілізацій, 
розквартирування і забезпечення військових команд; висилання іноземців за 
кордон; проведення санітарних заходів, організацію туберкульозного сана-
торію і лазаретів; призначення допомог сім’ям мобілізованих у армію; облік 
мисливських товариств; склад абонентів телефонної мережі м. Черкаси. 

Опис 2
Справ: 19; 1859–1907 рр. 

Статистичні відомості про економічний стан повіту, кількість насе-
лення за станами, наявність установ; поліцейські метричні книги і записи, 
книги реєстрації видачі витягів з метричних книг про народження, шлюб і 
смерть; списки євреїв, які переселилися в населені пункти повіту з інших 
поселень після видання закону від 3 травня 1882 р. 

Ф. 2. Черкаський повітовий предводитель дворянства, м. Чер-
каси Київської губернії

Черкасский уездный предводитель дворянства, г. Черкассы 
Киевской губернии

Справ: 3; 1892–1904 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1892–1904 рр. 
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Циркулярні розпорядження Київського губернатора про збирання  
пожертвувань для нижніх чинів діючої армії та їх сімей; відомості земле-
власників про розміщення угідь; листування з Київською контрольною 
палатою, Черкаським повітовим казначейством, наглядачами арештних бу-
динків у Черкасах і Смілі про виплату платні службовцям і утримання аре-
штантів. 

Ф. 3. Черкаський відділ Тетянинського комітету з надання 
допомоги біженцям та іншим постраждалим від війни,  
м. Черкаси Київської губернії

Черкасский отдел Татьянинского комитета по оказанию помо-
щи беженцам и другим пострадавшим от войны, г. Чер-
кассы Киевской губернии

Справ: 2; 1915–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1915–1918 рр. 

Журнал засідань Черкаського відділу комітету; листування з Київ-
ським відділенням Комітету, звітні відомості про прибутки і видатки гро-
шових сум, рахунки торгових закладів і аптек на відпущені товари і медика-
менти, інші фінансові документи. 

Ф. 4. Звенигородська повітова земська управа, м. Звенигородка 
Київської губернії

Звенигородская уездная земская управа, г. Звенигородка Киев-
ской губернии

Справ: 128; 1900–1919 рр. 

Опис 1 
Справ: 128; 1900–1919 рр. 

Документи відділів: оцінно-статистичного – доповіді управи пові-
товим земським зібранням; ухвали сільських сходів про відкриття шкіл і 
училищ; заповненні бланки Всеросійського сільськогосподарського перепи-
су; відомості про урожайність, стан посівів і тваринництва, ціни на землю 
і хліб у селах повіту; оцінні картки і відомості промислових підприємств  
і будівель; статистичні відомості про народонаселення, запаси хліба; книга 
особових рахунків домовласників с. Гуляйки; агрономічного – ухвали сіль-
ських сходів на володіння подвірними земельними ділянками; відомості про 
метеорологічні спостереження; шкільного – протоколи засідань шкільної 
ради і план будівлі Мурзинської церковно-парафіяльної школи; статистичні 
відомості про учнів шкіл; опитувальні листки про стан і діяльність сільських 
шкіл; справа про відкриття учительської семінарії в с. Кирилівка; коштори-
си на утримання навчально-ремісничих майстерень Звенигородського міс-
цевого комітету Товариства поліпшення народної праці; прохання учителів 
про надання роботи; вимогові відомості на виплату зарплати службовцям 
шкіл; лікарського – особові справи медичних працівників. 
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Ф. 6. Черкаська повітова земська управа, м. Черкаси Київської 
губернії

Черкасская уездная земская управа, г. Черкассы Киевской гу-
бернии

Справ: 188; 1890–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 188; 1890–1919 рр. 

Документи відділів: загального – циркулярні розпорядження Київсь-
кого губернатора і губернської земської управи, журнали засідань губернсь-
кої і повітової земських управ, протоколи повітових земських зібрань; звіти 
і доповіді управи земським зібранням, ухвали сільських сходів; листування 
про заходи земства, спрямовані на розвиток сільського господарства; шкіль-
не і шляхове будівництво; надання допомоги сім’ям військовослужбовців; 
забезпечення армії продовольством і фуражем; про сільські культурно- 
освітні установи; переоцінку прибутковості нерухомого майна маєтків гра-
фів Бобринських у зв’язку з купівлею-продажем; агрономічного – цирку-
лярні розпорядження Міністерства і Києво-Подільського управління зем-
леробства, протоколи агрономічних нарад, звіти, відомості, листування та 
інші документи про заходи з поліпшення ведення сільського господарства, 
наявності і роботу прокатних станцій сільськогосподарських машин, мете-
орологічних станцій і дощомірних пунктів; про організацію і стан плодово-
го розплідника в с. Пруси, діяльність Сунківського сільськогосподарського 
товариства, епізоотичні захворювання на території Городищенської агро-
номічної дільниці, списки агрономічного персоналу; посадибний список 
жителів с. Старе; шкільного – циркулярні розпорядження Міністерства  
освіти, Департаменту народної освіти і Київського учбового округу, ухвали 
сільських сходів, акти, звіти, листування та інші документи про відкриття, 
роботу, зміну підвідомчості навчальних закладів, асигнування коштів на їх 
утримання, проведення позашкільних освітніх і культурно-освітніх заходів; 
списки шкіл і учителів, прохання і заяви учителів про надання роботи, пе-
реміщення і звільнення. 

Ф. 7. Черкаська міська публічна бібліотека, м. Черкаси Київської 
губернії

Черкасская городская публичная библиотека, г. Черкассы Ки-
евской губернии

Справ: 2; 1909–1910, 1914 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1909–1910, 1914 рр. 

Звіти про прибутки і видатки та виправдні документи до них. 

Ф. 8. Об’єднаний фонд. Черкаська міська дума і підпорядкована 
їй управа, м. Черкаси Київської губернії

объединенный фонд. Черкасская городская дума и подчинен-
ная ей управа, г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 2135; 1801–1918 рр. 
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Опис 1
Справ: 905; 1801–1918 рр. 

Документи відділів: загальна канцелярія – укази Київського губерн-
ського правління (про постачання військових частин, нагородження купців 
за їх пожертвування на потреби війни, про стягнення недоїмок по збору по-
датків з міщан і купців м. Черкаси, про присвоєння чинів, про передавання 
посімейних списків однодворців західних губерній для приписування їх в 
стан відповідно із звань і занять, про правила переселення казенних селян в 
міста і роздавання їм земель під будівництво хуторів і рільництво, про на-
кладення заборони на маєтки, закладені в банк, про перевірку торгівлі у м. 
Черкаси; комплектування поліцейських команд в містах Київської губернії 
вільнонайманими людьми; введення метричних книг і порядок їх ведення; 
припинення обмежень осілості серед євреїв, позбавлення євреїв права участі 
у виборах міського управління, у містах імперії; циркулярні розпорядження 
Київського цивільного губернатора про проведення губернських виставок 
зразків промисловості і сільського господарства, про вільну торгівлю хлі-
бом, про надсилання відомостей для складання міського звіту про стан пові-
ту: рух населення, стан урожаю, кількість вигідної землі, господарських і 
промислових підприємств, про виключення з іконописних цехів розкольни-
ків, заборону приписування до міських товариств сектантів, про видання 
старовинних пам’ятників російської народності на Волині, про ліквідацію 
ремісничих управлінь у містечках, введення у містах спрощених ремісни-
чих управлінь; укази та розпорядження Київської казенної палати про поря-
док приписування міщан до купецтва, про видавання паспортів купцям 
східних країн, які займаються торгівлею, про заборону великим сім’ям ка-
зенних селян ділитися на малі після 8-ого народного перепису, про пере-
віряння торгівлі у м. Черкаси і повіті; постанови міської думи про припису-
вання осіб, не затверджених у дворянстві, у купецькі гільдії і міщанські 
товариства міста; циркуляри Київського військового генерал-губернатора 
про амністію політичним засланим, військовий суд над підпалювачами, пе-
ребудову судової влади в м. Житомир, про призначення на службу дітей дво-
рян, про призначення і переведення чиновників, збір податків і постачання 
міста продуктами, про умови найму робітників на цукрові заводи, про забо-
рону в’їзду у Росію англійських і французьких підданих, заборону вивезен-
ня за кордон золота і зернового хліба; укази Сенату про підвищення у чинах 
чиновників за вислугу років; циркулярні розпорядження Київського гу-
бернського правління про порядок віддавання в рекрути і видавання допо-
моги і пенсій сімействам нижніх чинів після 10-ої ревізії, циркулярне розпо-
рядження і відношення губернського статистичного комітету про перший 
всезагальний перепис населення; журнали засідань думи та Черкаської 
міської управи; листування з Черкаським і іншими поліцейськими управ-
ліннями про видавання паспортів, приписних свідоцтв громадянам  
м. Черкаси; з Київським цивільним губернатором про курс золотої і срібної 
монети; з предводителем дворянства про створення опікунського комітету 
про тюрми; з губернським статистичним комітетом і Черкаським повітовим 
суддею і городничим про представлення в Київський статистичний комітет 
копії грамоти, жалуваної м. Черкаси у 1791 р. польським королем Станісла-
вом Августом; з Черкаським земським судом, міською поліцією і гласними 
думи про утримання ремісничої управи і списки ремісників за 1854– 
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1868 рр., з Київським губернським правлінням і повітовою поліцією про 
переведення євреїв Черкаських міщанських товариств до стану землеробів, 
про вибори членів у єврейське духовне правління, про вибори членів місь-
кого сирітського суду і кандидатів у торгові депутати; з Київським цивіль-
ним губернатором про функції думи, як виконавчого управління; з завідую-
чим Черкаською воскресною школою про передавання будинку школи 
міністерству освіти для 2-х класного міського училища і про будівництво 
нового будинку для воскресної школи; відомості про земельні угіддя м. Чер-
каси, чисельність його населення, рід занять городян і прибутки міста за 
1837 р., 1880–1888 рр., про кількість населення м. Черкаси за станом, про 
сім’ї, приписані в Черкаський міський стан у 1854 р., про кількість міської 
землі, зайнятої окремо під поля, городи і сади за 1866–1905 рр., про інозем-
ців, проживаючих у м. Черкаси; статут Черкаського товариства допомог бід-
ним від 1899 р.; доповіді про діяльність Черкаського самоуправління; звіт 
Київського цивільного губернатора про результати ревізії урядових установ 
Київської губернії за 1842 р., доповіді міського голови про благоустрій м. 
Черкаси; доповіді про діяльність міської управи за 1888–1904 рр., звіти про 
діяльність Черкаського міського громадського банку за 1894 р., 1912 р.; до-
повіді Київського губернського земства про стан місцевої промисловості і 
сільського господарства; справи: про віддавання у відкуп поромної пере-
прави через р. Дніпро, про відкриття при Черкаській промгімназії підготов-
чого класу, про перехід у російське підданство іноземних громадян прожи-
ваючих у Росії, про заснування окружного суду у м. Черкаси, про відкриття 
у м. Черкаси ломбарду, про перепис населення у м. Черкаси в 1815 р., про 
розділення єврейського населення на розряди, про відкриття у м. Черкаси 
ресторану і трактиру, про проведення восьмого народного перепису та скла-
дання ревізьких казок для цього, про віддавання в оренду торгівельних за-
кладів, про переведення Черкаських міщан у міщанські товариства інших 
міст, про зарахування у християнські товариства міщан, які прийняли пра-
вославну віру, про рекрутські набори, з указами Миколи І,  
з указами Київського губернського комітету громадської опіки, про складан-
ня списків для 9-го народного перепису, про нагородження чиновників ор-
денами та чиновників і купців, які мають право на отримання медалі у 
пам’ять Кримської війни 1853–1856 рр., про відкриття у м. Черкаси місько-
го громадського банку, про присвоєння звання почесного громадянина  
м. Канів Київському губернатору Катоказі, про вибори повітового рабина, 
про організацію і діяльність Черкаської міської біржі праці, свідоцтва про 
осілість міщан-євреїв м. Черкаси, видані ремісничими управами єврейсь-
ким міщанським товариством про запис їх у ремісничі цехи; метричні книги 
про народження у приходах Миколаївської і Троїцької церков м. Черкаси у 
1857–1861 рр. для приписування до призовних дільниць; іменні списки 
членів думи; списки народжених і померлих членів міщанських єврейських 
товариств Черкаського повіту за 1842–1844 рр., посімейні списки єврей-
ських та міщанських товариств м. Черкаси і Черкаського повіту, списки 
ремісників м. Черкаси за 1852 р., формулярні списки голів членів і секрета-
ря думи за 1852 р., списки міщан-власників торгівельних лавок за 1853– 
1854 рр., гласних думи за 1876 р., Черкаських купців і міщан, які мають 
право бути присяжними засідателями по м. Черкаси за 1877 р., учителів зем-
ських шкіл Черкаського земства на 1914 р., іноземних підданих, проживаю-
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чих у м. Черкаси за 1905 р., військових чинів, які мають право бути вибра-
ними і брати участь у виборах у Українські установчі збори по 13-ій 
виборчій військовій дільниці за 1917 р.; ревізькі казки Черкаських міщан і 
сімейств купців різних міщанських товариств; народна освіта – укази 
Київського губернського управління про утримання приходського училища; 
листування з Черкаським повітовим поліцейським управлінням, старостами 
християнського і старообрядського товариств і ремісничою управою про 
відкриття жіночої школи при Черкаському приходському училищі, про без-
коштовне навчання бідних дітей, з інспектором народних училищ Київсько-
го учбового округу, Київським губернаторським правлінням і наглядачами 
2-х класного училища про відкриття у м. Черкаси паралельного підготовчо-
го класу при 2-х класному училищі, з Київським губернатором і попечите-
лем учбового округу про відкриття при Черкаській міністерській гімназії 
паралельних відділень 1–4 класів; журнал засідання думи від 24 січня  
1917 р. про відкриття у м. Черкаси технічного училища; справи: про від-
криття у м. Черкаси приходського училища, про фінансове забезпечення уч-
бових закладів м. Черкаси, про реорганізацію Черкаської 4-х класної чо-
ловічої гімназії у 6-ти класну і про відкриття при Черкаському 2-х класному 
міському училищі ремісничих столярно-токарних класів, про навчання у жі-
ночому пансіоні м. Черкаси про відкриття при м. Черкаси 2-х класного учи-
лища ремісничого класу, учбових закладів у м. Черкаси і Черкаському повіті, 
початкових училищ, про розроблення основних положень проекту шкільної 
мережі для введення загального навчання; охорона здоров’я – укази Київ-
ського губернського правління про утримання хворих військовослужбовців 
у губернських містах за рахунок наказів громадської опіки, а у повітових 
містах за рахунок міських дум; листування з повітовим комітетом громад-
ського здоров’я про заходи з попередження епідемічних захворювань; відо-
мості про розповсюдження захворювань на холеру у м. Черкаси у 1893 р., 
справи: про стан боротьби з холерою та натуральною оспою, про заходи по 
боротьбі з холерою; військовий стіл – укази Київського губернського прав-
ління, Київської казенної палати, Київського губернського рекрутського 
присутствія, Київської міської поліції і постанови міської думи про складан-
ня списків рекрутів, про рекрутські набори у старообрядних товариствах  
м. Черкаси, про ухилення від рекрутської повинності міщан м. Черкаси, про 
складання посімейних і призовних списків для ведення рекрутської повин-
ності; циркуляри та циркулярні розпорядження Міністерства внутрішніх 
справ, губернського по військовій повинності присутствія, Київського гу-
бернського у селянських справах присутствія про порядок складання при-
зовних списків міщан для виконання військової повинності, з питань поста-
чання військовослужбовців; рекрутський статут від 15 березня 1835 р., 
громадські присуди про виконання рекрутської повинності міщанами  
м. Черкаси; листування з Київським цивільним губернатором, Київським 
губернським рекрутським присутствієм, земськими судами, Черкаським 
поліцейським управлінням, Черкаським повітовим у військовій повинності 
присутствієм, міськими управами інших міст та з волосними управліннями 
про приписування до призовних дільниць Черкаських міщан і міщан інших 
товариств, про міщан призовного віку, про відбування військової повин-
ності, про видавання єврейським товариствам м. Черкаси залікових рекрут-
ських квитанцій, про рекрутський набір від міщанських товариств по Чер-
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каському повіту; справи: про проведення рекрутських наборів від міщанських 
християнських товариств м. Черкаси, про виконання рекрутської повин-
ності, про складання рекрутських списків по міщанських товариствах, про 
ухиляння міщан-євреїв від рекрутської повинності, про зарахування єврей-
ських товариств Черкаського повіту до інших повітів, про зарахування 
міщан до міщанського стану, про виконання військової повинності; метрич-
ні виписи призовників, громадян єврейської національності, які народились 
у 1870 р. у м. Черкаси: списки рекрутів єврейських товариств, міщан по 
відбуванню повинності, рекрутів старообрядних товариств, євреїв Київсь-
кої губернії, взятих у рекрути за відсутність письмових видів на проживан-
ня; посімейні списки міщан м. Черкаси, старообрядного товариства м. Чер-
каси, єврейських міщанських і інших товариств для відбування військової 
повинності, призовників єврейських товариств, посімейні призовні списки 
селян по волостях Черкаського повіту. 

Опис 2 
Справ: 940; 1801–1919 рр. 

Документи відділів: податки – укази Київського губернського прав-
ління, Київської казенної палати про тимчасовий додаток пошлин і зборів 
для виплати державних боргів, про додаткові правила стягнення гербового і 
кріпосного зборів, про обкладання акцизним збором лісопромисловців, які 
займають міську землю під склади і власників млинів, про використання 
сум коробочного збору на громадські видатки і стягнення зборів з Черкась-
ких міщанських товариств, про стягнення недоїмок по казенних податках з 
Черкаських єврейських товариств та на утримання єврейських училищ; 
циркулярні розпорядження Київського цивільного губернатора, Київського 
губернського правління про коробочний збір, про передавання залишків сум 
коробочного збору на сплачування недоїмок податей з Черкаських єврейсь-
ких товариств, про стягнення податей і недоїмок різних зборів з міщан м. 
Черкаси; рапорти квартального наглядача, збірників податків, начальних 
старшин і старост Черкаських міщанських товариств, Черкаського повіто-
вого пристава, міської розкладної комісії, ремісничих спрощених управ про 
стягнення грошових сум з приїжджих купців і міщан за торгівлю товарами, 
про відкриття відкритих листів для збору казенних податей і недоїмок, про 
сплачування казенних податей і податків, про оцінювання нерухомого май-
на купців і міщан м. Черкаси, про стягнення цехового збору з ремісників; 
відомості за 1840 р. про нерухоме майно жителів м. Черкаси, про недоїмки 
по збору податків і стягнення гербового збору з Черкаських єврейських 
міщанських товариств, про членів ремісничих цехів міщанських і інших то-
вариств Черкаського повіту, про недоїмки по збору міського прибутку та 
коробочного збору по єврейських товариствах Черкаського повіту, про не-
доїмки коробочного збору по м. Черкаси і Черкаському повіту, про недоїмки 
податку з нерухомого майна жителів м. Черкаси і Черкаського повіту, про 
сплачування міщанами м. Черкаси податку за присадибну землю; листуван-
ня з Київським губернським правлінням, Черкаським городничим, Черкась-
ким городовим магістратом, Київським цивільним губернатором, Черкась-
ким старообрядним товариством, Київською казенною палатою, Черкаським 
повітовим казначейством, повітовим землеміром, старостами Черкаських 
єврейських товариств, земською управою про затвердження комісії по спла-
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чуванню податків, про стягнення з міщан грошей за видані їм паспорта, про 
повинностей: податкові зошити міщанських, старообрядних і єврейських 
товариств; списки міщан м. Черкаси на сплачування подушного податку, се-
лян і євреїв на стягнення податків і ратних сум, іменний список міщан Смі-
лянського єврейського товариства на стягнення свічного збору для влашту-
вання єврейських училищ; списки дворян і чиновників, які мають нерухоме 
майно, платників поземельних податків, платників складних зборів по селах 
Черкаського повіту, платників податків селянських товариств Черкаського 
повіту; оренда – укази Київського губернського правління, накази Київсько-
го губернського правління, постанови міської думи, міської управи та листу-
вання з Київським цивільним губернатором, Київським губернським прав-
лінням, Київською казенною палатою, Черкаським міським магістратом, 
нижнім земським судом, повітовим стряпчим, земським справником та інш. 
про віддавання у оренду торгівлі горілкою, заборону стягнення у місцевий 
прибуток пошлин з судно-промисловців і лісопромисловців, про сплачуван-
ня податкових недоїмок за користування ділянками міської землі службов-
цями інвалідної команди, про стягнення коробочного збору з Черкаських 
міщанських товариств, стягнення податків з Черкаських міщан та жителів 
м. Черкаси, цехового збору з ремісників, свічного збору з міщан; громадські 
присуди Черкаських міщанських і єврейських товариств про збір податків, 
звільнення і вибори збірників податків, вибори старост по збору земських 
повинностей і інших податків та розкладні відомості на стягнення всіх видів 
податків; книги обліку подушного збору, податків, записів податків і казен-
них міських сінокосів, збір податків, коробочний збір, оплачування патент-
них свідоцтв на право ремесла, про віддавання у відкуп ділянок міської зем-
лі, лісових пристаней у м. Черкаси, про затвердження духовних заповітів на 
нерухоме майно; рапорти відкупників свічного збору про відновлення спис-
ків населення на новий збір, базарного наглядача м. Черкаси про віддавання 
у оренду базарних столів; справи, контракти, кондиції, торгівельні листи, 
договори, прохання і заяви міщан, купців про віддавання у оренду та відкуп 
міських берегів, винних погребів, міських сінокісних островів, трактирних 
закладів, пахотних земель, міських вагів і мір, міської вигідної землі з від-
суджуванням 1252 десятин землі на користь державного майна, про вида-
вання купчих на садибні ділянки, кріпосних актів на нерухоме майно; спис-
ки міських міщан-орендарів міської пахотної землі, власників лісопильних і 
інших заводів і орендарів міської землі на березі р. Дніпро потерпілих від 
повені у 1909 р., власників земельних ділянок у 6-ти кварталах м. Черкаси 
за 1912 р., іменний список орендарів міської землі; торгівля – циркуляри 
Київського цивільного губернатора, укази та накази Київської казенної па-
лати, постанови та протоколи засідань міської думи та листування з Київсь-
ким губернським правлінням, поліцейським правлінням, Київською казен-
ною палатою про видавання свідоцтв на право торгівлі, стягнення податків, 
про дозвіл селянам продажу продуктів і фуражу на базарах і ярмарках без 
торгівельних свідоцтв на підставі безмитної торгівлі, про перевіряння обо-
ротних капіталів купців; відомості про видавання свідоцтв на право торгівлі 
і стягнення податків, про прибуток, видаток і залишки купецьких і міщансь-
ких торгівельних свідоцтв на право торгівлі і промислів, про кількість тор-
гівельних і промислових свідоцтв виданих по м. Черкаси і Черкаському 
повіту; прохання, об’яви, заяви міщан, купців, селян про видавання їм сві-
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доцтв: торгівельних, промислових свідоцтв, на право відкриття винних пог-
ребів, про зарахування в купці міщан і селян, про видавання паспортів і па-
тентів на право торгівлі спиртними напоями: купчі – листування з 
нотаріусами Черкаського окружного суду, відношення нотаріусів, справи, 
прохання жителів м. Черкаси про видавання, затвердження купчих на неру-
хоме майно, на землю про оцінку нерухомого майна; відомості про оцінку 
нерухомого майна Черкаських міщан; купчі на продаж будинків міщанами 
м. Черкаси; бухгалтерія укази Київської казенної палати, Київського гу-
бернського правління, протоколи засідань міської управи та листування з 
Київським цивільним губернатором, Київським губернським правлінням, 
Київською казенною палатою, Черкаським городовим магістратом, міською 
поліцією, квартирною комісією, правлінням Черкаського громадського бан-
ку, ремісничою управою, повітовим казначейством про порядок видавання 
грошової позики у заїм міщанам м. Черкаси під заставу їх нерухомого май-
на, за проценти, збір процентних сум з капіталів купців на користь міського 
прибутку, видавання коштів на утримання громадських установ, міські при-
бутки і видатки, заборону підвищення курсу срібної і золотої монети, вида-
вання з повітового казначейства грошей на допомогу місту на заміну винно-
го відкупу, відкриття кредитів, внесок коштів до повітового казначейства на 
отримання центральних управлінь і місцевих установ, видавання облігацій-
ного займу у 200 ти с. рублів на благоустрій м. Черкаси: спорудження водо-
проводу, будівництво жіночої гімназії, критого базару, казарм; положення 
про прибутки і видатки міських сум по м. Черкаси; відомості про роздані з 
міських сум у позику грошей за проценти і під заставу нерухомого майна 
купцям і міщанам м. Черкаси, про прибуток та видаток грошових сум, про 
відсилання до Черкаського повітового казначейства грошових сум, про капі-
тали м. Черкаси, недоїмки, про наявність грошей і грошових документів у 
Черкаському громадському та міському банках, про виплачування жалуван-
ня службовцям міської думи, учителям Черкаських міських приходських 
училищ і училища при цукровому заводі, про прибутки і видатки міських 
сум; кошториси прибутків та видатків міської думи та звіти про прибутки, 
видатки та залишки грошових сум; річні фінансові звіти міської думи, звіти 
про роботу Черкаського міського громадського банку; звіти міської управи 
про прибуток і видаток міських сум; книги обліку прибутків і видатків гро-
шових сум міської думи та управи, подушного збору з міщан, казенних та 
інших податків по єврейських товариствах, прибутків та видатків грошових 
сум свічного, коробочного зборів; ринкові ціни – листування з Черкаською 
міською поліцією, Київським губернським правлінням, збірниками єврей-
ських товариств, рапорти міського наглядача, відомості, звіти про ціни на 
продовольчі товари, продукти харчування, будівельні матеріали, про рин-
кові ціни, про заготівлю матеріалів і продуктів харчування, про базарні ціни 
на продукти харчування, будівельні матеріали і робочу силу, про збирання 
недоїмок коробочного збору у м. Черкаси. 

Опис 3
Справ: 214; 1805–1918 рр. 

Документи будівельно-технічної групи: укази, циркулярні розпо-
рядження Київського цивільного губернатора, Київського губернського 
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правління, Київської казенної палати; протоколи засідань міської думи та 
управи; листування з Київським цивільним губернатором, Київським гу-
бернським правлінням, Київською казенною палатою, Черкаським пові-
товим землеміром, повітовою поліцією, земським справником та інш.; 
доповіді, рапорти про благоустрій м. Черкаси, будівництво приміщень гро-
мадських установ і приватних будинків, оцінка їх прибутковості для зби-
рання податків, про створення будівельної частини цивільного губернського 
відомства, про перевірку якості роботи по будівництву, про відведення зе-
мельних ділянок для будівництва будинків та інш.; справи про відведен-
ня і перебування приміщення думи під тюрму, про будівництво Черкаської 
міської лікарні, кам’яної церкви, притулку для бідних, про гімназії, церкви-
пам’ятника воїнам, які загинули у першу імперіалістичну війну, шкіряних 
заводів біля р. Митниця, про будівництво мостів по трактових та поштових 
шляхах міст Сміла і Чигирин, парому на р. Дніпро, чавунно-ливарного і 
миловарного заводів, абіссінського колодязя, кар’єрів для добування буді-
вельного каміння, про відведення ділянок міської землі міщанам, купцям, 
дворянам та чиновникам для будівництва будинків, про затвердження тор-
гівельно-промислової фірми миловарного заводу ” І. В. Гусєв і Ко”, про 
вибори гласних у міську думу, про забезпечення міста продовольством, 
про затвердження планів садиб черкаських міщан; контракти, договори, 
умови на проведення будівельних робіт по будівництву жилих приміщень 
і господарських будівель, поромної переправи та інших видів будівель у  
м. Черкаси; на віддавання в оренду ділянок міської землі; плани будинку 
церковно-приходської школи у с. Костянтинівка Черкаського повіту, садиб-
них ділянок жителів міста, генеральний план м. Черкаси за 1815 р.; відо-
мості про ціни на робочу силу і будівельні матеріали, про кількість земель-
них ділянок, відведених для будівництва у м. Черкаси за 1856–1872 рр., 
про купців Київської губернії, які заявили про свій капітал; кошториси на 
будівництво; списки жителів міста, чиновників, міщан, які отримали право 
на будівництво будинків і господарських будівель, купців, які заявили про 
свій капітал, посімейні списки купців м. Черкаси, списки купців м. Черкаси 
і повіту, які заявили про свій капітал; ревізькі казки купців і міщан м. Чер-
каси; заяви і прохання жителів м. Черкаси про відведення їм ділянок міської 
землі та видавання свідоцтв на куплені ділянки, купців про зарахування їх 
сімей до потомствених почесних громадян. 

Опис 4
Справ: 8; 1917–1919 рр. 

Накази, витяги з наказів по управлінню Черкаської міської міліції; 
протокол загальних зборів міліціонерів 1-ої та 2-ої дільниць; доповіді; 
листування з начальником міліції, управліннями міської міліції, державної 
варти і охорони про стан правопорядку у місті, санітарний стан, організа-
цію нічної сторожової охорони, матеріальне і продовольче забезпечення 
міліції і варти; журнал засідання міської думи від 13.07.1918 р. про надання 
приміщення учительській семінарії, наказ начальника гарнізону м. Черкаси 
від 22.08.1919 р. про розпуск попереднього складу міської думи; доповіді 
міського голови про продовольчу кризу і господарську розруху; листуван-
ня з губернатором, відозва до населення м. Черкаси про початок роботи 
нового складу міської управи; відомості начальників міліційних дільниць 
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про випадки у місті; газета Черкаської організації кадетів “Итоги” за 23(10)  
березня 1918 р.; списки гласних думи, вартових і службовців 2-ої частини 
державної варти; списки, заяви особового складу про переміщення 1917–
1919 рр. на посадах. 

Опис 5
Справ: 27; 1867, 1876, 1878–1889, 1891–1918 рр. 

Журнал засідання думи; листування з Черкаським повітовим справ-
ником, військовим начальником, повітовим у військовій повинності при-
сутствієм, штабами військових частин про відведення приміщень для цейх-
гаузів військовій частині, ліквідацію тимчасового військового шпиталю, 
розквартирування військових команд; справи про ремонт приміщень війсь-
кових частин, про стягнення і записи прибутків грошових сум міської упра-
ви, про здавання у найм квартир і казенних приміщень для квартирування 
артилерійської бригади, про відведення приміщень для розміщення війсь-
кового начальника і місцевої поліцейської команди, про порушення ходатай-
ства міської управи на дозвіл будівництва тюремних приміщень за містом, 
про організацію будівництва у м. Черкаси будинку окружного суду; книга 
запису поденних робітників, працюючих на підприємствах м. Черкаси за 
1910–1911 рр.; документи (прохання, заяви, свідоцтва) про видачу метрич-
них виписів; грошові виправдні документи управи. 

Опис 6
Справ: 40; 1816–1826, 1832, 1834–1847, 1853–1856, 1858, 1862–1869, 1887, 
1913–1914 рр. 

Циркулярні розпорядження Київського цивільного губернатора, 
Київського губернського правління, Київської казенної палати, контрольної 
палати про надсилання книг для записів грошових сум і казенного майна для 
закріплення і засвідчення, про надсилання звітів про діяльність земських і 
міських поліцій, відомостей від 1 вересня 1838 р. для передбаченої ревізії 
думи, відомостей про розглянуті та не розглянуті справи думи; справи: про 
набір рекрутів з міщан м. Черкаси по 5 приватному наборі, про надсилан-
ня відомостей Київському гражданському губернатору про стан поліції у 
м. Черкаси та про населені маєтки, які належать містам, про надсилання 
відомостей до різних департаментів про витрати коштів на потреби і утри-
мання відомств м. Черкаси, про надсилання Звенигородському повітовому 
стряпчому ревізьких казок, головуючому в м. Черкаси мировому з’їзду ві-
домостей про кількість однодворців і громадян, приписаних до м. Черкаси, 
Київській казенній палаті відомостей про грошові обороти, про стягнення 
недоїмок по казенним податкам, прохання купців про видавання їм свідоцтв 
і білетів на право торгівлі. 

Ф. 9. Черкаська міщанська управа, м. Черкаси Київської губернії
Черкасская мещанская управа, г. Черкассы Киевской губер-

нии
Справ: 12; 1858–1914 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1858–1914 рр. 
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Постанови Київської казенної палати про прирахування осіб до Чер-
каського міщанського товариства, листування з лікувальними закладами 
про перерахування грошей за лікування міщан, заяви міщан про занесення 
змін у посімейні списки. 

Опис 2
Справ: 6; 1908, 1912, 1914 рр. 

Прибутково-видаткові книги пересильних сум, грошових зборів на 
громадські потреби, свічного, паспортного, коробочного та інших зборів. 

Ф. 10. Шендерівська міщанська управа, м-ко Шендерівка Канів-
ського повіту Київської губернії

Шендеровская мещанская управа, м-ко Шендеровка Канев-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 22; 1901–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 22; 1901–1915 рр. 

Книги запису вхідних і вихідних документів, прибутково-видаткові 
книги пересильних сум; податкові книги і зошити про податки з нерухомого 
майна; книги запису і розкладні відомості податків, зборів на громадські 
потреби, земських та інших зборів. 

Ф. 11. Смілянська спрощена реміснича управа, м-ко Сміла Чер-
каського повіту Київської губернії

Смелянская упрощенная ремесленная управа, м-ко Смела 
Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 13; 1852–1873 рр. 

Опис 1
Справ: 13; 1852–1873 рр. 

Фінансовий звіт (1868), прибутково-видаткові книги цехового збо-
ру (1856, 1858– 1860, 1865, 1866, 1868, 1873), список ремісників від  
26 жовтня 1852 р. 

Ф. 12. Контора Таганчанського маєтку графа Бутурліна, м-ко 
Таганча Канівського повіту Київської губернії

Контора Таганчанского имения графа Бутурлина, м-ко Таган-
ча Каневского уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1873 р. 

Опис 1
Справ: 2; 1873 р. 

Списки квартальних, місячних і поденних робітників Поташнянсь-
кого цукрового заводу і механічної майстерні, поденних робітників Мар-
тинівської, Котебської і Копіюватської економій; квитанції про одержання 
робітниками грошей у касі; табель виплати пенсій службовцям маєтку. 

Є документи польською мовою. 
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Ф. 16. Пішківська земельна громада, с. Пішки Канівського пові-
ту Київської губернії

пишковское земельное товарищество, с. пишки Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1906–1908 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1906–1908 рр. 

Ухвали загальних сходів членів товариства від 11 липня 1906 р. – 29 
червня 1908 р. 

Ф. 18. Корсунське волосне правління, м-ко Корсунь Канівського 
повіту Київської губернії

Корсунское волостное правление, м-ко Корсунь Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 834; 1861–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 834; 1861–1919 рр. 

Постанови і відозви Української Центральної ради і Тимчасового 
уряду, циркулярні розпорядження Міністерства внутрішніх справ Росії і 
Київського губернатора, ухвали волосних і сільських сходів, постанови во-
лосного правління, накази волосного старшини із земельних, продовольчих 
та інших питань; акти ревізій каси; статистичні відомості про кількість на-
селення, дворів, стан селянського господарства, відхожі промисли, навчаль-
ні заклади, бібліотеки, ціни на робочі руки, хліб, фураж і землю; оцінні і 
страхові документи громадських і приватних будівель; звітні відомості по 
податковому страхуванню; реєстри вхідних і вихідних документів; прибут-
ково-видаткові книги; книги обліку угод, скарг, сиріт і їх майна, перевірок 
торгових промислових підприємств; селян, підданих тілесному покаранню 
і тюремному ув’язненню; посвідчення про матеріальний і сімейний стан 
селян;промислові свідоцтва на торгові підприємства; настільні паспорт-
ні реєстри; метричні витяги; правила влаштування сільськогосподарських 
шкіл і виставок; списки жителів, виборних, виборців в Українські установчі 
збори; однодворців, платників страхових зборів; рекрутів, призовників, рат-
ників ополчення, запасних чинів, а також солдатів, які загинули і пропали 
без вісті та ін.; листування про виконання рішень судів, стягнення податків, 
страхування майна, облік військовозобов’язаних та інших питань. Є також 
відомості про переселення селян до Сибіру, Уссурійського краю і Закавказ-
зя; видачу допомог солдатським сім’ям та інвалідам, збір пожертвувань для 
шпиталів, встановлення опіки над сиротами та ін. 

Ф. 19. Шендерівське волосне правління, м-ко Шендерівка Богу-
славського повіту Київської губернії

Шендеровское волостное правление, м-ко Шендеровка Богу-
славского уезда Киевской губернии

Справ: 95; 1864–1922 рр. 
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Опис 1
Справ: 95; 1864–1922 рр. 

Циркулярні розпорядження, накази Директорії, Головного штабу 
військ УНР, Міністерства внутрішніх справ Росії, Київського губернато-
ра; листування з повітовими установами; постанови; постанови волосного 
правління, ухвали сільських сходів, накази волосного старшини; відношен-
ня Київської казенної палати про прирахування селян до волості; статистич-
не описання волості, відомості про стан селянського господарства; журнали 
реєстрації вхідних і вихідних документів; прибутково-видаткові касові кни-
ги; книги реєстрації осіб, які перебували під наглядом громади; списки до-
могосподарів, землевласників, платників і недоїмників податків і зборів, єв-
рейського населення; осіб, які належали до громади, але вели господарство 
окремо; настільні паспортні реєстри; донесення і рапорти сільських старост 
про результати нічних обходів. Є також відомості про мобілізацію в армію, 
видачу допомоги сім’ям мобілізованих, влаштування біженців, заготівлю 
хліба і худоби, переселення до Сибіру, надання посівної позики і допомоги 
сиротам, стан на фронтах громадянської війни та ін. 

Ф. 20. Мокрокалигірське волосне правління, м-ко Мокра Калигір-
ка Звенигородського повіту Київської губернії

Мокрокалигорское волостное правление, м-ко Мокрая Кали-
горка Звенигородского уезда Киевской губернии

Справ: 9; 1891–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1891–1915 рр. 

Протокол Звенигородського мирового з’їзду, викупний акт, подвірний 
опис володінь поміщика Бенардакі (1865–1914); посімейні списки селян 
сільських громад (1892–1915). 

Ф. 21. Шполянське волосне правління, м-ко Шпола Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Шполянское волостное правление, м-ко Шпола Звенигород-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 8; 1874–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1874–1913 рр. 

Посімейні списки селян Васильківського (1874) і Шполянської  
(1911) сільських громад; алфавіти до посімейних списків селян Сигнаїв-
ської (1910) і Водянської (1911) сільських громад; розкладні відомості 
по податкових зборах із зазначенням об’єктів і розмірів оподаткування  
(1913). 

Ф. 22. Стецівське волосне правління, с. Стецівка Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Стецовское волостное правление, с. Стецовка Звенигородского 
уезда Киевской губернии

Справ: 6; 1865–1914 рр. 
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Опис 1
Справ: 6; 1865, 1881, 1898, 1911–1914 рр. 

Ухвали Стецівської і Вікненської сільських громад (1911–1914), 
журнал реєстрації вхідних документів (1865), подвірний список селян  
с. Іскрене із зазначенням розмірів викупних платежів і посімейний список 
жителів с. Ружківка (1881). 

Ф. 23. Вільшанське волосне правління, м-ко Вільшана Звениго-
родського повіту Київської губернії

ольшанское волостное правление, м-ко ольшана Звенигород-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 10; 1865–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1865–1909, 1918, 1919 рр. 

Ухвали сільських сходів с. Вільшана (1872) і с. Воронівка (1887); поста-
нови волосного правління (1909, 1918, 1919); уставні грамоти, викупні акти, 
подвірні списки селян та інші документи про викуп селян від кріпацтва  
с. Вільшана і Петрики; журнали реєстрації вихідних документів (1885), 
судимості селян (1892–1901); загальна податкова книга грошових зборів 
(1887). 

Ф. 24. Курилівське волосне правління, с. Курилівка Канівського 
повіту Київської губернії

Куриловское волостное правление, с. Куриловка Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 25; 1863–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 25; 1863–1870, 1878–1916 рр. 

Постанови Канівсько-Васильківського з’їзду мирових посередників 
і мирового посередника І дільниці Канівського повіту, ухвали сільських 
сходів, виконавчі листи волосного сходу; рапорти волосного правління; його 
листування з повітовими установами з фінансових, судових, пенсійних, ді-
ловодних та інших питань. Є відомості про стан продовольчих капіталів 
сільських громад, волосних і сільських банків і кас громадської опіки не 
імущих; проведення торгів, збір податків, відбування натуральних повин-
ностей, військові призови, страхування будівель, збір коштів на будівництво 
у Москві пам’ятника Олександру ІІІ, заходи у зв’язку з весіллям Миколи ІІ. 

Уставні грамоти, подвірний опис, геодезичний опис с. Бересняги, ви-
купний акт і бухгалтерський розрахунок з викупу земельних угідь у помі-
щика Монастирського В. І. Книги реєстрації підсудних, прибутків і видатків 
каси; журнал перевірки торгових і промислових закладів. 

Ф. 25. В’язівське волосне правління, с. В’язівок Черкаського пові-
ту Київської губернії

вязовское волостное правление, с. вязовок Черкасского уезда 
Киевской губернии

Справ: 11; 1901–1920 рр. 
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Опис 1 
Справ: 11; 1901–1920 рр. 

Циркулярні розпорядження повітового комісара Тимчасового уряду, 
повітового з воїнської повинності присутствія, приговори сільських сходів, 
рапорти волосного старшини і сільських управ про організацію на місцях 
виконавчих органів, комітетів, продовольчої комісії, проведення збираль-
них компаній, постачання армії продовольством та з інших питань. Списки 
працездатних селян; списки і метричні витяги осіб, призваних на військо-
ву службу (1912); списки і тимчасові посвідчення запасних нижніх чинів; 
скарги громадян. 

Ф. 26. Ротмистрівське волосне правління, м-ко Ротмистрівка 
Черкаського повіту Київської губернії

ротмистровское волостное правление, м-ко ротмистровка Чер-
касского уезда Киевской губернии

Справ: 3; 1917–1919 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1917–1919 рр. 

Приговори волосних сходів (1917), паспортний реєстр (1918; 1919). 

Ф. 27. Орловецьке волосне правління, м-ко Орловець Черкаського 
повіту Київської губернії

орловецкое волостное правление, м-ко орловец Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 4; 1880–1914 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1880, 1885, 1908, 1914 рр.

Витяг з ухвали Орловецького сільського сходу про схвалення проекту 
нарізування громадських земель на відрубні ділянки (18 листопада 1908); 
припис пристава 3 стану Черкаського повіту про дотримання вимог запобі-
гання поширенню чумної епізоотії (5 липня 1885); статистичні відомості 
про стан волості на 1 січня 1914 р.; листування з приставом 2 стану Черкась-
кого повіту про розшук грабіжників, а також господарів худоби (1880).

Ф. 28. Сидорівське волосне правління, с. Сидорівка Канівського 
повіту Київської губернії

Сидоровское волостное правление, с. Сидоровка Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 6; 1862–1873 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1862–1864, 1868 рр.

Накази волосного старшини (1868), журнали реєстрації вхідних і 
вихідних документів з викладом їх змісту (1862–1864). У наказах є відо-
мості про кількість ревізійних душ у населених пунктах. 
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Опис 2
Справ: 2; 1870–1873 рр. 

Книга опису угод, укладених у волосному правлінні. 

Ф. 29. Неморозьке волосне правління, с. Неморож Звенигород-
ського повіту Київської губернії

неморожское волостное правление, с. неморож Звенигородс-
кого уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1912–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1912–1919 рр. 

Справа за клопотанням удови солдата Кривошиї Т. А. про призначен-
ня їй пенсії. 

 
Ф. 30. Смілянське волосне правління, м-ко Сміла Черкаського 

повіту Київської губернії
Смелянское волостное правление, м-ко Смела Черкасского 

уезда Киевской губернии
Справ: 3; 1865–1900 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1865, 1869–1900 рр. 

Статутна грамота сіл Будки і Костянтинівка, надвірні списки селян, 
розрахунки та інші документи, пов’язані з викупом земельних угідь у помі-
щиці Бобринської С.; акти, ухвали, угоди про викуп земель селянами і обмін 
їх при будівництві залізниці. 

Ф. 31. Багачівське волосне правління, с. Багачівка Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Богачевское волостное правление, с. Богачевка Звенигород-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1872–1881 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1872–1881 рр. 

Люстраційний акт, список селян-власників із зазначенням розмірів 
викупних платежів, інші документи, пов’язані з проведенням селянської ре-
форми 1861 р. 

Ф. 32. Вергунівське волосне правління, с. Вергуни Черкаського 
повіту Київської губернії 

вергуновское волостное правление, с. вергуны Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 4; 1899–1904 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1899–1904 рр. 
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Подвірний список селян с. Бузуків із зазначенням розмірів платежів 
за землю, особові рахунки платників поземельного податку і мирського збо-
ру, прибутково-видаткова книга. 

Ф. 33. Таганчанське волосне правління, м-ко Таганча Канівсько-
го повіту Київської губернії 

Таганчанское волостное правление, м-ко Таганча Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1908–1909 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1908–1909 рр. 

Список власників, акти оцінки будівель Таганчі, прийнятих до обо-
в’язкового страхування. 

Ф. 34. Городищенське волосне правління, м-ко Городище Чер-
каського повіту Київської губернії 

Городищенское волостное правление, м-ко Городище Черкас-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 13; 1873–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 13; 1873–1917 рр. 

Протоколи засідань Комітету з питань Городищенської і Мошно-
гірської громадських лікарень про їх утримання; витяг з ухвали Городи-
щенського сільського сходу від 19 лютого 1905 р. про розкладку казенних 
і мирських зборів; фінансові звіти Городищенської і Мліївської сільських 
громад; прибутково-видаткові книги; особові рахунки платників податків, 
квитанції про сплату поземельного податку; списки, неплатників зборів і 
військовозобов’язаних; листування з священиком Пантелеймонівської церк-
ви завідувачем школи грамоти с. Дирдин про казенне субсидування школи. 

Ф. 35. Ломоватське волосне правління, с. Ломовате Черкаського 
повіту Київської губернії 

Ломоватское волостное правление, с. Ломоватое Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 12; 1854–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 12; 1854–1919 рр. 

Списки домогосподарів; таблиця обрахування угідь до плану с. Ломо-
вате; книга особових рахунків платників податків. Є відомості про розміри 
землекористування, викупних платежів і сплачуваних податків. 

Ф. 36. Березняківська сільська управа, с. Березняки Черкаського 
повіту Київської губернії 

Березняковское сельское управление, с. Березняки Черкасско-
го уезда Киевской губернии

Справ: 8; 1862–1918 рр. 
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Опис 1
Справ: 8; 1862–1918 рр. 

Статутні грамоти (1862–1893); протоколи (1917; 1918); і ухвали сіль-
ських сходів (1893–1915) ; книга запису особових рахунків платників подат-
ків (1910)

Ф. 37. Думанцівська сільська управа, с. Думанці Черкаського 
повіту Київської губернії 

Думанское сельское управление, с. Думанцы Черкасского уез-
да Киевской губернии

Справ: 6; 1912–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1912–1917 рр. 

Ухвали сільських сходів (1914), подвірний список домогосподарів 
(1912), книги опису особових рахунків платників податків (1913, 1915, 
1917). 

Ф. 38. Сидорівська сільська управа, с. Сидорівка Канівського пові-
ту Київської губернії 

Сидоровское сельское управление, с. Сидоровка Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 32; 1885–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 32; 1885–1916 рр. 

Ухвали сільських сходів. 

Ф. 39. Голяківська сільська управа, с. Голяки Канівського повіту 
Київської губернії

Голяковское сельское управление, с. Голяки Каневского уезда 
Киевской губернии

Справ: 7; 1891–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1891–1920 рр. 

Ухвали сільських сходів (1891–1905), налоговий зошит (1911), при-
бутково-видаткова книга (1918–1920). 

Ф. 40. Скрипченська сільська управа, с. Скрипченці Канівського 
повіту Київської губернії

Скрипченское сельское управление, с. Скрипченцы Каневско-
го уезда Киевской губернии

Справ: 14; 1861–1910 рр. 

Опис 1
Справ: 14; 1861–1910 рр. 

Ухвали сільських сходів (1883–1997, 1901–1902, 1906–1907, 1909–
1910), прибутково-видаткова книга (1861–1862). 
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Ф. 41. Ситниківська сільська управа, с. Ситники Канівського 
повіту Київської губернії 

Ситниковское сельское управление, с. Ситники Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 29; 1862–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 29; 1862–1921 рр. 

Циркулярні розпорядження Київського губернатора про видавання 
свідоцтв на право купівлі земельної власності, припинення переселення  
селян на інші землі, боротьбу з епізоотією та з інших питань; ухвали сіль-
ських сходів; списки домогосподарів із зазначенням розмірів земельних 
наділів, платників податків і зборів; прибутково-видаткові книги, податні 
зошити. 

 
Ф. 42. Бобрицька сільська управа, с. Бобриця Канівського повіту 

Київської губернії 
Бобрицкое сельское управление, с. Бобрица Каневского уезда 

Киевской губернии
Справ: 2; 1876–1884 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1876–1884 рр. 

Ухвали сільських сходів (1883–1884), прибутково-видаткова книга 
(1876). 

Ф. 43. Степанецька сільська управа, с. Степанці Канівського 
повіту Київської губернії

Степанецкое сельское управление, с. Степанцы Каневского 
уезда Киевской губернии 

Справ: 1; 1914 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1914 р. 

Книга особових рахунків платників податків. 

Ф. 44. Синявська сільська управа, с. Синявка Канівського повіту 
Київської губернії

Синявское сельское управление, с. Синявка Каневского уезда 
Киевской губернии

Справ: 2; 1914–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1914–1918 рр. 

Книги особових рахунків платників податків. 
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Ф. 45. Виграївська сільська управа, с. Виграїв Канівського повіту 
Київської губернії 

выграевское сельское управление, с. выграев Каневского уез-
да Киевской губернии

Справ: 1; 1916 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1916 р. 

Податний зошит. 

Ф. 46. Беркозівська сільська управа, с. Беркозівка Канівського 
повіту Київської губернії

Беркозовское сельское управление, с. Беркозовка Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1901–1905 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1901–1905 рр. 

Книга ухвал сільського сходу. 

Ф. 47. Тернівська сільська управа, с. Тернівка Черкаського повіту 
Київської губернії

Терновское сельское управление, с. Терновка Черкасского уез-
да Киевской губернии

Справ: 1; 1911–1912 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1911–1912 рр. 

Посімейний список селян. 

Ф. 48. Моринецька сільська управа, с. Моринці Канівського пові-
ту Київської губернії

Моринецкое сельское управление, с. Моринцы Каневского уез-
да Киевской губернии

Справ: 5; 1862–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1862–1869, 1874–1879, 1894, 1917 рр. 

Книги ухвал сільського сходу (1874–1879), окладна книга (1917), при-
бутково-видаткова книга (1862–1869), квитанції про сплату податків селя-
нами (1894). 

Ф. 49. Нехворощанська сільська управа, с. Нехворощ Канівського 
повіту Київської губернії 

нехворощанское сельское управление, с. нехворощ Каневско-
го уезда Киевской губернии

Справ: 3; 1880–1907 рр. 
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Опис 1
Справ: 3; 1880–1881, 1896–1897, 1907 рр. 

Книги ухвал сільського сходу (1880–1881, 1907), квитанції про сплату 
селянами страхового збору (1896–1897). 

Ф. 50. Пішківська сільська управа, с. Пішки Канівського повіту 
Київської губернії

пешковское сельское управление, с. пешки Каневского уезда 
Киевской губернии

Справ: 11; 1862–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 11; 1862–1869, 1893, 1907–1916, 1918–1920 рр. 

Книги ухвал сільського сходу (1862–1869, 1907–1916, 1919–1920),  
податкові книги (1893, 1911, 1918), прибутково-видаткові книги (1919–
1920). 

Ф. 51. Новобудянська сільська управа, с. Нова Буда Канівського 
повіту Київської губернії

новобудянское сельское управление, с. новая Буда Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 6; 1888–1907 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1888, 1889, 1892–1896, 1899, 1907 рр. 

Книги ухвал сільського сходу. 
 

Ф. 52. Комарівська сільська управа, с. Комарівка Канівського 
повіту Київської губернії

Комаровское сельское управление, с. Комаровка Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 6; 1873–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1873–1915 рр. 

Книги ухвал сільського сходу. 
 

Ф. 53. Стеблівсько-Миколаївська сільська управа, с. Стеблівська 
Миколаївка Канівського повіту Київської губернії

Стеблевониколаевское сельское управление, с. Стеблево-ни-
колаевское Каневского уезда Киевской губернии

Справ: 13; 1883–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 13; 1883–1885, 1892, 1893, 1895, 1897–1916 рр. 

Книги ухвал сільського сходу (1883–1885, 1892, 1895, 1897–1916), 
посімейний список селян (1900). 
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Ф. 54. Хирівська сільська управа, с. Хирівка Канівського повіту 
Київської губернії

Хировское сельское управление, с. Хировка Каневского уезда 
Киевской губернии

Справ: 4; 1876–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1876, 1883, 1884, 1909, 1917–1919 рр. 

Книги ухвал сільського сходу. 

Ф. 55. Туркенцівська сільська управа, с. Туркенці Канівського 
повіту Київської губернії

Туркинецкое сельское управление, с. Туркинец Каневского 
уезда Киевской губернии 

Справ: 1; 1912 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1912 р. 

Засвідчувані ухвали на подвірні ділянки. 

Ф. 56. Гуто-Стеблівська сільська управа, с. Гута-Стеблівська 
Канівського повіту Київської губернії

Гуто-Стеблевское сельское управление, с. Гута-Стеблевская 
Каневского уезда Киевской губернии

Справ: 8; 1870–1907 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1870–1883, 1885–1903, 1907 рр. 

Книги ухвал сільського сходу. 

Ф. 57. Набутівська сільська управа, с. Набутів Канівського пові-
ту Київської губернії

набутовское сельское управление, с. набутов Каневского уезда 
Киевской губернии

Справ: 2; 1888–1889 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1888, 1889 рр. 

Книга ухвал сільського сходу (1889), подвірний список селян  
(1888). 

Ф. 58. Листвинська сільська управа, с. Листвина Канівського 
повіту Київської губернії

Листвинское сельское управление, с. Листвина Каневского 
уезда Киевской губернии 

Справ: 1; 1884 р. 
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Опис 1
Справ: 1; 1884 р. 

Книга ухвал сільського сходу. 
 

Ф. 59. Квітківська сільська управа, с. Квітки Канівського повіту 
Київської губернії

Квитковское сельское управление, с. Квитки Каневского уезда 
Киевской губернии 

Справ: 2; 1913–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1913, 1918 рр. 

Посімейний список селян (1913), книга особових рахунків платників 
податків (1918). 

Ф. 60. Шендерівська сільська управа, с. Шендерівка Канівського 
повіту Київської губернії 

Шендеровское сельское управление, с. Шендеровка Каневско-
го уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1870–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1870–1919 рр. 

Книги ухвал сільського сходу (1870–1919), прибутково-видаткова 
книга (1894). 

Ф. 61. Будо-Бровахівська сільська управа, с. Буда Бровахівська 
Канівського повіту Київської губернії

Будоброваховское сельское управление, с. Буда-Броваховская 
Каневского уезда Киевской губернии 

Справ: 10; 1891–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1891–1897, 1902, 1910, 1911, 1913, 1915, 1916 рр. 

Книги ухвал сільського сходу (1891–1897, 1911), податкові книги 
(1895, 1902), прибутково-видаткова книга (1915, 1916), книги особових ра-
хунків платників податків (1910, 1911, 1913). 

Ф. 62. Поташнянська сільська управа, с. Поташня Канівського 
повіту Київської губернії 

поташнянское сельское управление, с. поташня Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 6; 1889–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1889, 1891, 1899, 1916, 1917, 1919 рр. 

Книги ухвал сільського сходу (1889–1900, 1919), розкладка викупних 
платежів за викуплену землю у графів Бутурліних (1891), податкові книги 
(1916, 1917). 
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Ф. 63. Бузуківська сільська управа, с. Бузуків Черкаського повіту 
Київської губернії

Бузуковское сельское управление, с. Бузуков Черкасского уез-
да Киевской губернии

Справ: 8; 1911–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1911, 1912, 1914, 1916–1919 рр. 

Прибутково-видаткові книги (1912, 1916–1919), книги особових ра-
хунків платників податків (1911, 1912, 1914, 1916, 1917), список селян (без 
дати). 

Ф. 64. Карашинська сільська управа, с. Карашина Канівського 
повіту Київської губернії 

Карашинское сельское управление, с. Карашина Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 79; 1866–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 79; 1866, 1870, 1871, 1881–1889, 1899–1920 рр. 

Книги ухвал сільського сходу (1870, 1871, 1881–1889, 1891–1901, 
1904–1913, 1917, 1918), прибутково-видаткові книги (1866–1871, 1890–1892, 
1896, 1898–1920), податкові книги (1886, 1893, 1894, 1901, 1902, 1903, 1905, 
1907, 1908, 1911, 1916, а також без дат), податні зошити (1888, 1895, 1900), 
квитанції про сплату податків (1898, 1900, 1904, 1905, 1906, 1908–1914, 
1916–1920). 

Ф. 65. Мельниківська сільська управа, с. Мельники Канівського 
повіту Київської губернії

Мельниковское сельское управление, с. Мельники Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 22; 1876–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 22; 1876, 1887, 1891, 1892, 1895, 1898, 1899, 1906–1909, 1913– 
1918 рр. 

Книги ухвал сільського сходу (1876–1883, 1892–1897, 1899–1901, 
1908–1910, 1913, 1916), податкові книги (1895, 1891, 1898, 1906–1909, 1918), 
книги особових рахунків платників податків (1914, 1915, 1917, 1918), книга 
обліку надходжень податків і зборів (1887), список селян (1898). 

Ф. 66. Стеблівська сільська управа, с. Стеблів Канівського пові-
ту Київської губернії

Стеблевское сельское управление, с. Стеблев Каневского уезда 
Киевской губернии

Справ: 26; 1861–1915 рр. 
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Опис 1
Справ: 26; 1861, 1865–1869, 1879–1907, 1909, 1911–1915 рр. 

Приговори сільських сходів (1861, 1865–1869, 1879–1907, 1909, 1911–
1915), журнали реєстрації вихідних документів (1861–1866, 1868). 

Ф. 67. Петрушківська сільська управа, с. Петрушки Канівського 
повіту Київської губернії

петрушковское сельское управление, с. петрушки Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 75; 1865–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 75; 1865, 1866, 1873–1875, 1880, 1883–1911, 1913–1916, 1918– 
1921 рр. 

Ухвали сільського сходу (1865, 1866, 1873–1875, 1880, 1883, 1888–
1898, 1900–1904, 1907, 1908, 1911, 1913, 1914, 1916, 1918–1921), програма 
дій сільських старост з призову запасних нижніх чинів і поставлення коней 
для армії (1903), прибутково-видаткові книги (1883, 1885, 1889, 1893, 1899, 
1900, 1904, 1907, 1908, 1913), податкові книги (1893, 1896–1900, 1902–1908, 
1910, 1911, 1913, 1914, 1916, 1918, 1919), квитанції про приймання страхо-
вих платежів (1910), листування про проведення мобілізації в армію і на-
дання допомоги сім’ям військовослужбовців (1914, 1915), список селян на 
отримання продовольчої позики (1908), книга обліку сиріт і належного їм 
майна (1891). 

Ф. 68. Саморіднянська сільська управа, с. Саморідня Канівського 
повіту Київської губернії 

Самороднянское сельское управление, с. Самородня Канев-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 6; 1871–1905 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1871–1883, 1890, 1900, 1903, 1905 рр. 

Книга ухвал сільського сходу (1905), прибутково-видаткові книги 
(1890, 1903), журнал реєстрації вхідних і вихідних документів (1871–1883), 
відомості про страхування майна жителів села (1877–1882), книга обліку 
сиріт і належного їм майна (1900). 

 
Ф. 69. Петраківська сільська управа, c. Петраківка Звенигород-

ського повіту Київської губернії
петраковское сельское управление, с. петраковка Звенигород-

ского уезда Киевской губернии
Справ: 3; 1885–1893 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1885, 1886, 1890, 1893 рр. 

Книги ухвал сільського сходу. 
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Ф. 70. Юрківська сільська управа, с. Юрківка Звенигородського 
повіту Київської губернії

Юрковское сельское управление, с. Юрковка Звенигородского 
уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1898–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1898, 1906–1914 рр. 

Книги ухвал сільського сходу. 

Ф. 71. Воронівська сільська управа, с. Воронівка Звенигородсько-
го повіту Київської губернії

вороновское сельское управление, с. вороновка Звенигородс-
кого уезда Киевской губернии

Справ: 3; 1886–1888 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1886–1888 рр. 

Книга ухвал сільського сходу (1888), посімейний список селян  
(1886), подвірний список селян з розверстки викупних платежів (1887). 

Ф. 72. Зеленодібрівська сільська управа, с. Зелена Діброва Звени-
городського повіту Київської губернії

Зеленодибровское сельское управление, с. Зеленая Диброва 
Звенигородского уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1891–1905 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1891–1905 рр. 

Уставна грамота і список селян села. 

Ф. 73. Журавська сільська управа, с. Журавка Звенигородського 
повіту Київської губернії

Журавское сельское управление, с. Журавка Звенигородского 
уезда Киевской губернии

Справ: 4; 1862–1898 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1862–1893, 1898 рр. 

Уставна грамота і посімейні списки селян (1862–1893, 1898), книга 
ухвал сільського сходу (1885), книга обліку відбування селянами повиннос-
тей (1883–1893). 

Ф. 74. Яблунівська сільська управа, с. Яблунівка Черкаського 
повіту Київської губернії

Яблуновское сельское управление, с. Яблуновка Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1900–1908 рр. 
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Опис 1
Справ: 2; 1900, 1902–1908 рр. 

Посімейний список селян (1990), книга обліку сиріт і належного їм 
майна (1902–1908). 

Ф. 75. Лозанівська сільська управа, с. Лозанівка Черкаського 
повіту Київської губернії

Лозановское сельское управление, с. Лозановка Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 5; 1906–1912 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1906, 1908, 1909, 1912 рр. 

Книги ухвал сільського сходу (1906, 1909, 1912), податкові книги 
(1908, 1912). 

Ф. 76. Царськослобідська сільська управа, с. Царська Слобода 
Черкаського повіту Київської губернії

Царскослободское сельское управление, с. Царская Слобода 
Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1913–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1913, 1914 рр. 

Списки платників страхового збору. 

Ф. 77. Вільховецька сільська управа, с. Вільховець Черкаського 
повіту Київської губернії

ольховецкое сельское управление, с. ольховец Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1913–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1913, 1916–1918 рр. 

Книга протоколів сільського сходу (1916–1918), податний зошит 
(1913). 

Ф. 78. Худяківська сільська управа, с. Худяки Черкаського повіту 
Київської губернії

Худяковское сельское управление, с. Худяки Черкасского уез-
да Киевской губернии

Справ: 5; 1916–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1916–1919 рр. 

Податкові книги (1916–1919), відомості про жителів села, які загину-
ли на війні (1917). 
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Ф. 79. Талдицька сільська управа, с. Талдики Черкаського повіту 
Київської губернії

Талдыкское сельское управление, с. Талдыки Черкасского уез-
да Киевской губернии

Справ: 3; 1905–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1905, 1906, 1911, 1917 рр. 

Книги ухвал сільського сходу (1911) і особових рахунків платників 
податків (1917), посімейний список селян (1905, 1906). 

Ф. 80. Корсунська сільська управа, м-ко Корсунь Канівського 
повіту Київської губернії

Корсунское сельское управление, м-ко Корсунь Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 10; 1870–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1870–1875, 1879, 1880, 1886, 1894, 1903–1905, 1907, 1908, 1913–
1915 рр. 

Книги ухвал сільського сходу (1870–1875, 1879, 1880, 1886, 1894, 1905, 
1907, 1908, 1913–1915), прибутково-видаткова книга (1903, 1904). 

Ф. 81. Хильківська сільська управа, с. Хильки Канівського повіту 
Київської губернії

Хильковское сельское управление, с. Хильки Каневского уезда 
Киевской губернии

Справ: 10; 1870–1912 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1870–1874, 1876–1882, 1886, 1887, 1890, 1896–1912 рр. 

Книги ухвал сільського сходу (1870–1874, 1876–1882, 1886, 1887, 
1890, 1896–1912). 

Ф. 82. Склименцівська сільська управа, с. Склименці Канівського 
повіту Київської губернії

Склименское сельское управление, с. Склименцы Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 10; 1870–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1870–1875, 1879, 1880, 1886, 1894, 1903–1905, 1907, 1908, 1913–
1915 рр. 

Книги ухвал сільського сходу. 
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Ф. 83. Ярошівська сільська управа, с. Ярошівка Звенигородського 
повіту Київської губернії

Ярошевское сельское управление, с. Ярошевка Звенигород-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1865–1888 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1865–1888 рр. 

Уставна грамота сільського товариства, протокол мирового з’їзду і ух-
вала сільського сходу про розверстку викупних платежів за землю. 

Ф. 84. Терешківська сільська управа, с. Терешки Звенигородсько-
го повіту Київської губернії

Терешковское сельское управление, с. Терешки Звенигород-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 9; 1893–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1893–1916 рр. 

Книга постанов ради сільського банку і особові рахунки його вклад-
ників (1901–1907), прибутково-видаткові книги (1893–1900, 1908), подат-
кова книга (без дат), списки селян (1910 і без дати), розписки селян про 
одержання позик (1893–1907). 

Ф. 86. Черкаська міська квартирна комісія, м. Черкаси Київської 
губернії

Черкасская квартирная комиссия, г. Черкассы Киевской гу-
бернии

Справ: 65; 1858–1874 рр. 

Опис 1
Справ: 65; 1858, 1860–1874 рр. 

Циркулярні розпорядження, приписи і повідомлення Київського гу-
бернського правління, протоколи засідань комісії, кошторис (1873) і фінан-
сові звіти (1860, 1864), прибутково-видаткові книги, журнали реєстрації 
вхідних і вихідних документів; справи про розквартирування військових 
частин, виплату грошей домовласникам за найм приміщень, виконання пос-
тійної повинності та звільнення від неї, стягнення квартирно-процентного 
податку, вибори депутатів комісії та з інших питань діяльності комісії. 

Ф. 88. Черкаський місцевий комітет Всеросійського союзу до-
помоги хворим і пораненим воїнам, м. Черкаси Київської 
губернії

Черкасский местный комитет всероссийского городского сою-
за помощи больным и раненым воинам, г. Черкассы Ки-
евской губернии

Справ: 1; 1916–1917 рр. 
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Опис 1
Справ: 1; 1916–1917 рр. 

Відомості і запити про військовополонених, листування про надання 
допомоги військовослужбовцям. 

Ф. 89. Черкаська повітова евакуаційна підкомісія Південно-За-
хідного фронту, м. Черкаси Київської губернії

Черкасская уездная эвакуационная подкомиссия Юго-Запад-
ного фронта, г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 4; 1916–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1916–1917 рр. 

Циркулярні розпорядження голови Київської районної евакуаційної 
комісії Південно-Західного фронту, інструкції про демобілізацію Південно-
Західного фронту та роботу повітових евакуаційних підкомісій, протокол 
наради про евакуацію поранених, план евакуацій повіту. 

Ф. 90. Черкаський міський магістрат, м. Черкаси Київської гу-
бернії

Черкасский городовой магистрат, г. Черкассы Киевской губернии
Справ: 50; 1796–1857 рр. 

Опис 1
Справ: 31; 1796, 1800–1827, 1834, 1837 рр. 

Укази царів, Київського губернського правління і Київської казенної 
палати про проведення сьомого перепису населення, заборону церковнос-
лужителям займатись торгівлею, відведення землі для пастівника коней 
Санкт-Петербурзького драгунського полку, надання допомоги торгівлі  
м. Ревеля та з інших питань; звіти і відомості про прибутки і видатки місь-
ких грошових сум; справи про здавання у відкуп міських шинків, стягнення 
зборів з власників водяних млинів і вітряків, будівництво сторожових будок 
на трактах, вибори міських посадових осіб та ін.; свідоцтва міщан на отри-
мання паспортів у зв’язку з відходом на заробітки. 

Опис 2
Справ: 15; 1808, 1811, 1814, 1824–1828, 1854, 1857 рр. 

Ухвали, протоколи і журнали засідань магістрату. 

Опис 3
Справ: 4; 1808, 1821, 1826, 1831 рр. 

Рішення магістрату; справа про розслідування участі міщанина старо-
обрядця Соколова у втечі сина з метою уникнення від набору в рекрути. 

Ф. 91. Черкаський міський сирітський суд, м. Черкаси Київської 
губернії

Черкасский городской сиротский суд, г. Черкассы Киевской 
губернии

Справ: 697; 1853–1919 рр. 
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Опис 1
Справ: 697; 1853–1919 рр. 

Укази і циркулярні розпорядження Київського губернського правлін-
ня; журнали засідань суду; протоколи засідань суду; звіти опікунів про уп-
равління майном сиріт; справи про опіку над майном і сиротами. 

Ф. 92. Звенигородський сирітський суд, м. Звенигородка Київ-
ської губернії

Звенигородский сиротский суд, г. Звенигородка Киевской гу-
бернии

Справ: 72; 1909–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 72; 1909–1919 рр. 

Справи про опіку над сиротами і майном померлих та загиблих, ра-
порти опікунів про управління майном сиріт. 

Ф. 93. Городищенська жіноча гімназія Київського учбового окру-
гу Міністерства народної освіти, м-ко Городище Черкась-
кого повіту Київської губернії

Городищенская женская гимназия Киевского учебного окру-
га Министерства народного просвещения, м-ко Городище 
Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 9; 1913–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1913–1920 рр. 

Протоколи засідань педагогічної ради (1917–1920), відомості успіш-
ності учнів (1913–1919), списки і свідоцтва про народження і освіту вступ-
ників, прохання про допуск до вступних екзаменів (1913–1918). 

Ф. 94. Кирилівська змішана гімназія ім. Т. Г. Шевченка Мі-
ністерства народної освіти і мистецтв Української Де-
ржави, с. Кирилівка Звенигородського повіту Київської гу-
бернії 

Справ: 8; 1918–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1918–1921 рр. 

Інструктивні листи міністерств народної освіти Української Держави 
і УРСР, протоколи засідань педагогічної ради гімназії і професійної соціаль-
но-економічної школи, кошториси на утримання і відомості про стан гім-
назії; списки, свідоцтва про освіту і народження, довідки про матеріальний 
стан учнів і вступників; журнали і реєстрації вхідних і вихідних докумен-
тів. 
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Ф. 95. Сунківське двокласне земське ремісниче училище Мініс-
терства землеробства, с. Сунки Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Сунковское двухклассное земское ремесленное училище Ми-
нистерства земледелия, с. Сунки Черкасского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 4; 1910–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1910, 1913–1920 рр. 

Протоколи засідань шкільної ради і екзаменаційної комісії (1913– 
1920), прибутково-видаткова книга (1910), список учнів (1913–1918), вимо-
гові відомості на виплату зарплати педагогічному персоналу (1917). 

Ф. 96. Звенигородське міське двокласне училище Київського уч-
бового округу Міністерства народної освіти, м. Звениго-
родка Київської губернії

Звенигородское городское двухклассное училище Киевского 
учебного округа Министерства народного просвещения, 
г. Звенигородка Киевской губернии 

Справ: 1; 1882–1883 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1882, 1883 рр. 

Відомість про успішність учнів. 

Ф. 97. Канівське міське двокласне училище Київського учбового 
округу Міністерства народної освіти, м. Канів Київської 
губернії

Каневское городское двухклассное училище Киевского учебно-
го округа Министерства народного просвещения, г. Канев 
Киевской губернии

Справ: 368; 1859–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 368; 1859–1918 рр. 

Циркулярні розпорядження інспектора народних училищ Київської 
губернії, протоколи педагогічної ради та екзаменаційних комісій, навчаль-
ні програми, звіти про стан училища, учнівські свідоцтва, класні журнали, 
відомості успішності, екзаменаційні та інші списки учнів; формулярні та 
інші списки, відомості із зарплати викладачів і службовців, кошториси на 
утримання училища, фінансові звіти та інші бухгалтерські документи; клят-
вена обіцянка учителів і учнів на вірність підданства царю Миколі ІІ і його 
наступнику; листування з попечителем Київського учбового округу, дирек-
тором училищ Київської губернії про забезпечення книгами і навчальни-
ми посібниками, наданні допомог бідним учням, розподіл стипендій учням 
євреям, виділення експонатів на всесвітню художньо-промислову вистав-
ку в Чикаго і всеросійську гігієнічну виставку в Петербурзі, відзначення 
100-річчя з дня народження О. С. Пушкіна, збір коштів на будівництво 
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пам’ятника Б. Хмельницького в Києві; та на купівлю будинку в м. Бєлєве, 
в якому жив письменник В. Л. Жуковський; призначення, переміщення, по-
карання і винагородження учителів і наглядачів, призначення добавок до 
заробітної плати учителям російського походження; підписні листки на ко-
ристь слов’ян балканського походження та інші документи. Є відомості про 
перетворення Канівського повітового училища в підготовчий клас двоклас-
ного училища, відкриття при двокласному училищі школи для дорослих і 
ремісничої школи, стан Городищенського парафіяльного училища, склад 
учителів єврейського училища, клопотання щодо необхідності відкриття в 
Каневі жіночої гімназії та ін. 

Ф. 98. Черкаське двокласне міське училище Київського учбового 
округу Міністерства народної освіти, м. Черкаси Київської 
губернії

Черкасское двухклассное городское училище Киевского учеб-
ного округа Министерства народного просвещения, г. Чер-
кассы Киевской губернии

Справ: 34; 1878–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 34; 1878–1917 рр. 

Розпорядження інспектора народних училищ (1910), протоколи  
засідань педагогічної ради (1911), свідоцтва по народження учнів і закін-
чення училища (1878–1916), прохання про допуск до вступних екзаменів 
(1878–1913), особові справи викладачів (1885–1917), вимогові відомості із 
зарплати (1911), список учнів (1910), прибутково-видаткова книга (1904–
1914). 

Ф. 99. Смілянське чотирикласне міське училище Київського уч-
бового округу Міністерства народної освіти, м-ко Сміла 
Черкаського повіту Київської губернії

Смелянское четырехклассное городское училище Киевского 
учебного округа Министерства народного просвещения, 
м-ко Смела Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 6; 1910–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1910–1913, 1915, 1918 рр. 

Формулярні списки учнів (1918), заяви громадян про прийняття на 
навчання (1910–1913, 1915). 

Ф. 100. Корсунське вище початкове училище Київського учбо-
вого округу Міністерства народної освіти, м-ко Корсунь 
Канівського повіту Київської губернії

Корсунское высшее начальное училище Киевского учебного 
округа Министерства народного просвещения, м-ко Кор-
сунь Каневского уезда Киевской губернии

Справ: 6; 1915–1920 рр. 
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Опис 1
Справ: 6; 1915–1920 рр. 

Протокол шкільної ради Корсунської 7-річної школи від 4 жовтня  
1920 р. про клопотання щодо звільнення училища від постою військ; 
листування з радянськими, денікінськими та іншими установами періоду 
громадянської війни про управління та утримання училища, збереженість 
приміщень і майна, порядок переходу від старого до нового правопису 
російської мови, кількість учнів, наявність персоналу та ін.; списки служ-
бовців та учнів, екзаменаційні відомості, відомості про успішність учнів та 
виплату зарплати вчителям; атестати і посвідчення випускників. 

Ф. 101. Смілянське вище початкове училище Київського учбово-
го округу Міністерства народної освіти, м-ко Сміла Чер-
каського повіту Київської губернії

Смелянское высшее начальное училище Киевского учебного 
округа Министерства народного просвещения, м-ко Сме-
ла Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 3; 1917–1918 р. 

Опис 1
Справ: 3; 1917, 1918 р. 

Розпорядження Черкаської повітової народної управи з культурно-ос-
вітніх і навчальних питань (1918), заяви про прийняття на навчання (1917–
1918). 

Ф. 102. Канівське жіноче вище початкове училище Київського 
учбового округу Міністерства народної освіти, м. Канів 
Київської губернії

Каневское женское высшее начальное училище Киевского 
учебного округа Министерства народного просвещения, 
г. Канев Киевской губернии

Справ: 4; 1917–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1917, 1918 рр. 

Головні книги (1917), вимогові відомості на виплату зарплати служ-
бовцям (1917–1919). 

Ф. 103. Канівське чоловіче вище початкове училище Київсько-
го учбового округу Міністерства народної освіти, м. Канів 
Київської губернії

Каневское мужское высшее начальное училище Киевского 
учебного округа Министерства народного просвещения, 
г. Канев Киевской губернии

Справ: 2; 1914–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1914, 1919 рр. 
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Статут батьківського комітету (без дати), відомості про училище 
для пам’ятної книги Київського учбового округу на 1 січня і від 12 травня  
1918 р., відомості про успішність учнів (1914), список службовців  
(1919), і процентних паперів на 1 січня 1916 р. 

Ф. 104. Черкаське жіноче вище початкове училище Київського 
учбового округу Міністерства народної освіти, м. Черкаси 
Київської губернії

Черкасское женское высшее начальное училище Киевского 
учебного округа Министерства народного просвещения, 
г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 45; 1909–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 45; 1909–1920 рр. 

Циркулярні розпорядження директора училищ Київської губернії, 
протоколи педагогічної ради, журнали і відомості успішності, атестати і 
свідоцтва учениць, навчальні програми і програми іспитів, особові справи, 
вимогові відомості із зарплати учителів, відомості про відрахування гро-
шей в пенсійний комітет; листування з попечителем Київського учбового 
округу, директором училищ Київської губернії про асигнування грошей на 
утримання училища, добавки до утримання викладачів і службовців, свят-
кування 300-річчя царствування Романових, екскурсії учениць, придбання 
літератури та інших питань навчально-виховної, адміністративно-фінансо-
вої роботи. 

Ф. 105. Черкаське чоловіче вище початкове училище Київського 
учбового округу Міністерства народної освіти, м. Черкаси 
Київської губернії

Черкасское мужское высшее начальное училище Киевского 
учебного округа Министерства народного просвещения, 
г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 36; 1914–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 36; 1914–1919 рр. 

Листування з інспектором народних училищ, Черкаським казначейс-
твом з фінансових питань; кошторис на ремонт приміщення; класні журна-
ли успішності учнів 1–4 класів та училища (1915–1918); прохання про при-
йом в училище (1916–1917); порівнювальна відомість про спеціальні засоби 
училища (1916); особові справи (1909, 1914–1919); вимогові відомості на 
виплату зарплати службовцям училища (1919). 

Ф. 106. Черкаське духовне училище Київської єпархії, м. Черкаси 
Київської губернії

Черкасское духовное училище Киевской епархии, г. Черкассы 
Киевской губернии

Справ: 21; 1834–1919 рр. 
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Опис 1
Справ: 21; 1834–1919 рр. 

Розпорядження Київського семінарського правління (1835–1836); 
протоколи засідань правління (1892–1915, 1917), педради (1904); відомості 
про успішність учнів (1834–1836, 1844–1900); рапорти наглядача про стан 
училища (1917–1919); звіт про діяльність училища за 1860 р.; листування 
з Київським семінарським правлінням про призначення і звільнення, про 
асигнування коштів для училища та з інших питань; формулярні списки 
викладачів (1849–1857, 1883); прибутково-видатковий кошторис училища 
на 1888 р. та акти про виділення депутатів та окружний училищний з’їзд 
(1888–1917); книга видатків за 1915 р. 

Ф. 107. Черкаське жіноче ремісниче училище Київського уч-
бового округу Міністерства народної освіти, м. Черкаси 
Київської губернії

Черкасское женское ремесленное училище Киевского учебно-
го округа Министерства народного просвещения, г. Чер-
кассы Киевской губернии

Справ: 8; 1916–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1916–1918 рр. 

Протоколи педагогічних нарад (1916–1918); відомості про успішність 
учнів 2-го класу (1917–1918); журнал успішності учнів 1-го класу (1916–
1918); журнал ІІІ–ІV класів для запису прочитаних уроків із зазначенням 
прізвищ викладачів (1917–1918); прохання про допуск до вступних іспитів 
(1916–1917); свідоцтва про народження вступників та про закінчення (1916–
1918); списки викладачів та учнів за 1917 р.; вимогові відомості на виплату 
зарплати особовому складу (1917–1918). 

Ф. 108. Носачівська народна реміснича школа Міністерства на-
родної освіти, с. Носачів Черкаського повіту Київської гу-
бернії

носачовская народная ремесленная школа Министерства на-
родного просвещения, с. носачов Черкасского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 14; 1913–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 14; 1913–1920 рр. 

Доповідь завідуючого ремісничим відділенням і протокол сільсько-
го сходу з питань перетворення ремісничого відділення в ремісничу школу 
(1917–1920); листування з департаментом професійної освіти, повітовою 
земською управою про програми ремісничих шкіл, розклади уроків, про 
участь школи в роботі з’їзду діячів професійної освіти в м. Київ, доповідь 
завідуючого училищем на з’їзді про стан ремісничого відділення; прохан-
ня про прийом в училище з додатками документів про освіту (1913–1919); 
списки учнів, обладнання ремісничого відділення (1913–1918); журнал 
реєстрації вихідних документів з зазначенням змісту (1913–1920). 
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Ф. 109. Бобрицька нижня школа садівництва та городництва 
першого розряду, с. Бобриця Канівського повіту Київської 
губернії 1909–1919 рр. 

Бобрицкая низшая школа садоводства и огородничества пер-
вого розряда, с. Бобрица Каневского уезда Киевской гу-
бернии

Справ: 28; 1909–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 28; 1909, 1911–1919 рр. 

Циркулярні розпорядження та розпорядження департаменту земле-
робства головного управління землевпорядкування і землеробства про по-
рядок оплати призваним у діючу армію учителям, про виключення з уч-
бових закладів Російської імперії за революційну діяльність, невиконання 
шкільного режиму та інші провини, про п’ятирічне збільшення зарплати 
викладачам, про закордонні відрядження випускників шкіл, участь учнів 
у міжнародній виставці садівництва; накази начальника Київського війсь-
кового округу про відпускання військовополонених для робіт у промисло-
вості і сільському господарстві; обов’язкова постанова головного начальни-
ка постачання армії Південно-Західного фронту про облік продовольства у 
землеробів, торговців і селян; протоколи об’єднаних засідань спостережної 
комісії та педради про стан і потреби школи; загальні відомості про школу 
(1913–1914); звіт про виплачування жалування викладачам (1916); листу-
вання з департаментом землеробства головного управління землевпорядку-
вання і землеробства, повітовими земськими управами, Києво-Подільським 
управлінням землеробства і державного майна, Київською губернською 
управою, Російським товариством плодівництва, Міністерством землероб-
ства з фінансових та господарських питань, про призначення управляючого 
школою, про відстрочки від військової повинності; прохання про прийом до 
школи, про призначення стипендій, видачу посвідчень про навчання бажа-
ючим добровільно вступити у ряди діючої армії, про видавання посвідчень 
про закінчення школи; копії свідоцтв про закінчення школи; копії свідоцтв 
про закінчення школи (1916); кошториси витрат школи (1911–1913); при-
бутково-видаткові та вимогові відомості на виплату зарплати учителям за 
1912 р.; особові рахунки службовців та робітників школи за 1918 р.; списки 
та посвідчення учнів про відстрочки від призову до армії. 

Ф. 110. Черкаська лісова школа Києво-Подільського управління 
землеробства і державного майна Міністерства земле-
робства, с. Руська Поляна Черкаського повіту Київської 
губернії

Черкасская лесная школа Киево-подольского управления зем-
леделия и государственных имуществ Министерства зем-
леделия, с. русская поляна Черкасского уезда Киевской 
губернии

Справ: 43; 1888–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 43; 1888–1919 рр. 
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Розпорядження Міністерства землеробства, лісового держдепарта-
менту Міністерства землеробства з фінансових та господарських питань; 
протоколи засідань педради та загальних зборів Черкаської лісової школи 
(1919); листування з Міністерством землеробства, Києво-Подільським уп-
равлінням державного майна, духовними консисторіями, лісовим департа-
ментом Головного управління землевпорядкування і землеробства, Черкась-
ким казначейством, поліцейськими управліннями, волосними правліннями 
з господарських та фінансових питань, про набір учнів, учбові програми, 
участь у Київській сільськогосподарській виставці, про висилання свідоцтв 
про народження, про виключення з товариства селян-випускників школи, 
про святкування 100-річчя з дня народження Пушкіна; прохання про при-
йом до школи та про допущення до вступних іспитів; екзаменаційні пись-
мові роботи; випускні роботи учнів школи; екзаменаційні листи; свідоцтва 
та посвідчення про закінчення школи та свідоцтва губернського присутс-
твія про політичну благонадійність; особові справи; списки осіб, допуще-
них до екзаменів, учителів та учнів, осіб, які подали прохання про прийом 
до школи; осіб, які закінчили школу; журнали екзаменаційної та іспитової 
комісій. 

Ф. 111. Прусянські сільськогосподарські класи Міністерства 
землеробства і державного майна, м-ко Кам’янка Київської 
губернії

прусянские сельскохозяйственные классы Министерства зем-
леделия и государственных имуществ, м-ко Каменка Ки-
евской губернии

Справ: 13; 1903–1909 рр. 

Опис 1
Справ: 13; 1903–1909 рр. 

Циркуляри, циркулярні розпорядження, розпорядження Міністерства 
землеробства і державного майна, департаменту землеробства головного 
управління землевпорядкування і землеробства Києво-Подільського уп-
равління землеробства і державного майна з фінансових та господарських 
питань, про затвердження членів спостережного комітету при сільськогос-
подарських класах, про ріст революційних настроїв серед учнів сільсько-
господарських шкіл, про звільнення учнів з середніх учбових закладів за 
революційну діяльність; положення про організацію спостережного ко-
мітету при сільськогосподарських класах; положення про сільськогоспо-
дарські класи (1907); правила для сільськогосподарських класів у с. Ставки 
Київської губернії та с. Тростянець Волинської губернії (1903–1909); до-
повідна записка завідуючого класами про революційні настрої учнів класів  
(є список цих учнів); звіти про роботу класів, про діяльність та стан класів 
(1904–1907); кошторис на 1907 р.; касова книга (б. д.); списки учнів учбових 
закладів Росії, виключених за революційні виступи (1905, 1907)

Ф. 112. Звенигородське комерційне училище Міністерства тор-
гівлі і промисловості, м. Звенигородка Київської губернії

Звенигородское комерческое училище Министерства торговли 
и промышленности, г. Звенигородка Киевской губернии

Справ: 1; 1912 р. 
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Опис 1
Справ: 1; 1912 р. 

Прохання, свідоцтва про освіту, метричні витяги та інші документи 
вступників в училище. 

Ф. 113. Кирилівська учительська семінарія ім. Т. Г. Шевченка 
Київського учбового округу Міністерства народної освіти, 
с. Кирилівка Звенигородського повіту Київської губернії

Кирилловская учительская семинария им. Т. Г. Шевченка Ки-
евского учебного округа Министерства народного просве-
щения, с. Кирилловка Звенигородского уезда Киевской 
губернии

Справ: 11; 1917–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 11; 1917–1920 рр. 

Протоколи засідань педагогічної ради (1918–1919); відомості про 
стан та діяльність семінарії (1919–1920); відомості про успішність учнів 
підготовчого та першого класів (1918); прохання про прийом до семінарії, 
про допуск до вступних іспитів; атестати про освіту, метричні витяги, пос-
відчення учнів; журнал реєстрації вхідних документів (1918–1919); списки 
учнів (1918–1920). 

Ф. 114. Черкаська чоловіча учительська семінарія Київського уч-
бового округу, м. Черкаси Київської губернії

Черкасская мужская учительская семинария Киевского учеб-
ного округа, г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 377; 1912–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 351; 1912–1920 рр. 

Циркуляри та циркулярні розпорядження Міністерства народної 
освіти української центральної ради та гетьманського уряду, попечителя 
Київського округу, департаменту народної освіти про порядок проведення 
екзаменів, про лікарсько-санітарний стан учбових закладів, про збір пода-
рунків для діючої армії і ранених, про військову підготовку учнів старших 
класів учбових закладів, про дозвіл на навчання разом чоловіків і жінок у 
вчительських інститутах, про введення викладання української мови в уч-
бових закладах України у 1917–1918 рр., про переведення викладання на 
українській мові з переважанням учнів-українців, про створення трудо-
вих дружин з учнів для збиральних сільськогосподарських робіт та з ін-
ших учбових господарських та фінансових питань; протоколи засідань 
педради семінарії (1912–1914) ради учнів семінарії (1918–1919), конферен-
цій слухачів педагогічних курсів при семінарії (1914), перевідних усних 
іспитів 1 і 2-х класів семінарії (1914), комісії по перегляду і скороченню 
програм учбових предметів (1916); положення про стипендії Київського 
губернського земства при Черкаській семінарії (1916); листування з по-
печителем Київського учбового округу, повітовими земськими управами,  



83

з учбовими закладами з організаційно-учбових, господарських та фінансо-
вих питань; звіти про стан та діяльність семінарії; роботу класів семінарії, 
прохання про допущення до вступних іспитів; учбові програми семінарії; 
відомості про успішність учнів; книга про видавання стипендій учням семі-
нарії стипендіатам Черкаського повітового земства (1917); особові справи 
учнів; списки викладачів семінарії, службовців, учнів; головна книга кошто-
рисних витрат семінарії на 1915 р.; вимогові відомості на виплату зарплати 
вчителям і службовцям, технічному персоналу семінарії, стипендій учням. 

Опис 2
Справ: 26; 1912–1921 рр. 

Протоколи педагогічної ради семінарії (1916). Відомості про діяль-
ність учительського персоналу, стан учбових приміщень і гуртожитків 
(1913); звіт викладачів про роботу (1913); листування з попечителем Київсь-
кого учбового округу з учбових питань (1912–1916); прохання про прийом 
в семінарію; свідоцтва про закінчення семінарії, про освіту, про закінчення 
Орловецького двокласного приходського училища; особові справи учнів 
семінарії, списки осіб, які закінчили семінарію (1918); іменні списки кре-
диторів Черкаського казначейства (1914–1915); вимогові відомості на утри-
мання вихованців семінарії (1912–1919) та на виплату зарплати особового 
складу (1920). 

Ф. 115. Черкаська чоловіча реміснича школа Київського учбового 
округу Міністерства народної освіти, м. Черкаси Київської 
губернії

Черкасская мужская ремесленная школа Киевского учебного 
округа Министерства народного просвещения, г. Черкас-
сы Киевской губернии

Справ: 1; 1912–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1912, 1913 рр. 

Класний журнал 2-го класу. 

Ф. 116. Канівська гімназія ім. Т. Г. Шевченка Міністерства на-
родної освіти та мистецтв Української Держави, м. Канів 
Київської губернії 1916 – 1920 рр. 

Справ: 50; 1916–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 50; 1916–1921 рр. 

Циркуляри Міністерства освіти про пільги учасникам війни і їх дітям, 
про допризовну військову підготовку учнів, про створення належних умов 
для учнів, скорочення учбового року у зв’язку з військовими діями; протоко-
ли засідань педради (1916–1918), приймальних екзаменів (1916–1918); пові-
домлення попечителя Київського учбового округу Товариству розповсюд-
ження середньої освіти у м. Канів і його повіті про відкриття і реорганізацію 
гімназії (1916); листування з інспектором Канівського вищого початкового 
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училища, попечителем Київського учбового округу, Канівською повітовою 
земською управою про заходи з поліпшення організації роботи, про надси-
лання відомостей про успішність учнів, призначення земських стипендій; 
прохання викладачів про прийом на роботу, про допуск до вступних екза-
менів; формулярні, послужні списки, посвідчення та інші документи викла-
дачів та осіб, які складали екзамени на звання вчителя початкових училищ; 
екзаменаційні листи; письмові роботи вступників до гімназії; відомості про 
результати вступних іспитів, про успішність учнів; класні журнали; особові 
справи учнів; списки викладачів гімназії з розприділенням уроків і класного 
наставництва, учнів та членів Товариства розповсюдження середньої освіти 
в м. Канів і повіті, учнів та їх батьків з зазначенням роду занять останніх 
(1917, 1920); справа про відкриття і роботу при гімназії курсів українознавс-
тва (1918–1919); вимогові відомості на виплату зарплати викладачам та ін-
шим службовцям гімназії. 

Ф. 117. Канівське повітове дворянське училище Київського уч-
бового округу Міністерства народної освіти, м. Канів Київ-
ської губернії

Каневское уездное дворянское училище Киевского учебного 
округа Министерства народного просвещения, г. Канев 
Киевской губернии

Справ: 208; 1809–1869 рр. 

Опис 1
Справ: 208; 1809–1869 рр. 

Розпорядження, циркулярні розпорядження департаментів народ-
ної освіти, Міністерства народної освіти, директора училищ Київської гу-
бернії, попечителя Київського учбового округу з питань народної освіти, 
з фінансових питань, господарських, про нагородження знаком відзнаки 
чиновників з іноземців, про заборону використовувати в училищах бук-
варя, надрукованого у Вільні перед з’єднанням греко-уніатів з православ-
ною церквою, про відкриття жіночої школи при училищі, про посилення 
нагляду за учнями в учбових закладах у зв’язку з революційними подіями 
у місті Краків та Галичині, про прийом сільських приходських училищ у 
підпорядкування наглядачів повітових учбових закладів; протокол засідан-
ня педради (1848); статут Київської гімназії; учбові плани (1818); рапорти 
викладачів про обслідування квартир учнів (1846–1848), про нагляд за осо-
бами, які займаються приватним навчанням дітей (1847), штатного нагля-
дача про відвідування училища Київським військовим генерал-губернатором  
(1864); листування з попечителем Київського учбового округу, Міністерс-
твом освіти з архімандритом Семеном, директором училищ Київської гу-
бернії, Златопільським повітовим дворянським училищем, Богуславським 
повітовим казначейством, Канівським повітовим казначейством, Канівсь-
кою міською думою про асигнування коштів на утримання учбових за-
кладів, про прийом учнів, про нагороди викладачам, про збір податків 
з утримувачів приватних пансіонів, про присвоєння чинів викладачам, 
про складання учбових планів, про пересилання помилково надісланих у 
Канівське училище атласу Російської імперії і генеральної карти європей-
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ської частини Росії, про відкриття Межиріцького приходського училища, 
про стягнення свічного збору з єврейських товариств для улаштування єв-
рейських учбових закладів, про викладання іноземних мов у приватних уч-
бових закладах, про особовий склад приходських сільських училищ, про 
діяльність жіночого відділення при училищі, з фінансових та господарських 
питань; річні звіти (1840, 1845, 1847–1848, 1867), про стан Канівсько-
го повітового дворянського і підвідомчих йому приходських училищ  
(1846), річний звіт Городищенського приходського училища (1864); прохан-
ня батьків про прийом їхніх дітей до училища, викладачів про переведення 
у інші училища, батьків про видавання свідоцтв їхнім дітям у зв’язку з пе-
реходом у інші учбові заклади, батьків учнів-євреїв (з додатками посвідчень 
про бідність) про призначення державних стипендій їх дітям; відомості 
про учнів-євреїв, які отримують стипендії (1864), про кількість виклада-
чів та учнів в училищі (1841–1846, 1864), про стан повітового, Канівсько-
го і Черкаського приходських училищ (1848), про учнів, які перебувають 
на фундушевому утриманні (1864), про стан приходських училищ, підві-
домчих штатному наглядачу Київського повітового училища (1864), про 
стан приходських і приватних училищ, підвідомчих повітовому училищу  
(1866), про видавання стипендії учням-євреям (1877), про кількість учнів 
у сільських училищах (1868, 1869), про стан міських приходських училищ  
(1869); свідоцтва учнів про закінчення другого і третього класів учили-
ща (1847); справа про найм іншого будинку для Черкаського приходсько-
го училища (1845–1846), справа про відкриття приватної жіночої школи 
на правах приходського училища у м. Канів утримувачкою Ульяновського  
(1867); списки викладачів (1846, 1864), учбових закладів Богуславського 
і Черкаського повітів (1839), потомствених дворян, які служать в училищі  
(1845), учнів, виключених з учбових закладів Київського учбового ок-
ругу (1848); формулярні списки викладачів (1845–1849, 1864, 1867), 
викладачів повітових Канівського та Черкаського приходських училищ 
(1847–1848); алфавітний список та відомості про учнів (1849); прибутко-
во-видаткові книги (1820, 1821, 1827–1835, 1838, 1839, 1841, 1843, 1847, 
1860); кошториси на ремонт приміщення училища (1837, 1838, 1841, 
1844); річні звіти про прибутки та видатки грошових сум Канівського 
повітового дворянського та приходського училищ (1835–1838, 1842–1845, 
1861); донесення наглядача училища директору училищ Київської гу-
бернії про сплачування учнів за навчання і використання зібраних гро-
шей (1843, 1844); відомості про витрати з економічних сум училища  
(1861), про над штатні витрати з економічних сум училища (1862); вимогові 
відомості на виплату зарплати вчителям та іншим службовцям Канівського 
повітового училища (1869). 

Ф. 118. Тельшівська чоловіча гімназія Міністерства народної 
освіти та Мистецтв Української держави, м-ко Корсунь 
Київської губернії

Справ: 10; 1915–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1915–1920 рр. 
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Циркулярні розпорядження Міністерства народної освіти і мистецтв 
Української Держави, попечителя Віленського учбового округу, надіслані 
для керівництва та до відому; протокол засідання педради від 8 грудня  
1918 р.; тимчасове положення про середні школи УРСР від [27 березня  
1919 р.]; повідомлення Міністерства народної освіти і мистецтв, Міністер-
ства фінансів Української Держави, місцевих органів влади з учбових, фінан-
сових та господарських питань; листування з попечителем Київського учбо-
вого округу, учбовими закладами про переведення учнів; протокол, програма 
літературно-вокального вечору та інші документи Корсунського(колишнього 
Вроцлавського) вищого початкового училища та Степанецького районного 
відділення Товариства взаємної допомоги учням та які навчалися у почат-
кових народних училищах Київської губернії (1915–1917); відомості про 
службовців гімназії [не пізніше 25 серпня 1919 р.]; свідоцтва, посвідчення 
про освіту учнів (1916–1920), послужні списки їх батьків (1916–1920); ба-
лова книга учнів перших-сьомих класів за 1918–1919 учбовий рік. 

Ф. 119. Ловицьке реальне училище Київського учбового округу 
Міністерства народної освіти, м. Лович Варшавської гу-
бернії 1910–1920 рр. 

Ловичское реальное училище Киевского учебного округа Ми-
нистерства народного просвещения, г. Лович варшавской 
губернии 1910–1920 рр. 

Справ: 5; 1910–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1910–1918 рр. 

Розпорядження попечителя учбового округу з учбових питань і про 
укомплектування штату викладачів; заяви учнів про прийом до гімназії з 
додатками документів (1910–1915), про прийом на роботу та посвідчення 
службовців (1913–1917); вимогові відомості на виплату зарплати службов-
цям (1916, 1918). 

Ф. 120. Інспектор народних училищ 3-го району Київської губер-
нії Міністерства народної освіти, м. Черкаси Київської гу-
бернії

инспектор народных училищ 3-го района Киевской губернии 
Министерства народного просвещения, г. Черкассы Ки-
евской губернии

Справ: 30; 1894–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 30; 1894–1918 рр. 

Циркуляри Міністерства народної освіти та доповіді директору на-
родних училищ Київської губернії про відкриття в училищах ремісничих 
відділень та класів ручної праці (1913, 1914); протоколи засідань педрад 
двокласних приходських училищ – Сунківського від 6 квітня 1916 р. та 
Хлистунівського від 28 вересня 1916 р.; документи (розпорядження інс-
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пектора народних училищ, листування з Черкаською повітовою земською 
управою та ін.), які відносяться до діяльності Мліївського 2-х класного зем-
ського училища (1912); листування з Черкаським міським головою, повіто-
вою училищною радою, директором народних училищ Київської губернії, 
учбовими закладами про організацію ремісничих училищ і відділень, про 
звільнення від оплати за навчання бідних учнів, про відрахування грошей 
на потреби війни, про призначення та переміщення учителів; метричні 
витяги про народження, свідоцтва та атестати про освіту вчителів (1903–
1918); прохання та рапорти жителів м. Черкаси про відкриття приватних 
училищ (1894–1903); прохання про видання свідоцтва на звання учителя 
(“меламедов”) (1907–1903), прохання утримувачів приватних училищ про 
реорганізацію училищ (1908, 1909), прохання про прийом учнів (1911), 
прохання про прийом на службу (1913–1918); повідомлення директора на-
родних училищ Київської губернії про дозвіл на відкриття приватних єв-
ропейських училищ (1904–1905); відомості та звіти про стан Суботівсь-
кого 2-х класного ім. Б. Хмельницького і Баландинського однокласного 
народних училищ (1904), про стан приватної школи Муравицької О. І. і 
2-х класного міського училища в м. Черкаси (1906–1907), звіти інспекто-
ра про стан учбових закладів (1908, 1909, 1912, 1913, 1914), відомості про 
стан приватних училищ (1909–1911, 1913), шкільні мережі Черкаського 
повіту станом на 1 січня 1912 р. з зазначенням типу початкових шкіл, їх 
відомчої належності, чисельності учнів по кожній школі і населення по 
кожному населеному пункті і волості, про проектування нових шкіл, про 
стан Смілянського 4-х класного міського училища [1914], про кількість 
дітей шкільного віку по населених пунктах, які залишились без навчання 
в (1915–1916 учбовому році), про кредити, відпущені на утримання шкіл 
(1914–1917), звіти про стан приходських однокласних училищ м. Черкаси 
та училищ Черкаського повіту за 1914 р., відомості про стан Черкаського 
приватного училища О. І. Лісової (Муравицької) за 1906–1912 рр., статис-
тичний звіт про стан початкових училищ різних типів (за виключенням 
шкіл церковного відомства) за 1914 р. (є відомості зведені і по училищах); 
описи майна Мошенського 2-х класного земського та Попівського одно-
класного училищ за 1915 р.; списки службовців учбових закладів, які мають 
право 20 % надбавки до жалування (1910), учнів, які складають екзамени  
(1912), середніх і нижніх учбових закладів (з зазначенням адреси) і почат-
кових училищ Черкаського повіту [1914], населених пунктів Черкаського 
повіту, у яких налічено відкрити школи у 1915–1916 рр. та учителів з пере-
рахуванням документів про освіту (б. д.); особові рахунки членів учитель-
ської пенсійної каси за 1916 р.; вимогова відомість на утримання особово-
го персоналу ремісничого відділення Сунківського 2-х класного земського 
училища за червень 1917 р. 

Ф. 121. Мар’янівська церковно-приходська школа, с. Мар’янівка 
Звенигородського повіту Київської губернії

Марьяновская церковно-приходская школа, с. Марьяновка 
Звенигородского уезда Киевской губернии

Справ: 6; 1895–1916 рр. 
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Опис 1
Справ: 6; 1895–1916 рр. 

Циркулярні розпорядження повітового відділення губернської єпар-
хіальної училищної ради; звіти про діяльність школи та екзаменаційні лис-
ти (1897–1916); класні журнали за 1895–1899, 1901–1902, 1913–1914 учбові 
роки. 

Ф. 122. Стеблівське двокласне Міністерське училище, с. Стеб-
лів Канівського повіту Київської губернії

Стеблевское двухклассное Министерское училище, с. Стеблев 
Каневского уезда Киевской губернии

Справ: 18; 1887–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 18; 1887–1919 рр. 

Розпорядження інспектора народних училищ (1903, 1905, 1909,  
1914); директиви Канівської повітової земської управи про штати училища; 
звіти про стан та діяльність училища (1910–1912, 1915); листування з інс-
пектором народних училищ про призначення та переміщення викладачів, 
про асигнування коштів на утримання училища; класні журнали за 1887–
1888 учбові роки, учнів 3-ої групи (1918–1919); журнал реєстрації вхідних 
документів (1912–1919); списки учнів (1913–1917); прибутково-видаткова 
книга (1918); вимогові відомості на виплату зарплати учителям училища, 
службовцям (1917, 1919). 

Ф. 123. Соболівська однокласна церковно-приходська школа,  
 с. Соболівка Звенигородського повіту Київської губернії

Соболевская одноклассная церковно-приходская школа, с. Со-
болевка Звенигородского уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1914–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1914–1915 рр. 

Класний журнал за 1914–1915 учбовий рік. 

Ф. 124. Буртянська однокласна церковно-приходська школа,  
 с. Бурти Черкаського повіту Київської губернії

Буртянская одноклассная церковно-приходская школа, с. Бур-
ты Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1898–1902 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1898–1902 рр. 

Звіти про діяльність школи за 1898–1901 рр.; список учнів школи за 
1901–1902 рр. 
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Ф. 125. Канівське друге однокласне початкове земське училище, 
м. Канів Київської губернії

Каневское второе одноклассное земское училище, г. Канев Ки-
евской губернии

Справ: 7; 1908–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1908–1919 рр. 

Протоколи педагогічної ради (1917); класні журнали за 1915–1916, 
1916–1917 учбові роки; метричні витяги учнів (1919); свідоцтва, посвідчен-
ня про успішність учнів, які закінчили училище в (1917, 1919); екзамена-
ційні списки учнів, які закінчили училище в 1918 р.; листування з інспекто-
ром народних училищ 7-го району Київської губернії, Канівською міською 
управою про придбання шкільних меблів, книг та учбових посібників для 
училища (1916–1919); списки учнів (1913–1918); формулярні списки і від-
пускні білети учителів (1908–1918); вимогові відомості на виплату зарплати 
учителям (1916–1919). 

Ф. 126. Васильківська церковно-приходська школа, с. Васильків 
Звенигородського повіту Київської губернії

васильковская церковно-приходская школа, с. васильков Зве-
нигородского уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1877–1896 рр. 

Опис1
Справ: 1; 1877–1896 рр. 

Список учнів. 

Ф. 127. Порадівська церковно-приходська школа, с. Порадівка 
Звенигородського повіту Київської губернії

порадовская церковно-приходская школа, с. порадовка Зве-
нигородского уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1897–1901 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1897–1901 рр. 

Класні журнали за 1898–1899, 1900–1901 учбові роки. 

Ф. 128. Мліївська церковно-приходська школа, с. Мліїв Черкась-
кого повіту Київської губернії

Млиевская церковно-приходская школа, с. Млиев Черкасско-
го уезда Киевской губернии

Справ: 3; 1911–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1911–1914 рр. 

Список учнів (1911–1912); копії розписок у отриманні грошей на ре-
монт приміщення школи (1914); рахунок про витрату грошей на будівниц-
тво будівель школи (б. д.). 
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Ф. 129. Костянецька однокласна церковно-приходська школа,  
 с. Костянець Канівського повіту Київської губернії

Костянецкая одноклассная церковно-приходская школа,  
 с. Костянец Каневского уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1912 р. 

Опис1
Справ: 2; 1912 р. 

Каталог книг школи (1912); інвентарна книга. 

Ф. 130. Ротмистрівська двокласна церковно-приходська школа, 
м. Ротмистрівка Черкаського повіту Київської губернії

ротмистровская двухклассная церковно-приходская школа,  
м. ротмистровка Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 9; 1899–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1899–1919 рр. 

Циркуляри Всеросійської та Київської губернської єпархіальних учи-
лищних рад про постанову Тимчасового Уряду від 20 липня 1917 р. про 
передавання всіх церковних шкіл у відомство Міністерства народної осві-
ти; циркуляр Міністерства народної освіти про введення нового правопису 
у російській мові; циркуляр Київського генерального секретаріату у спра-
вах освіти про введення навчання на українській мові у школах України  
(1917); циркуляри відділів народної освіти УНР про українізацію шкіл, про 
організацію курсів дошкільних вихователів (1918); циркуляри Черкаської 
повітової шкільної ради про асигнування коштів школам, про організацію 
для вчителів українознавчих курсів у м. Київ та м. Сміла, про перехід діло-
водства шкіл на новий (григоріанський) стиль та з інших учбових питань 
(1918); річні звіти школи (1899–1917); списки учнів школи (1913, 1914–
1917); розписки про отримання свідоцтва про закінчення школи (1916–
1917); касові книги (1912–1919). 

Ф. 131. Звенигородська змішана гімназія Звенигородського то-
вариства ревнителів середньої освіти Київського учбового 
округу, м. Звенигородка Київської губернії

Звенигородская смешанная гимназия Звенигородского обще-
ства ревнителей среднего образования Киевского учебно-
го округа, г. Звенигородка Киевской губернии

Справ: 85; 1917–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 85; 1917–1920 рр. 

Прохання та метричні витяги вступників до гімназії (1917–1920); 
балові книги 5-го класу (1917), балова книга (1918); особові справи уч-
нів (1917–1920); вимогові відомості на виплату зарплати педагогічному 
складу гімназії, рахунки, розписки та інші виправдні документи (1917– 
1919); касова книга (1918–1919). 
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Ф. 133. Черкаська жіноча (колишня Варшавська) гімназія 
Київського учбового округу Міністерства народної освіти, 
м. Черкаси Київської губернії

Черкасская женская (бывшая варшавская) гимназия Киевс-
кого учебного округа Министерства народного просвеще-
ния, г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 107; 1866–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 107; 1866–1920 рр. 

Циркулярні розпорядження Міністерства народної освіти про виб-
ори батьківських комітетів, про надання допомоги дітям загиблих на вій-
ні, попечителя Варшавського учбового округу про методику викладання 
у гімназіях, святкування десятиріччя Варшавської гімназії, з кадрових пи-
тань та інш.; розпорядження попечителя Варшавського учбового округу 
(1883–1899); листування з попечителем Варшавського учбового округу про 
евакуацію Варшавської жіночої гімназії у м. Черкаси та з кадрових питань; 
положення про евакуацію державного майна, установ і службовців, про 
оплату праці шкільних працівників; протоколи засідань педагогічної ради, 
батьківського комітету, загальних зборів учнів; послужні списки виклада-
чів, прохання про допущення до вступних іспитів; документи вступників; 
класні журнали; балові книги; анкетні листи учнів про вивчення українсь-
кої мови; відомості про успішність учнів; списки викладачів та службовців 
гімназії, учнів; порівнювальні відомості про грошові обороти; вимогові ві-
домості на виплату зарплати службовцям Варшавського учбового округу, 
викладачам і службовцям гімназії. 

Ф. 134. Черкаська жіноча гімназія Київського учбового округу Міні-
стерства народної освіти, м. Черкаси Київської губернії

Черкасская женская гимназия Киевского учебного округа 
Министерства народного просвещения, г. Черкассы Киев-
ской губернии

Справ: 35; 1902–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 35; 1902–1918 рр. 

Протоколи засідань педагогічної ради, комісії по розгляду робіт учнів; 
прохання про прийом до гімназії, про допущення до вступних екзаменів; 
учителів про прийом на роботу; відомості про стан гімназії; документи 
вступників; атестати про закінчення гімназії; перевідні екзаменаційні сві-
доцтва; класний журнал 2-го класу (1912–1913 учбові роки); витяги з мет-
ричних книг (1902–1913). 

Ф. 135. Черкаська приватна жіноча гімназія А. В. Самойлов-
ської, м. Черкаси Київської губернії

Черкасская частная женская гимназия А. в. Самойловской,  
г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 10; 1900–1920 рр. 
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Опис 1
Справ: 10; 1900–1920 рр. 

Листування з попечителем Київського учбового округу про дотацію 
для купівлі будівлі для гімназії (1915); відомості про діяльність гімназії 
(1915); службові характеристики і список викладачів (1909–1910); атестати, 
посвідчення і метричні витяги учнів. 

Ф. 136. Смілянська однокласна народна школа Смілянського 
волосного відділу народної освіти Народного комісаріа-
ту народної освіти УРСР, м-ко Сміла Черкаського повіту 
Київської губернії

Смелянская одноклассная народная школа Смелянского во-
лостного отдела народного просвещения народного ко-
миссариата народного просвещения УССр, м-ко Смела 
Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 9; 1877–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1877–1920 рр. 

Циркулярні розпорядження Секретарства справ освітніх Генераль-
ного секретаріату України, розпорядження і повідомлення Черкаської пові-
тової народної управи, Черкаської повітової шкільної ради, надіслані для 
керівництва і відому (1918); розпорядження інспектора народних училищ 
3-го району Київської губернії (1914–1915); звіти про діяльність учили-
ща за 1915, 1916 рр.; прохання про прийом в училище, свідоцтва та інші 
документи вступників (1916); журнал обліку виданих свідоцтв про закін-
чення училища (1877–1917); списки учнів, які підлягали випробуванню у 
1916, 1917 рр., книг училища (1914–1914); рахунки (звіти) про витрачан-
ня коштів, відпущених Черкаською повітовою земською управою (1914– 
1915); вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам (1918–
1920). 

Ф. 137. Канівське перше однокласне міське приходське училище 
Київського учбового округу Міністерства народної освіти, 
м. Канів Київської губернії

Каневское первое одноклассное городское приходское учили-
ще Киевского учебного округа Министерства народного 
просвещения, г. Канев Киевской губернии

Справ: 13; 1878–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 13; 1878–1920 рр. 

Розпорядження інспектора народних училищ (1901), повітової земсь-
кої управи (1914–1920); протоколи засідань педагогічної ради (1878–1916), 
звіти про стан і діяльність училища (1883, 1901, 1902, 1907, 1912, 1914–1916); 
відомості про успішність учнів (1884–1914); журнали реєстрації вхідних 
документів (1883–1917); формулярні списки викладачів (1906–1908, 1912). 
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Ф. 138. Бродківська однокласна школа, с. Брідок Звенигород- 
ського повіту Київської губернії

Бродковская одноклассная школа, с. Бридок Звенигородского 
уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1908–1910 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1908–1910 рр. 

Класний журнал. 

Ф. 139. Орловецьке двокласне приходське училище Київського 
учбового округу Міністерства народної освіти, м-ко Орло-
вець Черкаського повіту Київської губернії

орловецкое двухклассное приходское училище Киевского учеб-
ного округа Министерства народного просвещения, м-ко 
орловец Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1918 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1918 р. 

Каталог книг училища. 

Ф. 140. Харченківська церковно-приходська школа, хут. Харчен-
ків Звенигородського повіту Київської губернії

Харченковская церковно-приходская школа, хут. Харченков 
Звенигородского уезда Киевской губернии

Справ: 4; 1896–1909 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1896–1909 рр. 

Класні журнали. 

Ф. 142. Черкаське повітове відділення Київської єпархіальної 
училищної ради, м. Черкаси Київської губернії

Черкасское уездное отделение Киевского епархиального учи-
лищного совета, г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 64; 1891–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 64; 1891–1917 рр. 

Циркуляри Київської єпархіальної училищної ради про діяльність 
церковно-приходських шкіл (1915–1917). Журнали засідань повітового 
відділення Київської єпархіальної училищної ради (1900–1916), шкіль-
ної комісії (1896–1899, 1908, 1909, 1914–1916). Листування з Київською 
єпархіальною училищною радою, благочинними повіту, інспекторами 
народних училищ, повітовою земською управою, завідуючими церков-
но-приходськими школами з питань кадрової роботи, з господарських та 
фінансових питань. Акти та звіти про стан церковно-приходських шкіл 
повіту (1891–1917). Акти іспитових комісій церковно-приходських шкіл 
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(1905–1917). Відгуки завідуючих сільськими церковно-приходськими 
школами повіту про учителів повіту (1902, 1904–1905). Послужні списки 
учителів шкіл повіту (1892, 1893, 1905, 1914). Прохання про призначення, 
переміщення, звільнення учителів шкіл повіту. Списки церковно-приход-
ських шкіл по округах повіту за 1903–1915 рр., вихованців шкіл по селах 
повіту (1906, 1917), двокласних шкіл Київської єпархії, які мають бути від-
криті у 1914–1915 рр., вихованців шкіл, які підлягали випробуванню (1912– 
1913). Акти про рух грошових сум по повітовому відділенню (1903–1904). 
Відомості прибутків: видатків грошових сум, довідкових цін на будівельні 
матеріали і робітників по повіту за 1904–1916 рр. Звіти про надходження і 
витрачання грошових сум на утримання шкіл повіту за 1900 р. Рахунки про 
витрачання грошей, асигнованих на утримання шкіл за 1902 р., на виплату 
жалування учителям шкіл за 1916 р. 

Ф. 143. Черкаська чоловіча гімназія Київського учбового округу 
Міністерства народної освіти, м. Черкаси Київської губер-
нії 1880–1920 рр. 

Черкасская мужская гимназия Киевского учебного округа 
Министерства народного просвещения, г. Черкассы Ки-
евской губернии 1880–1920 рр. 

Справ: 79; 1879–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 79; 1879–1920 рр. 

Циркулярні повідомлення попечителя Київського учбового округу 
про учнів і викладачів вищих і середніх учбових закладів імперії, виклю-
чених з учбових закладів (1904). Довідки про політичну благонадійність 
осіб, які прохають про допущення до екзаменів на атестат зрілості (1904). 
Протоколи засідань педагогічної ради (1884, 1885, 1890–1892, 1897, 1900–
1910, 1916–1918), батьківських зборів (1906). Річний звіт про стан гімназії, 
статистичні відомості про успішність учнів, діяльність педагогічної ради 
і господарського комітету за [1914 р.], до річного звіту гімназії за 1889 р. 
Справа про купівлю садиби і будівництво нового приміщення прогімназії 
(1890–1897). Плани приміщень гімназії (1889–1910). Документи про при-
йом учнів до гімназії. Свідоцтва про закінчення гімназії, атестати зрілості. 
Особові справи учителів гімназії. Списки учнів, які отримали відпускні 
білети, викладачів за 1911, 1912 рр. Журнал реєстрації вихідних документів 
за 1909 р. 

Ф. 145. Канівська міська управа, м. Канів Київської губернії
Каневская городская управа, г. Канев Киевской губернии
Справ: 8; 1916–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1916–1919 рр. 

Постанови міської управи, заяви громадян і договори з ними про зда-
вання в орендне користування ділянок міської землі. Протоколи засідань 
комісії по розприділенню ділянок землі (1918). Справа про здавання бу-
динку у орендне користування під Канівське однокласне училище (1916– 
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1918). Іменні списки бажаючих орендувати ділянки міської землі під будівлі 
(1918), список новобранців 1896 р. народження, які призивалися у достро-
ковий призив 1917 р. Прохання, довідки і списки осіб, які отримували допо-
моги за 1916–1919 рр. 

Ф. 146. Черкаський казенний винний склад № 17, м. Черкаси 
Київської губернії

Черкасский казенный винный склад № 17, г. Черкассы Киев-
ской губернии

Справ: 16; 1896–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 16; 1896–1920 рр. 

Листування з окружним акцизним управлінням про відпуск спирту 
підприємствам, видачу допомоги службовцям (1915, 1916, 1918). Форму-
лярні списки та списки службовців (1896–1916). Особові картки службовців 
(1918–1919). Посвідчення службовців (1920). Табеля поденних робітників 
за 1912–1913 рр. Прибутково-видаткова книга за 1913 р. Рахунки підрядчи-
ків по розливу вина (1900–1903). Вимогові відомості на виплату зарплати 
службовцям (1897–1898). 

Ф. 147. Черкаський міський маклер Годин, м. Черкаси Київської 
губернії

Черкасский городской маклер Годин, г. Черкассы Киевской гу-
бернии

Справ: 25; 1864–1883 рр. 

Опис 1
Справ: 25; 1864, 1866, 1869–1871, 1873–1878, 1883 рр. 

Актові книги. Повідомлення міської думи про отримання грошей у 
міський прибуток за 1873 р. Прибутково-видаткові книги (1866, 1870, 1871, 
1876, 1883). 

Ф. 148. Мошногорський Вознесенський монастир Київської 
духовної консисторії, м-ко Мошни Черкаського повіту 
Київської губернії

Мошногорский вознесенский монастырь Киевской духовной 
консистории, м-ко Мошны Черкасского уезда Киевской 
губернии

Справ: 260; 1728–1909 рр. 

Опис 1
Справ: 260; 1728, 1766, 1771, 1797–1897, 1901–1909 рр. 

Маніфести, укази урядових і церковних органів. Документи про мо-
настирське землекористування і землеволодіння, взаємовідносини монасти-
ря з поміщиками і селянами; про внутрішнє управління монастирем, побут 
монахів, про фінансово-господарський стан монастиря; відомості про мо-
нахів і послушників та з інших питань. 
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Ф. 149. Жаботинський Онуфріївський чоловічий монастир 
Київської духовної дикастерії, м-ко Жаботин Черкаського 
повіту Київської губернії

Жаботинский онуфриевский мужской монастырь Киевской 
духовной дикастерии, м-ко Жаботин Черкасского уезда 
Киевской губернии

Справ: 180; 1710–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 180; 1710–1921 рр. 

Маніфести, грамоти, укази урядових і духовних органів. Документи 
про земельні і інші майнові відношення монастиря з поміщиками і селяна-
ми; про внутрішній побут і управління монастиря; з господарських і грошо-
вих питань. 

Ф. 150. Благочинний першої дільниці, м-ко Шпола Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Благочинный первого участка, м-ко Шпола Звенигородского 
уезда Киевской губернии

Справ: 15; 1844–1879 рр. 

Опис 1
Справ: 15; 1844–1879 рр. 

Укази Київської духовної консисторії і рапорти священиків про відве-
дення церквам земельних ділянок, про відкриття у селах церковно-приход-
ських шкіл, про використання церковних грошових сум та з інших питань. 
Відомості про відпуск грошей на утримання притчів церков Звенигородсь-
кого повіту (1843–1868); про церковно-приходські училища повіту (1860–
1867). Клірові відомості (1854–1879). 

Ф. 151. Смілянське 2-е товариство споживачів торгівлі і ма-
нуфактурними товарами, м-ко Сміла Черкаського повіту 
Київської губернії

Смелянское 2-ое общество потребителей торговли суконными 
и мануфактурными товарами, м-ко Смела Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 10; 1907–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1907–1916 рр. 

Статут товариства (1907). Протоколи засідань комісій по об’єднанню 
споживчих товариств Черкаського повіту (1915); загальних зборів то-
вариства (1908–1912). Звіт про діяльність товариства за 1912 р. Звіти, 
доповіді і списки членів товариства (1908–1912). Кошториси за 1909– 
1911 рр. Баланс товариства за 1912 р. Відомості про суми, виручені при про-
дажу товарів у магазині товариства (1910). Книга розрахунків з установами 
(1916). 
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Ф. 152. Об’єднаний фонд. Церкви Звенигородського повіту 
Київської губернії

объединенный фонд. Церкви Звенигородского уезда Киевской 
губернии

Справ: 2208; 1790–1924 рр. 

Опис 1
Справ: 130; 1798–1924 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірові відомості. Прибутково-
видаткові книги. Книги записів шлюбів. Описи церковного майна. 

Опис 2 (Михайлівська церква, с. Будище)
Справ: 39; 1800–1918 рр. 

Метричні книги. Прибутково-видаткова книга. 

Опис 3 (Георгіївська церква, с. Вербівка)
Справ: 139; 1802–1915 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірові відомості. Прибутково-
видаткові книги. Опис церковного майна. 

Опис 4 (Богословська церква, с. Воронівка)
Справ: 14; 1802–1921 рр. 

Метричні книги. Ревізька казка про селян, які належали поміщи-
ку Браницькому (1858). Формулярний список про церковнослужителів  
(1828). Книги шлюбних обшуків. 

Опис 5 (Троїцька церква, с. Водяне)
Справ: 106; 1800–1916 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірові відомості. Прибутково-
видаткові книги. Передшлюбні свідоцтва. Відомості пожертвувань за 1870–
1912 рр. 

Опис 6 (Миколаївська церква, с. Васильків)
Справ: 15; 1797–1923 рр. 

Протоколи виборів церковного старости, довіреність на ведення судо-
вої справи, грошова розписка (1836–1905). Метричні книги. Сповідні роз-
писи. Клірові відомості. Метричні витяги. Прибутково-видаткові книги. 

Опис 7 (Троїцька церква, с. Виноград)
Справ: 4; 1809–1896 рр. 

Сповідні розписи за 1895–1896 рр. Прибутково-видаткові книги за 
1809–1839 рр.

Опис 8 (Миколаївська церква, с. Новоселиця)
Справ: 2; 1817, 1853 рр. 

Метрична книга за 1853 р. Сповідні розписи за 1817 р. 

Опис 9 (Покровська церква, с. Гнилець)
Справ: 2; 1819–1856 рр. 

Метричні книги. 
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Опис 10 (Михайлівська церква, с. Капустине)
Справ: 130; 1796–1912 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Прибутково-видаткові книги. 

Опис 11 (Різдвобогородицька церква, с. Товмач)
Справ: 3; 1824–1839 рр. 

Сповідні розписи. 

Опис 12 (Успенська церква, с. Вільшана)
Справ: 7; 1822–1868 рр. 

Метричні книги. 

Опис 13 (Богословська церква, с. Єлизаветівка)
Справ: 6; 1812–1885 рр. 

Метричні книги (1812, 1837–1885). Сповідні розписи за 1817,  
1833 рр. Книга обліку витрат грошових сум за 1849–1867 рр. 

Опис 14 (Дмитріївська церква, с. Іскрене)
Справ: 86; 1797–1915 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірові відомості за 1851– 
1900 рр. Прибутково-видаткові книги (1809–1827, 1896). 

Опис 15 (Дмитріївська церква, с. Лозуватка)
Справ: 51; 1796–1854 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірові відомості. 

Опис 16 (Анненська церква, с. Лозуватка)
Справ: 35; 1797–1916 рр. 

Те саме, див. оп. 15. 

Опис 17 (Вознесенська церква, с. Лисянка)
Справ: 2; 1859–1892 рр. 

Метрична книга за 1859–1861 рр. Список парафіян церкви (1892). 

Опис 18 (Михайлівська церква, с. Мар’янівка)
Справ: 138; 1797–1915 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірові відомості за 1808– 
1912 рр. Прибутково-видаткові книги (1799–1864). 

Опис 19 (Покровська церква, с. Мокра Калигірка)
Справ: 9; 1798–1921 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірова відомість (1909). Роз-
носна книга за 1884. 

Опис 20 (Покровська церква, с. Межигірка)
Справ: 57; 1798–1867 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірові відомості. 

Опис 21 (Іоанобогословська церква, с. Моринці)
Справ: 2; 1779–1856 рр. 

Метричні книги. 
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Опис 22 (Покровська церква, с. Майданівка)
Справ: 2; 1810–1858 рр. 

Метричні книги. 

Опис 23 (Різдвобогородицька церква, с. Ступичне)
Справ: 91; 1802–1915 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірові відомості (1835– 
1914). Прибутково-видаткові книги (1810–1898). Опис церковного майна 
(1809–1826). Книга запису притчових прибутків за 1898 р. 

Опис 24 (Варваринська церква, с. Сегединці)
Справ: 24; 1802–1900 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірові відомості за 1842– 
1881 рр. Прибутково-видаткові книги (1809–1819, 1836–1861). Відомості 
про пожертвування (1859–1878, 1883–1900). 

Опис 25 (Дмитріївська церква, с. Стецівка)
Справ: 9; 1802–1881 рр. 

Метричні книги (1802–1830, 1848–1881). Сповідні розписи за 1802, 
1832–1839 рр. Клірові відомості (1832–1837). 

Опис 26 (Миколаївська церква, с. Сигнаївка)
Справ: 70; 1816–1897 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірові відомості. 

Опис 27 (Богословська церква, с. Суха Калигірка)
Справ: 30; 1784–1913 рр. 

Укази царського синоду (1837–1858). Описання ікони Сухока-
лигірської божої матері (1868). Метричні книги. Сповідні розписи. 
Клірові відомості за 1800–1859 рр. Прибутково-видаткова книга (1809– 
1825). 

Опис 28 (Богословська церква, с. Соболівка)
Справ: 52; 1798–1911 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Прибутково-видаткові книги 
(1809–1861, 1870–1877). 

Опис 29 (Воздвиженська церква, с. Скотареве)
Справ: 127; 1798–1893 рр. 

Метричні книги. Листки метричних книг (1803–1819). Сповідні роз-
писи. 

Опис 30 (Миколаївська церква, с. Зелена Діброва)
Справ: 45; 1797–1914 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірові відомості (1877–1912). 
Прибутково-видаткові книги за 1809–1902 рр. Щомісячна відомість про 
народження за 1835–1845 рр. по приходу. Відомості пожертвувань (1851– 
1902). Опис церковних книг (1833). 

Опис 31 (Різдвобогородицька церква, с. Топильна)
Справ: 2; 1845–1858 рр. 

Метричні книги. 
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Опис 32 (Різдвобогородицька церква, с. Кавунівка). 
Справ: 96; 1709–1921 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірові відомості (1850– 
1911). Прибутково-видаткові книги (1797–1878). Опис церковного майна 
(1921). 

Опис 33 (Миколаївська церква, с. Капустине)
Справ: 3; 1853–1861 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть. 

Опис 34 (Миколаївська церква, с. Киселівка)
Справ: 6; 1801–1909 рр. 

Статутна грамота с. Киселівка з викупними документами (1862– 
1871). Метричні книги за 1801–1830 рр. Сповідні розписи за 1894, 1895, 
1909 рр. 

Опис 35 (Різдвобогородицька церква, с. Кримки)
Справ: 97; 1796–1897 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірові відомості (1842–1858). 
Прибутково-видаткові книги за 1809–1836, 1839–1852, 1870–1877 рр. Книга 
прибутків церкви (1809–1836). Опис церковного майна (1822). Проект за-
безпечення сільського духовенства (1842). 

Опис 36 (Богородицька церква, с. Кирилівка)
Справ: 5; 1805–1904 рр. 

Метричні книги (1805–1812, 1823–1861). Клірові відомості за 1901–
1904 рр. 

Опис 37 (Богословська церква, с. Коротине)
Справ: 6; 1799–1876 рр. 

Метричні книги (1864–1870). Сповідні розписи (1799–1869) 
Клірові відомості за 1836–1876 рр. Прибутково-видаткові книги за 1809– 
1840). Прибутково-видаткові відомості (1845–1847). Відомості про витрати 
грошових сум. 

Опис 38 (Богословська церква, с. Костянтинівка)
Справ: 2; 1797–1849 рр. 

Метричні книги. 

Опис 39 (Миколаївська церква, с. Вільшана)
Справ: 3; 1807–1852 рр. 

Метричні книги про народження, смерть. 

Опис 40 (Михайлівська церква, с. Пединівка)
Справ: 18; 1823–1853 рр. 

Метричні книги. 

Опис 41 (Георгіївська церква, с. Шестеринці)
Справ: 14; 1820–1911 рр. 

Метрична книга за 1837 р. Сповідні розписи за 1848, 1896, 1902–1905, 
1907–1909, 1911 рр. Клірові відомості (1820–1911). 
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Опис 42 (Покровська церква, с. Терешки)
Справ: 80; 1801–1899 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть. Сповідні розписи. 
Клірові відомості. 

Опис 43 (Покровська церква, с. Товмач)
Справ: 140; 1796–1916 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірові відомості за 1801– 
1913 рр. Прибутково-видаткові книги та відомості (1872–1887). Опис цер-
ковного майна (1809–1864). 

Опис 44 (Різдвобогородицька церква, с. Товста)
Справ: 12; 1811–1864 рр. 

Метричні книги. 

Опис 45 (Покровська церква, с. Юркове)
Справ: 3; 1847–1862 рр. 

Метричні книги за 1847, 1852 рр. Сповідні розписи (1862). 

Опис 46 (Різдвобогородицька церква, с. Хижинці). 
Справ: 26; 1800–1908 рр. 

Сповідні розписи. Клірові відомості за 1843–1908 рр. Відомості про 
пожертвування (1856–1870). 

Опис 47 (Миколаївська церква, м. Шпола)
Справ: 10; 1797–1844 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. 

Опис 48 (Покровська церква, с. Журавка)
Справ: 2; 1853 р. 

Сповідні розписи. 

Опис 49 (Дмитріївська церква, с. Водяне)
Справ: 5; 1799–1841 рр. 

Метричні книги (1799, 1841). Сповідні розписи за 1801, 1803 рр. 

Опис 50 (Успенська церква, с. Ярошівка)
Справ: 13; 1838–1916 рр. 

Метричні книги за 1838–1846 рр. Сповідні розписи (1850–1899, 1900, 
1902, 1904, 1910, 1914–1916). Клірові відомості. Прибутково-видаткові ві-
домості. Книга про прибуток церковних грошових сум за 1905–1909 рр. 

Опис 51 (Прасковейська церква, с. Журавка)
Справ: 10; 1709–1879 рр. 

Метричні книги. 

Опис 52 (Преображенська церква, с. Ярошівка)
Справ: 22; 1891–1916 рр. 

Сповідні розписи. Клірові відомості за 1904–1916 рр. 

Опис 53 (Успенська церква, с. Сигнаївка)
Справ: 3; 1876–1901 рр. 
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Метрична книга (1884). Клірові відомості (1876–1901). Відомості про 
пожертвування за 1886–1889 рр. 

Опис 54 (Миколаївська церква, с. Вікнине)
Справ: 4; 1812–1851 рр. 

Сповідні розписи. 

Опис 55 (Троїцька церква, м. Шпола)
Справ: 6; 1790–1901 рр. 

Метричні книги за 1790–1797, 1834–1901 рр. Прибутково-видаткові 
книги (1793, 1877–1880). 

Опис 56 (Миколаївська церква, с. Кобринова Гребля)
Справ: 1; 1780–1798 рр. 

Метрична книга. 

Опис 57 (Михайлівська церква, м. Катеринопіль)
Справ: 1; 1847 р. 

Метрична книга. 

Опис 58 (Успенська церква, с. Звенигородка)
Справ: 1; 1854–1865 рр. 

Метрична книга. 

Опис 59 (Варваринська церква, с. Пальчик)
Справ: 1; 1903 р. 

Метрична книга. 

Опис 60 (Покровська церква, с. Кам’януватка)
Справ: 1; 1848 р. 

Метрична книга. 

Опис 61 (Преображенська церква, с. Мурзинці)
Справ: 1; 1838 р. 

Метрична книга. 

Опис 62 (Покровська церква, с. Смільчинці)
Справ: 1; 1802 р. 

Сповідні розписи. 

Опис 63 (Дмитріївська церква, с. Залізнячка)
Справ: 1; 1845 р. 

Сповідні розписи. 

Опис 64 (Богословська церква, с. Дашуківка)
Справ: 1; 1907 р. 

Сповідні розписи. 

Опис 65 (Покровська церква, с. Бородані) 
Справ: 1; 1908 р. 

Сповідні розписи. 
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Опис 66 (Успенська церква, с. Кам’яний Брід)
Справ: 1; 1800 р. 

Сповідні розписи. 

Опис 67 (Покровська церква, с. Романова)
Справ: 1; 1888 р. 

Сповідні розписи. 

Опис 68 (Петропавлівська церква, с. Кобиляки)
Справ: 1; 1897 р. 

Метрична книга про народження, шлюб та смерть. 

Опис 69 (Богородицька церква, с. Ступичне)
Справ: 1; 1838 р. 

Клірові відомості. 

Опис 70 (Покровська церква, с. Єрки)
Справ: 1; 1844 р. 

Сповідні розписи. 

Опис 71 (Миколаївська церква, с. Чичиркозівка)
Справ: 178; 1790–1916 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи. Клірові відомості за 1814–1868, 
1872–1909 рр. Прибутково-видаткові книги: відомості (1790–1867). 

Ф. 154. Миколаївська церква, с. Бобриця Канівського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. Бобрица Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 24; 1798–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 24; 1798–1917 рр. 

Метричні книги за 1798–1891 рр. Сповідні розписи за 1798–1848, 
1906–1913, 1915–1917 рр. Клірові відомості (1904–1916). Прибутково-ви-
даткова книга (1808–1866). Описи церковного майна (1859, 1911). 

Ф. 155. Різдвобогородицька церква, с. Бересняги Канівського пові-
ту Київської губернії

рождествобогородицкая церковь, с. Бересняги Каневского уез-
да Киевской губернии

Справ: 5; 1798–1860 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1798–1860 рр. 

Метричні книги. 
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Ф. 156. Покровська церква, с. Бурти Черкаського повіту Київ-
ської губернії

покровская церковь, с. Бурты Черкасского уезда Киевской гу-
бернии

Справ: 88; 1801–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 88; 1801–1915 рр. 

Метричні книги за 1801, 1810–1832, 1836–1862 рр. Сповідні розписи. 
Клірові відомості (1858–1912). Звіти (шкільні листки) церковно-приходсь-
кої школи с. Бурти за 1902–1906 рр. і видаткова книга церковних грошей 
(1902–1909). Прибутково-видаткові книги за 1846–1859, 1898–1915 рр. 
Ревізька казка за 1816 р. Відомості про пожертвування (1868). 

Ф. 157. Різдвобогородицька церква, с. Беркозівка Канівського 
повіту Київської губернії

рождествобогородицкая церковь, с. Беркозовка Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 7; 1798–1879 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1798–1879 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи за 1801–1807 рр. 

Ф. 158. Покровська церква, с. Куцівка Черкаського повіту Київ-
ської губернії

покровская церковь, с. Куцовка Черкасского уезда Киевской 
губернии

Справ: 7; 1778–1871 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1778–1871 рр. 

Метричні книги. Ревізька казка за 1816 р. 

Ф. 159. Миколаївська церква. с. Балаклія Черкаського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. Балаклея Черкасского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 5; 1831–1852 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1831–1852 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 160. Софіївська церква, с. Балаклія Черкаського повіту Київсь-
кої губернії

Софиевская церковь, с. Балаклея Черкасского уезда Киевской 
губернии

Справ: 5; 1837–1878 рр. 
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Опис 1
Справ: 5; 1837–1878 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 162. Василіївська церква, с. Великі Степанці Богуславського 
повіту Київської губернії

васильевская церковь, с. великие Степанцы Богуславского 
уезда Киевской губернии

Справ: 34; 1798–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 34; 1798–1921 рр. 

Метричні книги за 1802–1859 рр. Метричні книги про народжен-
ня, шлюб та смерть (1853–1869). Сповідні розписи за 1798–1886, 1888, 
1890–1893, 1896, 1897, 1899, 1902, 1903, 1905, 1913, 1915 рр. Клірові відо-
мості (1806–1906). Прибутково-видаткові книги та відомості за 1808–1855,  
1921 рр. 

Ф. 163. Успенська церква, с. Велике Старосілля Черкаського 
повіту Київської губернії

Успенская церковь, с. великое Староселье Черкасского уезда 
Киевской губернии

Справ: 21; 1799–1865 рр. 

Опис 1
Справ: 21; 1799–1865 рр. 

Метричні книги. Сповідні розписи за 1821–1830, 1832–1840, 1843– 
1849 рр. Прибутково-видаткові книги (1809–1856). 

Ф. 165. Покровська церква, с. Виграїв Богуславського (Канівсько-
го) повіту Київської губернії

покровская церковь, с. выграев Богуславского (Каневского) 
уезда Киевской губернии

Справ: 8; 1725–1867 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1725–1867 рр. 

Метричні книги за 1820–1867 рр. Сповідні розписи (1803, 1820). 
Царські маніфести і укази царів (1725–1848). Опис церковного майна 
(1807). 

Ф. 168. Успенська церква, с. В’язівок Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Успенская церковь, с. вязовок Черкасского уезда Киевской гу-
бернии

Справ: 68; 1738–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 68; 1738–1916 рр. 
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Метричні книги за 1738–1861 рр. Сповідні розписи (1818, 1819, 
1836–1845, 1865–1867, 1878–1892, 1898–1916). Клірові відомості за 1859– 
1888). Прибутково-видаткові книги (1809–1877, 1892–1895). Ревізька казка 
(1816). 

Ф. 169. Миколаївська церква, с. Воробіївка Черкаського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. воробьевка Черкасского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 27; 1788–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 27; 1788–1915 рр. 

Метричні книги за 1823, 1828, 1829, 1832–1870 рр. Сповідні розписи 
(1788–1879, 1897–1900, 1903, 1906, 1907, 1912–1915). Прибутково-видаткові 
книги за 1809–1854, 1859–1869 рр. Ревізька казка (1834). Облік прочитаних 
проповідей (1892–1901). 

Ф. 171. Покровська церква, с. Валява Черкаського повіту Київ-
ської губернії

покровская церковь, с. валява Черкасского уезда Киевской 
губернии

Справ: 27; 1794–1879 рр. 

Опис 1
Справ: 27; 1794–1879 рр. 

Метричні книги за 1794–1870 рр. Сповідні розписи (1811–1841, 1851–
1879). 

Ф. 174. Покровська церква, с. Городище Черкаського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. Городище Черкасского уезда Киевской 
губернии

Справ: 66; 1799–1922 рр. 

Опис 1
Справ: 66; 1799–1922 рр. 

Метричні книги за 1799–1809, 1813–1816, 1824, 1826, 1828–1860 рр. 
Сповідні розписи за 1806, 1809, 1840, 1847–1850, 1854, 1855, 1859, 1865–
1867, 1871, 1874, 1875, 1878–1916 рр. Клірові відомості (1875–1922). При-
бутково-видаткова книга (1892). Опис церковного майна (1823–1917). 

Ф. 175. Вознесенська церква, с. Гарбузин Богуславського (Канів-
ського) повіту Київської губернії

вознесенская церковь, с. Гарбузин Богуславского (Каневского) 
уезда Киевской губернии

Справ: 3; 1801–1878 рр. 
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Опис 1
Справ: 3; 1801–1878 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 176. Георгіївська церква, с. Голяки Канівського повіту Київ-
ської губернії

Георгиевская церковь, с. Голяки Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 6; 1809–1895 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1809–1895 рр. 

Метрична книга (1846–1860). Прибутково-видаткові книги за 1809–
1877, 1893–1895 рр. 

Ф. 178. Стефанівська церква при Городищенському цукровому 
заводі, м. Городище Черкаського повіту Київської губернії

Стефановская церковь при Городищенском сахарном заводе 
Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 4; 1862–1912 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1862–1912 рр. 

Прибутково-видаткові книги за 1864–1892 рр. та відомості за 1905– 
1912 рр. Опис церковного майна (1862). 

Ф. 182. Миколаївська церква, с. Деренковець Черкаського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. Деренковец Черкасского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 31; 1787–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 31; 1787–1919 рр. 

Царські укази (1793–1861). Метричні книги за 1793–1831 рр. Сповід-
ні розписи за 1787–1802, 1804–1819, 1835–1844, 1846–1859, 1862–1915,  
1919 рр. Клірові відомості (1804–1845, 1892–1916). Прибутково-видаткові 
книги (1809–1877, 1914–1915). 

Ф. 183. Успенська церква, с. Дацьки Канівського повіту Київської 
губернії

Успенская церковь, с. Дацки Каневского уезда Киевской губер-
нии

Справ: 97; 1800–1912 рр. 

Опис 1
Справ: 97; 1800–1912 рр. 
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Метричні книги за 1802–1855 рр. Сповідні розписи за 1800–1809, 
1811, 1813, 1814, 1816–1854, 1857–1878, 1883–1898, 1902, 1904–1908,  
1912 рр. Клірові відомості (1803–1828). 

Ф. 185. Троїцька церква, с. Дубенки Грубешівського повіту 
Київської губернії

Троицкая церковь, с. Дубенки Грубешовского уезда Киевской 
губернии

Справ: 1; 1906–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1906–1915 рр. 

Клірові і прибутково-видаткові відомості. 

Ф. 192. Преображенська церква, с. Білозір’я Черкаського повіту 
Київської губернії

преображенская церковь, с. Белозорье Черкасского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 1; 1802–1863 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1802–1863 рр. 

Сповідні розписи. 

Ф. 194. Миколаївська церква, с. Селище Богуславського (Канів-
ського) повіту Київської губернії

николаевская церковь, с. Селище Богуславского (Каневского) 
уезда Киевской губернии 

Справ: 1; 1815–1835 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1815–1835 рр. 

Метрична книга. 

Ф. 195. Покровська церква, с. Литвинець Канівського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. Литвинец Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 29; 1799–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 29; 1799–1917 рр. 

Сповідні розписи. Клірові відомості за 1910–1916 рр. Прибутково-ви-
даткові книги за 1808–1841, 1851–1883 рр. та відомості (1851–1883). 
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Ф. 196. Богословська церква, с. Стеблів Богуславського (Канів-
ського) повіту Київської губернії

Богословская церковь, с. Стеблев Богуславского (Каневского) 
уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1802–1831 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1802–1831 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 200. Різдвобогородицька церква, с. Малі Степанці Канівсько-
го повіту Київської губернії

рождествобогородицкая церковь, с. Малые Степанцы Канев-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 71; 1798–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 71; 1798–1916 рр. 

Метричні книги за 1798–1879 рр. Сповідні розписи за 1800–1802, 
1805–1808, 1811–1816, 1823–1829, 1839, 1841, 1845, 1847, 1854, 1858–1861, 
1868, 1871–1884, 1889–1900, 1906, 1907, 1912–1916 рр. Клірові відомості 
(1803–1907). Прибутково-видаткові книги (1809–1877). 

Ф. 201. Миколаївська церква, с. Стеблів Богуславського (Канів-
ського) повіту Київської губернії

николаевская церковь, с. Стеблев Богуславского (Каневского) 
уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1798–1824 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1798–1824 рр. 

Метрична книга. 

Ф. 202. Різдвобогородицька церква, с. Мале Старосілля Черкась-
кого повіту Київської губернії

рождествобогородицкая церковь, с. Малое Староселье Черкас-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 4; 1781–1859 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1781–1859 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 203. Успенська церква, с. Мліїв Черкаського повіту Київської 
губернії

Успенская церковь, с. Млеев Черкасского уезда Киевской гу-
бернии

Справ: 3; 1818–1848 рр. 
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Опис 1
Справ: 3; 1818–1848 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 205. Троїцька церква, с. Мліїв Черкаського повіту Київської 
губернії

Троицкая церковь, с. Млеев Черкасского уезда Киевской гу-
бернии

Справ: 19; 1801–1872 рр. 

Опис 1
Справ: 19; 1801–1872 рр. 

Метричні книги за 1801–1861 рр. Прибутково-видаткові книги за 
1809–1872 рр. 

Ф. 206. Миколаївська церква, с. Мартинівка Канівського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. Мартыновка Каневского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 68; 1798–1901 рр. 

Опис 1
Справ: 68; 1798–1901 рр. 

Метричні книги за 1798–1871 рр. Сповідні розписи за 1807, 1808, 
1811, 1813–1815, 1818–1821, 1832, 1833, 1836–1839, 1842–1850, 1853, 1859–
1863, 1867, 1868, 1871–1901 рр. Прибутково-видаткова книга (1808–1809). 
Ревізька казка (1816). 

Ф. 207. Преображенська церква, с. Михайлівка Канівського пові-
ту Київської губернії

преображенская церковь, с. Михайловка Каневского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 6; 1796–1874 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1796–1874 рр. 

Метричні книги за 1796, 1821–1874 рр. Ревізька казка за 1834 р. 

Ф. 208. Вознесенська церква, с. Матусів Черкаського повіту 
Київської губернії

вознесенская церковь, с. Матусов Черкасского уезда Киевской 
губернии

Справ: 11; 1794–1861 рр. 

Опис 1
Справ: 11; 1794–1861 рр. 

Метричні книги. 
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Ф. 212. Покровська церква, с. Станіславчик Черкаського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. Станиславчик Черкасского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 2; 1841–1922 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1841–1922 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 213. Предтеченська церква, с. Велике Старосілля Черкасько-
го повіту Київської губернії

предтеченская церковь, с. великое Староселье Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 16; 1852–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 16; 1852–1917 рр. 

Метрична книга за 1854–1868 рр. Сповідні розписи за 1852–1870, 
1883–1885, 1892–1894, 1897, 1902, 1905, 1913, 1917 рр. Прибутково-видат-
кові відомості (1896–1912). Відомості про пожертвування (1897–1900). 

Ф. 214. Преображенська церква, с. Сидорівка Канівського повіту 
Київської губернії

преображенская церковь, с. Сидоровка Каневского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 10; 1800–1885 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1800–1885 рр. 

Метричні книги за 1800–1858 рр. Метрична книга про народження і 
шлюб (б. д.). Опис церковного майна (1846). Кошторис на будівництво цер-
кви у с. Сидорівка (1885). 

Ф. 217. Духовська церква, с. Сахнівка Канівського повіту Київ-
ської губернії

Духовская церковь, с. Сахновка Каневкого уезда Киевской гу-
бернии

Справ: 17; 1793–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 17; 1793–1915 рр. 

Метричні книги за 1793–1874 рр. Сповідні розписи за 1858–1879,  
1915 рр. Прибутково-видаткові книги (1859–1882). 
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Ф. 220. Предтеченська церква, с. Синявка Канівського повіту 
Київської губернії

предтеченская церковь, с. Синявка Каневского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 7; 1798–1866 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1798–1866 рр. 

Метрична книга про народження, шлюб та смерть за 1798– 
1831 рр. Метричні книги (1842–1866). Сповідні розписи (1798). Книга пе-
редшлюбних обшуків (1802–1828). Прибутково-видаткові книги за 1808– 
1848 рр. 

Ф. 221. Духовська церква, с. Саморідня Канівського повіту 
Київської губернії

Духовская церковь, с. Самородня Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 26; 1798–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 26; 1798–1916 рр. 

Метричні книги за 1802–1869 рр. Сповідні розписи за 1798–1802, 
1859–1868, 1903–1916 рр. Клірові відомості (1802–1912). Опис церковного 
майна (1802, 1807). Видаткова грошова книга за 1881–1883 рр. 

Ф. 223. Преображенська церква, с. Стеблів Канівського повіту 
Київської губернії

преображенская церковь, с. Стеблев Каневского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 9; 1798–1861 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1798–1861 рр. 

Збірник царських указів (1798–1824). Метричні книги за 1815– 
1861 рр. 

Ф. 224. Петропавлівська церква, с. Свинарка Черкаського повіту 
Київської губернії

петропавловская церковь, с. Свинарка Черкасского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 44; 1801–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 44; 1801–1913 рр. 

Копії указів Синоду Київському митрополиту, укази Київської духов-
ної дикастерії і Черкаського духовного правління. Проект об’єднання пра-
вославного духовенства (1849). Метричні книги за 1802–1911 рр. Сповідні 
розписи за 1801–1827, 1831–1834, 1840, 1855, 1856, 1859–1882, 1889, 1890, 
1894–1896, 1898, 1899, 1904, 1906–1909, 1913 рр. Клірові відомості (1855–
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1912). Прибутково-видаткова книга (1833–1863). Опис церковного майна 
(1823). 

Ф. 225. Михайлівська церква, с. Селище Канівського повіту 
Київської губернії

Михайловская церковь, с. Селище Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 8; 1809–1900 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1809–1900 рр. 

Метричні книги за 1827–1875 рр. Сповідні розписи за 1864–1875, 
1878–1891 рр. Клірові відомості (1864–1900). Прибутково-видаткові книги 
за 1809–1861 рр. 

Ф. 227. Різдвобогородицька церква, с. Пищальники Канівського 
повіту Київської губернії

рождествобогородицкая церковь, с. пищальники Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 5; 1815–1858 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1815–1858 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 229. Михайлівська церква, с. Сотники Богуславського 
(Канівського) повіту Київської губернії

Михайловская церковь, с. Сотники Богуславского (Каневско-
го) уезда Киевской губернии

Справ: 4; 1812–1857 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1812–1857 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 230. Покровська церква, с. Мельники Чигиринського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. Мельники Чигиринского уезда Киевс-
кой губернии

Справ: 50; 1797–1872 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1847–1863 рр. 

Метрична книга. 

Опис 2
Справ: 49; 1797–1872 рр. 

Метричні книги за 1825, 1850, 1852 рр. Метричні записи про шлюб, 
народження та смерть парафіян (1830–1872). Сповідні розписи за 1797–1799, 
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1802–1858, 1861–1864 рр. Книга передшлюбних записів (1852). Ревізькі каз-
ки (1858). 

Ф. 231. Богословська церква, с. Ситники Богуславського (Канів-
ського) повіту Київської губернії

Богословская церковь, с. Ситники Богуславского (Каневско-
го) уезда Киевской губернии

Справ: 3; 1836–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1836–1862 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 233. Миколаївська церква, с. Санжариха Черкаського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. Санжариха Черкасского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 2; 1830–1856 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1830–1856 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 234. Різдвобогородицька церква, с. Завадівка Черкаського пові-
ту Київської губернії

рождествобогородицкая церковь, с. Завадовка Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 54; 1780–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 54; 1780–1916 рр. 

Укази імператора (1798–1871). Метричні книги за 1780–1789, 1799–
1865 рр. Сповідні розписи за 1807–1815, 1826–1845, 1853–1860, 1864–1872, 
1881–1883, 1889, 1896–1899, 1902–1916 рр. Клірові відомості (1807–1834, 
1872–1914). Прибутково-видаткові книги (1802–1886). Форми табелів і до-
повнень (1831). Опис церковного майна (1823–1827). Відомість про приход 
за 1890 р. 

Ф. 236. Покровська церква, с. В’язівок Черкаського повіту Київ-
ської губернії

покровская церковь, с. вязовок Черкасского уезда Киевской 
губернии

Справ: 7; 1825–1875 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1825–1875 рр. 

Метричні книги за 1825–1863 рр. Прибутково-видаткова книга (1861–
1875). 
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Ф. 239. Михайлівська церква, с. Ковалиха Черкаського повіту 
Київської губернії

Михайловская церковь, с. Ковалиха Черкасского уезда Киевс-
кой губернии

Справ: 5; 1831–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1831–1862 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 240. Соборно-Миколаївська церква, м. Черкаси Київської гу-
бернії

Соборно-николаевская церковь, г. Черкассы Киевской губер-
нии

Справ: 15; 1807–1899 рр. 

Опис 1
Справ: 15; 1807–1899 рр. 

Метричні книги за 1807–1815, 1822–1862 рр. Прибутково-видаткові 
книги (1809–1832, 1846–1899). 

Ф. 241. Успенська церква, с. Шендерівка Канівського повіту 
Київської губернії

Успенская церковь, с. Шендеровка Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 10; 1798–1859 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1798–1859 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 242. Різдвобогородицька церква, м. Черкаси Київської губернії
рождествобогородицкая церковь, г. Черкассы Киевской губер-

нии
Справ: 5; 1815–1852 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1815–1852 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 243. Троїцька церква, с. Черепин Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Троицкая церковь, с. Черепин Черкасского уезда Киевской гу-
бернии

Справ: 70; 1796–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 70; 1796–1917 рр. 
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Метричні книги за 1796–1862 рр. Метрична книга про народжен-
ня, шлюб та смерть (1821). Сповідні розписи за 1847–1856, 1860–1865, 
1869–1873, 1879, 1880, 1884, 1885, 1888–1892, 1897, 1902, 1904, 1912, 1916,  
1917 рр. Клірові відомості (1824–1917). Прибутково-видаткова книга (1809–
1851). Відомості про церкву, притч і парафіян за 1879–1917 рр. Книга об-
шуків вступаючих у шлюб (1862–1884). 

Ф. 245. Троїцька церква, с. Комарівка Канівського повіту Київ-
ської губернії

Троицкая церковь, с. Комаровка Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 44; 1800–1883 рр. 

Опис 1
Справ: 44; 1800–1883 рр. 

Метрична книга за 1831–1859 рр. Сповідні розписи за 1800–1806, 
1810, 1815, 1826, 1827, 1832–1839, 1842, 1844–1858, 1861, 1864 рр. Клірові 
відомості (1820–1881). Прибутково-видаткові книги (1808–1883). Прибут-
ково-видаткові відомості (1818–1876). 

Ф. 246. Вознесенська церква, с. Костянець Канівського повіту 
Київської губернії

вознесенская церковь, с. Костянец Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 21; 1799–1922 рр. 

Опис 1
Справ: 21; 1799–1922 рр. 

Збірник царських указів (1828–1854). Сповідні розписи (1799–1917). 
Клірові відомості (1901–1915). Прибутково-видаткові книги за 1809–1844, 
1895–1922 рр. 

Ф. 247. Ільїнська церква, м-ко Корсунь Канівського повіту Київ-
ської губернії

ильинская церковь, м-ко Корсунь Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 50; 1737–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 50; 1737–1914 рр. 

Укази Синоду (1800–1858). Метричні книги за 1737–1891 рр. 
Сповідні розписи за 1796–1846, 1850–1853, 1856, 1859–1862, 1865, 
1866, 1870, 1873, 1874, 1876, 1878, 1889–1891, 1906, 1914 рр. Клірові ві-
домості (1806–1911). Прибутково-видаткові книги (1808–1874, 1879,  
1884). Опис церковного майна (1823). Відомості учнів і звіт приходської 
школи при Ільїнській церкві за 1889–1890 рр. 
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Ф. 249. Миколаївська церква, с. Кононча Черкаського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. Кононча Черкасского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 40; 1789–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 40; 1789–1914 рр. 

Метричні книги за 1802–1820, 1834–1881 рр. Сповідні розписи за 
1789–1860, 1864, 1866, 1871, 1881, 1884–1888, 1890, 1892, 1894–1896, 1898–
1906, 1909, 1912–1914 рр. Клірові відомості (1861–1906). Прибутково-ви-
даткові книги (1809–1877) і відомості (1829–1860). 

Ф. 250. Іоаннобогословська церква, с. Ключники Канівського 
повіту Київської губернії

иоаннобогословская церковь, с. Ключники Каневского уезда 
Киевской губернии

Справ: 23; 1796–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 23; 1796–1914 рр. 

Метричні книги за 1798–1881 рр. Сповідні розписи за 1796–1887, 
1907, 1910–1914 рр. Клірові відомості (1832–1886). Прибутково-видаткові 
книги (1808–1877). 

Ф. 251. Михайлівська церква, с. Карашина Канівського повіту 
Київської губернії

Михайловская церковь, с. Карашина Каневского уезда Киевс-
кой губернии

Справ: 21; 1839–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 21; 1839–1917 рр. 

Сповідні розписи за 1885, 1886, 1888, 1889, 1891, 1896, 1901–1906, 
1910, 1911, 1913–1917 рр. Клірові відомості (1884–1914). Прибутково-ви-
даткова книга (1839–1860). 

Ф. 253. Миколаївська церква, с. Квітки Канівського повіту Київ-
ської губернії

николаевская церковь, с. Квитки Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 43; 1798–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 43; 1798–1914 рр. 

Метричні книги за 1798–1879 рр. Метрична книга про смерть (1821–
1835). Сповідні розписи за 1798–1813, 1825–1839, 1846–1849, 1865–1869, 
1873–1898, 1900–1903, 1905–1909, 1911, 1913, 1914 рр. Клірові відомості 
(1817–1898). Прибутково-видаткові книги (1799–1852, 1855–1871). 
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Ф. 254. Михайлівська церква, с. Плескачівка Черкаського повіту 
Київської губернії

Михайловская церковь, с. плескачевка Черкасского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 5; 1788–1803 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1788–1803 рр. 

Метрична книга за 1788–1800 рр. Сповідні розписи за 1800, 1801,  
1803 рр. Опис церковного майна (1802). 

Ф. 255. Преображенська церква, м. Канів Київської губернії
преображенская церковь, г. Канев Киевской губернии
Справ: 24; 1751–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 24; 1751–1914 рр. 

Збірник: царські укази; статистичні таблиці про народження, смерть; 
метричні витяги; сповідні розписи; клірові відомості; прибутково-видаткові 
грошові відомості (1867–1875). Метричні книги за 1751–1858 рр. Сповідні 
розписи за 1800–1820, 1844–1914 рр. Клірові відомості (1811–1830). При-
бутково-видаткові книги (1808–1877) і відомості (1831–1839). 

Ф. 256. Соборно-Успенська церква, м. Канів Київської губернії
Соборно-Успенская церковь, г. Канев Киевской губернии
Справ: 19; 1841–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 19; 1841–1917 рр. 

Протоколи виборів церковних старост (1889). Метричні книги за 
1841–1861 рр. Шлюбні документи (1915). Сповідні розписи за 1853, 1875–
1886, 1889–1898, 1901–1906, 1912, 1913, 1915–1917 рр. Клірові відомості 
(1900). Послужні списки служителів церкви (1916). Прибутково-видаткові 
книги за 1855–1874 рр. 

Ф. 259. Хрестовоздвиженська церква, с. Кошмаківка Канівсько-
го повіту Київської губернії

Крестовоздвиженская церковь, с. Кошмаковка Каневского уез-
да Киевской губернии

Справ: 23; 1798–1909 рр. 

Опис 1
Справ: 23; 1798–1909 рр. 

Метричні книги за 1798–1870 рр. Сповідні розписи за 1798–1832, 
1840–1867, 1870, 1873–1879, 1883–1899 рр. Клірові відомості (1898–1909). 
Прибутково-видаткові книги (1808–1873) і відомості (1890–1908). 
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Ф. 260. Стретенська церква, с. Хирівка Богуславського (Канів-
ського) повіту Київської губернії

Стретенская церковь, с. Хировка Богуславского (Каневского) 
уезда Киевской губернии

Справ: 37; 1796–1898 рр. 

Опис 1
Справ: 37; 1796–1898 рр. 

Збірник царських указів (1834–1866). Метричні книги за 1803–1812, 
1830–1846 рр. Сповідні розписи за 1796, 1798–1801, 1804–1809, 1811–1816, 
1818, 1820, 1821, 1824, 1838, 1843, 1850, 1851, 1853, 1855, 1860, 1861, 1883, 
1898 рр. Клірові відомості (1822–1880). Прибутково-видаткова книга (1859–
1881). 

Ф. 261. Василівська церква, м. Канів Київської губернії
васильевская церковь, г. Канев Киевской губернии
Справ: 3; 1825–1847 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1825–1847 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 262. Спаська церква, м-ко Корсунь Канівського повіту 
Київської губернії

Спасская церковь, м-ко Корсунь Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 13; 1834–1910 рр. 

Опис 1
Справ: 13; 1834–1910 рр. 

Метричні книги за 1847–1873 рр. Сповідні розписи за 1890, 1904, 
1906, 1907, 1910 рр. Клірові відомості (1905). Положення про забезпечен-
ня православного сільського духовенства (1846). Книга передшлюбних об-
шуків (1834–1851). Прибутково-видаткова книга (б. д.). 

Ф. 263. Михайлівська церква, с. Хацьки Черкаського повіту 
Київської губернії

Михайловская церковь, с. Хацки Черкасского уезда Киевской 
губернии

Справ: 3; 1788–1885 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1788–1885 рр. 

Метрична книга за 1788–1841 рр. Сповідні розписи за 1846–1885 рр. 

Ф. 266. Іоанівська церква, с. Пішки Богуславського повіту Київ-
ської губернії

иоановская церковь, с. пешки Богуславского уезда Киевской 
губернии

Справ: 8; 1801–1877 рр. 
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Опис 1
Справ: 8; 1801–1877 рр. 

Метрична книга (1835). Сповідні розписи за 1801–1807, 1809, 1825–
1834 рр. Прибутково-видаткові книги за 1809–1877 рр. 

Ф. 267. Златоустівська церква, с. Надточаївка Черкаського пові-
ту Київської губернії

Златоустовская церковь, с. надточаевка Черкасского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 6; 1800–1875 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1800–1875 рр. 

Метричні книги за 1800, 1813, 1816–1875 рр. Сповідні розписи за 
1801, 1810 рр. 

Ф. 268. Миколаївська церква, с. Нетеребка Канівського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. нетеребка Каневского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 2; 1842–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1842–1862 рр. 

Метрична книга за 1852–1862 рр. Положення забезпечення (1842). 

Ф. 269. Різдвобогородицька церква, с. Мельниківка Черкаського 
повіту Київської губернії

рождествобогородицкая церковь, с. Мельниковка Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1800–1827 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1800–1827 рр. 

Метрична книга. 

Ф. 271. Миколаївська церква, с. Орловець Черкаського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. орловец Черкасского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 8; 1780–1860 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1780–1860 рр. 

Метричні книги. 
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Ф. 272. Різдвобогородицька церква, с. Куцівка Черкаського пові-
ту Київської губернії

рождествобогородицкая церковь, с. Куцовка Черкасского уез-
да Киевской губернии

Справ: 1; 1834–1856 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1834–1856 рр. 

Метрична книга. 

Ф. 273. Михайлівська церква, с. Макіївка Черкаського повіту 
Київської губернії

Михайловская церковь, с. Макеевка Черкасского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 1; 1802–1814 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1802–1814 рр. 

Метрична книга. 

Ф. 274. Миколаївська церква, с. Макіївка Черкаського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. Макеевка Черкасского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 9; 1802–1883 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1802–1883 рр. 

Метричні книги за 1802–1883 рр. Ревізька додаткова казка про селян-
втікачів які повернулися (1818). 

Ф. 275. Успенська церква, с. Пшеничники Канівського повіту 
Київської губернії

Успенская церковь, с. пшеничники Каневского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 42; 1796–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 42; 1796–1918 рр. 

Метричні книги за 1802–1807, 1842–1871 рр. Сповідні розписи за 
1796–1813, 1826–1845, 1855–1867, 1878–1879, 1882–1884, 1886–1888, 1896–
1902, 1907–1909, 1911–1918 рр. Прибутково-видаткова книга (1883). Жур-
нал вихідних паперів (1882). 

Ф. 277. Різдвобогородицька церква, м-ко Межиріч Канівського 
повіту Київської губернії

рождествобогородицкая церковь, м-ко Межирич Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 7; 1799–1860 рр. 
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Опис 1
Справ: 7; 1799–1860 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 278. Введенська церква, с. Пекарі Черкаського повіту Київ-
ської губернії

введенская церковь, с. пекари Черкасского уезда Киевской гу-
бернии 

Справ: 61; 1809–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 61; 1809–1916 рр. 

Сповідні розписи за 1809–1824, 1853–1870, 1873–1875, 1877, 1879–
1894, 1896–1916 рр. Книга шлюбних обшуків за 1815–1850 рр. Прибутково-
видаткові книги (1809–1904). 

Ф. 279. Преображенська церква, с. Петрушки Канівського пові-
ту Київської губернії

преображенская церковь, с. петрушки Каневского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 32; 1796–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 32; 1796–1919 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть за 1802–1919 рр. 
Метричні книги (1823–1878). Сповідні розписи за 1796–1806, 1816–1889, 
1901, 1902, 1904, 1906, 1908–1911, 1914, 1915 рр. Клірові відомості (1805–
1890). Прибутково-видаткова книга (1849–1867) і відомості (1877–1893, 
1897–1909). Опис церковного майна (1875). 

Ф. 280. Успенська церква, с. Попівка Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Успенская церковь, с. поповка Черкасского уезда Киевской гу-
бернии

Справ: 13; 1790–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 13; 1790–1921 рр. 

Метричні книги за 1790–1798, 1824–1848, 1906–1921 рр. Сповідні 
розписи за 1849–1861, 1886–1893, 1916 рр. Клірові відомості (1831–1847). 
Прибутково-видаткові книги (1837–1875). 

Ф. 281. Михайлівська церква, с. Полствин Канівського повіту 
Київської губернії

Михайловская церковь, с. полствин Каневского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 16; 1798–1914 рр. 
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Опис 1
Справ: 16; 1798–1914 рр. 

Метричні книги за 1798–1816, 1831–1867 рр. Сповідні розписи за 
1892–1894, 1897, 1909, 1911, 1914 рр. Прибутково-видаткові книги (1809–
1858, 1867–1893). Книга витрат церковних грошей (1861–1868). 

Ф. 282. Різдвобогородицька церква, с. Носачів Черкаського пові-
ту Київської губернії

рождествобогородицкая церковь, с. носачев Черкасского уезда 
Киевской губернии

Справ: 4; 1799–1858 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1799–1858 рр. 

Метричні книги за 1799–1850 рр. Ревізька казка (1858). 

Ф. 283. Михайлівська церква, с. Пилява Канівського повіту 
Київської губернії

Михайловская церковь, с. пилява Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 17; 1802–1895 рр. 

Опис 1
Справ: 17; 1802–1895 рр. 

Збірник царських указів (1846–1861). Сповідні розписи за 1802, 1805, 
1809, 1813–1815, 1821–1823, 1826–1828, 1838, 1839, 1895 рр. Прибутково-
видаткова книга (1809–1841). 

Ф. 285. Черкаське повітове казначейство, м. Черкаси Київської 
губернії

Черкасское уездное казначейство, г. Черкассы Киевской губер-
нии

Справ: 38; 1801–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 29; 1811, 1816, 1834–1845, 1850, 1856, 1858, 1904–1906 рр. 

Ревізькі казки міщанських православних, єврейських та купець-
ких православних товариств м. Черкас і Черкаського повіту (1834, 1850, 
1851, 1856, 1858). Додаткові ревізькі казки кріпосних селян, казенних се-
лян, поміщицьких селян, поміщицьких дворових селян Черкаського пові-
ту, сімейств рекрутів і відставних від військової служби (1811, 1816, 1834, 
1950, 1856, 1858). Щомісячна відомість про народження за 1835–1845 рр.  
і відомості про стан церковної пасіки. 

Опис 2
Справ: 9; 1833, 1834, 1846, 1850, 1875, 1916, 1919 рр. 

Ревізькі казки (1834, 1850). Справа про видавання селянам паспортів 
(1846). Списки жителів міста (1875). Журнали реєстрації видавання пенсії і 
допомог (1916, 1919). Відомість стягнення податків (1833). 
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Ф. 286. Михайлівська церква, с. Ротмистрівка Черкаського пові-
ту Київської губернії

Михайловская церковь, с. ротмистровка Черкасского уезда 
Киевской губернии

Справ: 5; 1799–1850 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1799–1850 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 288. Варваринська церква, с. Трощин Канівського повіту 
Київської губернії

варваринская церковь, с. Трощин Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 19; 1798–1891 рр. 

Опис 1
Справ: 19; 1798–1891 рр. 

Метричні книги за 1798–1862 рр. Сповідні розписи за 1800–1884, 
1886, 1891 рр. Прибутково-видаткова книга (1860–1872). Опис церковного 
майна (1802). 

Ф. 289. Козьмодем’янівська церква, с. Тростянець Канівського 
повіту Київської губернії

Козьмодемьяновская церковь, с. Тростянец Каневского уезда 
Киевской губернии

Справ: 99; 1797–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 99; 1797–1916 рр. 

Метричні книги за 1802–1879 рр. Сповідні розписи за 1797–1803, 
1806–1816, 1818, 1820–1828, 1834, 1838–1842, 1844–1853, 1856–1858, 1863, 
1865, 1868, 1870, 1872–1875, 1877–1887, 1890–1916 рр. Клірові відомості 
(1854–1915). 

Ф. 292. Покровська церква, с. Тараща Канівського повіту Київ-
ської губернії

покровская церковь, с. Тараща Каневского уезда Киевской гу-
бернии

Справ: 6; 1798–1905 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1798–1905 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 293. Покровська церква, с. Таганча Канівського повіту Київ-
ської губернії

покровская церковь, с. Таганча Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 2; 1807–1877 рр. 
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Опис 1
Справ: 2; 1807–1838, 1871–1877 рр. 

Метрична книга за 1871–1877 рр. Опис церковного майна (1807– 
1838). 

Ф. 296. Успенська церква, с. Хильки Канівського повіту Київсь-
кої губернії

Успенская церковь, с. Хильки Каневского уезда Киевской гу-
бернии

Справ: 56; 1785–1909 рр. 

Опис 1
Справ: 56; 1785–1909 рр. 

Метричні книги за 1785–1876 рр. Сповідні розписи за 1839–1860, 
1866–1871, 1877, 1882, 1885–1887, 1892, 1893, 1899, 1900, 1902–1908 рр. 
Клірові відомості (1803–1909). 

Ф. 297. Різдвобогородицька церква, с. Пішки Канівського повіту 
Київської губернії

рождествобогородицкая церковь, с. пешки Каневского уезда 
Киевской губернии

Справ: 7; 1798–1856 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1798–1856 рр. 

Метричні книги за 1798–1856 рр. Сповідні розписи за 1835–1855 рр. 

Ф. 298. Преображенська церква, м. Городище Київської губернії
преображенская церковь, г. Городище Киевской губернии
Справ: 13; 1811–1907 рр. 

Опис 1
Справ: 13; 1811–1834, 1844–1873, 1898–1907 рр. 

Метричні книги за 1811–1834, 1844–1873 рр. Клірові відомості за 
1901–1907 рр. Кошторисний опис і акти на церкву, будівництво притча 
(1899–1900). Прибутково-видаткові відомості (1898–1906). 

Ф. 300. Різдвобогородицька церква, с. Хирівка Канівського повіту 
Київської губернії

рождествобогородицкая церковь, с. Хировка Каневского уезда 
Киевской губернии

Справ: 12; 1846–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 12; 1846–1859, 1865–1870, 1883–1905, 1913 рр. 

Метрична книга за 1846–1859 рр. Сповідні описи за 1865–1870, 1885, 
1894–1896, 1900, 1905, 1913 рр. Клірові відомості (1883–1905). 
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Ф. 301. Михайлівська церква, с. Хлистунівка Черкаського повіту 
Київської губернії

Михайловская церковь, с. Хлыстуновка Черкасского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 5; 1799–1839 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1799–1815, 1833–1839 рр. 

Метрична книга про народження (1812). Метричні книги за 1799–
1815, 1833–1839 рр. 

Ф. 302. Покровська церква, с. Хмільна Черкаського повіту Київ-
ської губернії

покровская церковь, с. Хмельная Черкасского уезда Киевской 
губернии

Справ: 3; 1799–1846 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1799–1846 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 303. Різдвобогородицька церква, м. Канів Київської губернії
рождествобогородицкая церковь, г. Канев Киевской губернии
Справ: 1; 1842–1854 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1842–1854 рр. 

Метрична книга. 

Ф. 305. Троїцька церква, м. Черкаси Київської губернії
Троицкая церковь, г. Черкассы Киевской губернии
Справ: 80; 1800–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 80; 1800–1918 рр. 

Метричні книги за 1832–1862, 1886 рр. Зведені відомості про народ-
ження і смерть, витяги з метричних книг (1901–1918) Сповідні розписи 
за 1816, 1831, 1834–1838, 1844–1849, 1852–1856, 1860–1865, 1869–1894, 
1897–1905, 1913 рр. Клірові відомості (1826). Прибутково-видаткові книги 
(1800–1877) та відомості (1843–1849). Опис церковного майна (1808). Пере-
дшлюбні свідоцтва на осіб, які взяли шлюб у Троїцькій церкві (1803–1904). 
Відношення поліції до священика про захоронення померлих (1808–1899). 
Заповіт померлого Вахмана про передавання належних йому грошей церкві; 
рахунки свічних заводів і магазинів на різні церковні і господарські предме-
ти (1858–1893). 
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Ф. 306. Михайлівська церква, м-ко Городище Черкаського повіту 
Київської губернії

Михайловская церковь, м-ко Городище Черкасского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 5; 1824–1884 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1824–1884 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 309. Різдвобогородицька церква, с. Яблунів Канівського повіту 
Київської губернії

рождествобогородицкая церковь, с. Яблунов Каневского уезда 
Киевской губернии

Справ: 8; 1817–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1817–1882, 1909, 1914 рр. 

Збірник царських указів (1817–1864). Метрична книга за 1846– 
1878 рр. Сповідні розписи за 1825–1873, 1877–1882, 1909, 1914 рр. Клірові 
відомості (1830–1878). 

Ф. 311. Троїцька церква, с. Грищинці Канівського повіту Київсь-
кої губернії

Троицкая церковь, с. Грищинцы Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 10; 1806–1922 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1806–1922 рр. 

Метрична книга про смерть (1821–1922). Метричні книги за 1819–
1831, 1835–1849, 1851–1860 рр. Сповідні розписи за 1806–1835, 1861– 
1890 рр. Прибутково-видаткові книги (1809–1877, 1903–1917). 

Ф. 312. Успенська церква, с. Деренковець Черкаського повіту 
Київської губернії

Успенская церковь, с. Деренковец Черкасского уезда Киевской 
губернии

Справ: 22; 1785–1906 рр. 

Опис 1
Справ: 22; 1785–1906 рр. 

Метричні книги за 1799–1882 рр. Сповідні розписи за 1888–1898,  
1906 рр. Клірові відомості (1829–1886). Прибутково-видаткові книги (1785–
1877, 1896–1906). Опис церковного майна (1824). 
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Ф. 313. Введенська церква, с. Валява Черкаського повіту Київ-
ської губернії

введенская церковь, с. валява Черкасского уезда Киевской гу-
бернии

Справ: 2; 1809–1861 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1809–1861 рр. 

Прибутково-видаткові книги. 

Ф. 314. Різдвобогородицька церква, м-ко Городище Черкаського 
повіту Київської губернії

рождествобогородицкая церковь, м-ко Городище Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 3; 1831–1850 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1831–1850 рр. 

Метрична книга з передшлюбними свідоцтвами (1839–1850). Сповід-
ні розписи за 1831–1833, 1841–1845 рр. 

Ф. 315. Кам’янська економічна контора поміщиків Давидових, 
м-ко Кам’янка Чигиринського повіту Київської губернії

Каменская экономическая контора помещиков Давыдовых,  
м-ко Каменка Чигиринского уезда Киевской губернии

Справ: 82; 1808–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 82; 1808–1919 рр. 

Указ Київського губернського управління і проекти щодо забез-
печення сільського духовенства землями (1828–1913). Розпоряджен-
ня центральної і місцевої влади про боротьбу з втечами кріпосних се-
лян; списки селян втікачів поміщиків Давидових, листування з владою 
про розшук втікачів (1820–1830). Розпорядження губернської і повіто-
вої влади про постачання для армії (1827–1829). Матеріали на інозем-
них мовах (1790–1877). Справа про розділ маєтку конкурсовим судом  
1827 р. (1819–1829). Нагородні свідоцтва Петра, Олексія і Миколи Дави-
дових (1819–1903). Свідоцтво Марії Андріївни Давидової на користуван-
ня своїм майном (1917–1918). Чиншові книги м. Кам’янка (1891–1899, 
1914–1916). Статистичні відомості про розміри посівів у 1830 р. селянських 
і поміщицьких, про урожай хлібів у маєтку поміщиків Петра і Миколи Да-
видових (1825–1830). Акт розділу майна між майоршею Катериною і Олек-
сандром Давидовими від 1851 р. Витяги із актів книг про розділ майна між 
поміщиками Давидовими за 1862–1910 рр. Інвентарні описи маєтків В. 
Л. Давидова за 1821–1827 рр. Листування повіреного декабриста Василя 
Львовича Давидова з генералом Раєвським, Давидовим П. Л., конторою і 
адміністрацією маєтку; короткий інвентарний опис маєтку поміщиків Петра 
і Миколи Васильовичів Давидових (1827–1830). Річні звіти, відомості, ра-
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хунки та інші касові документи про діяльність економії. Кошториси, описи, 
відомості, доповідні записки про діяльність Кам’янського цукрового заво-
ду (1876–1918). Особові рахунки Єлизавети, Олександри, Катерини і Віри 
Василівних за капітал, який знаходився у конторі Кам’янського маєтку і у 
Василя Петровича (1894–1905). Книги для запису купчих. Описи наявності 
хліба, живого і мертвого інвентарю по маєтках Давидових за 1917–1918 рр. 

Ф. 318. Ірдинське лісництво Міністерства землеробства, с. Ір-
динь Черкаського повіту Київської губернії

ирдынское лесничество Министерства земледелия, с. ирдынь 
Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 78; 1894–1924 рр. 

Опис 1
Справ: 78; 1894–1924 рр. 

Циркуляри лісового департаменту Міністерства землеробства. Цир-
кулярні розпорядження, розпорядження, циркуляри Києво-Подільського 
управління землеробства і державного майна (1914–1919). Постанови і про-
токоли об’їждчиків про самовільне рубання лісу населенням, про випасання 
худоби у лісі, про пожежі (1913–1918); протоколи обслідувань стану лісо-
вих дач (1915). Листування з Києво-Подільським управлінням землеробства 
і державного майна, повітовим казначейством, волосними правліннями про 
відкриття кредитів, пільгове відпускання лісу сім’ям військовослужбовців, 
про заготівлі лісоматеріалів, про особовий склад лісництва (1914–1919). Ух-
вали сільських сходів, білети, заяви та інші матеріали про здавання лісових 
ділянок у сільськогосподарське користування (1913–1914). Річний звіт за 
1914 р. Господарські плани на 1915 р. та 1920 р. – додатки до плану. Плани 
лісових ділянок, які призначені для господарської розробки (1919–1924). 
Звітні відомості по касі збірника-лісничого (1915, 1917–1919). Відомості 
про лісові ділянки, здані в оренду (1913), про переоблік дерев, призначе-
них для вирубання (1917–1921). Статистичні відомості про лісову охорону 
(1913). Креслення і оціночні відомості лісових ділянок, призначених для 
розробки (1913–1914); земельних наділів лісників (1914–1915). Списки 
службовців за 1901–1924 рр. Журнал ревізії господарства Черкаської лісо-
вої дачі за 1894–1898 рр. Вимогові відомості на виплату зарплати службов-
цям (1913, 1916, 1917, 1919). 

Ф. 322. Білозірське лісництво Міністерства землеробства,  
 с. Білозір’я Черкаського повіту Київської губернії

Белозерское лесничество Министерства земледелия, с. Белозе-
рье Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 14; 1841–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 14; 1841, 1878–1891, 1894–1905, 1917, 1919 рр. 

Акти обслідувань лісів приватних власників (1841). Листування з 
Київським губернським управлінням державного майна про лісопосадки: 
укріплення сипучих пісків у Чорнявській дачі (1878–1885). Протокол ліс-
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ничого, акти, листування з Києво-Подільським управлінням землеробства 
і Вергунівським волосним правлінням про захоплення селянами земель-
них ділянок у лісництві (1879–1888). Протоколи обслідувань лісової дачі 
володіння спадкоємців купця Манєєва (1890). Акти приймання лісництва 
в державний лісовий фонд республіки (1919). Умови про розробку лісо-
вих матеріалів і будівництво будівель у лісництві (1889–1891). Журнали 
торгівельного присутствія, оціночні відомості лісосік і умови про продаж 
лісоматеріалів із дач лісництва (1881–1882). Кошториси, відомості про лісо-
культурні роботи у Чорнявській дачі лісництва (1882–1885). Кошториси, ві-
домості, акти і листування з Києво-Подільським управлінням землеробства 
і державного майна про лісокультурні роботи у лісництві (1883–1885). 

Ф. 324. Канівська повітова земська управа, м. Канів Київської 
губернії

Каневская уездная земская управа, г. Канев Киевской губер-
нии

Справ: 32; 1910–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 22; 1910, 1912–1919 рр. 

Закон і правила губернської управи, листування з касою міського і 
земського кредиту про позички і допомоги із засобів казни для покра-
щення землеробства (1913–1915). Циркулярні розпорядження Директо-
ра народних училищ Київської губернії про відкриття учбових закладів у 
Канівському повіті (1918). Постанова № 414 повітової народної ради від 
31.10.1918 р. про придбання будівельного матеріалу для ремонту буді-
вель. Журнал засідання повітової управи про мобілізації на дійсну службу  
(1910). Документи (доповідь, прохання, листування) до засідання управи 
про відкриття шкіл в повіті, про переміщення учителів на посаді (1917– 
1918). Справи про вибори у повітове і волосні земства Канівського повіту 
(1918), про вибори повітових гласних (1917–1918). Листування з волосни-
ми управами про вибори до Установчих зборів (1917). Звіти і відомості про 
стан і діяльність сільськогосподарських складів повіту (1912–1913). Відо-
мості про рух хворих та про діяльність медичного персоналу Канівської лі-
карської дільниці (1915). Плани, креслення садиб, земельних ділянок, буді-
вель м. Канів. Списки виборців у повітове земство за 1917 р. 

Опис 2
Справ: 10; 1914, 1915, 1917 рр. 

Протоколи засідань Лукашівсько-Підвисочанської окружної виборчої 
комісії по виборах повітових земських гласних (1917). Протоколи виборчої 
комісії по виборах у Канівську повітову народну Раду від 9 жовтня 1917 р.; 
списки виборців по виборах гласних у земську управу по селах Богуслав-
ської волості. Справа про вибори гласних в повітову управу від Селищан-
ської і Шендерівської волостей (1917). Доповіді управи повітовим земським 
зборам: кошториси прибутків та видатків на 1914 р. Відомості про наявність 
у селян запасів продовольства і фуражу по селах повіту за 1915 р. 
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Ф. 325. Корсунське кредитне товариство, м-ко Корсунь Канів-
ського повіту Київської губернії

Корсунское кредитное товарищество, м-ко Корсунь Каневско-
го уезда Киевской губернии

Справ: 5; 1909–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1909–1920 рр. 

Листування з повітовою касою мілкого кредиту про рух грошових сум 
і товарів (1918–1920). Списки членів товариства; засновників товариства; 
відомості про особовий склад управління; листування з Канівською повіто-
вою земською касою мілкого кредиту про отримання грошових сум і товарів 
(1909–1920). 

Ф. 326. Чернишівське сільське управління, с. Черниші Звениго-
родського повіту Київської губернії

Чернышевское сельское управление, с. Черныши Звенигород-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1915 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1915 р. 

Книга особових рахунків. 

Ф. 327. Топильнянське сільське управління, с. Топильна Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Топильнянское сельское управление, с. Топильна Звенигород-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 2; Без дат

Опис 1
Справ: 2; Без дат

Книга обліку надходжень податків від селян. 
     

Ф. 328. Мліївське двокласне земське училище, с. Мліїв Черкась-
кого повіту Київської губернії

Млеевское двухклассное земское училище, с. Млеев Черкас-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 3; 1912–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1912–1913 рр. 

Циркуляри Київського учбового округу (1912), циркулярні розпоряд-
ження і розпорядження інспектора районних училищ 3-го району Київської 
губернії (1912–1913), листування з Черкаською повітовою земською упра-
вою (1912–1913) з учбових, господарсько-фінансових питань і освітню ро-
боту серед дорослих. Річні звіти і акти про роботу школи, екзаменаційні 
відомості за 1912–1913 рр. 
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Ф. 329. Кирилівська двокласна учительська школа церковного 
відомства, с. Кирилівка Звенигородського повіту Київської 
губернії

Кирилловская двухклассная учительская школа церковного 
ведомства, с. Кирилловка Звенигородского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 1; 1910–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1910–1919 рр. 

Розпорядження єпархіальної училищної ради з учбових питань, про 
вилучення книги професора Тімірязєва “Життя рослин”. (Є матеріали з пи-
тання викладання української мови у школах при Денікіну); листування з 
наглядачем церковно-приходських шкіл і Звенигородським відділом єпар-
хіальної училищної ради з облікових і адміністративно-господарських пи-
тань; акти обслідування стану облікової роботи школи за окремі роки; заяви 
про прийом на навчання у школу. 

Ф. 330. Канівський повітовий предводитель дворянства,  
м. Канів Київської губернії

Каневский уездный предводитель дворянства, г. Канев Киев-
ской губернии

Справ: 2; 1909–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1909–1912, 1914–1915 рр. 

Журнали засідань Канівської повітової оціночної комісії; відомості 
про перехід земельного майна від одного власника до другого за 1909– 
1912 рр., про продажні ціни на землю; листування з Київським товариством 
залізничних віток і інші документи по відчуженню земель, пов’язаному з 
будівництвом залізничної вітки Миронівка-Ржищев. 

 Ф. 332. Матусівське поштово-телеграфне відділення, с. Ма-
тусів Черкаського повіту Київської губернії

Матусовское почтово-телеграфное отделение, с. Матусов Чер-
касского уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1917 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1917 р. 

Циркуляри начальника поштово-телеграфного округу начальникам 
установ поштово-телеграфних контор про їх діяльність. 

Ф. 334. Успенська церква, с. Драбівка Черкаського повіту Київ-
ської губернії 

Успенская церковь, с. Драбовка Черкасского уезда Киевской 
губернии

Справ: 40; 1796–1915 рр. 
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Опис 1
Справ: 40; 1796–1915 рр. 

Літопис Успенської церкви і села Драбівка (1894). Метричні кни-
ги за 1799–1862 рр. Сповідні розписи за 1796–1902, 1906, 1909, 1912,  
1915 рр. Клірові відомості (1801–1892, 1901–1915). Прибутково-видаткові 
книги (1809–1836, 1847–1856, 1872–1876, 1896–1906) і відомості (1900– 
1915). 

Ф. 335. Миколаївська церква, с. Калинова Черкаського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. Калинова Черкасского уезда Киевс-
кой губернии

Справ: 4; 1836–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1836–1862 рр. 

Метричні книги. 

Ф. 339. Канівське повітове казначейство, м. Канів Київської гу-
бернії

Каневское уездное казначейство, г. Канев Киевской губернии
Справ: 20; 1850, 1857, 1858 рр. 

Опис 1
Справ: 20; 1850, 1857, 1858 рр. 

Ревізька казка Стеблівського одновірного товариства Канівського 
повіту (1858). Ревізькі казки селян сіл та містечок Канівського повіту за 
1850, 1857, 1858 рр. Додаткові списки пенсіонерів Олександрійського комі-
тету опікування поранениими (1850). 

Ф. 340. Троїцька церква, с. Макарівка Богуславського (Канівсько-
го) повіту Київської губернії

Троицкая церковь, с. Макаровка Богуславского (Каневского) 
уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1859, 1863 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1859, 1863 рр. 

Сповідні розписи. 

Ф. 342. Михайлівська церква, с. Веселий Кут Таращанського 
повіту Київської губернії

Михайловская церковь, с. веселый Кут Таращанского уезда 
Киевской губернии

Справ: 24; 1840–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 24; 1840–1859, 1872–1902, 1906, 1913–1914 рр. 
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Сповідні розписи за 1840–1859, 1872–1902, 1906, 1913–1914 рр. 
Клірові відомості (1886–1890). Прибутково-видаткова книга (1850– 
1858). Межова книга церковних земель (1854). 

Ф. 345. З’їзд мирових суддів (мировий з’їзд) Звенигородського су-
дово-мирового округу, м. Звенигородка Київської губернії

Съезд мировых судей Звенигородского судебно-мирового окру-
га, г. Звенигородка Киевской губернии

Справ: 278; 1912-1922 рр. 

Опис 1
Справ: 19; 1914–1922 рр. 

Виписки з наказів Головнокомандуючого збройними силами на Пів-
дні Росії та журналів особливої наради при Головнокомандуючому, цир-
кулярні розпорядження управління юстиції, що стосуються діяльності 
мирового з’їзду; тимчасовий розклад штатних посад місцевих судових ус-
танов, затверджений Денікіним 5 липня 1919 р. (1919). Протоколи і акти 
про реквізиції і пограбування приміщень і інвентарю канцелярії мирового 
з’їзду органами Радянської влади, німецькими і червоноармійськими війсь-
ками, “вільними козаками”, знищення значної частини архіву з’їзду (1918). 
Тимчасова відомість виплати додаткових коштів службовцям Звенигород-
ського судово-мирового округу у зв’язку з викликаною війною дорожнечею 
(1918). Донесення Київській судовій палаті про мирових суддів, які перебу-
вали на службі в радянських установах і не з’явилися на службу протягом 
місяця (1919). Книги реєстрації депозитів мирового з’їзду за 1914–1922 рр. 
Настільні реєстри цивільних позовних справ (1914–1918), кримінальних 
справ (1915–1918) мирового з’їзду, цивільних позовних справ верхнього 
сільського суду (1914–1917), цивільних позовних справ мирового судді 3-ої 
дільниці (1915). Списки кримінальних і цивільних вирішених і не виріше-
них справ мирового з’їзду (1917). Іменний список мирових суддів округу. 

Опис 2
Справ: 259; 1912–1920 рр. 

Кримінальні та цивільні позовні справи. 

Ф. 346. Благочинний 3-го округу Звенигородського повіту Київ-
ської єпархії, с. Моринці Звенигородського повіту Київської 
губернії

Благочинный 3-го округа Звенигородского уезда Киевской 
епархии, с. Моринцы Звенигородского уезда Киевской гу-
бернии

Справ: 3; 1888, 1896 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1888, 1896 рр. 

Клірові відомості церков благочиння. 



135

Ф. 347. Благочинний 3-го округу Черкаського повіту, м-ко Горо-
дище Черкаського повіту Київської губернії 

Благочинный 3-го округа Черкасского уезда, м-ко Городище 
Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 43; 1853–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 43; 1853–1915 рр. 

Циркулярні розпорядження Київської духовної консисторії та листу-
вання з нею, з слідчими органами, приходськими священиками, Черкаським 
повітовим відділенням єпархіальної училищної ради з питань церковного 
управління, з кадрових питань, з питань церковно-шкільної справи і благо-
устрій церков, наведення метричних довідок та з грошових питань (1854–
1915). Справи про вибори церковних старост, переміщення чинів притчів, 
порочну поведінку чинів причтів і суперечках між ними, церковну звітність 
та прибутки (1890–1891, 1894, 1900, 1904). Прохання вдів і сиріт церковнос-
лужителів про надання їм грошової допомоги (1887–1913). Документи при-
ходських священиків про діяльність сектантів-штундистів у селах В’язівок 
і Свинарки (1893–1895). Кошторис на будівництво будинків у селах для пса-
ломщиків. Клірові відомості (1896, 1898). 

Ф. 348. Благочинний 5-го округу Черкаського повіту, с. Мліїв 
Черкаського повіту Київської губернії

Благочинный 5-го округа Черкасского уезда, с. Млеев Черкас-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 34; 1858–1916 рр. 

Опис 1 
Справ: 34; 1858–1916 рр. 

Розпорядження Київської духовної консисторії та листування з нею, 
єпархіальною училищною радою, завідуючими церковно-приходськими 
школами, приходськими священиками з фінансових та господарських пи-
тань, про допомогу сім’ям померлих церковнослужителів, про розділ цер-
ковних земель між притчами, про стан шкільних приміщень, учбових посіб-
ників, стану навчання та з інших питань (1902–1915). Справа про вибори до 
першої Державної Думи і державної Ради (1906). Рапорти священиків про 
діяльність приходських комітетів по наданню матеріальної допомоги сім’ям 
солдат і пораненим воїнам (1916). Рапорти і піврічні звіти приходських свя-
щеників про стан церков повіту (1890–1916). Звіти приходських священиків 
про грошові збори на благодійні і місіонерські потреби (1904), про допомогу 
сім’ям солдат, пораненим і хворим солдатам (1904–1910). Клірові відомості 
церков сіл Черкаського повіту за 1858, 1866–1901, 1906 рр. 

 
Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Київської губернії
Каневская почтовая контора, г. Канев Киевской губернии
Справ: 30; 1838–1904 рр. 

Опис 1
Справ: 30; 1838, 1841–1856, 1866–1875, 1878, 1882, 1894–1904 рр. 
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Циркуляри поштового департаменту (1838, 1841–1856, 1866–1875, 
1878, 1882) та начальника Київського поштово-телеграфного округу (1894–
1904). Правила про порядок поштових пересилань (1873). 

Ф. 350. Смілянська поштово-телеграфна контора Київського 
поштово-телеграфного округу, м. Сміла Київської губернії

Смелянская почтово-телеграфная контора Киевского почто-
во-телеграфного округа, г. Смела Киевской губернии 

Справ: 12; 1857–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1857–1859, 1869–1872 рр. 

Циркуляри (1858–1859, 1869–1872) та накази (1857–1859) поштового 
департаменту. Інструкції про ведення канцелярських книг поштових кон-
тор. 

Опис 2
Справ: 4; 1913–1914 рр. 

Циркуляри начальника округу (1913–1914). Листування з округом 
зв’язку про встановлення телефонного зв’язку (1913). Список службовців 
контори (1913). 

 
Ф. 351. Черкаська поштово-телеграфна контора Київського пош-

тово-телеграфного округу, м. Черкаси Київської губернії
Черкасская почтово-телеграфная контора Киевского почтово-

телеграфного округа, г. Черкассы Киевской губернии
Справ: 22; 1868–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1868, 1881 рр. 

Циркуляри поштового департаменту. 

Опис 2
Справ: 20; 1886–1914 рр. 

Циркуляри і інструкції начальника поштово-телеграфного округу 
зв’язку (1886–1914). Листування з начальником поштово-телеграфного ок-
ругу зв’язку про комплектування штату у поштових конторах і відділеннях 
(1896–1914). Списки співробітників (1913). 

Ф. 352. Звенигородське духовне правління Київської духовної кон-
систорії, м. Звенигородка Київської губернії

Звенигородское духовное правление Киевской духовной кон-
систории, г. Звенигородка Киевской губернии

Справ: 44; 1755–1909 рр. 

Опис 1
Справ: 44; 1755–1909 рр. 

Імператорський указ від 14.11.1810 р. про свічні прибутки. Інструк-
ція Синоду від 17.04.1808 р. про обов’язки і компетенції церковних ста-
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рост. Укази Київської духовної дикастерії і консисторії, листування з ними, 
рапорти та донесення духовного правління про призначення і переміщення 
по посаді духовних осіб, про порядок створення у селах хлібних запасів, від-
бір дітей церковнослужителів для хору Києво-Печерської лаври, стан церков, 
використання церковних грошей, обов’язкову реєстрацію шлюбів поміщиків 
і чиновників з селянами і особами других станів, правильність ведення мет-
ричних книг та з інших питань. Рапорти священиків і прохання парафіян про 
дозвіл шлюбів між рідними, про свічні прибутки (1884). Рапорти благочинних 
про видачу нових метричних книг, про відкриття церковно-приходських шкіл 
(1844–1887). Річний звіт благочинного 4-го округу про стан церков, приходів, 
кількість духовенства і парафіян за 1885 р. Метричні книги про народження, 
шлюб та смерть по церквах повіту за 1775–1869 рр. Відомості про народ-
ження, шлюб та смерть по церквах повіту за 1852–1864 рр. Сповідні розпи-
си церков повіту (1806–1832). Клірові відомості церков повіту (1788–1909). 
Ревізька казка селян с. Антонівка. 

       
Ф. 354. Виноградський Успенський чоловічий монастир Київ-

ської духовної консисторії, с. Виноград Черкаського повіту 
Київської губернії 

виноградский Успенский мужской монастырь Киевской ду-
ховной консистории, с. виноград Черкасского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 4; 1848–1870 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1848–1870 рр. 

Книга прибутків монастирських і церковних сум (1848–1870). Книга 
обліку витрат грошових сум (1848–1864). Молитовна книга. 

Ф. 355 . Черкаський Успенський чоловічий старообрядний мо-
настир, м. Черкаси Київської губернії

Черкасский Успенский мужской старообрядческий монастырь, 
г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 2; 1850 р. 

Опис 1
Справ: 2; 1850 р. 

Ревізька казка. 

Ф. 356. Черкаський жіночий старообрядний монастир, м. Чер-
каси Київської губернії

Черкасский женский старообрядческий монастырь, г. Черкас-
сы Киевской губернии

Справ: 2; 1850 р. 

Опис 1
Справ: 2; 1850 р. 

Ревізькі казки. 
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Ф. 358. Звенигородська міська управа, м. Звенигородка Київської 
губернії

Звенигородская городская управа, г. Звенигородка Киевской 
губернии

Справ: 7; 1881–1918 рр. 

 Опис 1
Справ: 7; 1881–1918 рр. 

Циркуляри головного управління пошт і телеграфів про улаштуван-
ня телефонів і телеграфів, листування міської управи з різними установа-
ми про будівництво колодязів для постачання міського населення питною 
водою; циркулярні листи ради меліоративних з’їздів про розвиток добу-
вання торф’яного палива (1897–1916). Постанови і ходатайства міської 
управи і листування з будівельними залізничними товариствами і Київсь-
ким губернатором про проведення Уманської залізничної вітки та інших 
залізничних ліній біля м. Звенигородка (1889–1902), про улаштування 
вітрин для афіш у м. Звенигородка (1902–1913). Листування з Київським 
губернатором з питань бюджету міста і утримання міської поліції (1910– 
1911). Справа по ходатайству повітового земства про дозвіл улаштування по 
вулицях міста телефонної мережі (1913–1914). Договори з міщанами Тка-
ченковими про здавання їм у довгострокову оренду орних міських земель 
(1881–1918). Списки гласних міської думи, орендарів кам’яних і дерев’яних 
лавок за 1910–1911 рр. Кошторис витрат і прибутків м. Звенигородка на 
1911 р. 

Ф. 359. Корсунське волосне попечительство про “призрение” сі-
мей нижніх чинів і ратників державного ополчення, м-ко 
Корсунь Канівського повіту Київської губернії

Корсунское волостное попечительство о призрении семейств 
нижних чинов и ратников государственного ополчения, 
м-ко Корсунь Каневского уезда Киевской губернии

Справ: 3; 1915–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1915, 1917 рр. 

Циркуляри повітового попечительства, копії протоколів Канівської 
повітової земської управи, листування з Канівським повітовим попечитель-
ством про надання допомоги сім’ям нижніх чинів, мобілізованих в армію 
солдат; списки мобілізованих (1915). Журнал видачі грошової допомоги 
(1917). 

Ф. 360. Управління 8-го округу акцизного управління, м. Черкаси 
Київської губернії

Управление 8-го округа акцизного управления, г. Черкассы 
Киевской губернии

Справ: 12; 1901–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 12; 1901–1919 рр. 
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Відношення міської управи, продовольчої управи про видавання 
цукру установам та організаціям повіту, споживчим товариствам (1918– 
1919) та листування з міською управою з цього питання. Акт огляду робіт 
по ремонту приміщень складу (1913). Список службовців (1901–1919). Доз-
воли на видачу цукру споживчим товариствам (1918–1919). 

Ф. 361. Малостаросільське однокласне приходське училище,  
 с. Мале Старосілля Черкаського повіту Київської губернії

Малостаросельское одноклассное приходское училище, с. Ма-
лое Староселье Черкасского уезда Киевской губернии 

Справ: 1; 1917 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1917 р. 

Вимогові відомості на утримання особового персоналу. 

Ф. 362. Мировий посередник 2-ої дільниці Канівського повіту,  
м-ко Корсунь Канівського повіту Київської губернії

Мировой посредник 2-го участка Каневского уезда, м-ко Кор-
сунь Каневского уезда Киевской губернии

Справ: 3; 1907–1908, 1914–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1907–1908, 1914–1919 рр. 

Прохання селян до мирового посередника про видачу засвідчуваль-
них актів на землю та до голови Корсунського волосного попечительства 
про призначення допомоги за призваних у діючу армію членів сімей; доку-
менти (циркуляри, списки та ін.) про перерозподіл коней, залишених черво-
ноармійськими, гетьманськими, німецькими та ін. військовими частинами 
(1914–1919). Акти, посвідчення, списки жителів м-ка Корсунь, с. Виграїв та 
інших населених пунктів, які потребують продовольчої допомоги і насіннє-
вої позики (1907–1908). 

Ф. 363. Звенигородський декан Луцько-Житомирської римсько-
католицької духовної консисторії, м-ко Мошни Черкасько-
го повіту Київської губернії

Звенигородский декан Луцко-Житомирской римско-католи-
ческой духовной консистории, м-ко Мошны Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 13; 1806–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 13; 1806–1825, 1840–1842, 1858, 1884–1901, 1915, 1916 рр. 

Повідомлення Луцько-Житомирської римсько-католицької духовної 
консисторії, правила реєстрації переходу осіб із православних у католицтво 
(1915–1916). Реєстр рапортів Київському архідіаконату; документи латинсь-
кою мовою (1811–1823). Метрична книга про народження, шлюб і смерть 
Звенигородської римсько-католицької приходської церкви за 1858 р. Мет-
ричні свідоцтва і свідоцтва про дозвіл шлюбів парафіян; листування з на-
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стоятелями костьолів про порядок видавання метричних свідоцтв і зберіган-
ня метричних книг (1861–1901). Книги записів повідомлень Могилевської 
римсько-католицької духовної консисторії за 1807–1825 рр. Книги запису 
копій вихідних документів за 1806–1823, 1840–1842 рр. Реєстр вхідних до-
кументів (1891–1894). Журнал реєстрації вхідних (1884–1886) та вихідних 
документів (1887–1890). 

Ф. 364. Дудченко Олексій Панасович – міщанин с. Межиріч Чер-
каського повіту Київської губернії

Дудченко Алексей Афанасьевич – мещанин с. Межирич Чер-
касского уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1848–1864, 1872–1900 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1848–1864, 1872–1900 рр. 

Копії документів (указів урядового Сенату, прохань та інших) про 
відпускання на волю кріпосних селян Дудченка Панаса Прокопійовича і 
інших із межиріцької вотчини княгині Катерини Павлівни Багратіон (1848– 
1864). Договори про купівлю млина, оренду землі і інші документи з цього 
питання (1872–1900). 

Ф. 365. Черкаська міська чоловіча гімназія Київського учбового 
округу Міністерства народної освіти, м. Черкаси Київської 
губернії

Черкасская городская мужская гимназия Киевского учебного 
округа Министерства народного просвещения, г. Черкас-
сы Киевской губернии

Справ: 37; 1905–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 37; 1905–1913 рр. 

Повідомлення попечителя Київського учбового округу, директора і 
інспектора народних училищ 3-го району Київського учбового округу про 
суворе виконання міністерських циркулярів (1906–1912). Протоколи засі-
дань педагогічної ради (1907–1912). Журнал засідань господарського комі-
тету гімназії (1905). Листування з учбовим округом, учбовими закладами і 
установами про особовий склад учнів і викладачів гімназії, про переведення 
учнів, розписки в отриманні свідоцтв про закінчення гімназії (1906–1912). 
з Черкаською міською управою про господарський стан і грошові кошти 
гімназії, про звільнення від плати за право навчання (1905–1913). Звіт про 
стан гімназії за 1905 р. Звіт і статистичні відомості до звіту про стан гімназії 
за 1907 р. Загальні відомості та відомості про успішність учнів (1908–1912). 
Класні журнали за 1908–1910 рр. Прохання про призначення, переміщен-
ня і звільнення учителів (1906–1912). Заяви батьків про прийом їх дітей в 
гімназію, звільнення учнів з гімназії (1907–1912). Кошторис витрат та ут-
римання гімназії на 1-ше півріччя 1912 р. Списки службовців гімназії (з 
анкетними даними), які мають право участі у вибори до Державної Думи 
(1912). Списки учнів гімназії за 1906–1912 рр. Журнал реєстрації вихідних 
документів (1910). 
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Ф. 368. Дмитріївська церква, с. Тернівка Черкаського повіту 
Київської губернії

Дмитриевская церковь, с. Терновка Черкасского уезда Киевс-
кой губернии

Справ: 1; 1847–1856 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1847–1856 рр. 

Метрична книга. 

Ф. 372. Олександрівська церква, с. Ковалиха Канівського повіту 
Київської губернії 

Александровская церковь, с. Ковалиха Каневского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 1; 1892 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1892 р. 

Прибутково-видаткова книга. 

Ф. 382. Михайлівська церква, с. Сухини Канівського повіту 
Київської губернії

Михайловская церковь, с. Сухины Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 1; 1899 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1899 р. 

Сповідні розписи. 

Ф. 385. Римсько-католицький костьол, м-ко Мошни Черкасько-
го повіту Київської губернії 

римско-католический костел, м-ко Мошны Черкасского уезда 
Киевской губернии

Справ: 13; 1754–1859, 1885–1903 рр. 

Опис 1
Справ: 13; 1754–1859, 1885–1903 рр. 

Метричні книги за 1827–1848 рр. Списки парафіян по населених пун-
ктах (1831–1838). Описи рухомого і нерухомого майна костьолу (1754–1829, 
1831–1838). Книга польською мовою ХVIIІ ст. Книга сповідання прихожан 
за 1885–1903 рр. Книга запису шлюбів за 1812–1852 рр. Журнал вхідних 
паперів (1850–1859). 

 
Ф. 386. Полкова Преображенська церква Брянського єгерського 

полку 9-ої піхотної дивізії 
полковая преображенская церковь Брянского егерского пол-

ка 9-ой пехотной дивизии
Справ: 15; 1812–1878 рр. 
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Опис 1
Справ: 15; 1812–1828, 1833–1836, 1839–1857, 1861–1869, 1877–1878 рр. 

Метричні книги за 1812–1828, 1833–1836, 1839–1855, 1861–1869 рр. 
Листування священиків полкової церкви з командуванням полку і дивізії з 
службових і релігійних питань (1853–1857 рр). Список вбитих військових 
чинів у війну 1877 р. (1877–1878 рр). 

Ф. 387. Єврейське товариство м. Черкаси Київської губернії
еврейское общество г. Черкассы Киевской губернии 
Справ: 40; 1837–1863 рр. 

Опис 1 
Справ: 40; 1837–1863 рр. 

Метричні книги про народження за 1837–1853, 1855, 1857–1862 рр., 
шлюб (1854, 1856–1860, 1862), розлучення за 1854–1856, 1860, 1862 рр.; 
ревізійний реєстр (1850–1851); розкладна відомість податків (1863). 

Ф. 388. Єврейське товариство м-ка Сміла Черкаського повіту 
Київської губернії

еврейское общество м-ка Смелы Черкасского уезда Киевской 
губернии

Справ: 30; 1839–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 30; 1839–1862 рр. 

Метричні книги про народження за 1839–1841, 1843–1845, 1848, 
1850, 1851, 1854–1859 рр., шлюб (1839–1841, 1843–1845, 1850, 1854–1856, 
1858, 1860–1862), розлучення (1839–1841, 1843–1845, 1848, 1850, 1856,  
1857), смерть (1839, 1841, 1843–1845, 1850, 1853); ревізійний реєстр  
(1850). 

Ф. 389. Єврейське товариство м-ка Ротмистрівка Черкаського 
повіту Київської губернії

еврейское общество м-ка ротмистровки Черкасского уезда 
Киевской губернии

Справ: 46; 1850–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 46; 1850–1862 рр. 

Метричні книги про народження за 1854, 1856–1862 рр., шлюб (1854–
1862), розлучення (1859, 1860), смерть (1855–1862); ревізійні реєстри (1850, 
1858). 

Ф. 390. Єврейське товариство м-ка Бурти Черкаського повіту 
Київської губернії

еврейское общество м-ка Бурты Черкасского уезда Киевской 
губернии

Справ: 25; 1850–1862 рр. 
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Опис 1
Справ: 25; 1850–1862 рр. 

Метричні книги про народження за 1854–1862 рр., шлюб за 1856– 
1859 рр., смерть (1855, 1858–1862); ревізійний реєстр (1850). 

 Ф. 391. Єврейське товариство м-ка Матусів Черкаського пові-
ту Київської губернії

еврейское общество м-ка Матусова Черкасского уезда Киевс-
кой губернии 

Справ: 27; 1839–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 27; 1839–1862 рр. 

Метричні книги про народження за 1847, 1852, 1854–1862 рр., шлюб 
за 1854, 1856, 1858, 1860, 1862 рр.; смерть (1854, 1855, 1858, 1860, 1862); 
книга запису видатків (1839). 

 
Ф. 392. Єврейське товариство м-ка Мошни Черкаського повіту 

Київської губернії
еврейское общество м-ка Мошны Черкасского уезда Киевской 

губернии
Справ: 29; 1845–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 29; 1845–1862 рр. 

Метричні книги про народження за 1845, 1846, 1848, 1850–1852, 1859, 
1861, 1862 рр., розлучення за 1846, 1859, 1861 рр., смерть (1845, 1846, 1848, 
1850, 1851, 1853); ревізійні реєстри (1850, 1858). 

Ф. 393. Єврейське товариство м-ка Городище Черкаського пові-
ту Київської губернії

еврейское общество м-ка Городище Черкасского уезда Киевс-
кой губернии

Справ: 19; 1846–1862 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1846–1862 рр. 

Метричні книги про народження за 1846, 1849, 1850, 1853, 1854 рр., 
шлюб за 1850, 1851, 1858, 1859, 1862 рр., смерть (1846-1849, 1851, 1853, 
1854, 1858, 1861). 

 
Ф. 394. Єврейське товариство м. Канів Київської губернії 
еврейское общество г. Канева Киевской губернии
Справ: 9; 1854–1861 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1854–1861 рр. 

Метричні книги про народження за 1854, 1857, 1858, 1861 рр., шлюб 
за 1857, 1858, 1860 рр., смерть (1856). 
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Ф. 395. Єврейське товариство м-ка Корсунь Канівського повіту 
Київської губернії

еврейское общество м-ка Корсуня Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 10; 1854–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1854–1862 рр. 

Метричні книги про народження (1854, 1858, 1860, 1861), шлюб (1856, 
1860, 1862), смерть (1857, 1860). 

Ф. 396. Єврейське товариство м-ка Таганча Канівського повіту 
Київської губернії

еврейское общество м-ка Таганчи Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 8; 1855–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1855–1862 рр. 

Метричні книги про народження (1855, 1859, 1861), шлюб (1855, 
1858), смерть (1858, 1861, 1862). 

 
Ф. 397. Єврейське товариство м-ка Шпола Звенигородського 

повіту Київської губернії
еврейское общество м-ка Шполы Звенигородского уезда Киев-

ской губернии
Справ: 32; 1854–1862 рр. 

Опис 1 
Справ: 32; 1854–1862 рр. 

Метричні книги про народження за 1857–1862 рр., шлюб за 1854–1856, 
1858–1860 рр., розлучення за 1857, 1859–1862 рр., смерть за 1854, 1857– 
1860 рр. 

Ф. 398. Черкаська єврейська чоловіча гімназія М. Б. Гукайла 
(приватна), м. Черкаси Київської губернії 1917–1920 рр. 

Черкасская еврейская мужская гимназия М. Б. Гукайло (част-
ная), г. Черкассы Киевской губернии 1917–1920 рр. 

Справ: 1; 1917–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1917–1920 рр. 

Книга протоколів педагогічної ради гімназії (1917–1920). Є відомості 
з особового складу учителів і учнів. 
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Ф. 399. Інвентар володінь поміщика Енгельгарда Василя Васи-
льовича, дійсного таємного радника 

инвентарь владений помещика Энгельгардта василия васи-
льевича, действительного тайного советника

Справ: 1; 1796 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1796 р. 

Інвентарна книга володінь В. В. Енгельгарда. 
 

Ф. 400. Чижівське волосне правління, с. Чижівка Звенигородсь-
кого повіту Київської губернії

Чижовское волостное правление, с. Чижовка Звенигородского 
уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1912 р. 

 Опис 1
Справ: 2; 1912 р. 

Подвірні списки жителів сіл Чижівської волості із зазначенням роз-
мірів наділеного землеволодіння, складені у 1912 р. 

 
Ф. 401. Золотоніське повітове поліцейське управління, м. Золо-

тоноша Полтавської губернії
Золотоношское уездное полицейское управление, г. Золотоно-

ша полтавской губернии
Справ: 2; 1890–1891 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1890–1891 рр. 

Листування з волосними управліннями про окладні збори і стягнення 
недоїмок з податних станів по волостях Золотоніського повіту. 

Ф. 402. Золотоніське повітове казначейство, м. Золотоноша 
Полтавської губернії

Золотоношское уездное казначейство, г. Золотоноша полтав-
ской губернии

Справ: 80; 1801–1911 рр. 

Опис 1
Справ: 26; 1811–1883 рр. 

Листування з Полтавською казенною палатою і губернським 
казначейством про внески викупних платежів поміщицькими селя-
нами, стягнення податей і зборів (1871–1872). Відомості про сплачу-
вання викупної позички селянами Золотоніського повіту (1866–1867), 
сплачування податків (1883), про поземельні збори державних земельних по-
винностей (1871–1872). Формулярні списки службовців казначейства (1861– 
1862). Ревізькі казки поміщицьких селян, сімей священиків і псаломщика, 
купців і міщан єврейського товариства, селян-власників, козаків по селах 
Золотоніського повіту за 1811–1836, 1851–1862, 1870–1880 рр. 
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Опис 2
Справ: 54; 1801–1911 рр. 

Укази Малоросійської казенної палати про затвердження губернато-
ром списку чиновників, вибраних у нижні земські суди, про надання фор-
мулярних списків канцелярських службовців казначейства та з інших пи-
тань (1801). Укази Полтавської казенної палати про асигнування установ і 
приватних осіб, про зарахування селян, дворових людей, які вийшли з крі-
посної залежності, до сільських товариств тимчасово зобов’язаних селян і 
міщан м. Золотоноша, про правила стягнення податку з нерухомого майна 
у містах, посадах і містечках та з інших питань (1863–1866). Повідомлення 
Полтавського губернського правління, Полтавської палати державного май-
на, Полтавської палати цивільного суду, Полтавської духовної консисторії і 
рапорти Золотоніської міської ратуші, Золотоніського поліцейського управ-
ління про стягнення гербових пошлин (1866). Листування з Полтавською 
казенною палатою про переміщення чиновників по службі, надання їм на-
ступних чинів та з інших питань особових справ канцелярських службовців 
казначейства (1823, 1824, 1835 1837, 1851) Додатковий окладний лист збо-
ру на державні земські повинності за другу половину 1866 р. Річна звітна 
відомість по банківських операціях, відомості про окладні збори з наділь-
них земель сільських товариств Золотоніського повіту, список недоїмочних 
селищ (1904–1905). Алфавіт до окладних листів сільських товариств і во-
лостей Золотоніського повіту за 1878р. Відомості про кількість тимчасо-
во-зобов’язаних селян, які підлягають окладу податями і землі у селян, які 
користуються пільгами при платежах податей і виконання земських повин-
ностей (1865–1866). Формулярні списки про службу чиновників за 1801, 
1823, 1824, 1835–1837, 1851, 1873 рр. Ревізькі казки жителів сіл і хуторів, 
козаків, солдатських сімей повіту за 1811, 1816, 1835, 1850, 1853–1855, 
1858, 1863 рр. Опис ревізьких казок жителів міста Золотоноша і населених 
пунктів повіту (1850). Перепис козаків с. Красенівка з зазначенням стану їх 
майна (1835). 

Ф. 403. Об’єднаний архівний фонд. Церкви Золотоніського пові-
ту Полтавської губернії

объединенный архивный фонд. Церкви Золотоношского уезда 
полтавской губернии

Справ: 297; 1734–1920 рр. 

Опис 1 (Різдвобогородицька церква, с. Красенівка)
Справ: 1; 1839–1841 рр. 

Метрична книга про хрещення, погребання і шлюб селян. 

Опис 2 (Успенська церква, с. Деркачівка)
Справ: 6; 1829–1836, 1839–1856, 1860–1873 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть за 1829–1836, 
1839–1856 рр., про смерть (1860–1873). 

Опис 3 (Воскресенська церква, с. Сизонівка)
Справ: 9; 1764–1779, 1803, 1828–1860 рр. 

Метричні книги про народження шлюб та смерть за 1764–1779, 1803, 
1828–1860 рр.
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Опис 4 (Миколаївська церква, с. Митлашівка)
Справ: 3; 1825–1869 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб і смерть. 

Опис 5 (Варваринська церква, с. Чорнобай)
Справ: 6; 1799–1822, 1825–1857, 1918–1919 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть за 1799–1822, 
1825–1857 рр. Книги записів шлюбних обшуків за 1918–1919 рр. 

Опис 6 (Іоанівська церква, с. Чорнобай)
Справ: 15; 1820–1861, 1867–1871, 1880–1886, 1911–1920 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть за 1820– 
1833 рр. Книги записів шлюбних обшуків за 1821–1861, 1867–1871 1880–
1886, 1911–1920 рр. 

Опис 7 (Миколаївська церква, с. Крутьки)
Справ: 16; 1734–1855, 1857 рр. 

Метричні книги про народження шлюб та смерть за 1734– 
1855 рр., про кількість померлих у селі (1837–1850). Клірові відомості 
(1834, 1835, 1840–1843, 1850, 1857). Книга витрат грошей по церкві (1849– 
1855). 

Опис 8 (Іоанно-Хрестителівська церква, с. Хрестителеве)
Справ: 6; 1775–1852 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть за 1775–1805, 
1808–1812, 1824–1852 рр. Відомості про народження, шлюб та смерть, про 
грошові витрати церкви за 1745–1825 рр. 

Опис 9 (Петрово-Павлівська церква, с. Богодухівка)
Справ: 4; 1835–1862 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть. 

Опис 10 (Воскресенська церква, с. Безпальче)
Справ: 8; 1736–1813, 1826–1869 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть. 

Опис 11 (Петропавлівська церква, с. Лихоліти) 
Справ: 10; 1734–1822, 1825–1866 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть за 1734–1821, 
1825–1832, 1847–1862 рр. Книги записів шлюбних обшуків за 1803–1822, 
1826–1866 рр. 

Опис 12 (Дмитріївська церква, с. Дмитрівка)
Справ: 8; 1734–1861 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть за 1734–1855 рр. 
Книги записів шлюбних обшуків за 1848–1861 рр. 

Опис 13 (Покровська церква, с. Чехівка)
Справ: 8; 1734–1861 рр. 

Метричні книги про народження шлюб та смерть за 1833–1852 рр. 
Клірові відомості (1837, 1840–1844). Ревізійні казки про дворян, козаків 
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посполитих і їх домашніх сіл Чехівка, Крутьки і Червонохижинці (1811). 
Статистичні відомості церкви (1837). 

Опис 14 (Миколаївська церква, с. Бубнівська Слобідка)
Справ: 1; 1839–1862 рр. 

Обшукові книги для записів бажаючих взяти шлюб. 

Опис 15 (Миколаївська церква, м. Золотоноша)
Справ: 3; 1822–1836, 1848–1853, 1859 рр. 

Метрична книга про народження, шлюб та смерть за 1822–1836 рр., 
про народження за 1848–1853 рр. Опис майна церкви (1859). 

Опис 16 (Миколаївська церква, с. Васютинці)
Справ: 4; 1793–1843, 1854–1861 рр. 

Метричні книги про народження шлюб та смерть. 

Опис 17 (Воскресенська церква, с. Піщане)
Справ: 2; 1828–1851 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть. 

Опис 18 (Успенська церква, м. Гельмязів)
Справ: 4; 1738–1766, 1775–1837 рр. 

Метричні книги про народження шлюб та смерть. 

Опис 19 (Духовська церква, с. Богодухівка)
Справ: 6; 1801–1822 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть. 

Опис 20 (Миколаївська церква, с. Іркліїв)
Справ: 7; 1760–1798, 1825–1859 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть. 

Опис 21 (Архангело-Михайлівська церква, с. Мала Бурімка)
Справ: 6; 1798–1859 рр. 

Укази урядового Синоду, Олександра І і Миколи І про заключення 
миру з Францією, організацію Священного союзу у Європі та з інших пи-
тань за 1798–1847 рр. Метричні книги про народження, шлюб та смерть 
(1800–1859). 

Опис 22 (Михайлівська церква, с. Панське) 
Справ: 5; 1811, 1836, 1841–1843 рр. 

Клірові відомості (1836, 1841–1843). Ревізькі казки села із списками 
населення і зазначенням стану (1811). 

Опис 23 (Михайлівська церква, с. Пищики)
Справ: 11; 1834–1837, 1840–1845, 1857, 1880, 1914 рр. 

Клірові відомості. 

Опис 24 (Вознесенська церква, с. Мельники)
Справ: 10; 1825, 1836, 1837, 1839–1845, 1850 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть за 1825, 1839– 
1843 рр. Клірові відомості за 1837, 1841–1845, 1850 рр. Відомості про при-
буток і видаток свічних прибутків церкви (1836). 
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Опис 25 (Троїцька церква, с. Келеберда) 
Справ: 4; 1828–1855 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть за 1828–1855 рр. 
Ревізька казка села із списками селян (1835). 

Опис 26 (Богословська церква, с. Ревбинці)
Справ: 7; 1762–1803, 1823–1859 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть. 

Опис 27 (Стретинська церква, с . Скородистик)
Справ: 4; 1820–1864 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть за 1844–1858 рр, 
про смерть (1859). Обшукові книги для запису бажаючих взяти шлюб (1820–
1846). Проповіді священиків і грошові прибутки (1821–1822). 

Опис 28 (Анненська церква, с . Мойсинці)
Справ: 8; 1792–1821, 1831–1865, 1907 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть за 1813–1821, 1831–
1865 рр. Сповідні розписи за 1792–1812, 1862 рр. Клірові відомості (1907). 

Опис 29 (Миколаївська церква, с. Самовиця)
Справ: 9; 1836, 1837, 1841–1843, 1857, 1895 рр. 

Літопис села (1895). Клірові відомості за 1836, 1837, 1841–1843,  
1857 рр. Статистична відомість про народження, шлюб та смерть (1857). Відо-
мості про число осіб духовного звання, число шлюбів, смертей і інші (1857). 
Річна відомість про прибуток і видаток церковних грошей (1836). 

Опис 30 (Благовіщенська церква, с. Кропивна)
Справ: 6; 1811, 1836, 1843, 1844 рр. 

Клірові відомості (1836, 1843, 1844). Ревізька казка села із списками 
дворян, козаків і іншого населення (1811). Річні відомості про прибутки і 
видатки церковних грошей і свічних прибутків церкви (1836). 

Опис 31 (Миколаївська церква, с. Коробівка) 
Справ: 10; 1834, 1840–1845, 1850, 1852, 1854 рр. 

Клірові відомості (1834, 1840-845, 1850, 1852). Відомості прибутків, 
видатків і залишку “вєнчиків” по церкві (1854). 

Опис 32 (Різдвобогородицька церква, с. Малі Канівці)
Справ: 4; 1800–1871 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть за 1800–1858 рр. 
Книга запису шлюбних обшуків (1833–1871). Відомість видатку церковних 
грошей (1800–1858). 

Опис 33 (Покровська церква, с. Каленики)
Справ: 10; 1734–1775, 1800–1819, 1826–1856, 1894–1896 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть за 1734–1775, 
1800–1817, 1827–1856 рр. Сповідні розписи (1894–1896). Книга запису про 
народження (1826). Книги записів прибутків грошей (1809–1819) і витрат 
свічних грошей (1844–1854). 
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Опис 34 (Іоанно-Богословська церква, с. Крупське)
Справ: 4; 1843–1845, 1852 рр. 

Клірові відомості. 

Опис 35 (Успенська церква, с. Мутихи)
Справ: 6; 1753–1853, 1857 рр. 

Відомості про народження, шлюб та смерть (1857 р .) Сповідні розпи-
си із зазначенням кількості і складу населення (1753–1853) . Клірові відо-
мості (1841, 1843). 

Опис 36 (Преображенська церква, с. Великі Канівці)
Справ: 2; 1888–1896, 1918–1919 рр . 

Обшукові книги для запису бажаючих взяти шлюб. 

Опис 37 (Успенська церква, с. Кропивна) 
Справ: 7; 1836, 1840–1845, 1851 рр. 

Клірові відомості за 1840–1845, 1851 рр. Річні відомості про прибутки 
і видатки церковних грошей та свічних прибутків (1836). 

Опис 38 (Парасковейська церква, с. Антипівка) 
Справ: 1; 1834 р. 

Клірові відомості. 

Опис 39 (Преображенська церква, с. Москаленки)
Справ: 1; 1904 р. 

Клірові відомості. 

Опис 40 (Миколаївська церква, с. Липівське)
Справ: 2; 1841–1842 рр. 

Клірові відомості. 

Опис 41 (Предтече-Усекновенська церква, с. Воронинці)
Справ: 12; 1779–1821, 1826–1859 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть за 1779–1821, 
1826–1859 рр. Клірові відомості (1836, 1837, 1840–1843, 1850). Річна відо-
мість про прибуток і видаток церковних грошей (1836). Реєстр вихідної ко-
респонденції (1853–1855). 

Опис 42 (Троїцька церква, с. Іркліїв)
Справ: 3; 1829, 1837–1846, 1918 рр. 

Метрична книга про народження, шлюб та смерть за 1837– 
1846 рр. Сповідні розписи із зазначенням кількості і складу населення (1829,  
1846). 

Опис 43 (Різдво-Богородицька церква, с. Красенівка)
Справ: 2; 1841–1848, 1852–1854 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть. 

Опис 44 (Церква с. Нова Гребля)
Справ: 1; 1862–1866 рр. 

Метрична книга про народження, шлюб та смерть. 
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Опис 45 (Михайлівська церква, с. Деньги)
Справ: 5; 1836, 1841, 1843, 1857 рр. 

Клірові відомості (1836, 1841, 1843, 1857). Відомість прибутків, ви-
датків і залишку “вєнчиків” і листків церкви (1857). 

Опис 46 (Успенська церква, с. Богушкова Слобідка)
Справ: 2; 1827, 1843 рр. 

Клірові відомості (1843). Опис майна церкви (1827). 

Опис 47 (Успенська церква, с. Горбані)
Справ: 2; 1852–1858 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть. 

Опис 48 (Ільїнська церква, с. Прохорівка)
Справ: 5; 1740–1770, 1774–1852, 1887–1927 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть (1740–1770, 1774–
1852). Книга запису літописних подій церкви (1887–1927). 

Опис 49 (Михайлівська церква, с. Сушки)
Справ: 2; 1771–1791, 1882–1839 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть. 

Опис 50 (Преображенська церква, с. Кропивна)
Справ: 3; 1836, 1841, 1843 рр. 

Сповідні розписи із списками населення села (1841). Клірові відо-
мості (1836, 1843)

Опис 51 (Троїцька церква, м. Гельмязів)
Справ: 1; 1841–1850 рр. 

Метрична книга про народження, шлюб та смерть. 

Опис 52 (Архангело-Михайлівська церква, с. Іркліїв)
Справ: 4; 1734–1791, 1825, 1830 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть (1734–1791). Описи 
церкви і церковного майна (1825, 1830). 

Опис 53 (Покровська церква, с. Мельники)
Справ: 4; 1808, 1835–1844, 1866 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть (1835–1844,  
1866). Сповідні відомості церковного приходу села із зазначенням кількості 
дворів, кількості і складу населення (1808). 

Опис 54 (Успенська церква, с. Іркліїв)
Справ: 2; 1803–1817, 1819–1835 рр. 

Метрична книга про народження, шлюб та смерть (1819–1835). Книга 
запису шлюбних обшуків (1803–1817). 

Опис 55 (Ільїнська церква, с. Вільхи)
Справ: 3; 1842, 1845, 1857–1877 рр. 

Клірові відомості (1842, 1845). Відомості про кількість землі при цер-
кві, про померлих села і інші відомості (1857–1877). 
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Опис 56 (Троїцька церква, с. Піщане)
Справ: 1; 1764–1771 рр. 

Прибутково-видаткова книга. 

Ф. 404. Золотоніське духовне правління Полтавської духовної 
консисторії, м. Золотоноша Полтавської губернії

Золотоношское духовное правление полтавской духовной кон-
систории, г. Золотоноша полтавской губернии

Справ: 14; 1722–1901 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1722–1901 рр. 

Укази Синоду (1722–1870) імператорські укази, укази Переяславсь-
кої духовної консисторії (1728–1841), Полтавської духовної консисторії 
(1806–1866), Золотоніського духовного правління (1722–1870). Листування 
з благочинними церков про свічний прибуток і ремонт церков (1722–1870). 
Метричні книги для запису про народження, шлюб та смерть; свідоцтва про 
народження ; статистичні відомості про кількість померлих (1782–1858). 
Клірові відомості (1722–1901). 

Опис 2
Справ: 6; 1796–1832 рр. 

Укази Переяславської духовної консисторії про проведення бого-
служінь у святкові дні, заборону священикам здійснювати церковні обряди 
над парафіянами інших парафій (1796–1799), Малоросійської Переяславсь-
кої духовної консисторії і урядового Синоду про ведення метричних книг, 
дозвіл старообрядцям мати церкви і священиків (1801), Золотоніського ду-
ховного правління про призначення і переміщення священнослужителів, 
облік церковного майна, про виявлення урядових указів, покарання священ-
нослужителів за різні провини, про наділ церков землями (1828–1832). 

Ф. 407. Золотоніське повітове у військових справах присутствіє, 
м. Золотоноша Полтавської губернії

Золотоношское уездное по воинским делам присутствие, г. Зо-
лотоноша полтавской губернии

Справ: 1; 1916–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1916–1921 рр. 

Листування з волосними правліннями про стягнення військового по-
датку. 

Ф. 408. Золотоніське повітове училище Міністерства народної 
освіти, м. Золотоноша Полтавської губернії

Золотоношское уездное училище Министерства народного про-
свещения, г. Золотоноша полтавской губернии

Справ: 14; 1820–1910 рр. 
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Опис1
Справ: 14; 1820–1910 рр. 

Циркулярні записи департаменту народної освіти і листування з 
Полтавською дирекцією училища, про прибуток і видаток грошей на ут-
римання училища, про виписування періодичних видань, про нагороди 
чиновників за вислугу років та з інших питань (1825–1899). Листування з 
Полтавською дирекцією училищ, Київським учбовим округом, Золотонісь-
ким повітовим казначейством про виписування книг для бібліотеки, ви-
лучення книг, заборонених цензурою, про призначення учителів, вибран-
ня попечителя, про стягнення плати за навчання учнів та з інших питань 
(1828–1909). Звіт смотрителя про стан учбової і господарської частин учи-
лища. Хронологічний каталог книг бібліотеки училища (1820–1867). Сві-
доцтва про закінчення училища (1835–1910). Відомості про успішність 
учнів і прохання про прийом в училище (1830–1903). Журнал обліку ус-
пішності учнів 1-го класу (1862–1863). Формулярні списки учителів (1825– 
1899) Прибутково-видаткові книги (1840, 1844, 1849–1852, 1867). 

Ф. 409. Параскеївська церква, с. Худоліївка Чигиринського пові-
ту Київської губернії

параскеевская церковь, с. Худолеевка Чигиринского уезда Ки-
евской губернии 

Справ: 1; 1850 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1850 р. 

Ревізька казка сімей священика, псаломщика і церковнослужителя. 

Ф. 411. Кам’янське міщанське єврейське товариство м-ка Ка-
м’янка Чигиринського повіту Київської губернії

Каменское мещанское еврейское общество м-ка Каменка Чи-
гиринского уезда Киевской губернии

Справ: 4; 1857–1866 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1857–1866 рр. 

Метричні книги про розлучення (1857–1859, 1864–1866). 

Ф. 417. Черкаський окружний суд, м. Черкаси Київської губернії
Черкасский окружной суд, г. Черкассы Киевской губернии
Справ: 6; 1915–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1915–1918 рр. 

Позовні справи та справи за звинуваченням. 
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Ф. 418. Прокурор Черкаського окружного суду, м. Черкаси Київ-
ської губернії

прокурор Черкасского окружного суда, г. Черкассы Киевской 
губернии

Справ: 2; 1914–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1914–1915 рр. 

Справа за звинуваченням вагаря станції Цвіткове Горчакова М. і се-
лянки Ільчук І. у замаху на життя її чоловіка – Ільчука Ф. 

Ф. 419. Товариш прокурора Черкаського окружного суду по 2-ій 
дільниці, м. Черкаси Київської губернії

Товарищ прокурора Черкасского окружного суда по 2-ому 
участку, г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 2; 1912–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1912–1913 рр. 

Справа по звинуваченню селян Порошняка Р. М., Огородька Т. А.  
і Ободовського А. С. у пограбуванні казенної винної лавки у с. Матвіївка  
і вбивстві сидільця лавки. 

Ф. 420. Чигиринський повітовий суд, м. Чигирин Київської гу-
бернії 

Чигиринский уездный суд, г. Чигирин Киевской губернии
Справ: 1780; 1795–1872 рр. 

Опис1 
Справ: 1637; 1795–1808, 1810–1872 рр. 

Укази Київського губернського правління і акт Павла І про призна-
чення Олександра спадкоємцем (1797, 1798, 1831, 1834, 1835, 1858–1872). 
Циркуляри Київського губернатора (1864–1869). Журнали засідань суду 
(1798–1800, 1819–1872). Рішення суду (1799–1800, 1805–1807, 1811–
1871). Цивільні і кримінальні справи (1797–1872). Короткі відомості про 
села Чигиринського повіту, які належали поміщиці Катерині Миколаїв-
ні Давидовій (1795). Реєстр цивільних справ (1805–1841). Рапорт суду 
(1834–1835). Дані на право володіння землею, купчі, контракти, ввідні 
листи (1849–1865). Справа про оголошення маніфесту і ношення трау-
ру у зв’язку зі смертю Миколи І (1855). Справа про зміну редакції окре-
мих статей 10-го тому Зводу законів (1861). Алфавітний покажчик влас-
ників нерухомого майна по повіту (1870). Книга записів кріпосних актів 
і стягненого з них збору (1850–1860). Метричні книги про народження, 
шлюб та смерть Златопільської римсько-католицької церкви і Антонів-
ського римсько католицького костьолу та витяги з них (1851, 1852, 1868,  
1871). Книги прибутків та видатків грошових сум (1857–1865). Книги 
реєстрації указів (1859) та приватних справ, що надійшли до суду (1859– 
1860). Журнал реєстрації протоколів і рішень суду (1855). 
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Опис 2
Справ: 143; 1795–1871 рр. 

Укази Київського губернського суду, рішення суду з кримінальних і 
цивільних питань. Цивільні і кримінальні справи Журнали засідань суду 
(1869). Генеральний звіт про використання грошових коштів (1859) та 
звіт за 1857 р. Формулярні списки службовців суду (1836). Відомість об-
ліку заарештованих (1840). Реєстр кримінальних і слідчих справ (1833– 
1834). Відомості про заарештованих, які утримувались у міській тюрмі 
(1834). Книги записів договорів і актів, які надійшли до суду для засвідчен-
ня (1838), записів вхідних документів (1797–1840, 1857). 

Ф. 421. Смілянський римсько-католицький костьол, м. Сміла 
Київської губернії

Смелянский римско-католический костел, г. Смела Киевской 
губернии

Справ: 1; 1849–1856 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1849–1856 рр. 

Списки парафіян костьолу. 

Ф. 422. Лебединський Миколаївський жіночий монастир Київ-
ської духовної консисторії, Чигиринського повіту Київської 
губернії 

Лебединский николаевский женский монастырь Киевской ду-
ховной консистории, Чигиринского уезда Киевской губер-
нии

Справ: 3; 1837–1839, 1886–1891 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1837–1839, 1886–1891 рр. 

Клірові відомості Миколаївської церкви (1837–1839). Описи майна 
монастиря (1886–1891). 

Ф. 425. Приватний маклер м-ка Сміли Антоновський, м-ко Смі-
ла Черкаського повіту Київської губернії

Частный маклер м-ка Смелы Антоновский, м-ко Смела Чер-
касского уезда Киевской губернии

Справ: 33; 1849–1855, 1860–1864, 1877–1880 рр. 

Опис1
Справ: 33; 1849–1855, 1860–1864, 1877–1880 рр. 

Книги записів позикових листів, векселів, контрактів та інших доку-
ментів (1849–1864). Книги реєстрації торгівельних та інших договорів, ук-
ладених з різними особами і завірених маклером, і які укладені з промисло-
вими підприємствами, записів надходжень коштів стягнених маклером з 
осіб за укладені ними кредитні, торгівельні та інші угоди, витрат коштів, 
стягнених із завірених угод різного виду (1877–1880). 
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Ф. 426. Селищанське волосне правління, с. Селище Канівського 
повіту Київської губернії

Селищанское волостное правление, с. Селище Каневского уез-
да Киевской губернии

Справ: 2; 1917–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1917–1918 рр. 

Особові рахунки домогосподарів Кошмаківського сільського товарис-
тва на сплачування поземельних (казенних і земських) і мирських (волос-
них і сільських) зборів (є відомості про кількість землі кожного селянського 
двору). 

Ф. 427. Пшеничниківське волосне правління, с. Пшеничники 
Канівського повіту Київської губернії

пшеничниковское волостное правление, с. пшеничники Ка-
невского уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1864–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1864–1916 рр. 

Книга обліку осіб, які підлягали стягненню і покаранню у судовому 
порядку (1864–1916). Список селян, позбавлених прав і привілей на 1 бе-
резня 1893 р. 

Ф. 428. Черкаський повітовий суд, м. Черкаси Київської губернії
Черкасский уездный суд, г. Черкассы Киевской губернии
Справ: 3; 1827–1858 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1827, 1858 рр. 

Рішення суду. 

Ф. 429. Завадівське волосне правління, с. Завадівка Черкаського 
повіту Київської губернії

Завадовское волостное правление, с. Завадовка Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1877–1881 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1877–1881 рр. 

Особові рахунки селян по виплаті ними викуплених платежів за землю. 

Ф. 430. Чигиринський повітовий передохоронний комітет по 
боротьбі з холерою, м. Чигирин Київської губернії 1830–
1832 рр. 

Чигиринский уездный предохранительный комитет по борьбе 
с холерой, г. Чигирин Киевской губернии 1830–1832 рр. 

Справ: 28; 1830–1832 рр. 
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Опис 1
Справ: 28; 1830–1832 рр. 

Справи про появу холери у селах повіту (1830–1831). Справи про захо-
ди боротьби з епідемією холери (1830–1832). Справа про надання допомоги 
особам, потерпілим від епідемії холери (1831–1832). Рапорти комітету граж-
данському і військовому губернаторам з відомостями про кількість жителів 
в повіті, які захворіли холерою (1830–1832). Повідомлення дистанційних 
чиновників про стан здоров’я жителів, які захворіли холерою (1830–1831). 
Справа про припинення епідемії холери (1831). Журнали реєстрації вхідних 
(1830) та вихідних документів (1831). 

Ф. 432. Чигиринський повітовий предводитель дворянства,  
м. Чигирин Київської губернії

Чигиринский уездный предводитель дворянства, г. Чигирин 
Киевской губернии

Справ: 3; 1814–1904 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1814, 1904 рр. 

Справи про призначення опікунів над майном померлих (1814). Спра-
ва про оприділення на службу селянина м. Кам’янка у Чигиринську дво-
рянську опіку (1904). 

Ф. 433. Чигиринська міська поліція, м. Чигирин Київської губернії
Чигиринская городская полиция, г. Чигирин Киевской губер-

нии
Справ: 7; 1829–1857 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1829, 1832, 1847, 1854–1857 рр. 

Укази Київського губернського правління про призначення акцизу з 
солі, яка видобувається на лимані Чорного моря (1829) та про уникання від 
служби прапорщика Щербакова (1832). Річний звіт про діяльність поліції 
за 1847 р. Повідомлення Чигиринського повітового суду про рішення суду 
з справи про звинувачення Кулика без посвідки на проживання (1856р.). 
Справа про нанесення побоїв колезьському реєстратору Третьякову чинов-
ником Діковським (1854–1855). Справа про визнавання дійсного духовного 
заповіту вдови штабс-капітана Семковської (1857). 

Ф. 434. Чигиринське поліцейське управління, м. Чигирин Київ-
ської губернії

Чигиринское полицейское управление, г. Чигирин Киевской 
губернии

Справ: 1; 1861 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1861 р. 

Указ Чигиринського повітового суду з справи про переховування се-
лян с. Омельгород Павленків. 
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Ф. 435. Чигиринське повітове казначейство, м. Чигирин Київ-
ської губернії

Чигиринское уездное казначейство, г. Чигирин Киевской гу-
бернии

Справ: 1; 1828 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1828 р. 

Квитанції про надіслані гроші з Чигиринського нижнього земського 
суду. 

Ф. 436. Чигиринське повітове рекрутське присутствіє, м. Чиги-
рин Київської губернії

Чигиринское уездное рекрутское присутствие, г. Чигирин Ки-
евской губернии

Справ: 3; 1866–1871 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1866 р. 

Список рекрутів повіту. 

Опис 2
Справ: 2; 1866, 1871 рр. 

Справи про надання волосними правліннями (1866) та Златопільським 
сільським товариством (1871) списків для рекрутського набору. 

Ф. 437. Пристав 3-го стану Чигиринського повіту Київської гу-
бернії

пристав 3-го стана Чигиринского уезда Киевской губернии
Справ: 4; 1851–1867 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1857, 1858, 1867 рр. 

Допити свідків у справі про сварку і бійку між майстром Капітанівсь-
кого цукрового заводу Довлером і наглядачем за робітниками дворянином 
Жербовським (1857). Допит селянки с. Лебедин Лушкової у справі про по-
биття її службовцями економії Посипенко і Монталенко і замикання у хо-
лодну її чоловіка за не відроблену барщину (1858). Рішення суду з позову 
міщанки Цвіткової на чоловіка за розтрату приданого (1867). 

Опис 2
Справ: 1; 1851 р. 

Справа з доносу селянина Олійника на херсонських міщан Стрілець-
кого, Кавуненка та інших які не мали посвідки на проживання. 

Ф. 438. Михайлівська церква, с. Киданівка Богуславського (Ка-
нівського) повіту Київської губернії

Михайловская церковь, с. Кидановка Богуславского (Канев-
ского) уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1766–1771 рр. 
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Опис 1
Справ: 1; 1766–1771 рр. 

Метрична книга про хрещення, погребання і шлюб селян села. 

Ф. 443. Чигиринська повітова шкільна рада, м. Чигирин Київ-
ської губернії

Чигиринский уездный школьный совет, г. Чигирин Киевской 
губернии

Справ: 3; 1917–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1917–1918 рр. 

Листування з учителями Болтиської двокласної школи про призна-
чення учителів (1917–1918). Заяви учителів про надання посади (1918). 

Ф. 444. Уманське училище землеробства і садівництва Голо-
вного управління землеупорядкування і землеробства,  
м. Умань Київської губернії

Уманское училище земледелия и садоводства Главного управ-
ления землеустройства и земледелия, г. Умань Киевской 
губернии

Справ: 14; 1836–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 14; 1836–1917 рр. 

Циркуляри по Міністерству державного майна (1857). Накази царя 
(1857–1858). Протоколи засідань педагогічної ради Уманського середньо-
го училища (1915–1916). Формулярна книга обліку Уманського середньо-
го училища (1899–1917), 1915–1916). Штатні розписи вищих курсів по 
садівництву і дослідної станції по садівництву при училищі і штат про 
управління Царицина сада на 1836 р. Книга прибутку і видатку грошо-
вих сум церкви Уманського училища землеробства і садівництва (1863– 
1889). Атестат про закінчення училища Ановського (1873). Видатко-
вий розклад за кошторисом, виділеним для училища (1907). Звіт про 
відрядження на Всеросійську виставку у м. Київ відділу садівництва  
(1913). Щоденник пансіону училища (1913–1914). Економічні і природ-
ничоісторичні умови організації ‘отрубного’ господарства у південній 
частині Уманського повіту [1917р.] та організації господарства на паях  
(1917). Організаційний план хутірського господарства, розміщеного у за-
хідній частині Уманського повіту [1917 р.]. Економічна характеристика 
хутірського господарства, організованого на паях [1917 р.]. 

Ф. 445. Благочинний 4-го округу Звенигородського повіту Київ-
ської губернії, м. Звенигородка Київської губернії

Благочинный 4-го округа Звенигородского уезда Киевской гу-
бернии, г. Звенигородка Киевской губернии

Справ: 9; 1800–1920 рр. 
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Опис 1
Справ: 9; 1800–1920 рр. 

Укази Київської духовної консисторії і рапорти священиків про ро-
боту церковно-приходських шкіл, про нагородження церковнослужителів 
(1887–1897). Рапорти священиків про асигнування грошей на ремонт цер-
ков (1872–1887). Метричні книги і сповідні розписи церков Звенигород-
ського повіту (1800–1894). Клірові відомості про церкви повіту (1800– 
1920). Клірові відомості і сповідні розписи церков повіту (1848– 
1862). 

Ф. 446. Корсунський комітет з надання допомоги сім’ям мо-
білізованих нижніх чинів, м-ко Корсунь Канівського повіту 
Київської губернії

Корсунский комитет по оказанию помощи семьям мобилизо-
ванных нижних чинов, м-ко Корсунь Каневского уезда 
Киевской губернии

Справ: 1; 1895–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1895–1914 рр. 

Відомості про майнове положення, списки сімей мобілізованих ниж-
ніх чинів. 

Ф. 447. Черкаське духовне правління Київської духовної дикас-
терії, м. Черкаси Київської губернії

Черкасское духовное правление Киевской духовной дикасте-
рии, г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 3; 1803–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1803–1913 рр. 

Клірові відомості про церкви повіту. 

Ф. 448. Богословська церква, с. Журавка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Богословская церковь, с. Журавка Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 114; 1795–1911 рр. 

Опис 2
Справ: 114; 1795–1799, 1801–1806, 1808–1809, 1811–1846, 1848–1867,  
1911 рр. 

Відомості про стан церкви і церковнослужителів (1795–1866). Книги 
метричних записів за 1799–1806, 1808–1809, 1813–1826, 1828–1840, 1843–
1844, 1845–1855, 1858–1859, 1861–1866 рр. Сповідні розписи парафіян за 
1796–1798, 1801, 1804–1805, 1808–1809, 1812, 1814–1823, 1825, 1827–1846, 
1849, 1851–1857, 1861–1864, 1867, 1911 рр. Книга запису шлюбів (1862). 
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Ф. 450. Воздвиженська церква, с. Кошмаківка Канівського пові-
ту Київської губернії

воздвиженская церковь, с. Кошмаковка Каневского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 1; 1864–1903 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1864–1903 рр. 

Клірові відомості і акт про організацію попечительства при церкві. 

Ф. 451. Богородицька церква, с. Сагунівка Черкаського повіту 
Київської губернії

Богородицкая церковь, с. Сагуновка Черкасского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 4; 1803–1849 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1803–1849 рр. 

Сповідні розписи. 

Ф. 452. Звенигородське повітове казначейство, м. Звенигородка 
Київської губернії

Звенигородское уездное казначейство, г. Звенигородка Киев-
ской губернии

Справ: 10; 1816–1850 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1850 р. 

Ревізькі казки кріпаків та казенних селян. 

Опис 2
Справ: 7; 1816, 1818 рр. 

Ревізькі казки міщан та селян (1816). Відомості надходжень сум по-
датків у казначейство (1818) та на виплату жалування викладачам. 

Ф. 453. Стефанівська церква, с. Мліїв Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Стефановская церковь, с. Млиев Черкасского уезда Киевской 
губернии

Справ: 1; 1909–1912 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1909–1912 рр. 

Прибутково-видаткова книга. 

Ф. 454. Золотоніський городничий, м. Золотоноша Полтавської 
губернії

Золотоношский городничий, г. Золотоноша полтавской губер-
нии

Справ: 4; 1802 р. 
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Опис 1
Справ: 4; 1802 р. 

Укази губернського правління. 

Ф. 455. Мировий посередник Звенигородського повіту, м. Звени-
городка Київської губернії

Мировой посредник Звенигородского уезда, г. Звенигородка 
Киевской губернии

Справ: 2; 1864–1891 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1864–1891 рр. 

Уставні грамоти, викупні акти і подвірні описи 1-ї та 2-ї частин с. Ко-
ротине, маєтків спадкоємців поміщиків Заболоцьких і Орловських. 

Ф. 456. Покровська церква, с. Діанівка Грубешівського повіту 
Холмської губернії

покровская церковь, с. Диановка Грубешовского уезда Холмс-
кой губернии

Справ: 1; 1915–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1915–1916 рр. 

Клірові відомості. 

Ф. 457. Покровська церква, с. Бересняги Канівського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. Бересняги Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 2; 1835–1860 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1835–1848, 1853–1860 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб і смерть за 1835–1848 рр. та 
народження (1853–1860). 

Ф. 459. Різдвобогородицька церква, с. Тарасівка Чигиринського 
повіту Київської губернії

рождествобогородицкая церковь, с. Тарасовка Чигиринского 
уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1868–1893 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1868–1893 рр. 

Метрична книга про шлюб. 
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Ф. 460. Михайлівська церква, с. Вільховець Богуславського 
(Канівського) повіту Київської губернії

Михайловская церковь, с. ольховец Богуславского (Каневско-
го) уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1840–1860 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1840–1860 рр. 

Прибутково-видаткова книга. 

Ф. 461. Управління Канівського повітового військового началь-
ника, м. Канів Київської губернії

Управление Каневского уездного воинского начальника, г. Ка-
нев Киевской губернии

Справ: 2; 1896–1910 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1896–1909 рр. 

Прохання селянки с. Виграїв Тарасенко Софії про видавання доку-
ментів на право отримання грошової допомоги. 

Опис 2
Справ: 1; 1897, 1910 рр. 

Копія постанови Канівської міської думи про відведення ділянки 
міської землі під влаштування порохового складу (1910). План і розрахунок 
казарми місцевих військ на 1897 р. 

Ф. 462. Третє Киселівське земельне товариство Звенигородсь-
кого повіту, с. Киселівка Звенигородського повіту Київської 
губернії

Третье Киселевское земельное товарищество Звенигородского 
уезда, с. Киселевка Звенигородского уезда Киевской гу-
бернии

Справ: 1; 1909 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1909 р. 

Книга ухвал сільського сходу; списки членів селянського товариства. 

Ф. 463. Уманський сирітський суд, м. Умань Київської губернії
Уманский сиротский суд, г. Умань Киевской губернии
Справ: 1; Без дати

Опис 1
Справ: 1; Без дати

Справа про опіку над майном померлого Масаковського Василя. 
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Ф. 464. Успенська церква, м. Грубешов Холмської губернії
Успенская церковь, г. Грубешов Холмской губернии
Справ: 1; Без дати

Опис 1
Справ: 1; Без дати

Клірові і прибутково-видаткові відомості. 

Ф. 465. Церква святої Анни, с. Бородиця Грубешовського повіту 
Холмської губернії

Церковь святой Анны, с. Бородица Грубешовского уезда Холм-
ской губернии

Справ: 1; 1915–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1915–1916 рр. 

Клірові і прибутково-видаткові відомості. 

Ф. 469. Інспектор народних училищ 6-го району Полтавської гу-
бернії, м. Кременчук Полтавської губернії

инспектор народных училищ 6-го района полтавской губер-
нии, г. Кременчуг полтавской губернии

Справ: 5; 1884–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1884–1913 рр. 

Циркулярні повідомлення попечителя Київського учбового округу і 
директора народних училищ Полтавської губернії про усунення від служби 
революційно настроєних викладачів, про розгляд питання про переведення 
у відомство земства і училищних рад однокласних і двокласних училищ 
(1906–1907), про порядок використання залишків кошторисних сум (1899). 
Постанови училищної ради, повідомлення Полтавської духовної консис-
торії, Золотоніської повітової земської управи, повітової училищної ради 
про відкриття народних училищ 2-го розряду, звільнення і прийом учителів 
(1884). Правила примінення закону 1893 р., про приватних учителів єврей-
ського закону (меламедах). Метричні витяги, атестати і свідоцтва про закін-
чення учбових закладів, формулярні списки про службу учителів училищ 
Золотоніського повіту (1913). 

Ф. 470. Золотоніське чотирьохкласне міське училище, м. Золо-
тоноша Полтавської губернії

Золотоношское четырехклассное городское училище, г. Золо-
тоноша полтавской губернии

Справ: 182; 1878–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 182; 1878–1913 рр. 

Циркулярні розпорядження попечителя Київського учбового округу, 
директора народних училищ Полтавської губернії, інспектора народних 
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училищ 6-го району Полтавської губернії з адміністративно-господарських, 
фінансових питань, з кадрових питань. Листування з різними установами з 
господарських та фінансових питань. Протоколи засідань педагогічної ради 
училища. Звіти та статистичні відомості про стан училища за 1882, 1895, 
1899, 1903, 1904, 1906, 1909 рр. Прохання батьків про прийом дітей до учи-
лища, про звільнення від плати за навчання, бажаючих про допущення до 
випробувань на звання народного учителя, видавання метричних свідоцтв. 
Класні журнали. Балові відомості та книги, головні балові книги. Загальні 
відомості успіхів учнів. Формулярні списки про службу учителів училища. 
Атестати про закінчення училища. Фінансовий звіт за 1912 р. Порівнюваль-
ні відомості про спеціальні кошти і грошові обороти училища. Фінансові 
документи. Касові книги. 

Ф. 471. Золотоніське повітове училище, м. Золотоноша Пол-
тавської губернії

Золотоношское уездное училище, г. Золотоноша полтавской 
губернии

Справ: 503; 1820–1879 рр. 

Опис 1
Справ: 503; 1820–1879 рр. 

Укази Сенату, циркулярні розпорядження Полтавської дирекції учи-
лищ, департаменту народної освіти, директора училищ Полтавської губер-
нії та ін. з адміністративних, учбових, господарських та фінансових питань. 
Проект статуту нижніх і середніх училищ відомства міністерства народної 
освіти, доповнення до цього статуту, зроблені педагогічною радою учили-
ща (1860). Журнали педагогічних засідань (1859, 1862–1869, 1876). Про-
грами з російської, латинської і грецької мов, словесності і інших учбових 
предметів (1824–1878). Історичні записки про стан училища (1824, 1825, 
1828, 1832, 1863–1865). Звіти і відомості про стан училища Золотоніського 
повіту. Відомості про успіхи, успішність і поведінку учнів, про учбові за-
клади, про ходіння учнів до церкви. Журнали успішності. Шарові відомості 
про успішність учнів. Таблиці остаточних висновків для переведення і ви-
пуску учнів. Прохання батьків про прийняття їх дітей в училище, прохання 
учителів. Свідоцтва і атестати учнів, метричні свідоцтва про народження. 
Формулярні списки про службу чиновників, послужні списки чиновників, 
списки вступників до училища, учителів, чиновників іменні списки чинов-
ників. Матеріальна книга для запису нерухомого майна (1820–1869). Звіти, 
відомості та книги прибутків і видатків грошових сум. Касові книги. 

Ф. 472. Золотоніська жіноча гімназія Київського учбового окру-
гу, м. Золотоноша Полтавської губернії

Золотоношская женская гимназия Киевского учебного округа, 
г. Золотоноша полтавской губернии

Справ: 125; 1874–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 122; 1874–1920 рр. 
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Циркуляри та циркулярні розпорядження Київського учбового ок-
ругу, директора народних училищ з адміністративних, учбових, госпо-
дарських, кадрових та фінансових питань; листування з різними установа-
ми з цих питань. Протоколи випробувальної комісії (1889, 1908); засідань 
педради (1905, 1906, 1917); засідань гімназії (1919 р); попечительської ради  
(1916 р); батьківських зборів (1915). Річні звіти гімназії (1900–1911, 1915–
1918). Класні журнали. Відомості про успішність учнів. Загальні відомості 
про успішність і поведінку учнів. Головні балові книги. Прохання батьків 
про прийняття їх дітей в училище, прохання викладачів. Свідоцтва і атеста-
ти про закінчення гімназії. Формулярні та послужні списки учителів. Спис-
ки вступників в гімназію (1903). Відомості про склад педагогічного персо-
налу гімназії (1910). 

Опис 2
Справ: 3; 1893–1917 рр. 

Протоколи засідань педагогічної ради, послужні списки учителів гім-
назії, прохання громадян про прийом учнів, звіти про успішність і поведін-
ку учнів (1893–1917). Журнали засідань предметних комісій по 8 класу, ві-
домості про пробні уроки (1909–1914 рр). 

Ф. 473. Золотоніська повітова училищна рада Міністерства на-
родної освіти, м. Золотоноша Полтавської губернії 1854–
1917 рр. 

Золотоношский уездный училищный совет Министерства на-
родного просвещения, г. Золотоноша полтавской губер-
нии 1854–1917 рр. 

Справ: 40; 1865–1917 рр. 

Опис 1 
Справ: 40; 1865–1917 рр. 

Листування з Золотоніською повітовою земською управою, інспек-
тором народних училищ 4-го району Полтавської губернії, міською упра-
вою, інспектором народних училищ 6-го району Полтавської губернії, ди-
ректором народних училищ Полтавської губернії про відкриття початкових 
народних училищ, затвердження при них бібліотек, з учбових та кадрових 
питань та з інших питань, журнали засідань ради (1877–1878, 1896–1898, 
1909–1913, 1916–1917). Протоколи випробувальної комісії (1891, 1893, 
1894, 1913–1915). Повідомлення Золотоніської повітової земської упра-
ви про вибрання попечителів народних училищ (1887–1888 рр). Зведений 
звіт та статистичні відомості про стан народних училищ. Вихідні докумен-
ти (свідоцтва, посвідчення, листи Золотоніській повітовій земській управі, 
інспектору народних училищ 6-го району Полтавської губернії про відкрит-
тя народних училищ, призначення і звільнення учителів та з інших питань  
(1879). Ухвали сільських сходів про вибрання попечителів училищ. Про-
хання учителів народних училищ про призначення їх на вакантні посади, 
залишання на попередніх місцях та з інших питань. Списки і метричні ви-
тяги про народження і хрещення, які здавали екзамени. Реєстри, журнали 
вхідних та вихідних документів. 
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Ф. 474. Мойсенська українська змішана гімназія, с. Мойсинці Зо-
лотоніського повіту Полтавської губернії

Мойсенская украинская смешанная гимназия, с. Мойсинцы 
Золотоношского уезда полтавской губернии

Справ: 16; 1917–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 16; 1917–1921 рр. 

Постанова Народного Комісаріату освіти про перетворення у школах 
Української Соціалістичної Радянської Республіки; циркуляр Золотонісько-
го повітового Комісаріату освіти про нову постановку шкільної виховної ро-
боти у школах (1918–1920). Циркуляр Золотоніського повітового Комісаріа-
ту освіти педагогічним радам середніх шкіл повіту про перетворення всіх 
діючих раніше шкіл у єдину трудову змішану школу і ліквідацію інституту 
класних наставників і дам (1918). Відношення Генерального секретаріату 
України у справах освіти про відкриття змішаної восьмикласної гімназії у с. 
Мойсенці (1917). Протоколи засідань педагогічної ради (1919–1921). Жур-
нали для записів протоколів засідань педагогічної ради (1918–1919). Загаль-
на річна відомість про успішність і поведінку учнів (1917–1918). Відомості 
приймальних іспитів у гімназію (1917–1918). Програми з української мови. 
Прохання батьків і учнів про приймання до гімназії, звільнення від плати 
за навчання, видавання свідоцтв та з інших питань. Вимогові відомості на 
виплату жалування учителям і службовцям. 

Ф. 475. Золотоніське вище початкове училище, м. Золотоноша 
Полтавської губернії

Золотоношское высшее начальное училище, г. Золотоноша 
полтавской губернии

Справ: 36; 1913–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 36; 1913–1921 рр. 

Накази Золотоніського повітового комісара освіти про ліквідацію по-
сади законовчителя у зв’язку з декретом Робітничо-селянського уряду Украї-
ни про відділення церкви від держави і школи від церкви (1919). Циркуляри 
Золотоніського повітового відділу народної освіти про план перетворен-
ня шкіл м. Золотоноша, перетворення Золотоніського вищого училища 
в українську трудову школу, про проведення свята, присвяченого пам’яті  
Т. Г. Шевченка (1920). Циркуляри Міністерства народної освіти, попечите-
ля Київського учбового округу, та відношення директора народних училищ 
Полтавської губернії з різних питань. Протоколи засідань педагогічної ради 
(1913–1914). Звіти про діяльність училища. Схема шкільних районів м. Зо-
лотоноша (1920). Класні журнали. Журнали успішності учнів. Формулярні 
списки учителів училища (1919). Прохання батьків про прийом їх дітей до 
училища, про звільнення від плати за навчання і заяви учителів про затвер-
дження їх на посаді. Списки учнів. Кошториси на прибудови і ремонт при-
міщення. Бухгалтерський журнал і головна книга на кошторисний період 
1914 р. 
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Ф. 476. Золотоніська повітова земська управа, м. Золотоноша 
Полтавської губернії

Золотоношская уездная земская управа, г. Золотоноша пол-
тавской губернии

Справ: 644; 1865–1919 рр. 

Опис 1     
Справ: 333; 1865–1918 рр. 

Листування з волосними правліннями і повітовими поліцейськими 
управліннями про сплачування земських зборів сільськими товариства-
ми Кременчуцького, Хорольського і інших повітів за землі у Золотонісь-
кому повіті (1889–1893); з волосними правліннями Золотоніського повіту 
і Харківсько-Полтавським управлінням державного майна про перевірян-
ня правильності обкладання земськими зборами казенних земель (1889– 
1894), про землі у Золотоніському повіті, які перейшли у володіння товарис-
тва Московсько-Київської залізниці (1897–1899); з Полтавським відділен-
ням селянського поземельного банку про перевіряння правильності пере-
рахування землі (1911–1912). Відомості про церковні та монастирські землі 
Золотоніського повіту, виключених з межових документів (1889–1892); про 
кількість землі у повіті, яка належить по межових документах Міністерс-
тву імператорського двору і наділів (1889–1894); про надільні землі се-
лянських сільських товариств повіту (1889–1914); про ружні землі повіту, 
виключені з межових документів (1891–1894). Список поселень, виміряних 
Золотоніським міським землеміром; експлікації до плану садибних земель 
різних володінь сіл повіту (1892–1894). Карта Полтавської губернії. Алфавіт 
дач Золотоніського повіту (1865–1885). Плани ділянок дач, експлікації до 
планів межових дач, списки садибних земель, відомості про кількість землі 
по межових документах, яка знаходиться у володінні, витяги з поземельних 
відомостей про селітряні ділянки дач по волостям Золотоніського повіту. 
Справи з оцінки промислових підприємств і житлових приміщень, які зда-
ються у найм по волостях повіту. 

Опис 2
Справ: 333; 1865–1918 рр. 

Документи статистичного відділу та відділу освіти. 
 

Ф. 477. Мойсинське волосне правління, с. Мойсинці Золотонісь-
кого повіту Полтавської губернії

Мойсенское волостное правление, с. Мойсинцы Золотоношс-
кого уезда полтавской губернии

Справ: 414; 1861–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 414; 1861–1917 рр. 

Маніфести імператора Олександра П про рекрутські набори, циркуля-
ри Міністерства державного майна, Полтавської палати державного майна 
та відношення Золотоніського окружного начальника про порядок вирішен-
ня земельних суперечок, про призначення торгів по продажу чиншових зе-
мельних ділянок і угідь, про рекрутські набори, про стягнення недоїмок з 
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селян та інших питань; міністра фінансів з фінансових питань. Доповідь 
Полтавської палати державного майна про уведення у дію положення про 
земські установи. Положення про селян, які вийшли з кріпосної залежності, 
підписане імператором Олександром П 19 лютого 1861 р. Листування з 
Полтавською палатою державного майна, Золотоніським окружним началь-
ником та інш. Про вибори сільських старост, про перевіряння прав козаків 
на володіння земельними ділянками і угіддями, про майнові суперечки жи-
телів, про збір з селян хліба, про судові справи та з інших питань. Вироки 
Мойсенського волосного суду. Справи про стягнення з селян грошей, по 
майнових суперечках, про вибори у земські установи. Книги для записів 
мирських ухвал правління, духовних заповітів, купчих, письмових угод між 
державними селянами, сирітських маєтків, які знаходяться в опікунському 
розпорядженні, описання земських володінь малоросійських козаків і інші 
документи по межуванню. Докладні реєстри і відомості про кількість землі 
у селян. Звіти волосного правління про хлібні громадські запаси . Відомості 
про стан населених пунктів, про розміри селянських наділів по волості, про 
натуральні земські повинності, про стан хлібів і трав, про надходження до 
казни податей і інших зборів, про кількість народонаселення волості. Ра-
порти сільських старост про різні випадки у волості. Ухвали і протоколи 
загальних зборів сіл Мойсенської волості, членів шкільного комітету, про 
улаштування гімназій і змішаних шкіл, виділення коштів на їх утриман-
ня, видавання допомог бідним учням та з інших питань. Посімейні списки 
по селах волості. Громадські ухвали волосних сходів з питань витрачання 
громадських грошових сум. Окладні листи загальних грошових зборів, які 
покладені на сільські товариства волості. Відомості про прибутки, видатки 
і залишки грошових сум, мирського селянського комітету. Книги прибутків 
і видатків перехідних сум. 

Ф. 478. Гельмязівське волосне правління, с. Гельмязів Золотонісь-
кого повіту Полтавської губернії

Гельмязевское волостное правление, с. Гельмязев Золотонош-
ского уезда полтавской губернии

Справ: 134; 1890–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 134; 1890–1919 рр. 

Циркуляри Полтавського губернського комісару Тимчасового уряду, 
Полтавського губернського продовольчого комітету, Золотоніської повітової 
земської управи, начальника Золотоніської повітової поліції про боротьбу 
з втечами військовополонених з сільськогосподарських робіт, про затверд-
ження розцінок на роботи по збиранню цукрового буряку, про вибори ми-
рових суддів, про організацію повітових і волосних мануфактурних секцій 
та з інших питань (1916–1917), циркуляри та розпорядження Золотонісь-
кого повітового по військовій повинності присутствія, Полтавського гро-
мадського комітету, ради офіцерських солдатських депутатів Золотонісь-
кого гарнізону про повернення у стрій солдат, які дезертирували з фронту, 
про організацію повітових і волосних комісій сприяння займу “Свобода”, 
про повторний огляд осіб, які признані раніше непридатними до військової 
служби (1916–1917). Листування з Золотоніською земельною управою, Пол-
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тавською казенною палатою, начальником Золотоніської повітової міліції та 
іншими про збір металолому, про вибори земських гласних, про приймання і 
виключення селян з сільських товариств Гельмязівської волості (1917). Річ-
ні звіти Гельмязівської волосної допоміжної ощадної каси, ухвали сільських 
сходів про підписку на військовий займ 1916 р., про пожертвування на ут-
римання Полтавського лазарету козаків і селян (1916–1919). Ухвали сільсь-
ких сходів про прибутки і видатки сум, про вибори поліцейських десяцьких, 
виборчих, сільських старост і інших посадових осіб (1916–1918). Відомості 
про хід стягнення продовольчих боргів на поповнення громадських запасів 
по Гельмязівській волості, про страхові збори, які надійшли у волосну касу, 
про хід епідемічних захворювань по Гельмязівській волості, про кількість 
майстерень по волості (1916–1918). Списки про стягнення різних зборів з 
населення волості (1916–1917). Опікунські справи. 

Ф. 480. Великобурімське волосне правління, с. Велика Бурімка 
Золотоніського повіту Полтавської губернії

великобуромское волостное правление, с. великая Буромка 
Золотоношского уезда полтавской губернии

Справ: 1; 1882–1883 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1882–1883 рр. 

Вимогові відомості на виплату утримання учителям Великобурімсь-
кої школи і рахунки використання авансу, відпущені волосним правлінням. 

Ф. 481. Золотоніський нижній земський суд, м. Золотоноша 
Полтавської губернії

Золотоношский нижний земский суд, г. Золотоноша полтав-
ской губернии

Справ: 8; 1749–1791 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1749–1791 рр. 

Судові справи. “Наставляння” суду виборним словесним суддям про 
їх обов’язки (1790). 

Ф. 482. Золотоніський повітовий суд, м. Золотоноша Полтав-
ської губернії

Золотоношский уездный суд, г. Золотоноша полтавской губер-
нии

Справ: 6; 1790–1851 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1790–1791, 1795–1796, 1851 рр. 

Рішення суду з судових справ. 
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Ф. 483. Золотоніське комісарство, м. Золотоноша Полтавської 
губернії

Золотоношское комиссарство, г. Золотоноша полтавской гу-
бернии

Справ: 1; 1769–1775 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1769–1775 рр. 

Книга окладів Золотоніського комісарства. 

Ф. 484. Пальмирське поштово-телеграфне відділення Катери-
нославського поштово-телеграфного округу, с. Пальмира 
Золотоніського повіту Полтавської губернії

пальмирское почтово-телеграфное отделение екатеринослав-
ского почтово-телеграфного округа, с. пальмира Золото-
ношского уезда полтавской губернии

Справ: 16; 1917–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 16; 1917–1919 рр. 

Циркуляри Катеринославського поштово-телеграфного округу про 
зняття з лінії телеграфного матеріалу, про бережне зберігання зброї, з фі-
нансових питань, про здавання телефонних апаратів та з інших питань 
(1917–1919). Листування з начальником Катеринославського поштово-теле-
графного округу, поштово-телеграфними відділеннями з адміністративних, 
господарських, фінансових питань та з особового складу (1917–1919). На-
кази Пальмирського поштово-телеграфного відділення з особового складу 
(1917). Повідомлення комісару Золотоніської поштово-телеграфної контори 
про отримання грошей (1919). Відомості про кількість апаратів і приладів 
Пальмирського поштово-телеграфного відділення (1919). Вимогові відо-
мості на отримання жалування службовцями відділення, реєстри докумен-
тів до асигновок, звітні відомості по перевідних операціях і інші фінансові 
документи (1917–1919). Кошторис господарських витрат і авансові звіти 
відділення (1919). 

Ф. 485. Благочинний Золотоніського повіту Полтавської єпар-
хії, м. Золотоноша Полтавської губернії

Благочинный Золотоношского уезда полтавской епархии,  
г. Золотоноша полтавской губернии

Справ: 330; 1814–1858 рр. 

Опис 1
Справ: 330; 1814–1858 рр. 

Маніфести імператора Миколи 1 про його вступ на престол, про 
престоло-успадкування, про обмеження влади поміщиків над селянами  
(1826), про придушення польського повстання (1831), про видання зводу за-
конів Російської імперії (1833) та інші. Указ імператора Міністру державного 
майна про створення приходських училищ (1827). Укази Київської духовної 
дикастерії, урядового Синоду, Переяславського та Золотоніського духовних 
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правлінь, Полтавської духовної консисторії. Пропозиції благочинного сіль-
ським священикам про виконання цих указів і рапорти про їх виконання. 
Рапорти священиків про стан церков і виконання пропозицій благочинного, 
приходських священиків про поведінку церковнослужителів. Піврічні відо-
мості і реєстр про стан церков і поведінку церковнослужителів, про збір 
грошей для бідних (1823, 1825, 1827). Погляди державної ради про відда-
вання у оренду чи на відкуп винокуренних закладів і винних лавок, які на-
лежать церковнослужителям, про правила подальшого визначення свяще-
ників, звільнених з церковної служби за порочну поведінку або за власним 
бажанням. Ревізькі казки селян (1816, 1835). Метричні відомості про кіль-
кість народжень, шлюбів та смертей по благочинних. Клірові відомості про 
церковнослужителів і їх синів, про церкви і парафіян, про стан народонасе-
лення і кількість церков. Відомості про стан народонаселення у благочин-
них, про церкви і їх парафіян, про різні пожертвування на потреби церков 
Золотоніського повіту. Штатні розписи церков (1846). Генеральні річні відо-
мості, звіти і відомості про прибутки і видатки церковних грошей, штатних 
сум, оприділених на утримання притчів сільських церков, про свічні при-
бутки, про пожертвування на користь вдів і сиріт духовного звання. 

Ф. 486. Золотоніський повітовий комітет попечительства про 
народну тверезість, м. Золотоноша Полтавської губернії

Золотоношский уездный комитет попечительства о народной 
трезвости, г. Золотоноша полтавской губернии

Справ: 1; 1913–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1913–1914 рр. 

Статут Золотоніського товариства любителів витончених мистецтв. 
Витяги з журналу про здавання саду товариству любителів витончених 
мистецтв. 

Ф. 487. Золотоніське повітове рекрутське присутствіє, м. Золо-
тоноша Полтавської губернії

Золотоношское уездное рекрутское присутствие, г. Золотоноша 
полтавской губернии

Справ: 47; 1828–1873 рр. 

Опис 1
Справ: 47; 1828, 1838–1840, 1842, 1845, 1851, 1863, 1865–1867, 1873 рр. 

Формулярні списки про сімейний стан, станову належність і зовнішні 
особливості рекрутів, алфавітні списки рекрутів. Оглядові списки про при-
датність до військової служби кріпосних селян для віддавання у рекрути. 

Ф. 488. Золотоніська повітова землеупорядна комісія, м. Золо-
тоноша Полтавської губернії

Золотоношская уездная землеустроительная комиссия, г. Золо-
тоноша полтавской губернии

Справ: 1; 1912 р. 
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Опис 1
Справ: 1; 1912 р. 

Справа про видання безпроцентної позички козаку с. Каленики Ху-
добі Костянтину Михайловичу. 

Ф. 489. Золотоніське розкладочне присутствіє, м. Золотоноша 
Полтавської губернії

Золотоношское раскладочное присутствие, г. Золотоноша пол-
тавской губернии

Справ: 1; 1911 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1911 р. 

Відомості про торгівельні і промислові підприємства по Золотонісь-
кому повіту. 

Ф. 545. Кам’янське лісництво, с. Кам’янка Чигиринського пові-
ту Київської губернії

Каменское лесничество, с. Каменка Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 1; 1904 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1904 р. 

Сад Кам’янського лісництва. 

Ф. 546. Управління Чигиринського повітового військового на-
чальника Управління Київського губернського військового 
начальника, м. Чигирин Київської губернії

Управление Чигиринского уездного воинского начальника Уп-
равления Киевского губернского воинского начальника, 
г. Чигирин Киевской губернии

Справ: 20; 1915–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 20; 1915–1917 рр. 

Накази начальника. 

Ф. 547. Матронівське сільське управління, с. Матронівка Олек-
сандрійського повіту Херсонської губернії

Матроновское сельское управление, с. Матроновка Александ-
рийского уезда Херсонской губернии

Справ: 1; 1904–1912 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1904–1912 рр. 

Ухвали сільських сходів. 
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Ф. 548. Чигиринська повітова земська управа, м. Чигирин Київ-
ської губернії

Чигиринская уездная земская управа, г. Чигирин Киевской гу-
бернии

Справ: 75; 1906–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 66; 1907–1919 рр. 

Документи відділів: розпорядного, медичного, агрономічного, вете-
ринарного та фінансового, повітової земської каси мілкого кредиту. 

Опис 2
Справ: 9; 1906–1907, 1916 рр. 

Ухвала Івангородського сільського сходу (1906) про відкриття у селі 
трьохкласного міністерського училища і коротка резолюція з журналу за-
сідання повітової управи у справах земського господарства (1907) з цього 
питання. Справа про передавання школи, збудованої товариством селян у 
с. Розливи Київському земському правлінню і забезпечення її учителями 
(1906–1907). Справи за клопотанням Фарпостянського сільського сходу 
про відкриття у селі однокласної земської школи (1907); товариства селян 
с. Пляківка про передавання церковно-приходської школи у віддання зем-
ського управління (1907). Клопотання Юрчиського сільського сходу про 
будівництво у селі земського училища (1907). Доповіді повітового спос-
терігача церковно-приходських шкіл повітовому комітету у справах зем-
ського господарства про стан і роль шкіл; повітової управи про народну 
освіту (1907). Списки церковних шкіл повіту з зазначенням числа учнів у 
них (1907), господарств окремих осіб і установ по народній освіті (1906– 
1907). Відомості про довідкові ціни на провіант, фураж, сухопутні переве-
зення по місту і Чигиринському повіту (1916). 

Ф. 550. Чигиринська міська дума, м. Чигирин Київської губернії
Чигиринская городская дума, г. Чигирин Киевской губернии
Справ: 44; 1844–1920 рр. 

Опис 2
Справ: 44; 1844, 1848, 1850, 1854, 1898–1920 рр. 

Постанови Київського губернського правління, витяги з актових книг, 
заяви і договори про право володіння, здавання в оренду і заставу неру-
хомого майна по Чигиринському повіту (1913–1916). Журнали засідань 
міської думи (1918–1919). Журнал надзвичайного засідання Чигиринсь-
кої міської думи; протоколи засідань педагогічної ради Чигиринського се-
реднього шляхово-будівельного технічного училища (1914–1919). Справи 
про віддавання у оренду ділянок землі та в орендне утримання, про виз-
навання прав власності на землю жителів. Книга запису власників нерухо-
мого майна (1844). Документи про право володіння, здавання у оренду і 
під заставу нерухомого майна по Чигиринському повіту (1905–1912, 1917– 
1919). Документи про розірвання шлюбу по Чигиринському повіту (1919–
1920). Прохання громадян м. Чигирин про видачу дозволів на шлюб (1848, 
1850). Свідоцтва, видані громадянам міста для взяття шлюбу (1854). Кош-
ториси витрат і прибутків міста на 1919 р. 
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Ф. 551. Миколаївська церква, с. Коханівка Чигиринського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. Кохановка Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 24; 1796–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 24; 1796, 1801, 1802, 1806, 1820–1822, 1830, 1832, 1834, 1838, 1841–
1844, 1847–1850, 1853, 1857–1860, 1862 рр. 

Книги метричних записів. 

Ф. 552. Покровська церква, с. Куликівка Чигиринського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. Куликовка Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 31; 1795–1867, 1913 рр. 

Опис 1
Справ: 31; 1795–1867, 1913 рр. 

Книги метричних записів та метричні записи за 1795, 1800–1808, 
1815–1864 рр. Сповідні розписи священнослужителів і парафіян церкви, 
церкви за 1804–1805, 1809–1811, 1830–1832, 1835, 1841, 1845, 1848–1849, 
1857–1859, 1862–1867 рр. Книга обліку шлюбних обшуків (1913). 

Ф. 553. Михайлівська церква, с. Кожарки Чигиринського повіту 
Київської губернії

Михайловская церковь, с. Кожарки Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 56; 1794–1878 рр. 

Опис 1
Справ: 56; 1794–1878 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 1794–
1876 рр. Сповідні розписи парафіян (1798–1858). Відомості про церкву села 
(1800–1878). 

Ф. 554. Успенська церква, м. Чигирин Київської губернії
Успенская церковь, г. Чигирин Киевской губернии
Справ: 21; 1799–1911 рр. 

Опис 1
Справ: 21; 1799–1883, 1893, 1896, 1898, 1902–1905, 1910–1911 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть парафіян за 
1800–1867 рр. Сповідні розписи парафіян за 1804–1883, 1893, 1896, 1898, 
1902–1905, 1910–1911 рр. Прибутково-видаткові книги (1799–1811, 1828– 
1838). 
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Ф. 555. Богословська церква, с. Яблунівка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Богословская церковь, с. Яблуновка Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 3; 1801–1802 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1801–1802 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1801–
1802). Сповідні розписи парафіян (1801). 

Ф. 556. Богословська церква, с. Лип’янка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Богословская церковь, с. Липянка Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 23; 1791–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 23; 1791–1798, 1803–1810, 1824–1825, 1831–1879, 1912–1921 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 1791–
1798, 1803–1810, 1824–1825, 1831–1844, 1849–1850, 1855, 1858, 1862 рр. 
Записи про шлюб парафіян (1834–1879, 1912–1921). Сповідні розписи па-
рафіян (1853). Відомості про притч і парафіян церкви (1836–1837). Книга 
для збирання церковних грошей (1859–1870). 

 
Ф. 557. Преображенська церква, с. Лебедин Чигиринського пові-

ту Київської губернії
преображенская церковь, с. Лебедин Чигиринского уезда Ки-

евской губернии
Справ: 32; 1823–1867 рр. 

Опис 1
Справ: 32; 1823–1854, 1858–1862, 1865–1867 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 1823–
1854, 1858–1862, 1865–1867 рр. Сповідні розписи парафіян (1853). 

Ф. 558. Покровська церква, с. Веселий Кут Чигиринського пові-
ту Київської губернії

покровская церковь, с. веселый Кут Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Опис 1
Справ: 140; 1797–1915 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 
1813–1815, 1820–1840, 1850, 1858 рр. Сповідні розписи парафіян (1804, 
1808, 1811–1867, 1870, 1871, 1875, 1879–1914). Відомості про церкви села 
(1804–1842, 1844–1875, 1882–1910). Ревізькі казки про церковно і священ-
нослужителів церкви (1815–1833). Відомості і річні звіти про свічні видатки 
і прибутки (1806–1915). Книги для записів прибутків і видатків церковних 
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грошей за 1797–1802, 1823–1843, 1854–1871 рр. Прибутково-видаткова кни-
га церкви (1842–1854). Відомості про пожертвування, які надійшли до цер-
кви у 1849–1913 рр. 

Ф. 559. Покровська церква, с. Кам’янка Чигиринського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. Каменка Чигиринского уезда Киевской 
губернии

Справ: 23; 1802–1874 рр. 

Опис 1
Справ: 23; 1802–1874 рр. 

Метричні записи та записи про народження, шлюб та смерть парафіян 
(1802–1874). Відомості про церкву села. 

Ф. 560. Георгіївська церква, с. Новоселиця Чигиринського повіту 
Київської губернії

Георгиевская церковь, с. новоселица Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 56; 1795–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 56; 1795–1920 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 1795–
1920 рр. Сповідні розписи парафіян за 1797, 1802, 1809–1818, 1823, 1826–
1836, 1840, 1843–1853, 1857 рр. Книга запису шлюбних обшуків (1912–
1917). Звіт про свічний прибуток (1848). 

Ф. 561. Успенська церква, с. Медведівка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Успенская церковь, с. Медведовка Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 28; 1792–1886 рр. 

Опис 1
Справ: 28; 1792–1886 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 1792–
1862 рр. Сповідні розписи парафіян за 1840–1879, 1881–1886 рр. Ревізька 
казка про священно і церковнослужителів, їх жінок і дітей (1815). Відомості 
про церкву села (1800–1817, 1837–1838). Книга для записів прибутків і ви-
датків церкви (1833–1861). 

Ф. 562. Покровська церква, с. Адамівка Чигиринського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. Адамовка Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 35; 1792, 1795–1869, 1887, 1900–1914 рр. 
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Опис 1
Справ: 35; 1792, 1795–1869, 1887, 1900–1914 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 
1795–1869, 1907–1914 рр. Сповідні розписи парафіян за 1792, 1818–1840, 
1844–1849, 1852–1861, 1887, 1900, 1902–1906, 1909–1913 рр. Ревізькі каз-
ки про священно і церковнослужителів, опис церковного майна (1802– 
1850). Відомості про церкву села (1806–1848). Список населення села  
(1792). 

Ф. 563. Троїцька церква, с. Лубенці Чигиринського повіту Київ-
ської губернії

Троицкая церковь, с. Лубенцы Чигиринского уезда Киевской 
губернии

Справ: 10; 1801–1869, 1878 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1801–1869, 1878 рр. 

Метричні записи про народження. шлюб та смерть парафіян (1801–
1869 рр). Сповідні розписи парафіян (1837). Опис церковного майна 
(1878). 

Ф. 565. Покровська церква, с. Радиванівка Чигиринського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. радивановка Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 7; 1820–1864 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1820–1864 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян. 

Ф. 566. Миколаївська церква, с. Нечаєве Чигиринського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. нечаево Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 4; 1803–1875, 1917–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1803–1875, 1917–1921 рр. 

Записи про шлюб парафіян за 1803–1875, 1917–1921 рр. Сповідні роз-
писи парафіян (1860). 

Ф. 568. Покровська церква, с. Янопіль Чигиринського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. Янополь Чигиринского уезда Киевской 
губернии

Справ: 6; 1826–1848, 1845–1855 рр. 
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Опис 1
Справ: 6; 1826–1848, 1845–1855 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян. 

Ф. 569. Покровська церква, с. Соснівка Чигиринського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. Сосновка Чигиринского уезда Киевс-
кой губернии

Справ: 3; 1841–1863 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1841–1863 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян. 

Ф. 570. Дмитрівська церква, с. Тимошівка Чигиринського пові-
ту Київської губернії

Дмитриевская церковь, с. Тимошовка Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 3; 1800–1851 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1800–1851 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян. 

Ф. 571. Покровська церква, с. Бужин Чигиринського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. Бужин Чигиринского уезда Киевской 
губернии

Справ: 9; 1790–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1790–1921 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб і смерть парафіян за 1838–
1847 рр. Записи про шлюб парафіян за 1864–1921 рр. Сповідні розписи 
парафіян (1790–1902). Відомості про церкву села (1796–1896). Прибутко-
во-видаткова книга церкви (1808–1831). Прибуткові книги церкви (1809, 
1831–1868). 

Ф. 572. Богородицька церква, с. Янівка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Богородицкая церковь, с. Яновка Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 25; 1795–1856, 1860, 1863–1867 рр. 

Опис 1
Справ: 25; 1795–1856, 1860, 1863–1867 рр. 

Проект проведення у життя положення про забезпечення сільського 
православного духовенства (1842). Метричні записи про народження, шлюб 
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та смерть парафіян за 1795–1856, 1863–1867 рр. Сповідні розписи парафіян 
за 1796, 1808, 1814, 1822, 1827, 1844, 1860, 1863, 1867 рр. 

Ф. 573. Богородицька церква, с. Івангород Чигиринського повіту 
Київської губернії

Богородицкая церковь, с. ивангород Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 19; 1820–1879 рр. 

Опис 1
Справ: 19; 1820, 1823, 1827, 1830–1861, 1866, 1879 рр. 

Уставна грамота Миколи Миколайовича Раєвського (1866). Метричні 
записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 1834–1855 рр. Мет-
ричні записи про народження дітей парафіян за 1839–1840, 1846–1861 рр. 
Метричні витяги про народження, шлюб та смерть парафіян (1831, 1850, 
1858). Сповідні розписи парафіян (1820, 1823, 1827, 1830). Відомості про 
церкву села (1837, 1839). Подвірний опис села (1879). 

Ф. 575. Покровська церква, с. Баландине Чигиринського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. Баландино Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 7; 1787–1871 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1787–1813, 1823–1834, 1840, 1843–1861, 1865–1871 рр. 

Метричні записи про народження і хрещення парафіян (1787– 
1813). Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 1840, 
1849–1861 рр. Записи про шлюб парафіян (1823–1834, 1843–1854, 1865–
1871). 

Ф. 577. Богородицька церква, с. Маслове Чигиринського повіту 
Київської губернії

Богородицкая церковь, с. Маслово Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 25; 1796–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 25; 1796–1870, 1905–1921 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян 
(1796–1860, 1862–1865). Записи про шлюб парафіян за 1803–1870, 1905– 
1921 рр. Сповідні розписи парафіян (1843–1852). Ревізькі казки парафіян 
(1811–1858). Статистичні відомості про народження, шлюб та смерть пара-
фіян (1813–1815). Відомості про церкву (1805–1866). 

Ф. 578. Михайлівська церква, с. Косарі Чигиринського повіту 
Київської губернії

Михайловсая церковь, с. Косари Чигиринского уезда Киевской 
губернии

Справ: 12; 1782–1864 рр. 
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Опис 1
Справ: 12; 1782–1797, 1800–1864 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1782–
1797, 1800–1853). Метричні записи про народження дітей парафіян (1848–
1857). Метричні записи про народження і шлюб парафіян за 1838–1849 рр. 
Метричні записи про смерть парафіян (1846–1864). Записи про шлюб пара-
фіян (1823–1854). Зошит для запису кухлевих зборів (1821–1838). 

Ф. 579. Миколаївська церква, с. Тіньки Чигиринського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. Тиньки Чигиринского уезда Киевс-
кой губернии

Справ: 3; 1792–1868 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1792–1868 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1792–
1852). Сповідні розписи парафіян (1798–1868). 

Ф. 580. Параскеївська церква, с. Худоліївка Чигиринського пові-
ту Київської губернії

параскеевская церковь, с. Худолиевка Чигиринского уезда 
Киевской губернии

Справ: 43; 1794–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 43; 1794, 1801, 1803, 1805, 1808, 1810, 1816, 1819–1878, 1916– 
1920 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 1820–
1878 рр. Метричні записи про народження дітей парафіян (1850). Записи 
про шлюб парафіян (1916–1920). Сповідні розписи парафіян за 1794, 1801, 
1803, 1805, 1810, 1816, 1819, 1821–1860, 1863–1865 рр. 

Ф. 581. Хрестовоздвиженська церква, с. Вітове Чигиринського 
повіту Київської губернії

Крестовоздвиженская церковь, с. витово Чигиринского уезда 
Киевской губернии

Справ: 17; 1767–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 17; 1767, 1789–1867, 1904–1914 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1789–
1867). Метричні записи про народження дітей парафіян (1851–1860). Запи-
си про шлюб парафіян (1803–1844, 1904–1914). Сповідні розписи парафіян 
(1767, 1799–1867). Відомість про церкву села (1837–1839). 
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Ф. 584. Богородицька церква, с. Ревівка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Богородицкая церковь, с. ревовка Чигиринского уезда Киевс-
кой губернии

Справ: 6; 1800–1861 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1800–1861 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян. 

Ф. 585. Предтеченська церква, с. Липове Чигиринського повіту 
Київської губернії

предтеченская церковь, с. Липовое Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 5; 1831, 1850, 1853, 1858 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1831, 1850, 1853, 1858 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 1831, 
1850, 1853, 1858). Сповідні розписи парафіян (1853). 

Ф. 586. Хрестовоздвиженська церква, м. Чигирин Київської гу-
бернії

Крестовоздвиженская церковь, г. Чигирин Киевской губернии
Справ: 12; 1817–1864 рр. 

Опис 1
Справ: 12; 1817, 1835, 1836, 1847, 1849, 1854, 1858–1864 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 1817, 
1835, 1836, 1847, 1849, 1854, 1859–1864 рр. Річні відомості про прибутки і 
видатки грошей (1858). 

Ф. 587. Миколаївська церква, с. Крилове Чигиринського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. Крылово Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 3; 1831–1858 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1831, 1853, 1858 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян. 

Ф. 588. Успенська церква, с. Мордва Чигиринського повіту 
Київської губернії

Успенская церковь, с. Мордва Чигиринского уезда Киевской 
губернии

Справ: 1; 1851–1864 рр. 
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Опис 1
Справ: 1; 1851–1864 рр. 

Метричні записи про народження та хрещення парафіян. 

Ф. 589. Троїцька церква, с. Любомирка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Троицкая церковь, с. Любомирка Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 5; 1826–1869 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1826–1869 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 1835–
1858, 1863, 1864 рр. Метричні записи про народження, шлюб та смерть па-
рафіян; сповідні розписи; відомості про церкву села (1826–1869). 

Ф. 590. Дмитріївська церква, с. Триліси Чигиринського повіту 
Київської губернії

Дмитриевская церковь, с. Трилесы Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 14; 1810–1855 рр. 

Опис 1
Справ: 14; 1810, 1813, 1819, 1833, 1835–1855 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1836–
1855). Сповідні розписи парафіян за 1810, 1813, 1819, 1833, 1835, 1836, 
1849–1851, 1854 рр. 

Ф. 592. Богородицька церква, с. Ребедайлівка Чигиринського 
повіту Київської губернії

Богородицкая церковь, с. ребедайловка Чигиринского уезда 
Киевской губернии

Справ: 17; 1838–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 17; 1838–1862 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян 
(1838–1862). Метричні записи про народження дітей парафіян (1851– 
1858). 

Ф. 593. Георгіївська церква, с. Чаплинці Чигиринського повіту 
Київської губернії

Георгиевская церковь, с. Чаплинцы Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 3; 1831–1850 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1831, 1834–1846, 1850 рр. 
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Метричні записи про народження, шлюб та смерть (1831, 1850). Відо-
мості про церковні прибутки і видатки (1834–1846). 

Ф. 594. Богословська церква, с. Березівка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Богословская церковь, с. Березовка Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 2; 1796–1799 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1796, 1799 рр. 

Сповідні розписи парафіян. 

Ф. 595. Богословська церква, с. Китайгород Чигиринського пові-
ту Київської губернії

Богословская церковь, с. Китайгород Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 5; 1799–1860 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1799–1860 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1799–
1844). Метричні записи про народження дітей парафіян (1854–1860). Запи-
си про шлюб парафіян (1841–1856). 

Ф. 597. Миколаївська церква, с. Жаботин Чигиринського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. Жаботин Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 12; 1796–1885 рр. 

Опис 1
Справ: 12; 1796–1885 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 1796–
1803, 1828–1848 рр. Метричні записи про народження дітей парафіян (1835–
1843, 1850–1854). Записи про шлюб парафіян (1832–1859). Сповідні розпи-
си парафіян (1796, 1799–1800). Описи церковного майна (1802–1885). 

Ф. 599. Богородицька церква, с. Березняки Чигиринського повіту 
Київської губернії

Богородицкая церковь, с. Березняки Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 9; 1797–1849 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1797–1849 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1799–
1803). Сповідні розписи парафіян за 1797–1798, 1801–1849 рр. Відомість 
про церкву села (1800). 
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Ф. 600. Георгіївська церква, с. Лебедин Чигиринського повіту 
Київської губернії

Георгиевская церковь, с. Лебедин Чигиринского уезда Киев-
ской губернии 

Справ: 4; 1823–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1823, 1848–1850, 1852–1862 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 1823, 
1848, 1852–1862 рр. Звіт про свічний прибуток; відомості про прибуток і 
видаток грошей (1849–1850). 

Ф. 601. Покровська церква, с. Межигірка Чигиринського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. Межигорка Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 8; 1796–1866 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1796–1825, 1831–1864, 1866 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1831–
1864). Сповідні розписи парафіян (1796–1825, 1860, 1862, 1866). 

Ф. 602. Преображенська церква, с. Жаботин Чигиринського 
повіту Київської губернії

преображенская церковь, с. Жаботин Чигиринского уезда 
Киевской губернии

Справ: 8; 1798–1803 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1798–1803 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1798–
1803). Сповідні розписи парафіян (1799–1803). Опис церковного майна 
(1802). 

Ф. 603. Миколаївська церква, с. Санжариха Чигиринського пові-
ту Київської губернії

николаевская церковь, с. Санжариха Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 6; 1798–1803 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1798–1803 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1799–
1803). Сповідні розписи парафіян за 1798, 1799, 1801, 1803 рр. Відомості 
про церкву села (1800–1802). 
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Ф. 604. Преображенська церква, с. Трушівці Чигиринського пові-
ту Київської губернії

преображенская церковь, с. Трушевцы Чигиринского уезда 
Киевской губернии 

Справ: 4; 1850–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1850, 1853, 1862–1921 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян  
(1850). Записи про шлюб парафіян (1862–1921). Сповідні розписи парафіян 
(1853). 

Ф. 606. Богородицька церква, с. Рацеве Чигиринського повіту 
Київської губернії

Богородицкая церковь, с. рацево Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 7; 1832–1853 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1832, 1838–1853 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1832, 
1838–1853). Сповідні розписи парафіян (1853). Відомості про церкву села; 
опис церковного майна (1839–1853). 

Ф. 607. Воздвиженська церква, с. Хутори Чигиринського повіту 
Київської губернії

воздвиженская церковь, с. Хуторы Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 3; 1803–1889 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1803–1826, 1836, 1889 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб парафіян (1803–1826). 
Сповідні розписи парафіян (1836, 1889). 

Ф. 608. Богородицька церква, с. Калабарка Чигиринського пові-
ту Київської губернії

Богородицкая церковь, с. Калабарка Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 1; 1858р. 

Опис 1
Справ: 1; 1858р. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян. 

Ф. 609. Успенська церква, с. Олянине Чигиринського повіту 
Київської губернії

Успенская церковь, с. олянино Чигиринского уезда Киевской 
губернии

Справ: 4; 1817–1875 рр. 
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Опис 1
Справ: 4; 1817, 1820–1830, 1835–1875 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 1820–
1830, 1835–1847). Записи про шлюб парафіян (1839–1875). Сповідні розпи-
си парафіян (1817). 

Ф. 610. Михайлівська церква, с. Буда-Макіївка Чигиринського 
повіту Київської губернії

Михайловская церковь, с. Буда-Макеевка Чигиринского уезда 
Киевской губернии

Справ: 3; 1794–1831 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1794, 1804–1818, 1830–1831 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1830–
1831). Роздуми про пізнання людського стану (переклад з латинської мови ) 
(1804–1818). Відомості про церкву села (1794). 

Ф. 611. Василіївська церква, с. Триліси Чигиринського повіту 
Київської губернії

васильевская церковь, с. Трилесы Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 2; 1865–1867 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1865, 1867 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1867). 
Сповідні розписи парафіян (1865). 

Ф. 612. Богородицька церква, с. Боровиця Чигиринського повіту 
Київської губернії

Богородицкая церковь, с. Боровица Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 11; 1801–1861 рр. 

Опис 1
Справ: 11; 1801–1812, 1827–1861 рр. 

Метричні записи про народження і шлюб парафіян (1827–1837). Мет-
ричні записи про народження дітей парафіян (1835–1861). Сповідні розписи 
парафіян (1801–1812). 

Ф. 613. Покровська церква, с. Івківці Чигиринського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. ивковцы Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 9; 1821–1893 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1821–1875, 1893 рр. 
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Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1838–
1875). Метричні записи про народження дітей парафіян (1850–1861). 
Сповідні розписи парафіян (1821–1865, 1893). Відомості про церкву села 
(1838–1839). 

Ф. 614. Михайлівська церква, с. Медведівка Чигиринського пові-
ту Київської губернії

Михайловская церковь, с. Медведовка Чигиринского уезда 
Киевской губернии

Справ: 12; 1797–1845 рр. 

Опис 1
Справ: 12; 1797, 1799–1845 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян. 

Ф. 615. Богословська церква, с. Головківка Чигиринського повіту 
Київської губернії 

Богословская церковь, с. Головковка Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 7; 1827–1857 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1827–1839, 1846–1857 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1827–
1839, 1856). Метричні записи про народження дітей парафіян (1846–1857). 

Ф. 616. Успенська церква, с. Жаботин Чигиринського повіту 
Київської губернії

Успенская церковь, с. Жаботин Чигиринского уезда Киевской 
губернии

Справ: 9; 1799–1871 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1799, 1804–1871 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1804–
1851). Метричні записи про народження дітей парафіян (1844–1852). Запи-
си про шлюб парафіян (1805–1871). Сповідні розписи парафіян (1799). 

 
Ф. 618. Покровська церква, с. Топилівка Чигиринського повіту 

Київської губернії
покровская церковь, с. Топиловка Чигиринского уезда Киев-

ской губернии
Справ: 5; 1799–1864 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1799, 1836, 1842–1864 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян. 
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Ф. 619. Дмитріївська церква, с. Грушківка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Дмитриевская церковь, с. Грушковка Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 5; 1799–1859 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1799–1859 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1799–
1859). Записи про шлюб парафіян (1833–1845). 

Ф. 620. Михайлівська церква, с. Суботів Чигиринського повіту 
Київської губернії

Михайловская церковь, с. Субботов Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 18; 1802–1872 рр. 

Опис 1
Справ: 18; 1802–1872 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1803–
1872). Метричні записи про народження дітей парафіян (1852). Записи про 
шлюб парафіян (1802–1832). Сповідні розписи парафіян (1845–1864, 1866–
1867). Відомості про церкву села (1845–1847). 

Ф. 622. Богородицька церква, с. Сагунівка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Богородицкая церковь, с. Сагуновка Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 9; 1820–1865 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1820–1865 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1820–
1865). Метричні записи про народження дітей парафіян (1840–1849, 1852–
1859). 

Ф. 624. Богородицька церква, с. Тарасівка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Богородицкая церковь, с. Тарасовка Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 10; 1794–1898 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1794–1867, 1882–1898 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян за 
1794–1833, 1836–1849, 1857–1867, 1882–1898 рр. Метричні записи про 
народження дітей парафіян (1843–1847). Сповідні розписи парафіян 
(1802–1865). Ревізькі казки про священно і церковнослужителів (1799– 
1848). 
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Ф. 625. Миколаївська церква, с. Коханівка Чигиринського повіту 
Київської губернії

николаевская церковь, с. Кохановка Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 8; 1840–1861 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1840–1852, 1855–1858, 1861 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1840–
1852, 1855–1858, 1861). Записи вхідних і вихідних документів. 

Ф. 626. Покровська церква, с. Яничі Чигиринського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. Яничи Чигиринского уезда Киевской 
губернии

Справ: 6; 1797–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1797–1862 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1799–
1862). Метричні записи про народження дітей парафіян (1849–1859). 
Сповідні розписи парафіян (1797–1810). 

Ф. 627. Миколаївська церква, с. Новоселиця Чигиринського пові-
ту Київської губернії

николаевская церковь, с. новоселица Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 1; 1824 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1824 р. 

Сповідні розписи парафіян. 

Ф. 628. Михайлівська церква, с. Веселий Кут Чигиринського 
повіту Київської губернії

Михайловская церковь, с. веселый Кут Чигиринского уезда 
Киевской губернии

Справ: 1; 1810–1833 рр. 
Опис 1

Справ: 1; 1810–1833 рр. 
Книга для запису прибутків церковних грошей. 

Ф. 629. Ільїнська церква, с. Суботів Чигиринського повіту 
Київської губернії

ильинская церковь, с. Субботов Чигиринского уезда Киевской 
губернии

Справ: 2; 1880–1918 рр. 
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Опис 1
Справ: 2; 1880–1918 рр. 

Опис церковного майна (1880–1918). Інвентарна книга причтових 
будівель при церкві села (1910). 

Ф. 630. Покровська церква, с. Велика Журавка Звенигородського 
повіту Київської губернії

покровская церковь, с. великая Журавка Звенигородского 
уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1809–1834 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1809–1834 рр. 

Прибутково-видаткова книга церкви села. 

Ф. 631. Миколаївська церква, с. Ліпляве (Ліплявка) Канівського 
повіту Київської губернії

николаевская церковь, с. Лепляво (Леплявка) Каневского уез-
да Киевской губернии

Справ: 1; 1839–1855 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1839–1855 рр. 

Метричні записи про народження дітей парафіян. 

Ф. 632. Богородицька церква, с. Вербівка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Богородицкая церковь, с. вербовка Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 1; 1850 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1850 р. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян. 

Ф. 633. Покровська церква, с. Несваткове Чигиринського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. несватково Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 2; 1862–1870 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1862–1870 рр. 

Уставна грамота колезьського асесора Наумова (1862–1870). Подвір-
ний список домогосподарів села. 
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Ф. 634. Богословська церква, с. Пляківка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Богословская церковь, с. пляковка Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 1; 1831 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1831 р. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян. 

Ф. 635. Дмитріївська церква, с. Пастирське Чигиринського пові-
ту Київської губернії

Дмитриевская церковь, с. пастырское Чигиринского уезда 
Киевской губернии 

Справ: 3; 1802–1853 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1802, 1839, 1853 рр. 

Сповідні розписи парафіян (1853). Відомість про церкву села  
(1839). Опис церковного майна (1802). 

Ф. 637. Успенська церква, с. Лебедівка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Успенская церковь, с. Лебедевка Чигиринского уезда Киевской 
губернии

Справ: 1; 1838 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1838 р. 

Відомість про церкву села. 

Ф. 638. Ільїнська церква, с. Шабельники Чигиринського повіту 
Київської губернії

ильинская церковь, с. Шабельники Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 1; 1842–1847 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1842–1847 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян. 

Ф. 639. Богородицька церква, с. Зам’ятниця Чигиринського пові-
ту Київської губернії

Богородицкая церковь, с. Замятница Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 2; 1795–1797 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1795, 1797 рр. 
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Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян (1795). 
Ревізькі казки парафіян (1797). 

Ф. 641. Михайлівська церква, с. Хутори Чигиринського повіту 
Київської губернії

Михайловская церковь, с. Хуторы Чигиринского уезда Киевс-
кой губернии

Справ: 1; 1812–1838 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1812–1838 рр. 

Записи про шлюб парафіян. 

Ф. 642. Миколаївська церква, с. Бубнівська Слобідка Золотонісь-
кого повіту Київської губернії

николаевская церковь, с. Бубновская Слободка Золотонош-
ского уезда полтавской губернии

Справ: 1; 1840–1842 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1840–1842 рр. 

Метричні записи про народження і шлюб парафіян. 

Ф. 643. Дмитріївська церква, с. Лозуватка Чигиринського пові-
ту Київської губернії

Дмитриевская церковь, с. Лозоватка Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 1; 1797–1830 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1797–1830 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян. 

Ф. 644. Дмитріївська церква, с. Антонівка Чигиринського пові-
ту Київської губернії

Дмитриевская церковь, с. Антоновка Чигиринского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 1; 1828–1842 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1828–1842 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть парафіян. 

Ф. 645. Михайлівська церква, с. Костянтинівка Чигиринського 
повіту Київської губернії

Михайловская церковь, с. Константиновка Чигиринского уез-
да Киевской губернии

Справ: 1; 1816 р. 
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Опис 1
Справ: 1; 1816 р. 

Ревізькі казки про парафіян села. 

Ф. 648. Косарський казенний винний склад № 16, с. Косарі Чиги-
ринського повіту Київської губернії

Косарский казенный винный склад № 16, с. Косари Чигирин-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 49; 1894–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 49; 1894–1913 рр. 

Циркуляри управляючого акцизними зборами по Київській губернії 
та приписи наглядача округу Київського акцизного управління про поря-
док ведення торгівлі у винних лавках та порядок ревізії, порядок прода-
жу вина і спирту нижнім чинам, про призначення і переміщення штатів 
(1897–1899, 1903–1904). Листування з завідуючим Косарським винним 
складом, завідуючими казенних складів, збірачами грошей при винних 
складах, з наглядачем 8-го округу Київського акцизного управління про 
розрахунки вина, розрахунки підрядчиків по розливанню, про збірання 
грошей з винних лавок, про продаж вина у лавках і постачання вина, про 
кредит для винних складів та інш. (1896–1904). Акти про прийом у казен-
ні склади ректифікованого спирту чи очищеного вина (1894–1899); прий-
мання майна і матеріалів (1900, 1902–1903). Прохання, які надійшли заві-
дуючому винним складом про відпуск вина і спирту для продажу (1896). 
Формулярні списки службовців (1896–1913). Відомості видатків по казен-
ному продажу вина по складу (1896); складу про обороти винних лавок  
(1896); про прибутки, видатки і залишки матеріалів на винному складі 
(1896–1899); про довідкові ціни (1897); про продаж казенних винних на-
поїв (1899–1910); про накладання штрафів (1900–1903); про звіти казенних 
лавок (1904). Звіти про видатки кредитних сум (1898). Кошторис на ремонт 
приміщення винного складу і службових приміщень (1897–1898). Списки 
продавців винних лавок (1902–1903); документів при звітах (1903–1904). 

Ф. 650. Єврейська община м. Чигирина Київської губернії
еврейская община г. Чигирина Киевской губернии
Справ: 16; 1857–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 16; 1857–1862 рр. 

Метричні записи про народження євреїв м-ка Златопіль і м-ка Олек-
сандрівка (1860); шлюб м-ка Златопіль (1858, 1860–1862), м-ка Олексан-
дрівка (1860), м. Чигирин (1859); розлучення м. Чигирин (1857), смерть 
м-ка Златопіль (1861), м-ка Олександрівка (1857, 1859, 1862), м. Чигирин 
(1862). 
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Ф. 651. Чигиринське відділення попечительського комітету про 
тюрми, м. Чигирин Київської губернії

Чигиринское отделение попечительского комитета о тюрьмах, 
г. Чигирин Киевской губернии

Справ: 1; 1853 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1853 р. 

Листування з директором відділення про покращення моральної по-
ведінки в’язнів. 

Ф. 652. Чигиринський повітовий справник, м. Чигирин Київської 
губернії

Чигиринский уездный справник, г. Чигирин Киевской губер-
нии

Справ: 3; 1914–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1914–1915 рр. 

Листування з Києво-Подільським управлінням землеробства і дер-
жавного майна та іншими установами і особами про секвестрування маєт-
ку графа Красинського у селах Рейментарівці і Несватківці (1915). Справа 
про зміни у землеволодінні австрійського підданого графа Красинського в  
 с. Рейментарівці (1914–1915). 

Ф. 654. Суботівське сільське управління, с. Суботів Чигирин-
ського повіту Київської губернії

Субботовское сельское управление, с. Субботов Чигиринского 
уезда Киевской губернии

Справ: 3; 1904–1924 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1904–1924 рр. 

Ухвали сільських сходів з питання охорони церквів і їх майна  
(1919). Посімейні списки селян села (1904–1924). 

Ф. 655. Кам’янська міщанська управа, м. Кам’янка Київської гу-
бернії

Каменская мещанская управа, г. Каменка Киевской губернии
Справ: 41; 1883–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 13; 1883–1889, 1900–1916 рр. 

Копія журналу Київського губернського правління (1887). Постанови, 
громадські ухвали, свідоцтва про прийняття і звільнення осіб з сільських то-
вариств (1885–1887). Листування з Чигиринським повітовим поліцейським 
управлінням, міщанськими управами про стягнення недоїмок за лікування 
осіб міщанського товариства (1883–1887), громадські ухвали про розклад-
ку свічного і громадського зборів (1885–1887). Повідомлення Київського 
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губернського правління про торги (1887). Справи про передавання у Чи-
гиринську міську управу ревізької казки, посімейного списку і справ про 
зарахування і виключення міщан за 1880–1887 рр.; про стягнення недоїмок, 
воїнської і натуральних повинностей, коробочних, свічних і податкових збо-
рах, вибори посадових осіб, прийняття у товариство міщан, грошову і ста-
тистичну звітність, про порядок складання посімейних списків (1878–1889). 
Паспорта міщан, видані управою (1900–1916). 

Опис 2
Справ: 28; 1905, 1906, 1908, 1910–1912, 1914, 1915 рр. 

Податні зошити (1905, 1906, 1908, 1911, 1914, 1915). Розкладки гро-
шових зборів на громадські потреби (1908, 1910, 1911, 1915). Розкладні ві-
домості податку з нерухомого майна (1910, 1911). Окладні книги про по-
даток з нерухомого майна (1908–1911). Відомості про державний податок 
з нерухомого майна і виправдні документи до них (1908). Книги на запис 
прибутку і видатку грошових зборів, стягнених по розкладці на громадські 
потреби і виправдні документи до неї (1906, 1908, 1911, 1912, 1914, 1915), 
пересильних сум: свічного і допоміжних коробочних зборів, паспортних та 
поповнення лікарняної недоїмки та інших, крім сум громадського збору і 
виправдні документи до них (1905, 1908, 1911, 1912, 1914, 1915). 

Ф. 658. Шабельницьке сільське управління, с. Шабельники Чи-
гиринського повіту Київської губернії

Шабельницкое сельское управление, с. Шабельники Чигирин-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1874–1877 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1874–1877 рр. 

Посімейні списки селян Медведівської рекрутської ділянки. 

Ф. 659. Сагунівське сільське управління, с. Сагунівка Чигирин-
ського повіту Київської губернії

Сагуновское сельское управление, с. Сагуновка Чигиринского 
уезда Киевской губернии

Справ: 8; 1888–1922 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1888–1894, 1905–1911, 1913, 1915–1922 рр. 

Ухвали сільських сходів про перевірку діяльності збірача пода-
тей, про вибори сільського старости (1913, 1917), про призначення опі-
кунів над сиротами, про ловлю риби (1916), про вибори членів повірочної 
ради (1917). Посімейні списки селян села (1888–1894, 1905–1911), імен-
ний список селян села (1894), подвірні списки селян села за 1910, 1915– 
1922 рр. 
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Ф. 660. Чигиринське духовне правління, м. Чигирин Київської гу-
бернії

Чигиринское духовное правление, г. Чигирин Киевской губер-
нии

Справ: 2358; 1760–1895 рр. 

Опис 1
Справ: 2142; 1760–1895 рр. 

Укази російських імператорів, духовної консисторії, урядового си-
ноду по церковному відомству, керівні вказівки про господарську діяль-
ність церквів і церковнослужителів. Реляція надіслана від генерала-фель-
дмаршала Суворова-Римніксого з Олександрії, про дії російських військ 
проти Оттоманської Порти (1799). Присягання про вірнопідданість росій-
ському імператору (1796). Документи про придушення повстання польсь-
кого народу за свою незалежність під керівництвом Тадеуша Костюшка  
(1794); про приведення парафіян до присяги на вірність царю, повідомлен-
ня про поношення і неприйняття присяги особами, виступаючими проти 
самодержавства (1794). Програма для описування церквів Київської єпархії  
(1801). Описання подорожі православних місіонерів, греко-східних і уніат-
ських сповідників (1792). Листування з Київською духовною дикастерією, 
духовними консисторіями, протопопією, духовними правліннями, церков-
нослужителями та іншими з різних церковних питань. Журнали засідань 
духовного правління за 1787, 1798, 1799, 1801, 1803, 1804, 1806, 1807, 1812–
1816, 1823–1839, 1845–1848, 1855–1859, 1866 рр. Журнали (відомості) про 
вирішені та не вирішені справи духовного правління (1797, 1828, 1831, 
1836, 1842, 1843, 1849, 1864). Матеріали для перевірки вимірювання пош-
тових трактів і польових доріг для уточнення відстані між повітами і пош-
товими станціями (1828). Рапорти благочинних про стан релігійного руху 
у районі їх діяльності (1804–1805); священиків про їх парафії (1842–1850); 
священнослужителів про наявність євреїв у парафіях (1813–1814). Метрич-
ні книги про народження, шлюб та смерть парафіян; церков чигиринського 
повіту і духовного правління. Книги для записів шлюбів і смертей євреїв 
(1848). Статистичні відомості та відомості про народження, шлюб та смерть 
парафіян. Метричні відомості про наявність церков Чигиринського повіту 
(1794–1866). Сповідні розписи церков Чигиринської протопопії (1790–1795, 
1798–1867); церков Чигиринського духовного правління (1797); церков Чи-
гиринського повіту (1834, 1835, 1838, 1839); парафіян Чигиринського пові-
ту; Чигиринської протопопії: священнослужителів і місцевого населення 
(1810–1812, 1839). Статистичні відомості сповідних розписів (1804, 1806). 
Ревізькі казки Чигиринського духовного правління, священно і церковнос-
лужителів церков (1815, 1860, 1865), загального перепису населення (1815). 
Відомості про стан церков і церковнослужителях (1792–1902, 1910), про 
стан роботи, які надсилаються до Київської духовної дикастерії і до Кате-
ринославської духовної консисторії (1797); про облік жителів Чигиринсь-
кого повіту (1796); пожертвувань на будівництво будинку для духовного 
правління (1801–1827); по обліку церков і церковного притчу (1811); про 
священнослужителів (1811–1895); про стан народної освіти по Чигиринсь-
кому повіту (1866); про училища при приходських церквах повіту (1847– 
1861) та інші. Прибутково-видаткові книги (1793, 1821, 1843–1845) та 
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відомості по духовному правлінню (1836, 1838, 1839) і церков повіту 
(1801–1807, 1843–1849). Річні звіти і відомості про прибутки і видат-
ки церковних грошей за 1828, 1838, 1839, 1842–1850, 1859 рр. Відомості 
прибутків і видатків церковних сум Київської єпархії (1804, 1828, 1898), 
свічних прибутків за 1824–1828, 1837, 1848, 1849, 1851–1854, 1861 рр.; 
коробочного збору (1841–1842). Книги запису гербових зборів (1836– 
1837); сум місцевих і гербових зборів (1842); пошлин (1842); перехідних сум 
(1842, 1846, 1847); грошових витрат (1842). Послужні списки протопопів 
церков Чигиринського повіту (1799–1816); священнослужителів (1816–
1820); столоначальників і канцелярських службовців правління (1838). 
Списки канцелярських службовців, священнослужителів і їх дітей духовно-
го правління (1802); священно і церковнослужителів Чигиринської прото-
попії (1823). Іменні списки священнослужителів Чигиринської протопопії 
з зазначенням сану і стану за 1799, 1805, 1806 рр. Описи майна сільських 
церков духовного правління (1802, 1825–1865); справ духовного правління. 
Реєстри (книги) вхідних і вихідних паперів духовного правління. 

Опис 2
Справ: 216; 1772–1867 рр. 

Укази Київської духовної консисторії. Матеріали про призначення 
і переміщення церковнослужителів, про призначення церковного каяття 
селянам, про стягнення боргів і штрафів, про наведення довідок про на-
родження і смерть. Судові справи. ”Пропозиція” з Переяславської ду-
ховної консисторії про народження княжни Катерини Павлівни (1789). 
Рапорти духовного правління, благочинних, священиків. Відомості про 
службовців духовного правління (1807); про число церков і церковнос-
лужителів повіту (1844); про учнів у приходських училищах (1848). Мет-
ричні книги про народження, шлюб та смерть (1821–1823). Клірові відо-
мості про церковні притчі сіл Журавка і Лебедин (1801–1850). Ревізькі 
казки сіл повіту (1815–1858). Журнал реєстрації вхідних і вихідних доку-
ментів правління з коротким змістом (1789). Прибутково-видаткова книга  
(1860). Книга для запису перехідних сум духовного правління (1854– 
1855). 

Ф. 661. Звенигородський повітовий суд, м. Звенигородка Київ-
ської губернії 

Звенигородский уездный суд, г. Звенигородка Киевской губер-
нии

Справ: 1975; 1785–1872 рр. 

 Опис 1
Справ: 1841; 1800–1872 рр. 

Маніфест Миколи І про закінчення роботи Верховного Карного суду 
про розгляд справ учасників грудневого повстання 1825 р. (1826). Укази  
і циркуляри Київського губернського правління, Київської казенної пала-
ти, головного суду. Розпорядження суду з особового складу службовців 
суду (1860). Журнали засідань суду. Рішення суду по кримінальних, слід-
чих та цивільних справах. Кримінальні, слідчі, цивільні та конкурсні спра-
ви. Листування з Київським губернським правлінням, Звенигородським 
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міським магістратом, Нижнім земським судом, міською поліцією про ви-
конання рішень суду. Опис слідчих справ суду (1820). Відомість чолобит-
них справ (1824). Статут про проведення 9-го перепису населення (1850). 
Алфавітний список учасників польського повстання (1863–1864). Відо-
мості про кількість викупленої селянами землі у поміщиків (1868–1870); 
про маєтки, що знаходяться в орендному користуванні (1869). Книги 
запису одруження (1839), обряду хрещення (1839) та померлих (1838,  
1839) по Звенигородському і Лисянському костьолах. Головна книга 
(1870р.). Генеральний звіт (1858, 1859). Відомості про прибутки і видатки 
(1860); недоїмок, що рахуються за судом (1868). Книги прибутків (1858); 
видатків (1858, 1862); кошторисних витрат суду (1868); прибутків на утри-
мання чиновників суду і землеміра (1857); на утримання службовців суду 
(1860, 1863–1865); прибутків і видатків гербового паперу і готівки (1860, 
1865); запису грошових стягнень з різних осіб за використання у справах 
замість гербового простого паперу (1860). 

Опис 2
Справ: 134; 1800–1872 рр. 

Рішення суду. Судові та цивільні справи. Формулярні списки служ-
бовців суду. Листування з повітовим земським судом і іншими відомства-
ми про виконання рішень суду (1807–1808). Відомість про чиншову шляхту 
Звенигородського повіту (1804). 

Ф. 663. Звенигородський нотаріус К. П. Лапа, м. Звенигородка 
Київської губернії

Звенигородский нотариус К. п. Лапа, г. Звенигородка Киев-
ской губернии

Справ: 4; 1919–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1919–1920 рр. 

Актова книга нотаріуса для актів на нерухомі маєтки (1919). Реєстри 
нотаріуса (1919–1920). Алфавітний покажчик контори нотаріуса (1920). 

Ф. 666. Кам’янський нотаріус М. Ф. Вівденко, м. Кам’янка 
Київської губернії 

Каменский нотариус М. Ф. вивденко, г. Каменка Киевской гу-
бернии

Справ: 40; 1884–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 40; 1884–1895, 1900, 1913 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1885–1895) 
та для актів, які не відносяться до нерухомого майна (1884, 1886–1895). 
Алфавітні покажчики контори нотаріуса (1884, 1887–1895). Копія ухва-
ли Мойсеєвського сільського сходу Верховенської волості Сквирсько-
го повіту про виділення відрубної ділянки землі селянину Лавриненку  
(1913). Копія акту, переведеного з польської на російську мову про віднов-
лення Магдебурзького права на м. Сквиру (1900). 
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Ф. 667. Кам’янський нотаріус А. Н. Доленго-Семеновський,  
м. Кам’янка Київської губернії

Каменский нотариус А. н. Доленго-Семеновский, г. Каменка 
Киевской губернии 

Справ: 26; 1901–1907 рр. 

Опис 1
Справ: 26; 1901–1907 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1901–1907) та 
для актів, які не відносяться до нерухомого майна (1901–1907). Алфавітні 
покажчики контори нотаріуса (1901–1907). 

Ф. 668. Канівський нотаріус В. І. Краковецький, м. Канів Київ-
ської губернії

Каневский нотариус в. и. Краковецкий, г. Канев Киевской гу-
бернии

Справ: 3; 1888 р. 

Опис 1
Справ: 3; 1888 р. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно та для актів, які 
не відносяться до нерухомого майна (1888). Алфавітний покажчик контори 
нотаріуса (1888)

Ф. 669. Канівський нотаріус І. Д. Йошковський, м. Канів Київ-
ської губернії

Каневский нотариус и. Д. йошковский, г. Канев Киевской гу-
бернии

Справ: 14; 1882–1887 рр. 

Опис 1
Справ: 14; 1882–1887 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1882, 1883, 
1885–1887) та для актів, які не відносяться до нерухомого майна (1882, 
1886–1887). Реєстр нотаріуса (1884). Алфавітні покажчики контори но-
таріуса (1883–1887). 

Ф. 670. Канівський нотаріус В. Н. Брусенцов, м. Канів Київської 
губернії

Каневский нотариус в. н. Брусенцов, г. Канев Киевской губер-
нии

Справ: 5; 1888–1889 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1888–1889 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1888–1889) та 
для актів, які не відносяться до нерухомого майна (1888–1889). 
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Ф. 671. Канівський нотаріус Ф. А. Цвєтковський, м. Канів 
Київської губернії

Каневский нотариус Ф. А. Цветковский, г. Канев Киевской гу-
бернии

Справ: 63; 1892–1911 рр. 

Опис 1
Справ: 63; 1892–1911 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1892–1911) та 
для актів, які не відносяться до нерухомого майна (1892–1911). Алфавітні 
покажчики контори нотаріуса (1892–1911). 

Ф. 672. Канівський нотаріус К. В. Роговський, м. Канів Київської 
губернії

Каневский нотариус К. в. роговский, г. Канев Киевской губер-
нии 

Справ: 6; 1891–1892 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1891–1892 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно та для актів, які 
не відносяться до нерухомого майна (1891–1892). Алфавітні покажчики 
контори нотаріуса (1891–1892). 

Ф. 673. Канівський нотаріус А. І. Мілешкевич, м. Канів Київської 
губернії

Каневский нотариус А. и. Милешкевич, г. Канев Киевской гу-
бернии

Справ: 21; 1880–1882 рр. 

Опис 1
Справ: 21; 1880–1882 рр. 

Актова книга нотаріуса для актів на нерухоме майно та для актів, 
які не відносяться до нерухомого майна (1880). Реєстр нотаріуса (1881– 
1882). Алфавітні покажчики контори нотаріуса (1880–1882). Справи про 
здійснення купчих на продаж будинків, землі (1880–1882). 

Ф. 674. Корсунський нотаріус К. Ф. Григор’єв, м. Корсунь Київ-
ської губернії 

Корсунский нотариус К. Ф. Григорьев, г. Корсунь Киевской гу-
бернии

Справ: 6; 1893–1895 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1893–1895 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно та для актів, які 
не відносяться до нерухомого майна (1894–1895). Реєстри нотаріуса (1893–
1895). 
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Ф. 675. Корсунський нотаріус А. Н. Доленго-Семеновський,  
м. Корсунь Київської губернії

Корсунский нотариус А. н. Доленго-Семеновский, г. Корсунь 
Киевской губернии

Справ: 19; 1896–1901 рр. 

Опис 1
Справ: 19; 1896–1901 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно та для актів, які 
не відносяться до нерухомого (1896–1901). Алфавітні покажчики контори 
нотаріуса (1896–1901). 

Ф. 676. Корсунський нотаріус Н. Н. Ольховський, м. Корсунь 
Київської губернії

Корсунский нотариус н. н. ольховский, г. Корсунь Киевской 
губернии

Справ: 33; 1902–1910 рр. 

Опис 1
Справ: 33; 1902–1910 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1902–1910) та 
для актів, які не відносяться до нерухомого майна (1903–1910). Реєстр но-
таріуса (1904). Справи про здійснення купчих на продаж садибної землі з 
будівлями (1908). 

Ф. 677. Смілянський нотаріус В. П. Павлушенко, м. Сміла 
Київської губернії

Смелянский нотариус в. п. павлушенко, г. Смела Киевской 
губернии

Справ: 97; 1880–1911 рр. 

Опис 1
Справ: 97; 1880–1911 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1880–1883, 
1884, 1886–1910) та для актів, які не відносяться до нерухомого майна 
(1880, 1886–1910). Реєстри нотаріуса (1880–1882, 1885). Алфавітні покаж-
чики контори нотаріуса (1880, 1883, 1885, 1887–1910). Книга для запису 
актів про протест векселів нотаріуса (1903). Книга для запису зборів, які 
надходять до нотаріуса (1911). 

Ф. 678. Чигиринський нотаріус К. К. Ільчевич, м. Чигирин 
Київської губернії

Чигиринский нотариус К. К. ильчевич, г. Чигирин Киевской 
губернии

Справ: 48; 1881–1897 рр. 

Опис 1
Справ: 48; 1881–1897 рр. 
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Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1881, 1886– 
1897) та для актів, які не відносяться до нерухомого майна (1881, 1886–
1897). Реєстри нотаріуса (1882–1885). Алфавітні покажчики контори но-
таріуса (1882–1897). 

Ф. 679. Чигиринський нотаріус В. А. Вдзеконський, м. Чигирин 
Київської губернії

Чигиринский нотариус в. А. вдзеконский, г. Чигирин Киевс-
кой губернии

Справ: 11; 1897–1901 рр. 

Опис 1
Справ: 11; 1897–1901 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1897–1901) та 
для актів, які не відносяться до нерухомого майна (1898–1901). Алфавітні 
покажчики контори нотаріуса (1897, 1899–1900). 

Ф. 680. Черкаський нотаріус І. А. Вікторов, м. Черкаси Київ-
ської губернії

Черкасский нотариус и. А. викторов, г. Черкассы Киевской 
губернии

Справ: 36; 1880–1890 рр. 

Опис 1
Справ: 36; 1880–1890 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1880, 1882– 
1890) та для актів, які не відносяться до нерухомого майна (1881–1882, 
1886–1890). Реєстр нотаріуса (1881). Алфавітні покажчики контори но-
таріуса (1880–1890). 

Ф. 681. Черкаський нотаріус П. М. Дашкевич, м. Черкаси Київ-
ської губернії

Черкасский нотариус п. М. Дашкевич, г. Черкассы Киевской 
губернии

Справ: 6; 1891–1892 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1891–1892 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно та для актів, які 
не відносяться до нерухомого майна (1891–1892). Алфавітні покажчики 
контори нотаріуса (1891–1892). 

Ф. 682. Черкаський нотаріус В. М. Попов, м. Черкаси Київської 
губернії

Черкасский нотариус в. М. попов, г. Черкассы Киевской гу-
бернии

Справ: 3; 1890–1891 рр. 
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Опис 1
Справ: 3; 1890–1891 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1890–1891). 
Реєстр нотаріуса (1891). 

Ф. 683. Черкаський нотаріус П. С. Гуляніцький, м. Черкаси 
Київської губернії

Черкасский нотариус п. С. Гуляницкий, г. Черкассы Киевской 
губернии

Справ: 73; 1892–1908 рр. 

Опис 1
Справ: 73; 1892–1908 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1892–1908) та 
для актів, які не відносяться до нерухомого майна (1892–1908). Алфавітні 
покажчики контори нотаріуса (1892–1897, 1899–1908). Книга нотаріуса для 
запису актів, протестів (1903). 

Ф. 684. Черкаський нотаріус Н. П. Братков, м. Черкаси Київ-
ської губернії

Черкасский нотариус н. п. Братков, г. Черкассы Киевской гу-
бернии

Справ: 35; 1901–1909 рр. 

Опис 1
Справ: 35; 1901–1909 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1901–1909) та 
для актів, які не відносяться до нерухомого майна (1901–1909). Алфавітні 
покажчики контори нотаріуса (1901–1907, 1909). 

Ф. 685. Кам’янський нотаріус М. М. Редчіц, м. Кам’янка Київ-
ської губернії

Каменский нотариус М. М. редчиц, г. Каменка Киевской гу-
бернии

Справ: 20; 1907–1910 рр. 

Опис 1
Справ: 20; 1907–1910 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1908–1910) та 
для актів, які не відносяться до нерухомого майна (1907–1910). Алфавітні 
покажчики контори нотаріуса (1907–1910). 

Ф. 687. Звенигородська повітова у справах про вибори у 3-ю Де-
ржавну думу комісія, м. Звенигородка Київської губернії

Звенигородская уездная по делам о выборах в 3-ю Государ-
ственную Думу комиссия, г. Звенигородка Киевской гу-
бернии

Справ: 22; 1906–1910 рр. 
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Опис 1
Справ: 10; 1906–1907 рр. 

Журнал засідань повітової комісії (1907). Мотивовані визначення 
до журналів засідань повітової комісії (1907). Ухвали волосних сходів про 
обрання уповноважених від волосного сходу у повітовий виборчий з’їзд  
(1907). Справи про організацію загального ходу виборів по Звенигородсь-
кому повіту; про обрання у Київські губернські виборчі збори виборців від 
з’їздів уповноважених від волостей, повітових землевласників, міських виб-
орців І і ІІ з’їздів (1907). Списки виборців, складені міською управою і пові-
товою управою у справах земського господарства; робітників тих підпри-
ємств фабрично-заводської промисловості, у яких повинні бути проведені 
вибори уповноважених від робітників; священнослужителів і дрібних влас-
ників Звенигородського повіту, які мають право участі у Звенигородсько-
му попередньому з’їзду; уповноважених на з’їзд повітових землевласників 
(1907). Заяви, скарги, повідомлення посадових осіб і урядових, громадських 
установ з приводу доповнення і виправлення списків виборців (1907). 

Опис 2
Справ: 12; 1906–1907, 1910 рр. 

Журнал засідання повітової комісії (1906–1907). Мотивовані визна-
чення по журналах засідань повітової комісії (1906–1907). Ухвали волосних 
сходів про обрання уповноважених від волостей (1907). Виборні виробниц-
тва про обрання у Київські губернські виборчі збори виборців від з’їздів: 
уповноважених від волостей, повітових землевласників і міських виборців  
І і ІІ з’їздів (1907). Справи про організацію загального ходу виборів по Зве-
нигородському повіту, з циркулярами Київського губернатора, урядовими 
розпорядженнями і повідомленнями, які відносяться до виборів; про об-
рання із свого оточення на попередньому з’їзді священнослужителів і різ-
них власників різного дрібного майна, уповноважених для участі у з’їзді 
повітових землевласників (1906–1907). Списки виборців, складені міською 
управою і повітовою управою у справах земського господарства; власників 
нерухомого майна, промисловців, торгівців і інших осіб, які мають право 
участі у виборах в Державну Думу по м. Звенигородка і повіту; землевлас-
ників і настоятелів церков, з зазначенням кількості землі у Звенигородсько-
му повіті, які мають право участі у зборах виборців у губернські збори та 
які користуються правом голосу у виборах земських гласних на три роки 
(1906–1907, 1910). Заяви і скарги виборців, а також повідомлення посадо-
вих осіб, урядових і громадських установ з приводу доповнення і виправ-
лення списків виборців (1906–1907). 

Ф. 688. Чигиринська повітова у справах про вибори у Державну 
Думу комісія, м. Чигирин Київської губернії

Чигиринская уездная по делам о выборах в Государственную 
Думу комиссия, г. Чигирин Киевской губернии

Справ: 3; 1909–1910 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1909–1910 рр. 
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Журнал засідання повітової комісії (1910). Списки землевласників, 
які мають право бути обраними у члени державної ради по Чигиринському 
повіту і осіб, які мають право брати участь у обранні членів ради (1909–
1910). 

Ф. 689. Черкаська повітова у справах про вибори у Державну 
Думу комісія, м. Черкаси Київської губернії

Черкасская уездная по делам о выборах в Государственную 
Думу комиссия, г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 3; 1906–1910 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1906–1910 рр. 

Справи про складання списків землевласників Черкаського повіту, які 
мають право участі у виборах членів державної ради та які мають право 
бути обраними у члени ради. 

Ф. 690. Звенигородська повітова у справах про вибори у Держав-
ну Думу комісія, м. Звенигородка Київської губернії

Звенигородская уездная по делам о выборах в Государствен-
ную Думу комиссия, г. Звенигородка Киевской губернии 

Справ: 3; 1909–1910 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1909–1910 рр. 

Справа про складання списків осіб, які мають право участі у виборах 
членів державної ради і бути обраними у члени ради. 

Ф. 691. Товариш прокурора Київського окружного суду по Чиги-
ринській дільниці, м. Чигирин Київської губернії

Товарищ прокурора Киевского окружного суда по Чигирин-
скому участку, г. Чигирин Киевской губернии

Справ: 19; 1877–1910 рр. 

Опис 1
Справ: 19; 1877, 1878, 1880–1881, 1886, 1890–1892, 1894, 1896–1901, 1903–
1907, 1910 рр. 

Приписи прокурора Київського окружного суду про порушення слідс-
тва у справах про висловлювання проти царя, про надання відомостей про 
хід слідства у справі про збройний напад селян лебединської економії на 
ескадрон драгун (1896–1906). Листування з Київським губернським про-
курором, повітовим справником, судовими, поліцейськими і адміністра-
тивними установами про порушення слідства про антиурядову діяльність 
і висловлювання проти царя (1877–1880); у справах про розповсюдження 
штундизму, про торгівлю чаєм з підробленими бандеролями (1892); про 
хід слідства за звинуваченням селян в участі в страйку проти експлуата-
ції поміщиків (1905). Повідомлення поліцейських приставів, станових 
приставів, повітового справника про виробництво дізнання за звинувачен-
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ням селян Чигиринського повіту у висловлюваннях проти царя і в розпов-
сюдженні чуток про розділ між селянами поміщицької землі (1880–1881); 
про виявлення у селах повіту прокламацій антиурядового змісту (1899– 
1907); про арешт осіб, звинувачених у виступах проти поміщиків, у агітації 
проти самодержавства (1906–1907). Описання судових дільниць з зазначен-
ням площі повіту, кількості населення і характеристиками чиновників судо-
вих і поліцейських установ (1898). Відомості руху справ на слідчих дільни-
цях повіту (1886–1891) та про кількість ув’язнених по повіту (1890) і при 
волосних правліннях повіту (1897). Реєстри справ (1894, 1896, 1900, 1910). 

Ф. 692. Товариш прокурора Київського окружного суду по Чер-
каській дільниці, м. Черкаси Київської губернії 

Товарищ прокурора Киевского окружного суда по Черкасско-
му участку, г. Черкассы Киевской губернии 

Справ: 24; 1891–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 24; 1891–1894, 1897–1898, 1900–1913 рр. 

Циркуляр Міністерства юстиції про порядок застосування зброї при 
придушенні демонстрації (1907). Листування з прокурором Київського 
окружного суду, судовим слідчим, начальником Черкаської тюрми про хід 
слідства за звинуваченням селян сіл повіту у захопленні сіна, соломи і пору-
банні лісу у поміщицьких маєтках (1893); про надання відомостей про хід 
слідства у справах про висловлювання проти царя (1900); про хід слідства 
за звинуваченням групи селян с. Драбівка у збройному опорі лісовій варті 
(1906). Повідомлення станових приставів і повітового справника про аре-
шт міщан за зберігання брошури Київської спілки боротьби за визволення 
робітничого класу (1897–1898); про виявлення у містах Черкаси і Сміла, Го-
родище, Мошни та селах повіту прокламацій антиурядового змісту (1901–
1905, 1907–1908); про страйк залізничних робітників на станції Бобринська, 
робітників-кравців у м. Сміла (1903); про політичну демонстрацію молоді і 
страйк прикажчиків і шевців у м. Сміла (1905). Рапорти станових приставів 
про направлення дізнання про нещасні випадки з залізничними робітни-
ками (1912–1913). Відомості про діяльність товариша прокурора (1908); 
про кількість справ, які надійшли від судових слідчих товаришу прокурора 
(1907–1910); про кількість слідчих справ у судових слідчих і мирових суддів 
(1898–1900); про особовий склад чиновників судових установ повіту (1901); 
руху справ на судових ділянках повіту (1911); про кількість ув’язнених по 
повіту (1903). Реєстри справ (1891–1892, 1894, 1897, 1910). 

Ф. 693. Товариш прокурора Київського окружного суду по Канів-
ській дільниці, м. Канів Київської губернії

Товарищ прокурора Киевского окружного суда по Каневскому 
участку, г. Канев Киевской губернии 

Справ: 27; 1880–1912 рр. 
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Опис 1
Справ: 27; 1880, 1890–1891, 1894, 1896, 1898–1900, 1902–1904, 1906– 
1912 рр. 

Циркуляр Київського губернатора про порядок сковування ув’язнених 
у кандали (1891). Постанови повітового справника про арешт учасників де-
монстрації у м. Канів у 1904 р.; про арешт осіб, запідозрюваних у належності 
до антиурядової організації і в розповсюдженні прокламацій (1906–1909). 
Припис прокурора Київського окружного суду про виключення розколь-
ників із складу присяжних засідателів (1890). Листування з прокурором 
Київського окружного суду, повітовим справником, становим приставом 
про порушення кримінальної справи проти осіб, звинувачених у виголо-
шенні картання на адресу царя (1879–1887); про порушення слідств проти 
осіб, звинувачених у штундизмі і в виголошенні картання на адресу царя 
(1894, 1899–1900). Повідомлення та рапорти станового пристава, мирового 
судді Канівського повіту, начальника Фастівського відділення Київського 
жандармського поліцейського управління залізничних доріг про порушення 
слідства за звинуваченням селян у розповсюдженні антиурядових і атеїс-
тичних ідей (1896); про виголошення різними особами картання на адресу 
царя (1896, 1898, 1902); про виявлення у містечку Корсунь есерівської бро-
шури „Вторая воля” (1903) і прокламацій антиурядового змісту (1903–1904, 
1907); про направлення дізнань про нещасні випадки з робітниками на 
цукрових заводах (1906) та з залізничними робітниками (1912). Відомості 
про діяльність товариша прокурора і судового слідчого за 1908–1909 рр. 
Статистичні відомості та відомості про кількість ув’язнених у Корсунській 
і Канівській тюрмах (1909–1910, 1912) та по повіту (1902). Реєстри справ 
(1896, 1900, 1911). 

Ф. 694. Звенигородський повітовий землемір, м-ко Звенигородка 
Звенигородського повіту Київської губернії 

Звенигородский уездный землемер, м-ко Звенигородка Звени-
городского уезда Киевской губернии

Справ: 76; 1808–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 76; 1808, 1821–1845, 1850, 1853, 1854, 1863–1865, 1868, 1870, 1872, 
1873, 1880, 1887, 1892, 1893, 1907, 1909–1912, 1914 рр. 

Повідомлення губернського землеміра і заступаючого його місце 
Чигиринського повітового землеміра про укази царя, урядового сенату по 
межовому департаменту, приписи Міністерства внутрішніх справ (1822, 
1825–1826, 1830–1831). Приписи губернського землеміра, листи звени-
городських повітових і міських установ про складання планів і описань 
поштових шляхів, генеральної карти, встановлення кордонів земельних ді-
лянок, відведення ділянок для будівель та інше (1841, 1843–1845). Листи 
Київського губернського землеміра, чигиринських повітових установ про 
роботу повітового землеміра (1821). Листування з губернським землеміром, 
звенигородськими повітовими і міськими установами про розпланування  
м. Звенигородка; про обмежування церковних і міських земель; про відве-
дення землі в м. Звенигородка для будівництва лікарні; про складання кош-
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торису на ремонт будівлі Звенигородського приходського училища; про на-
дання відомостей про розміри земельних ділянок, угідь; про утримання в 
справності поштових доріг; про перевіряння плану церковних земель Тара-
щанського повіту, підготовку описання Росії; про складання плану вигінних 
земель та інш. (1808, 1828–1830, 1833–1840, 1842). Плани садиб жителів 
м. Звенигородка (1850). Рапорти землемірів гражданському губернато-
ру і штабам військових поселень про розмежування земель (1825–1826).  
Відомість про кількість орних і сінокісних земель, які належать церк-
вам (1830). Перелік хуторів з зазначенням власників і кількості їх земель  
(1833). Таблиці обчислювання площ угідь сіл Єрки, Юрківка і Скаливатка 
(1873). Межові книги і геодезичні описання ділянок землі (1853, 1863–1865, 
1868–1870, 1872, 1880, 1887, 1892–1893, 1907–1912, 1914). 

Ф. 695. Канівський повітовий землемір, м. Канів Київської губернії
Каневский уездный землемер, г. Канев Киевской губернии 
Справ: 255; 1825–1875 рр. 

Опис 1
Справ: 255; 1825, 1830, 1842–1875 рр. 

Справи про обмежування церковних земель; про складання планів 
левад, землі, планів м. Канів, поштових доріг, церковних земель; про пере-
вірку меж сіл; про відведення землі для будівництва, складання карт повітів 
Київської губернії з зазначенням поштових, військових, чумацьких шляхів 
і розділ на три стани; про надання звітних відомостей; про вибір місця для 
повітового дворянського училища; про складання описання поштових і вій-
ськових шляхів повіту та інші. Розпорядження губернського правління та 
губернської будівельної і шляхової комісій про благоустрій повітових міст 
(1852–1853). Статистичний опис Канівського повіту (1846). Геодезичні опи-
сання церковних земель (1863). Листування з губернським землеміром, гу-
бернським прокурором, губернськими будівельною і шляховою комісіями, 
Канівським повітовим судом, міською думою та інш. про виплату жалуван-
ня, про кількість поміщицької землі, про складання шляхових карт повітів 
Київської губернії, про порядок складання проектів і планів будівель, про 
порядок проведення перевірки уставних грамот, про розділення орних і сі-
нокісних земель на менші ділянки та з інших питань (1845, 1847, 1850–1869). 
Річні, місячні звіти та рапорти про роботу (1846–1855). Акти відмежування 
церковних земель у повіті (1859–1860). Відомості і рапорти губернському 
землеміру про виконані польові і креслярські роботи (1851, 1856, 1857); про 
кількість землі у м. Канів поза межами міста (1855–1856). Списки власників 
міських левад в м. Канів з зазначенням кількості землі (1865). Книга облі-
ку відмежованих земель у селах повіту (1850–1859). Журнали реєстрації та 
реєстри вихідних документів. 

Ф. 696. Уманський повітовий землемір, м. Умань Київської гу-
бернії

Уманский уездный землемер, г. Умань Киевской губернии
Справ: 31; 1831–1861 рр. 

Опис 1
Справ: 31; 1831–1861 рр. 
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Укази губернського правління про відмежування маєтків; про допу-
щення відступу від затверджених на будівництво міст планів; про призна-
чення пенсії офіцерам державного ополчення, про терміни надання чинів 
та з інших питань (1842–1844, 1857). Приписи губернського землеміра про 
позначення індексів на поштових шляхах, про надання відомостей про ріки 
Уманського повіту, на яких побудовані винокурні заводи, про розмежування 
церковних земель; про надання землемірами річних звітів та з інших питань 
(1839–1840, 1857). Листування про складання карти Уманського повіту, 
зняття плану місцевості у м. Умань, призначеної для будівництва лазаретів, 
про відмежування земель, про виправлення чумацьких шляхів, про скла-
дання карт губернських і повітових міст, про описання селянських будівель 
і їх розміщення, про межові роботи та з інших питань (1833–1856). Справи 
про вимірювання землі князів Любомирського, Сопеги і графа Потоцького 
у зв’язку з накладанням секвестру на їх маєтки за участь у польському пов-
станні (1831–1843); про відмежування церковних земель, про зняття планів. 
Відомості про число військових поселян в Уманському повіті, про поштові 
шляхи, греблі, гаті (1846). Опис станів і річок Уманського повіту (1839–
1843). Записка про межові роботи в Чигиринському повіті (1839–1840). 

Ф. 697. Чигиринський повітовий землемір, м. Чигирин Київської 
губернії

Чигиринский уездный землемер, г. Чигирин Киевской губер-
нии

Справ: 238; 1812–1894 рр. 

Опис 1
Справ: 238; 1812–1894 рр. 

Укази та копії указів Київського губернського правління, копія цир-
куляру Міністерства поліції про зняття планів церковних земель, про вла-
штування військових доріг від м. Київ до м. Житомир, про складання планів 
губернських і повітових міст, про розмежування Київської губернії, про від-
новлення меж хуторів та з інших питань. Приписи Київського губернського 
землеміра про перевіряння міських чиншових статей, про складання ста-
тистичної таблиці з зображенням на ній губернських карт і планів повітів 
і міст, про розділення повіту на три стани, про відмежування земель, про 
надання відомостей про з’єднання м. Чигирин з містами Кременчук, Ново-
миргород ґрунтовими дорогами, вибір пристані на р. Дніпро і улаштування 
поштової дороги від м. Чигирин в м. Черкаси та з інших питань. Розпоряд-
ження та відношення Чигиринської міської думи про оприділення меж, про 
відведення місця для будівництва будинків та з інших питань. Листування 
про надання плану Чигиринського староства, про відмежування маєтків, 
про знімання планів, про складання проектів будинків для будівництва у 
м. Чигирин, про направлення рядових з інвалідної команди на межові ро-
боти, про огляд військових доріг по Чигиринському і Звенигородському 
повітах та з інших питань. Справа про складання розкладів ділянок пош-
тових доріг у відповідності з кількістю населення по 9-му народному пе-
репису по м. Чигирин і повіту (1851–1855). Статистичний опис м. Чигирин 
і його повіту (1814). Плани м. Чигирин і сіл (1870). Річний звіт повітового 
землеміра (1848–1852, 1865–1867). Відомості про кількість землі церков 
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(1813); про кількість по станах населення чоловічого полу за останньою 
ревізією по м. Чигирин і повіту (1848); про відстані між селищами повіту  
(1870). Опис міського майна і список мостів і переправ м. Чигирин  
(1848). Іменний реєстр дач в Черкаському і Чигиринському повітах, які зна-
ходяться у віданні Київської палати державного майна (1860). Геодезичні 
описання селянських та церковних земель (1871–1879, 1886, 1890–1891, 
1894). Межові книги земель, дач, сільських товариств (1880–1881, 1886). 
Журнали реєстрації та реєстри вхідних і вихідних документів. 

Ф. 698. Черкаська повітова у справах про вибори в 2-у Державну 
Думу комісія, м. Черкаси Київської губернії 

Черкасская уездная по делам о выборах в 2-ю Государствен-
ную Думу комиссия, г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 2; 1906 р. 

Опис 1
Справ: 2; 1906 р. 

Список осіб, які мають право участі у виборах в другу Державну Думу 
по м. Черкаси і Черкаському повіту. 

Ф. 699. Уманська повітова у справах про вибори в 3-ю Державну 
Думу комісія, м. Умань Київської губернії

Уманская уездная по делам о выборах в 3-ю Государственную 
Думу комиссия, г. Умань Киевской губернии

Справ: 6; 1907 р. 

 Опис 1
Справ: 6; 1907 р. 

Списки виборців християн і євреїв по 1-му і 2-му Уманському місько-
му виборчому з’їзду. 

Ф. 700. Черкаська повітова у справах про вибори в 4-у Державну 
Думу комісія, м. Черкаси Київської губернії

Черкасская уездная по делам о выборах в 4-ю Государствен-
ную Думу комиссия, г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 46; 1912 р. 

Опис 1
Справ: 46; 1912 р. 

Справи про вибори у повітові виборчі з’їзди уповноважених від во-
лостей, складання списків виборців, клопотання, заяви різних осіб про 
внесення їх в виборчі списки, виключення із списків осіб, які втратили 
земельний, майновий і віковий ценз, про надання виборчого цензу, пере-
дання виборчих прав близьким родичам. Списки мирових суддів – членів 
повітової Черкаської комісії; осіб, які мають право брати участь у виборах 
по Черкаському повіту та виключених з числа виборців; особового складу 
Київської губернської та повітової комісій. 
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Ф. 701. Уманське повітове поліцейське управління, м. Умань 
Київської губернії

Уманское уездное полицейское управление, г. Умань Киевской 
губернии

Справ: 6; 1864–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1864, 1874–1877, 1896, 1913 рр. 

Рапорти чиновників (1864). Справа про будівництво купцем 
трактиру на державній землі (1913). Метрична книга про народження  
(1877). Книга реєстрації шлюбів (1896). Книги запису заяв про смерть (1874–
1877, 1896). Списки чиновників управління з анкетними даними (1864). 

Ф. 702. Черкаське повітове рекрутське присутствіє, м. Черкаси 
Київської губернії 

Черкасское уездное рекрутское присутствие, г. Черкассы Ки-
евской губернии

Справ: 10; 1798–1871 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1798, 1803, 1831, 1852, 1854, 1871 рр. 

Журнали засідань (1854). Справи про надання поміщиками і єв-
рейськими общинами списків осіб, відданих у рекрути (1798, 1803– 
1831). Списки рекрутів, членів їх сімей та селян, відданих поміщиками у 
рекрути (1852, 1871). Квитанції на прийнятих рекрутів по 95 і 96 набору  
(1831). 

Ф. 703. Звенигородське повітове рекрутське присутствіє, м. Зве-
нигородка Київської губернії 

Звенигородское уездное рекрутское присутствие, г. Звениго-
родка Киевской губернии

Справ: 14; 1849–1873 рр. 

Опис 1
Справ: 14; 1849, 1863, 1867–1869, 1873 рр. 

Листування з рекрутським столом Київського губернського управлін-
ня про набір рекрут і порядок викупу від рекрутства (1868–1869). Повідом-
лення Ладижинської одновірної дільниці Уманського повіту про надання 
списку однодворців, відданих у рекрути (1849). Справи про надання одно-
двірними, міщанськими, волосними та єврейськими товариствами списків 
осіб, відданих у рекрути (1867–1868). Формулярні і алфавітні списки рек-
рутів (1863, 1867, 1873). 
Справ: 14; 1849, 1863, 1867–1869, 1873 рр. 

Ф. 705. Уманське повітове казначейство, м. Умань Київської гу-
бернії

Уманское уездное казначейство, г. Умань Киевской губернии
Справ: 3; 1833–1850 рр. 
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Опис 1
Справ: 3; 1833, 1850 рр. 

Рішення ревізької комісії (1850). Відомість прибутку грошей по пові-
ту (1833). 

Ф. 708. Уманські повітові у справах про вибори в 2-у і 4-у Де-
ржавні Думи комісії, м. Умань Київської губернії

Уманские уездные по делам о выборах в 2-ю и 4-ю Государ-
ственные Думы комиссии, г. Умань Киевской губернии 

Справ: 3; 1906–1912 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1906, 1912 рр. 

Список виборців по Уманському міському виборчому з’їзду (1906). 
Списки землевласників і настоятелів церков, які мають право участі у вибо-
рах в Державну Думу (1912). 

Ф. 709. Черкаська повітова у справах про вибори в 3-ю Держав-
ну Думу комісія, м. Черкаси Київської губернії

Черкасская уездная по делам о выборах в 3-ю Государствен-
ную Думу комиссия, г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 3; 1907р. 

Опис 1
Справ: 3; 1907р. 

Список осіб, які мають право участі у виборах в Державну Думу по 
другому з’їзду міських виборців Черкаського повіту. Додатковий список ви-
борців з зазначенням цензу по другому Черкаському міському виборчому 
з’їзду. 

Ф. 710. Черкасько-Чигиринський з’їзд мирових посередників,  
м. Черкаси Київської губернії 

Черкасско-Чигиринский съезд мировых посредников, г. Чер-
кассы Киевской губернии

Справ: 32; 1871–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 32; 1871–1878, 1905, 1909–1918 рр. 

Циркуляр Міністерства фінансів про порядок стягнення недоїмки 
продовольчого податку (1909). Циркуляри і протокол засідання Київсько-
го губернського у справах присутствія про виконання рішень волосних, 
сільських судів про порядок ведення звітності надходження державного 
податку (1915). Циркулярні розпорядження Київського губернатора про 
евакуацію за обставинами військового часу (1916). Протокол засідання Чер-
касько-Чигиринського з’їзду мирових посередників про порядок викупу 
фруктових садів в Мошногородищенському маєтку Балашової (1905). Цир-
кулярні розпорядження Київського у селянських справах присутствія (1910– 
1911). Справи про передавання повітовим продовольчим комітетам справ з 
питань продовольства, кредитів і капіталів (1917); за скаргами селян про не-
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правильні розпорядження про відведення земель, розділ спадкових земель; 
про видавання селянам засвідчувальної ухвали сільського сходу про пра-
во власності на землю; про вилучення з депозиту з’їзду ощадних книжок 
на продовольчі капітали сільських товариств Черкаського і Чигиринського 
повітів і здавання їх на зберігання у казначейство (1915–1916); про асигну-
вання коштів на утримання голови з’їзду мирових посередників, канцелярії 
і ін. (1917); про забезпечення наділом і приміщеннями церковного притчу 
с. Вербівка Черкаського повіту (1871–1878). Відомості про склад і діяль-
ність мирових посередників і Черкасько-Чигиринського з’їзду мирових по-
середників (1918); витрат грошей, виданих службовцям канцелярії з’їзду 
мирових посередників (1912–1913, 1915). Реєстр вихідних документів з ко-
ротким викладенням їх змісту (1917). 

Ф. 711. Уманська міська управа, м. Умань Київської губернії
Уманская городская управа, г. Умань Киевской губернии 
Справ: 24; 1917 р. 

Опис 1
Справ: 24; 1917 р. 

Протоколи засідань виборчих комісій по дільницях та списки вибор-
ців по виборах гласних в думу. Списки виборців військової дільниці № 22 
по виборах гласних в міську думу. Списки кандидатів у гласні думи. Кошто-
рис прибутків та видатків. 

Ф. 712. Черкаський повітовий землемір, м. Черкаси Київської 
губернії

Черкасский уездный землемер, г. Черкассы Киевской губер-
нии

Справ: 250; 1823–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 250; 1823–1833, 1840, 1843, 1848, 1850–1873, 1875, 1878–1882, 1884, 
1893, 1896, 1906, 1909, 1913–1914, 1917 рр. 

Приписи Київського губернського землеміра про обмір селищ і від-
веденої під будівництво землі (1823); про відграничення селянських полів 
від поміщицьких в маєтку княгині Воронцової (1865); про правила над-
ходження державних прибутків і видатків (1866); про складання планів 
садибних місць в повітових містах (1866); про відмежування викупних 
селянських земель (1868–1869). Листування з Київським губернським зем-
леміром, повітовими судами про складання топографічної карти Київської 
губернії, про перевірку дистанцій відкупних меж у містах Звенигородка, 
Канів (1825–1826); про зняття планів древніх замків і інших будівель, про 
складання плану м. Черкаси (1827); про підготовку геометричних віх для 
закінчення робіт по плануванню м. Чигирин (1829); про складання копій 
планів міст Київської губернії (1830); з архітектором будівельного відді-
лення Київського губернського управління про передбачення будівництва 
хлібних магазинів і камінної мостової у м. Черкаси (1860–1862). Справи 
про відмежування земель, про складання плану Черкаського староства, 
про відведення ділянок жителям під будівництво, про перевіряння лісо-
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вих пристаней на р. Дніпро (1851), про складання генерального плану 
Черкаського повіту (1852–1862), про вибір місця у м. Черкаси для будів-
ництва приміщення пожежної охорони (1858–1859), про складання опи-
сання військових, поштових і торгівельних доріг Черкаського повіту (1860– 
1864), про влаштування поштового сполучення з м. Київ до м. Чер-
каси через м. Ржищев (1861–1862), про перевірку уставних грамот  
(1862) про зняття плану вигінної землі у м. Черкаси, зайнятої під цукро-
вий завод, план вигінної землі (1864–1867), про вибір місця для будівниц-
тва будинку міської лікарні у м. Черкаси (1865–1866), під бойні і шкіряні 
заводи (1867–1868) та інші. Документи про проведення межових робіт 
(1831), про обмежування церковних земель (1856–1857), про відновлення 
діяльності Пустинського Успенського монастиря, який знаходиться у Мо-
гильовській губернії (1866–1867), про складання місячної звітності (1868). 
Статистичний опис міст Черкаси і Чигирин. Плани садибних місць по м. 
Черкаси. Відомості про кількість землі, яка належить приходським церк-
вам, поміщицьких маєтків з поясненням проведення межування землі і 
складання планів (1853); обліку земель по селах (поміщицьких селянських 
і церковних ) з зазначенням кількості населення, дворів і землі, з розді-
ленням по угіддях (1843 р., 1879). Іменний реєстр станового описання, 
алфавіт дач, маєтків Черкаського, Чигиринського, Бердичівського повіту  
і м. Черкаси (1860); іменний реєстр дач повіту (1893). Описи знімальних, 
креслярських робіт по м. Черкаси (1864). Геодезичні описання та межові 
книги земель . Реєстр незакінчених справ по Черкаському і Чигиринському 
повітах (1858). Журнали вхідних та вихідних паперів. 

Ф. 713. Звенигородський земський суд, м. Звенигородка Київської 
губернії

Звенигородский земский суд, г. Звенигородка Киевской губер-
нии

Справ: 35; 1803–1855 рр. 

Опис 1
Справ: 35; 1803–1855 рр. 

Укази Київської казенної палати і розпорядження городничого  
(1806). Рішення суду (1815, 1852). Кримінальні, цивільні і позовні справи. 
Ревізькі казки Звенигородського і Уманського повітів (1811). Відомості про 
порубки селянами казенного лісу; опис хуторів, левад, садів, сінокосів, які 
знаходяться всередині казенних лісових дач і які належать різним особам 
повіту (1834–1846). Формулярні списки службовців суду (1836). Реєстри 
недоїмок “подимного” збору, земських повинностей і рекрутських поборів 
з однодворців повіту (1834–1836). Реєстр розглянутих справ з коротким 
викладенням їх змісту (1855). 

Ф. 714. Звенигородська міська дума, м. Звенигородка Київської 
губернії

Звенигородская городская дума, г. Звенигородка Киевской гу-
бернии 

Справ: 5; 1853 р. 
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Опис 1
Справ: 5; 1853 р. 

Книги запису жителів міста (1853). Обивательська книга м. Звениго-
родка, третя частина (1853). 

Ф. 715. Звенигородський “повітовий” земський суд, м. Звениго-
родка Київської губернії

Звенигородский поветовый земский суд, г. Звенигородка Киев-
ской губернии

Справ: 77; 1799–1872 рр. 

Опис1
Справ: 77; 1799–1872 рр. 

Укази Сенату, губернського правління, казенної палати, головно-
го суду і пропозиції Київського приказу суспільного призріння (1799– 
1881). Повідомлення губернського правління про укази Сенату (1826) та 
Київської казенної палати (1827). Журнали засідань суду (1858). Кримі-
нальні, цивільні і позовні справи. Рапорти, повідомлення нижніх судів, 
городничих духовного правління про розглянуті справи (1799, 1801, 1808, 
1817, 1826–1827). Висновки губернатора у справах, надісланих до нього на 
затвердження (1826). Рішення суду (1806–1820, 1827–1830). Листування з 
губернатором про підсудних, які звинувачуються без посвідки на проживан-
ня і у крадіжках (1826); з нижнім земським судом про встановлення опіки 
над маєтками, про сплачування боргів різними особами та з інших питань 
(1808–1809). 

Ф. 717. Мировий посередник 1-ї дільниці Черкаського повіту,  
м. Черкаси Київської губернії

Мировой посредник 1-го участка Черкасского уезда, г. Черкас-
сы Киевской губернии

Справ: 1507; 1888–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 1171; 1888–1915 рр. 

Справи про видавання селянам волостей повіту засвідчувальних ак-
тів на право користування надільною землею (1910–1915). Документи про 
призначення на посаду і особові справи (послужні списки) волосних стар-
шин і волосних писарів повіту (1888–1915). Посвідчення особи, атестати 
про службу, свідоцтва про закінчення приходської школи волосного писаря 
(1893–1909). 

Опис 2
Справ: 336; 1910–1916 рр. 

Справи про видавання селянам волостей повіту засвідчувальних актів 
на право користування надільною землею. 
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Ф. 718. Мировий посередник 2-ї дільниці Черкаського повіту,  
м-ко Городище Черкаського повіту Київської губернії

Мировой посредник 2-го участка Черкасского уезда, м-ко Горо-
дище Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 540; 1862–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 361; 1911–1916, 1918 рр. 

Постанова мирового посередника про затвердження засвідчувальних 
ухвал сільських сходів (1911). Справи за клопотаннями селян про засвід-
чення права власності на землю (1912–1916). Списки селян повіту, які отри-
мали засвідчувальні постанови з зазначенням права власності на надільну 
землю (1911–1914); безземельних домовласників м. Орловця і бажаючих 
взяти землю в оренду (1918). 

Опис 2
Справ: 177; 1911–1915 рр. 

Справи про видавання селянам засвідчувальної ухвали на право ко-
ристування надільною землею. 

Опис 3
Справ: 2; 1862 р. 

Уставна грамота с. Мельниківка, колишнього володіння поміщика Зо-
лотарьова. 

Ф. 719. Мировий посередник 2-ї дільниці Чигиринського повіту, 
м-ко Кам’янка Чигиринського повіту Київської губернії

Мировой посредник 2-го участка Чигиринского уезда, м-ко Ка-
менка Чигиринского уезда Киевской губернии

Справ: 3; 1916 р. 

Опис 1
Справ: 3; 1916 р. 

Справа про розгляд скарги селян с. Єразмівка у зв’язку з рішенням 
сільського сходу про розміри платні сільському старості і писарю (1916). 
Справа за клопотанням групи жителів с. Юрчихи про визнання за ними чин-
шових прав на ділянки землі у маєтку дворянки Давидової (1916). 

Ф. 721. Мировий посередник 2-ї дільниці Уманського повіту,  
м. Умань Київської губернії

Мировой посредник 2-го участка Уманского уезда, г. Умань 
Киевской губернии

Справ: 3; 1892–1896 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1892–1896 рр. 

Акти про відведення ділянок землі, яка викуповується чиншовиками 
Уманського повіту. 
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Ф. 722. Мировий посередник 1-ї дільниці Звенигородського пові-
ту, м. Звенигородка Київської губернії

Мировой посредник 1-го участка Звенигородского уезда, г. Зве-
нигородка Киевской губернии

Справ: 3; 1895–1896 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1895–1896 рр. 

Акти про відведення ділянок землі, яка викуповується чиншовиками 
Звенигородського повіту (1896). Відомості про кількість населення, землі і 
дворів у сільських товариствах Звенигородського повіту; список власників 
маєтків в повіті станом на 1 січня 1895 р. 

Ф. 723. Канівська поштово-телеграфна контора управління 
Київського поштово-телеграфного округу, м. Канів Київ-
ської губернії 1885–1918 рр. 

Каневская почтово-телеграфная контора Управления Киев-
ского почтово-телеграфного округа, г. Канев Киевской 
губернии

Справ: 18; 1895–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 18; 1895, 1896, 1898, 1901–1913, 1915–1918 рр. 

Циркуляри управління Київського поштово-телеграфного округу та 
листування з ним, Канівським повітовим справником з особового складу, 
про затримання антиурядової кореспонденції, порядок проведення пошто-
вих операцій, про пересилання таємних документів, охорону пошти, про 
затримання і направлення губернатору нелегальних видань, конфіскацію і 
знищення кореспонденції на єврейській мові, про порядок військової цен-
зури, затримання кореспонденції, яка надсилається агентам германської 
шпіонської організації в Бухаресті, про конфіскацію грошових сум і ціннос-
тей, які належать колишньому Генеральному секретаріату Української Рес-
публіки, про новий порядок охорони і пересилання цінностей (1895–1913, 
1915–1918). Список столичних і провінційних видань, які підлягають затри-
манню (1912). Описи, акти про знищення архівних справ, книг і грошової 
звітності (1912–1913). Відомості видавання грошових коштів, які супровод-
жують пошту (1912). 
Справ: 18; 1895, 1896, 1898, 1901–1913, 1915–1918 рр. 

Ф. 724. Бобринське залізничне поштове відділення 4-го відділу 
перевезення пошти по залізницях, ст. Бобринська Канів-
ського повіту Київської губернії

Бобринское железнодорожное почтовое отделение 4-го отдела 
перевозки почты по железным дорогам, ст. Бобринская 
Каневского уезда Киевской губернии

Справ: 4; 1916–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1916–1918 рр. 
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Циркуляри (1917). Листування з відділом перевезення пошти по 
залізницях про порядок перевезення поштових відправлень (1918). Ви-
могові відомості на видавання грошового утримання службовцям (1916,  
1918) та зарплати співробітникам (1917). 

Ф. 725. Канівська дворянська опіка, м. Канів Київської губернії
Каневская дворянская опека, г. Канев Киевской губернии
Справ: 119; 1842–1912 рр. 

Опис 1
Справ: 119; 1842–1912 рр. 

Укази Київського губернського правління (1853). Журнали засідань 
опіки (1845–1854, 1860–1862, 1864–1872, 1877, 1888, 1898–1899, 1905,  
1911). Справи про встановлення опіки над майном померлих дворян. Ві-
домості про діяльність опіки (1910–1911). Настільний реєстр справ опі-
ки (1849). Реєстри вхідних і вихідних документів з коротким викладен-
ням змісту і резолюціями за 1847, 1849, 1851, 1861, 1875–1877, 1895,  
1902 рр. Книги записів прибутків і видатків грошових сум опіки  
(1847). Постанови опіки з особового складу (1862). Формулярні списки про 
службу службовців опіки (1897–1912). Список службовців опіки, які мали 
право участі у виборах в 4-у Державну Думу (1912). 

Ф. 726. Катеринопільська міщанська управа, м-ко Катеринопіль 
Звенигородського повіту Київської губернії 

Катеринопольская мещанская управа, м-ко Катеринополь 
Звенигородского уезда Киевской губернии

Справ: 22; 1909–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 22; 1909, 1911, 1912, 1914, 1915 рр. 

Окладні книги на записування державного податку і земського збо-
ру, які надійшли з нерухомого майна міщан м. Катеринопіль (1909–1911). 
Податні зошити на записування грошей, які надійшли від громадських 
повинностей (1909, 1911, 1912, 1914, 1915). Розкладки на стягнення гро-
мадського збору з міщан на витрати по міщанській управі на громадсь-
кі потреби міщанської управи та міщанського товариства (1909, 1911, 
1912, 1914, 1915). Розкладочні відомості про податок з нерухомого майна 
(1909, 1911). Прибутково-видаткові книги на запис прибутків і видатків 
громадських сум та на записування прибутку і видатку грошових зборів, 
стягнених по розкладці на громадські потреби (1909, 1911, 1912, 1914,  
1915). Прибутково-видаткові книги на записування пересильних сум: свіч-
ного і додаткового коробочних зборів, паспортних, поповнення лікарняної 
недоїмки і інших, крім сум громадського збору (1909, 1911). 

Ф. 727. Звенигородська міщанська управа, м. Звенигородка 
Київської губернії

Звенигородская мещанская управа, г. Звенигородка Киевской 
губернии

Справ: 10; 1909–1915 рр. 
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Опис1
Справ: 10; 1909, 1910, 1913, 1915 рр. 

Виправдні документи міщанської управи до звітності (1909). Подат-
ний зошит Звенигородського міщанського товариства для стягнення громад-
ських повинностей (1915). Книги на записування прибутків і видатків гро-
шових зборів, стягнених по розкладці на громадські потреби (1909, 1910, 
1913, 1915), та пересильних сум: свічного і допоміжних коробочних зборів, 
паспортних, на поповнення лікарняної недоїмки і інших сум, крім громад-
ського збору (1909, 1910, 1913). 

Ф. 728. Стеблівська міщанська управа, м-ко Стеблів Канівсько-
го повіту Київської губернії 

Стеблевская мещанская управа, м-ко Стеблев Каневского уез-
да Киевской губернии

Справ: 17; 1909–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 17; 1909, 1911, 1912, 1914 рр. 

Окладні книги про податок з нерухомого майна (1909, 1911). Подат-
ний зошит (1911). Розкладочні відомості податку з нерухомого майна (1909, 
1911). Розкладки грошових зборів на громадські потреби (1909, 1911, 1912, 
1914). Книги на записування прибутків і видатків грошових зборів, стягне-
них по розкладці на громадські потреби (1909, 1911, 1914) та пересильних 
сум: свічного і допоміжних коробочних зборів, паспортних, на поповнення 
лікарняної недоїмки і інших, крім сум громадського збору (1909, 1911, 1912, 
1914). 

Ф. 729. Таганчанська міщанська управа, м-ко Таганча Канівсько-
го повіту Київської губернії 

Таганчанская мещанская управа, м-ко Таганча Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 24; 1908–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 24; 1908, 1909, 1911, 1914, 1915 рр. 

Окладні книги про податок з нерухомого майна (1908, 1909, 1911). 
Податні зошити (1908, 1909, 1911, 1914). Розкладки грошових зборів на 
громадські потреби (1908, 1909, 1911, 1914). Розкладочні відомості податку 
з нерухомого майна (1908, 1909, 1911). Книги на записування прибутків і 
видатків грошових зборів, стягнених по розкладці на громадські потреби 
(1908, 1909, 1911, 1914) та пересильних сум: свічного і допоміжних коро-
бочних зборів, паспортних, на поповнення лікарняної недоїмки і інших, 
крім сум громадського збору (1908, 1909, 1911, 1914, 1915). 

Ф. 730. Смілянська міщанська управа, м. Сміла Київської гу- 
бернії 

Смелянская мещанская управа, г. Смела Киевской губернии
Справ: 1; 1908 р. 
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Опис 1
Справ: 1; 1908 р. 

Книга запису стягнення податку з нерухомого майна міщан. 

Ф. 731. Уманська міщанська управа, м. Умань Київської губернії 
Уманская мещанская управа, г. Умань Киевской губернии
Справ: 11; 1888–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 11; 1888, 1908–1913, 1915 рр. 

Прохання міщан у міщанську управу про надання їм допомоги  
(1888). Податні зошити (1912, 1913, 1915). Книги на записування прибутків 
і видатків, стягнених по розкладці на громадські потреби (1909) та пере-
сильних сум: свічного та допоміжних коробочних зборів, паспортних, на 
поповнення лікарняної недоїмки та інших, крім сум громадського збору 
(1908–1912). 

Ф. 732. Тальнівська міщанська управа, м-ко Тальне Уманського 
повіту Київської губернії 

Тальновская мещанская управа, м-ко Тальное Уманского уез-
да Киевской губернии

Справ: 19; 1908–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 19; 1908–1913, 1915 рр. 

Податні зошити (1911–1913). Розкладки грошових зборів на громад-
ські потреби (1909, 1911, 1912, 1915). Розкладочні відомості податку з не-
рухомого майна (1908, 1910). Книги на записування прибутків і видатків 
грошових зборів стягнених по розкладці на громадські потреби (1908–1913, 
1915) та пересильних сум: свічного і допоміжних коробочних зборів, пас-
портних, на поповнення лікарняної недоїмки та інших, крім сум громадсь-
кого збору (1911, 1912, 1915). 

Ф. 733. Вільшанська міщанська управа, м-ко Вільшана Звениго-
родського повіту Київської губернії

ольшанская мещанская управа, м-ко ольшана Звенигородс-
кого уезда Киевской губернии

Справ: 25; 1910–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 25; 1910–1915 рр. 

Окладна книга про податок з нерухомого майна (1910). Податні зоши-
ти (1910–1914). Розкладки грошових зборів на громадські потреби (1910–
1915). Розкладочні відомості податку з нерухомого майна (1910–1911). 
Книги на записування прибутків і видатків грошових зборів, стягнених по 
розкладці на громадські потреби (1911–1914) та пересильних сум: свічно-
го і допоміжних коробочних зборів, паспортних, на поповнення лікарняної 
недоїмки та інших, крім сум громадського збору (1910–1914) і виправдні 
документи до них. 
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Ф. 734. Худяківська міщанська управа, м-ко Худяки Черкаського 
повіту Київської губернії

Худяковская мещанская управа, м-ко Худяки Черкасского уез-
да Киевской губернии 

Справ: 21; 1908–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 21; 1908, 1909, 1911, 1913, 1914 рр. 

Окладні книги про податок з нерухомого майна (1909, 1911). По-
датні зошити (1911, 1913, 1914). Виправдні документи до грошової звіт-
ності по податку з нерухомого майна (відомості, акти і інш.) за 1909,  
1911 рр. та до прибутково-видаткових книг громадських зборів (1909, 1911, 
1913) і пересильних сум (1913, 1914). Розкладні книги грошових зборів на 
громадські потреби (1909, 1911, 1913, 1914). Книги записів прибутків і ви-
датків грошових зборів на громадські потреби (1909, 1911, 1913) та пере-
сильних сум (1908, 1909, 1911, 1913, 1914). 

Ф. 735. Канівська міщанська управа, м. Канів Київської губернії
Каневская мещанская управа, г. Канев Киевской губернии 
Справ: 9; 1908–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1908–1910, 1914–1916 рр. 

Розкладка грошових зборів на громадські потреби (1916). Книги при-
бутків і видатків грошових зборів, стягнених по розкладці на громадські 
потреби (1908, 1909) та пересильних сум: свічного і допоміжних коробоч-
них, паспортних і інших зборів (1909, 1910, 1914, 1915). Виправдні грошові 
документи до прибутково-видаткової книги (1910). 

Ф. 736. Орловецька міщанська управа, с. Орловець Черкаського 
повіту Київської губернії

орловецкая мещанская управа, с. орловец Черкасского уезда 
Киевской губернии

Справ: 35; 1903–1910 рр. 

Опис 1
Справ: 35; 1903–1910 рр. 

Окладні книги про податок з нерухомого майна (1907, 1909, 1910). 
Податні зошити (1905, 1907–1910). Справа міщанської управи з виправдни-
ми документами до грошової звітності (1909). Розкладки грошових зборів 
на громадські потреби (1908–1910) Розкладочні відомості про податок з 
нерухомого майна (1906–1910). Квитанційні книги на записування всіх без 
винятку, які надійшли до міщанського управління з перенесенням записів у 
відповідні книги на прибуток по кожному спеціальному збору (1904, 1905, 
1907–1909). Книги на записування прибутків і видатків грошових зборів, 
стягнених по розкладці на громадські потреби (1904, 1905, 1907–1910) та 
пересильних сум: свічного і допоміжних коробочних зборів, паспортних, 
на поповнення лікарняної недоїмки і інших, крім сум громадського збору 
(1903, 1904, 1906, 1908–1910). 
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Ф. 737. Жаботинська міщанська управа, м-ко Жаботин Чер-
каського повіту Київської губернії

Жаботинское мещанское управление, м-ко Жаботин Черкас-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 12; 1908–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 12; 1908, 1910, 1912, 1915 рр. 

Окладна книга по податку з нерухомого майна (1908). Податні зошити 
(1908, 1912, 1915). Розкладна книга грошових зборів на громадські потреби 
(1908). Розкладочні відомості по податку з нерухомого майна (1908, 1910). 
Книги записів прибутків і видатків грошових зборів на громадські потреби 
(1908, 1912, 1915) та пересильних сум свічного і допоміжного коробочного 
зборів (1908). 

Ф. 738. Матусівська міщанська управа, м-ко Матусів Черкась-
кого повіту Київської губернії

Матусовская мещанская управа, м-ко Матусов Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 13; 1909–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 13; 1909, 1915 рр. 

Книга ухвал зборів міщан Матусівського товариства (1909). Пас-
портний реєстр (1909). Окладна книга про податок з нерухомого май-
на (1909, 1915). Розкладка грошових зборів на громадські потреби  
(1909). Розкладочна відомість податку з нерухомого майна (1909). Квитан-
ційна книга зборів (1909). Книги прибутків і видатків грошових зборів, 
стягнених по розкладці на громадські потреби (1909, 1915) та пересильних 
сум: свічного і допоміжних коробочних, паспортних і інших зборів (1909, 
1915). 

 
Ф. 739. В’язівська міщанська управа, м-ко В’язівок Черкаського 

повіту Київської губернії
вязовская мещанская управа, м-ко вязовок Черкасского уезда 

Киевской губернии
Справ: 16; 1908–1911 р. р. 

Опис 1
Справ: 16; 1908, 1909, 1911 р. р. 

Окладні книги про податок з нерухомого майна (1908, 1909, 1911). 
Податні зошити (1908, 1909, 1911). Розкладки грошових зборів на гро-
мадські потреби (1908, 1909, 1911). Книги прибутків і видатків грошо-
вих зборів, стягнених по розкладці на громадські потреби (1908, 1909,  
1911) та пересильних сум, свічного і допоміжних коробочних, паспортних і 
інших зборів (1908, 1909, 1911). 
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Ф. 740. Межиріцька міщанська управа, м-ко Межиріч Черкась-
кого повіту Київської губернії

Межиричская мещанская управа, м-ко Межирич Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 11; 1911–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 11; 1911, 1912, 1914, 1915 рр. 

Окладна книга про податок з нерухомого майна (1911). Податні зо-
шити Межиріцького міщанського товариства (1911, 1912, 1914, 1915). Роз-
кладочна відомість податку з нерухомого майна м. Межиріч (1911). Книги 
прибутків і видатків грошових зборів, стягнених по розкладці на громадські 
потреби (1912, 1914, 1915) та пересильних сум: свічного і допоміжних ко-
робочних, паспортних і інших зборів (1911). 

Ф. 741. Мошенська міщанська управа, м-ко Мошни Черкаського 
повіту Київської губернії

Мошенская мещанская управа, м-ко Мошны Черкасского уез-
да Киевской губернии

Справ: 6; 1909 р. 

Опис 1
Справ: 6; 1909 р. 

Окладна книга про податок з нерухомого майна. Податний зошит 
міщанської управи. Розкладка грошових зборів на громадські потреби. 
Книга прибутків та видатків грошових зборів, стягнених по розкладці на 
громадські потреби і пересильних сум: свічного і допоміжних коробочних, 
паспортних та інших зборів. 

Ф. 742. Звенигородська поштово-телеграфна контора управлін-
ня Київського поштово-телеграфного округу, м. Звениго-
родка Київської губернії 1885–1922 рр. 

Звенигородская почтово-телеграфная контора Управления 
Киевского почтово-телеграфного округа, г. Звенигородка 
Киевской губернии 1885–1922 рр. 

Справ: 9; 1893–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1893–1920 рр. 

Циркуляри начальника округу про порядок пересилання таємних те-
леграм, про призначення службовців на польову службу, про порядок роботи 
у зв’язку з проведенням пробних мобілізацій військових чинів запасу, про 
порядок огляду кореспонденції і затримання вкладень антиурядового зміс-
ту про охорону пошти, про порядок приймання телеграм з імператорських 
поїздів, про порядок проведення поштових операцій, застосування шифро-
вих таблиць, перевірки стану телеграфного сполучення (1893–1920). Описи 
таємних справ, які були у діловодстві контори (1904–1913). 
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Ф. 743. Канівська повітова у справах про вибори в 2-у Державну 
Думу комісія, м. Канів Київської губернії 1906–1907 рр. 

Каневская уездная по делам о выборах в 2-ю Государствен-
ную Думу комиссия, г. Канев Киевской губернии 1906– 
1907 рр. 

Справ: 12; 1906–1907 рр. 

Опис 1
Справ: 12; 1906–1907 рр. 

Справи за проханнями і заявами жителів повіту про внесення їх до 
списків виборців та за скаргами на відмову Канівської повітової земської 
управи про внесення до списків виборців. Справа про зміни і доповнення 
у списках виборців (1906–1907). Справа про вибори уповноважених на во-
лосних сходах (1906–1907). Списки заводських і фабричних робітників, які 
користуються правами участі у виборах в Державну Думу (1906). 

Ф. 744. Канівська повітова у справах про вибори в 1-у Державну 
Думу комісія, м. Канів Київської губернії 1905–1906 рр. 

Каневская уездная по делам о выборах в 1-ю Государствен-
ную Думу комиссия, г. Канев Киевской губернии 1905– 
1906 рр. 

Справ: 31; 1905–1906 рр. 

Опис 1
Справ: 31; 1905–1906 рр. 

Справи за клопотаннями і заявами різних осіб про внесення їх у виб-
орчі списки, про передавання виборчих прав своїм рідним, про внесення у 
списки дрібних землевласників: за скаргами на відмову Канівської міської 
управи про внесення у виборчі списки. Справа за повідомленням Канівської 
повітової управи про доповнення списку виборців особами, які володіють 
у різних волостях нерухомостями, які не складають торгово-промислових 
закладів (1906). Справа про вибори уповноважених на повітовий з’їзд від 
священнослужителів і власників дрібного нерухомого майна (1906). Спра-
ва про вибори уповноважених на волосних сходах (1906). Листування про 
скарги, які подані у губернську комісію (1905–1906). 

Ф. 745. Канівська повітова у справах про вибори в 3-ю Державну 
Думу комісія, м. Канів Київської губернії

Каневская уездная по делам о выборах в 3-ю Государственную 
Думу комиссия, г. Канев Киевской губернии 

Справ: 26; 1907–1911 рр. 

Опис 1
Справ: 26; 1907, 1911 рр. 

Справи за заявами різних осіб про внесення їх у списки виборців; за 
скаргами на неправильне проведення виборів; про виключення зі списків 
виборців осіб, які втратили майновий ценз; про обрання виборців від во-
лостей повіту, від священнослужителів і дрібних власників. Списки осіб, 
які користувалися правом обрання виборців в губернські виборні збори по  
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м. Канів і іншим містечкам повіту з зазначенням майнового цензу (1907), 
землевласників і інших осіб, які мають право брати участь у виборних збо-
рах і з’їздах по повіту (1911). 

Ф. 746. Канівська повітова у справах про вибори в 4-у Державну 
Думу комісія, м. Канів Київської губернії

Каневская уездная по делам о выборах в 4-ю Государственную 
Думу комиссия, г. Канев Киевской губернии 

Справ: 41; 1912 р. 

Опис 1
Справ: 41; 1912 р. 

Повідомлення про відкриття дій комісії, списки осіб, які мають право 
участі у виборах в Державну Думу, опис справ комісії, листування з пи-
тань виборців. Журнал засідань Канівської повітової комісії. Справи про 
внесення різних осіб до списків виборців; про вибори на попередній з’їзд 
священнослужителів і власників дрібного нерухомого майна, уповноваже-
них на повітовий з’їзд землевласників; про вибори уповноважених від во-
лосних сходів повіту в повітовий виборчий з’їзд; про виключення із списків 
виборців різних осіб. Документи (виборчі записки, купони і конверти) по 
проведенню виборів в губернські виборчі збори від з’їздів міських виборців 
по м. Канів і повіту. Списки землевласників, власників нерухомого майна і 
інших осіб, які мають ценз і право брати участь у виборах в Державну Думу 
по повіту; з зазначенням цензу, які мають право брати участь у виборах в 
Державну Думу по 1-у з’їзду міських виборців по м. Канів. 

Ф. 747. Чигиринська повітова у справах про вибори в 1-у Де-
ржавну Думу комісія, м. Чигирин Київської губернії

Чигиринская уездная по делам о выборах в 1-ю Государствен-
ную Думу комиссия, г. Чигирин Киевской губернии 

Справ: 40; 1905–1906 рр. 

Опис 1
Справ: 40; 1905–1906 рр. 

Справи за заявами різних осіб про внесення їх до списків виборців; 
за повідомленнями Чигиринської міської управи з відношеннями миро-
вого посередника про виборчі права осіб, про виправлення списків осіб, 
які мають право участі у виборах уповноважених повітових землевласни-
ків; про виправлення списків міських виборців доповненням по батькові; 
про створення окремих попередніх з’їздів і з’їздів міських виборців; про 
виключення зі списків землевласників і міських виборців, які втратили 
земельний і майновий ценз та інші. Доповіді голови повітової комісії про 
перевіряння виборчих списків і розгляд скарг, заяв і повідомлень; про теле-
граму губернатора про виключення із списків міських виборців волосних 
старшин і інших посадових осіб селянського управління (1906). Протоко-
ли, циркуляри, об’яви, посвідчення і інші документи про діяльність повіто-
вої комісії (1905–1906). Журнали засідань повітової комісії (1906). Листу-
вання з різними особами і установами з питань виборів у Державну Думу 
(1905–1906). Правила про застосування і введення у дію установи Держав-
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ної Думи і положення про вибори в Державну Думу, пояснення про права 
участі у виборах (1905–1906). Списки виборців по Чигиринському повіті  
(1906); землевласників, які мають право участі у виборах членів Державної 
ради (1906). 

Ф. 748. Чигиринська повітова у справах про вибори в 2-у Де-
ржавну Думу комісія, м. Чигирин Київської губернії 

Чигиринская уездная по делам о выборах во 2-ю Государствен-
ную Думу комиссия, г. Чигирин Киевской губернии

Справ: 23; 1906–1907 рр. 

Опис 1
Справ: 23; 1906–1907 рр. 

Циркуляри організацій вищого рівня про розпублікування виборчих 
списків, сенатські пояснення про вибори (1906–1907). Протокол засідан-
ня повітової комісії у справах про вибори; оповіщення про відкриття дій 
комісії: документи про діловодство і роботу комісії (1906–1907). Журнали 
засідань повітової комісії (1906–1907). Листування з різними особами і ус-
тановами про призначення членів комісії, про відкриття дій губернської ко-
місії (1906–1907). Справи за проханнями, повідомленнями різних установ і 
заявами жителів про внесення до списків виборців; за повідомлення пові-
тової виборчої комісії про створення окремих попередніх з’їздів дрібних 
землевласників і окремих з’їздів міських виборців; за виборами уповнова-
жених на волосних сходах, на попередньому з’їзді дрібних землевласників 
і священнослужителів, на з’їзді уповноважених від волостей повіту та інші 
(1906–1907). Списки осіб, які мають право участі у виборах на з’їзді місь-
ких виборців по повіту; робітників, які мають право участі у виборах в Де-
ржавну Думу (1906–1907). 

Ф. 749. Чигиринська повітова у справах про вибори у 3-ю Де-
ржавну Думу комісія, м. Чигирин Київської губернії 

Чигиринская уездная по делам о выборах в 3-ю Государствен-
ную Думу комиссия, г. Чигирин Киевской губернии

Справ: 20; 1907–1911 рр. 

Опис 1
Справ: 20; 1907, 1911 рр. 

Циркуляри організацій вищого рівня з питань виборів у Держав-
ну Думу (1907). Протокол засідання, оповіщення, документи про роботу 
повітової комісії (1907). Журнали засідань повітової комісії (1907). Лист 
Київської губернії комісії у справах про вибори з оповіщенням про відкрит-
тя дій губернської комісії (1907). Справи про внесення додатково у списки 
міських виборців залізничних службовців; за заявами жителів про внесен-
ня їх в списки виборців; про вибори уповноважених від волосних сходів, в 
повітовий з’їзд землевласників на попередньому з’їзді настоятелів церков і 
дрібних власників; про вибори на з’їзді уповноважених від волостей повіту, 
повітових землевласників; про вибори на 1-му і 2-му Чигиринському місь-
кому виборчому з’їзді та інші (1907). Списки виборців; осіб, які мають право 
участі у виборах в Державну Думу по 1-му і 2-му з’їздах міських виборців 
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повіту, з значенням майнового цензу; власників з зазначенням кількості землі 
у повіті, які мають право участі у виборах (1907, 1911). 

 
Ф. 750. Чигиринська повітова у справах про вибори у 4-у Де-

ржавну Думу комісія, м. Чигирин Київської губернії
Чигиринская уездная по делам о выборах в 4-ю Государствен-

ную Думу комиссия, г. Чигирин Киевской губернии 
Справ: 14; 1912 р. 

Опис 1
Справ: 14; 1912 р. 

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Київської губернської ко-
місії у справах про вибори в Державну Думу про порядок складання списків 
виборців, термін виборів. Протокол засідання, розпорядження, відношення, 
оповіщення повітової комісії, список особового складу губернської і пові-
тових комісій у справах про вибори в Державну Думу. Журнали засідань 
повітової комісії. Листування з різними особами з питань виборів у Держав-
ну Думу. Справи про вибрання виборців у губернські виборчі збори на з’їзд 
землевласників і уповноважених від дрібних власників і священнослужи-
телів по повіту, по 1-му з’їзду міських виборців по м. Чигирин, від цукрових 
заводів, від уповноважених волостей повіту. Протоколи, довідки, складені 
для перевіряння і виправлення списків виборців. Списки виборчих з’їздів 
і їх відділень по Київській губернії; осіб, які мають і які не мають права 
участі у виборах по міських з’їздах повіту; підприємств для виборів упов-
новажених від робітників по Київській губернії. 

Ф. 751. Звенигородська повітова у справах про вибори у 1-у Де-
ржавну Думу комісія, м. Звенигородка Київської губернії 
1905–1906 рр. 

Звенигородская уездная по делам о выборах в 1-ю Государ-
ственную Думу комиссия, г. Звенигородка Киевской гу-
бернии 1905–1906 рр. 

Справ: 10; 1905–1906 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1905–1906 рр. 

Урядові розпорядження, постанови, циркуляри, сповіщання, листу-
вання різних осіб з питань організації і проведення виборів. Скарги, заяви, 
повідомлення посадових осіб, урядових і громадських установ з приводу 
доповнення та виправлення списків виборців. Ухвали сільських сходів про 
обрання уповноважених в виборах у Державну Думу та волосних сходів 
про обрання уповноважених від волостей. Журнали від волостей. Журнали 
засідань та мотивовані журнали засідань повітової комісії у справах про ви-
бори в Державну Думу. Справа про обрання виборців у Київські губернські 
виборчі збори від з’їздів міських виборців, уповноважених від волостей і 
повітових землевласників. Списки осіб, які мають право участі у виборах 
членів Державної ради і бути вибраними у члени ради; виборців, вибор-
ні листи і акти від священнослужителів і дрібних власників на попередніх 
з’їздах повітових землевласників. 
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Ф. 752. Звенигородська повітова у справах про вибори у 4-у Де-
ржавну Думу комісія, м. Звенигородка Київської губернії

Звенигородская уездная по делам о выборах в 4-ю Государст-
венную Думу комиссия, г. Звенигородка Киевской губер-
нии 

Справ: 12; 1912 р. 

Опис 1
Справ: 12; 1912 р. 

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, урядові розпорядження і 
сповіщення, які відносяться до виборів. Протоколи і довідки дізнань Зве-
нигородської поліції, списки осіб, які підлягають виключенню з виборчих 
списків по м. Звенигородка і повіту. Ухвали волосних сходів про обрання 
уповноважених від волостей. Журнали засідань та мотивовані висновки 
до журналів засідань повітової комісії. Справи про вибори по обранню в 
Київські губернські виборчі збори виборців: від з’їздів уповноважених, від 
волостей, повітових землевласників, міських виборців 1-го і 2-го з’їздів; за 
пропозицією Київського губернатора про відміну виборних уповноваже-
них від робітників Шполянського і Вільшанського цукрових заводів повіту. 
Списки виборців, заяви і скарги, повідомлення посадових осіб, урядових і 
громадських установ з приводу доповнення і виправлення списків. Списки 
священнослужителів і дрібних власників, які мають право участі у поперед-
ньому з’їзді для обрання уповноважених на з’їзд повітових землевласників; 
землевласників і настоятелів церков повіту, які мають право участі у вибо-
рах в Державну Думу; осіб, які мають право участі у виборах в 4-у Держав-
ну Думу по 2-му з’їзду міських виборців. 

Ф. 753. Уманський окружний суд, м. Умань Київської губернії
Уманский окружной суд, г. Умань Киевской губернии
Справ: 6; 1881–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1881–1887, 1915–1917 рр. 

Кримінальні, цивільні та позовні справи. 

Ф. 754. Черкаська повітова землеупорядна комісія, м. Черкаси 
Київської губернії 1906–1917 рр. 

Черкасская уездная землеустроительная комиссия, г. Черкас-
сы Киевской губернии 1906–1917 рр. 

Справ: 706; 1906–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1906–1912 рр. 

Циркуляри головного управління землеупорядкування і землеробс-
тва, губернського у селянських справах присутствія (1906–1907). Циркуляр 
комісії з сповіщенням про початок її діяльності (1906). Протоколи і жур-
нали засідань комісії (1906–1907). Листування з губернським у селянських 
справах присутствієм, волосними правліннями, повітовим казначейством 
про діяльність комісії, призначення службовців, про фінансування комісії 
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(1906–1907); про правила відбору безземельних селян, заповнення посімей-
них списків при наділенні селян землею. Справи про продаж землі (1906). 
Прохання товариств селян і окремих осіб про продаж їм землі (1906–1912). 

Опис 2
Справ: 110; 1906–1916 рр. 

Журнали засідань повітової землевпорядної комісії (1907). Рішення 
волосних судів за позовами громадян на право володіння землею (1906– 
1908). Листування з Київським відділенням поземельного банку, волосними 
правліннями, губернським у селянських справах присутствієм, губернським 
землеміром, землемірами комісії про продаж земель, переселення у райо-
ни Сибіру, складання планів відмежування земель, про результати розгля-
ду прохань про наділення землею, про видачу грошових позик під заставу 
купленої землі, про складання планів при відведенні земель (1906–1908). 
Прохання селян та уповноважених товариств селян про наділення їх землею 
(1907–1908). Справи про переселення селянських сімей на місце проживан-
ня у райони Сибіру; про продаж землі; про видавання позики селянам під 
заставу купленої землі; за клопотаннями селян про видавання їм безплатних 
переселенських свідоцтв; про сприяння селянського поземельного банку у 
придбанні землі селянами; про наділення землею селян і товариств селян та 
інші (1906–1916). Відомості про ступінь забезпеченості і потреб селян сіл 
повіту у землі; посімейно-майнові списки селян сіл повіту (1907). Алфавіт-
на книга реєстрації вхідних у комісію прохань (1907–1908). 

Опис 3
Справ: 27; 1907–1911 рр. 

Циркуляри головного управління землевпорядкування і землероб-
ства, губернського у селянських справах присутствія селянського позе-
мельного банку (1907–1909). Журнали засідань комісії (1908). Листування 
з канцелярією Комітету у землевпорядних справах, волосними правління-
ми, Київським відділенням селянського поземельного банку, губернським 
у селянських справах присутствієм, мировими посередниками з питань 
наділення селян землею, видавання позик селянам на купівлю землі, про 
складання планів при виконанні землевпорядних робіт, про переселення 
селян на місце проживання у райони Сибіру, про витрати на утримання 
комісії (1907–1908); з управлінням Черкаської міської телефонної мережі 
про користування комісією міським телефоном (1907–1911). Справи про 
видавання позики селянам під заставу належної їм землі; з сповіщення-
ми про продаж землі селянам у інших губерніях; за проханнями селян про 
видавання їм безплатних свідоцтв для переселення у райони Сибіру; про 
переселення селян (1907–1910). Список населених міст і дорожних від-
станей повіту, відомості про населені пункти, де були церкви (1908). Відо-
мості землеміра комісії про проведені польові і креслярські роботи (1907– 
1908); про хід справ у комісії, про діяльність комісії по здаванню у орен-
ду казенних земель і наданню орендарям пільг по зобов’язаннях до казни, 
про сприяння комісії у купівлі Селянським банком приватновласницьких 
маєтків (1908). Копії посімейних списків селян, які переселяються у райони 
Сибіру та інші губернії, завірені у 1908 р. 
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Опис 4
Справ: 20; 1907–1915 рр. 

Те саме, див. оп. 3. 

Опис 5
Справ: 28; 1908–1916 рр. 

Те саме, див. оп. 3. 
Відомості про створення хутірських і відрубних ділянок на наділь-

ній землі в повіті (1909–1910). Справи про організацію і проведення сіль- 
ськогосподарської виставки у м. Умань у 1910 р.; про участь комісії у діяль-
ності об’єднаних агрономічних організацій губернії (1910). 

Опис 6
Справ: 28; 1908–1914 рр. 

Те саме, див. оп. 3. 
Документи по затвердженню агрономічних заходів у повіті і розвитку 

племінного тваринництва (1911). Справа про організацію при Уманському 
середньому училищі садівництва і землеробства 10-тимісячних курсів і на-
бору слухачів (1911–1914). 

Опис 7
Справ: 113; 1908–1916 рр. 

Те саме, див. оп. 3. 

Опис 8
Справ: 216; 1907–1918 рр. 

Те саме, див. оп. 3. 

Опис 9
Справ: 64; 1907–1918 рр. 

Те саме, див. оп. 3. 
Прибутково-видаткова книга комісії (1914). Книга реєстрації резолю-

цій, винесених комісією з розглянутих справ (1914–1915). Пам’ятний реєстр 
для записування бланків асигновок комісії (1914). 

Опис 10
Справ: 34; 1909, 1913–1917 рр. 

Те саме, див. оп. 3 
Справа про організацію і проведення гідротехнічних досліджень 

в повіті (1915). План перероблення казенних оброчних статей по повіту 
(1915). Список документації і майна комісії, яке підлягає відправленню у 
першу чергу на випадок евакуації (1915). 

Опис 11
Справ: 8; 1915–1917 рр. 

Циркуляри головного управління землевпорядкування і землероб-
ства, губернської землевпорядної комісії (1915–1916). Листування з 
Київським відділенням селянського банку, повітовою земською упра-
вою, волосними правліннями про діяльність комісії (1916–1917). Спра-
ви про участь комісії з надання агрономічної допомоги у районах земле-
впорядкування (1915–1916); про відкриття кредиту на утримання комісії  
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(1916); про затвердження проекту відмежування маєтку від суміжних во-
лодінь (1915–1916); про видавання селянам безпроцентної позики (1916). До-
кументи з особового складу (1916). 

Опис 12
Справ: 10; 1907–1917 рр. 

Циркуляри головного управління землевпорядкування і землеробс-
тва, губернської землевпорядної комісії (1917). Листування з губернською 
землевпорядною комісією, Київським відділенням селянського поземель-
ного банку, нотаріусом Черкаського окружного суду, повітовим комісаром 
Тимчасового уряду про наділення селян землею, видавання їм позики, 
фінансування комісії, створення повітової міліції (1917). Відомості про 
діяльність комісії з покращення умов землеволодіння і землекористування 
(1907–1917), з надання грошової допомоги при землевпорядкуванні (1916), 
звіт про діяльність комісії (1912–1917). Справи про відкриття кредитів на 
утримання комісії (1917); про проведення землевпорядних робіт (1917); про 
сприяння комісії у закупівлі хліба для діючої армії (1916–1917); з особового 
складу комісії (1917). Порівняльна відомість про грошові обороти з кошто-
рисних витрат комісії (1917). 

Опис 13
Справ: 38; 1907–1916 рр. 

Те саме, див. оп. 3. 
Головні книги (1913, 1916). Відомості про поточні витрати комісії 

(1916). Відомості про утримання грошей з службовців комісії на потреби 
військового часу (1916). 

Ф. 755. Черкаська дворянська опіка, м. Черкаси Київської гу-
бернії 

Черкасская дворянская опека, г. Черкассы Киевской губер-
нии

Справ: 185; 1824–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 185; 1824, 1838–1840, 1845–1875, 1878–1907, 1910–1916 рр. 

Укази Київського губернського правління та циркуляри (1839, 1852, 
1862, 1870). Проект положення про перетворення опік (1839). Журна-
ли засідань опіки за 1840, 1848, 1862, 1868–1871, 1874, 1875, 1878, 1879, 
1881, 1882, 1884–1891, 1893, 1895, 1898, 1904, 1907, 1912 рр. Рішення 
опіки (1838, 1852). Опікунські справи. Звіти опіки (1865, 1872). Генераль-
ні звіти (1866, 1869–1871). Звіти опікунів про управління маєтками спад-
коємців за 1878–1884, 1886–1887, 1889, 1891 рр. Настільні реєстри указів, 
приписів і пропозицій; справ, що знаходяться у діловодстві, вхідних та 
вихідних документів; реєстри вхідних та вихідних документів з корот-
ким викладенням змісту. Фінансові звіти (1901, 1906). Книги записуван-
ня прибутків і видатків грошових сум (1866–1869, 1872, 1875, 1884, 1887,  
1891). Відомості про майно, взяте під опіку (1824); про кількість маєт-
ків, які знаходяться в опікунському управлінні, і про прибутки в них  
(1845). 
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Ф. 756. Уманська повітова земська управа, м. Умань Київської 
губернії

Уманская уездная земская управа, г. Умань Киевской губер-
нии 

Справ: 14; 1915–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 14; 1915–1917 рр. 

Циркуляри Міністра землеробства і начальника постачання армій 
Південно-Західного фронту про використання на збиранні урожаю війсь-
кових частин, біженців і військовополонених (1915–1917). Листування з 
Київською губернською земською управою про використання праці війсь-
ковополонених в повіті (1916–1917). Справи про вибори повітових гласних 
по виборчих округах (1917). Клопотання установ і окремих громадян про 
виділення їм військовополонених на сільськогосподарські і домашні ро-
боти (1916–1917) та списки військовополонених, використаних на цих ро-
ботах (1916–1917). Відомості на виплату грошових допомог сім’ям солдат 
Іванківської волості (1915); по розкладці державного податку на населення 
Уманського повіту (1915). 

Ф. 758. Миколаївське волосне правління, с. Миколаївка Канів-
ського повіту Київської губернії 

николаевское волостное правление, с. николаевка Каневско-
го уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1861–1898 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1861–1898 рр. 

Викупні документи с. Драчі. 

Ф. 759. Прусянське волосне правління, с. Пруси Черкаського пові-
ту Київської губернії

пруссянское волостное правление, с. пруссы Черкасского уез-
да Киевской губернии

Справ: 1; 1915 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1915 р. 

Ухвали Березняківського сільського сходу. 

Ф. 760. Вереміївське волосне правління, с. Вереміївка Золотонісь-
кого повіту Полтавської губернії

веремиевское волостное правление, с. веремеевка Золото-
ношского уезда полтавской губернии

Справ: 25; 1838–1870 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1839, 1846, 1857, 1866 рр. 
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Циркулярні розпорядження, накази і приписи окружного начальника 
Золотоніського округу державного майна, що стосуються діяльності волос-
ного правління (1839) і рапорти правління про їх виконання (1839). Поста-
нови волосних сходів тимчасовозобов’язаних селян (1861–1863). Рапорти 
і відомість волосного правління окружному начальнику та станових стар-
шин, благочинного Успенської церкви і жителів волосному правлінню про 
події на території волості (1839). Умови з ремісниками про віддання волос-
ним правлінням хлопчиків на навчання ремеслу (1857–1866). Відомості до 
річного звіту про кількість населення і землі у волості, рух коштів волосно-
го правління (1846). Реєстр шинкових будинків і виставок Золотоніського 
повіту, відданих на відкуп з 1839 р. по 1843 р. Список інвалідів чоловічої 
статі (1839). 

Опис 2
Справ: 16; 1838, 1839, 1861–1870 рр. 

Справа про переселення сімей українських козаків, які служать 
у Владикавказькому козачому полку, на Кавказ (1838–1839 рр). Громад-
ські ухвали (1865–1870). Книги запису громадських ухвал (1861–1864,  
1866) та додаткові книги запису громадських ухвал (1861–1863); постанов 
правління про вирішення спірних і тяжбених справ між селянами і розгляд 
провин (1862–1864); духовних заповітів, письмових угод і об’яв про най-
няття рекрутів (1862–1863); угод і договорів для тимчасовозобов’язаних 
селян (1864). 

Ф. 761. Єрковецьке волосне правління, с. Єрківці Переяславсько-
го повіту Полтавської губернії

ерковецкое волостное правление, с. ерковцы переяславского 
уезда полтавской губернии 

Справ: 19; 1905–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 19; 1905–1917 рр. 

Циркуляри губернатора (1914–1917); управління у справах дріб-
ного кредиту про підписку на військову позику (1916–1917рр); гу-
бернського присутствія і комісара Тимчасового уряду (1916–1917). По-
ложення про волосні земські комітети (1917). Постанови волосного 
старшини про накладення арештів на селян, про виділення селян для кон-
воювання заарештованих та інш. (1917). Повідомлення казенної палати 
про переведення селян з одного товариства у інше (1905–1917). Протоко-
ли засідань управи (1917); засідань продовольчого комітету (1917); зборів 
селян по виборах волосного земського комітету (1917). Листування з пові-
товою земською управою про використання на роботах військовополонених  
(1917). Відомості про довідкові ціни на продукти і господарські предмети 
по повіту (1917); про сімейний і майновий стан селян, призваних в армію 
(1917р.). Звернення Всеросійської земської спілки про направлення посилок 
для російських військовополонених (1917). Справа про вибори до установ-
чих зборів (1917). Грошовий звіт волосних ощадно-допоміжних кас (1917). 
Списки членів земського комітету; військовополонених; виборців по виборах 
гласних у волосне земство; осіб, вибраних на посаду міліціонерів (1917). 
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Ф. 762. Уманське повітове у чиншових справах присутствіє,  
м. Умань Київської губернії

Уманское уездное по чиншевым делам присутствие, г. Умань 
Киевской губернии

Справ: 3; 1888–1893 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1888–1891, 1893 рр. 

Справи про визнання прав селянина Микульського на чиншову землю, 
викуплену у поміщика Рогозинського (1888–1891); про перевіряння чиншо-
вих прав селянина с. Ласцівка Ольшевського на землю в маєтку поміщиць 
Творковської, Добровольської і Янишевської (1891); про перевіряння прав 
селян с. Антонівка на чиншову землю, викуплену у поміщика Бржозовсько-
го (1893). 

Ф. 763. Звенигородська міська поліція, м. Звенигородка Київської 
губернії

Звенигородская городская полиция, г. Звенигородка Киевской 
губернии

Справ: 5; 1818–1836 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1818, 1829, 1831, 1836 рр. 

Указ Київського губернського правління про призначення акцизу з 
солі, яка добувається на лимані Чорного моря (1829) Справи за проханням 
головного управляючого Питної контори про вжиття заходів до утримувачів 
“питних будинків”, торгуючих своєю горілкою на збитки торгівлі зазначеної 
контори (1831); за звинуваченням французького емігранта Людвіка де Петі-
та у неправильному лікуванні різних осіб (1818). Реєстр вхідних документів 
(1836). 

Ф. 765. Пристав 1-го стану Черкаського повіту Київської гу-
бернії

пристав 1-го стана Черкасского уезда Киевской губернии
Справ: 2; 1872–1882 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1872, 1882 рр. 

Списки євреїв повіту [1882–1894 рр. ] та які оселилися у селах повіту 
після видання закону від 3 травня 1882 р. 

Ф. 766. Мировий посередник 1-ї дільниці Уманського повіту,  
м. Умань Київської губернії

Мировой посредник 1-го участка Уманского уезда, г. Умань 
Киевской губернии

Справ: 4; 1870–1893 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1870, 1886–1890, 1893 рр. 
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Справа про перевіряння “вічно” – чиншових прав селян с. Любашівка 
на користування ділянкою садибної землі, яка належала поміщику Єлавіць-
кому (1886–1890). Відомості про кількість населення, землі і дворів у сіль-
ських товариствах Уманського повіту (1893). Геодезичний опис землі с. 
Кобринова Гребля Уманського повіту (1870). 

Ф. 767. Черкаський міський нотаріус, м. Черкаси Київської гу-
бернії

Черкасский городской нотариус, г. Черкассы Киевской губер-
нии

Справ: 1; 1891 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1891 р. 

Реєстр засвідчених нотаріальних актів, здійснених Черкаськими 
міщанами, які мали власні будинки. 

Ф. 768. Черкаський і Чигиринський повітовий земський суд,  
м. Черкаси Київської губернії

Черкасский и Чигиринский поветовый земский суд, г. Черкас-
сы Киевской губернии

Справ: 18; 1800–1805 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1802 р. 

Указ Київського губернського правління про незаконне призначення 
слідчим Уланіна при розгляді скарги шляхтича Корицького на економа маєт-
ку Енгельгардта (1802). Витяг з рішення суду за позовом шляхтича Богу-
шевського до поміщика Енгельгардта про повернення захопленої у нього 
худоби (1802). 

Опис 2
Справ: 5; 1801–1803 рр. 

Журнали засідань суду (1802–1803). Витяги з рішень суду  
(1802). Справа за звинуваченням управляючого маєтком Савицького у 
ображанні офіцерської честі і нанесенні матеріальних збитків поручику 
Григор’єву (1801–1803). 

Опис 3
Справ: 10; 1800–1805 рр. 

Книги запису купчих, доручень, квитанцій, повідомлень возних, скарг, 
контрактів та розписок. 

Ф. 769. Пристав 1-го стану Звенигородського повіту, м. Звениго-
родка Київської губернії

пристав 1-го стана Звенигородского уезда, г. Звенигородка Ки-
евской губернии

Справ: 4; 1855–1882 рр. 
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Опис 1
Справ: 4; 1855, 1858, 1882 рр. 

Справи про селянку Горкушеву, яка родила позашлюбну дитину  
(1855); про селянку Пастушенко – без посвідки на проживання (1858). Спис-
ки євреїв, які оселилися у селах повіту після видання закону від 3 травня 
1882 р. 

Ф. 770. Черкаська нижня розправа, м. Черкаси Київської гу-
бернії

Черкасская нижняя расправа, г. Черкассы Киевской губернии
Справ: 1; 1795 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1795 р. 

Укази Вознесенського намісницького правління. 

Ф. 771. Черкаський земський суд, м. Черкаси Київської губернії
Черкасский земский суд, г. Черкассы Киевской губернии
Справ: 12; 1795–1859 рр. 

Опис 1
Справ: 12; 1795, 1801, 1803, 1828, 1830, 1836, 1842, 1845, 1857–1859 рр. 

Рішення з повідомлення суду про вирішення справ (1842, 1858). 
Справи за звинуваченнями селян і міщан (1828–1830, 1858–1859); про 
виключення з ревізьких реєстрів селянина (1795); за скаргами (1801– 
1803); про самогубство (1859). Формулярні списки службовців суду (1836). 

Ф. 772. Черкаська і Чигиринська нижня розправа, м. Черкаси 
Київської губернії

Черкасская и Чигиринская нижняя расправа, г. Черкассы Ки-
евской губернии

Справ: 12; 1795–1797 рр. 

Опис 1
Справ: 12; 1795–1797 рр. 

Укази Вознесенського намісницького правління про надання відо-
мостей про кількість випущених фальшивих асигнацій, про влаштуван-
ня хлібних магазинів та з інших питань (1795–1797). Рішення суду (1795,  
1796). Книга реєстрації указів сенату Вознесенського намісництва та інш. 
(1795). Реєстри вхідних документів (1795, 1797). 

Ф. 773. Уманський земський суд, м. Умань Київської губернії
Уманский земский суд, г. Умань Киевской губернии
Справ: 6; 1795–1836 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1795, 1807, 1808, 1819, 1821, 1822, 1828, 1835, 1836 рр. 
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Журнали засідань суду (1795). Кримінальні та цивільні справи (1807–
1808, 1819–1822, 1828). Формулярні списки службовців суду (1835–1836). 

Ф. 774. Канівський земський (повітовий) суд, м. Канів Київської 
губернії

Каневский земский (уездный) суд, г. Канев Киевской губернии
Справ: 13; 1860–1872 рр. 

Опис 1
Справ: 13; 1860, 1869–1872 рр. 

Справа за звинуваченням селян у співжитті без церковного шлюбу 
(1860). Книги запису векселів, доручень, позикових листів, купчих, духов-
них заповітів та інших документів (1869–1872). 

Ф. 777. Уманський повітовий земський суд, м. Умань Київської 
губернії

Уманский поветовый земский суд, г. Умань Киевской губер-
нии

Справ: 58; 1805–1834 рр. 

Опис 1
Справ: 54; 1805–1832 рр. 

Укази губернського правління (1805, 1807, 1820, 1822, 1829); Палати 
цивільного суду і Головного суду (1820). Рішення суду (1823, 1828, 1830). 
Журнал засідання суду (1827–1829). Кримінальні та цивільні справи. 

Опис 2
Справ: 1; 1813–1815 рр. 

Книга запису позовних заяв. 

Опис 3
Справ: 2; 1826, 1829 рр. 

Укази губернського правління (1829). Справа за скаргою групи селян 
Торговецької економії на економа і представників влади за гноблення, над-
мірний збір різних податків (1826). 

Опис 4
Справ: 1; 1833–1834 рр. 

Справа за звинуваченням поміщика с. Харківка Уманського повіту 
Котовича у зґвалтуванні селянок. 

Ф. 779. Троїцька церква, с. Коломійці Пирятинського повіту 
Полтавської губернії

Троицкая церковь, с. Коломийцы пирятинского уезда полтав-
ской губернии

Справ: 9; 1784–1863 рр. 
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Опис 1
Справ: 9; 1784–1863 рр. 

Метричні книги про народження за 1801–1817, 1819–1863 рр.; шлюб 
(1791–1816, 1829–1838) та смерть (1784–1791, 1804–1816, 1828–1839, 1855–
1863). 

Ф. 780. Троїцька церква, с. Бирлівка Пирятинського повіту Пол-
тавської губернії

Троицкая церковь, с. Бырловка пирятинского уезда полтав-
ской губернии

Справ: 8; 1837–1873 рр. 

Опис 1
Справ: 8; 1837, 1839, 1845, 1848, 1851–1864, 1868–1873 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть. 

Ф. 781. Капустинецьке волосне правління, с. Капустинці Пиря-
тинського повіту Полтавської губернії

Капустинецкое волостное правление, с. Капустинцы пирятин-
ского уезда полтавской губернии

Справ: 7; 1873–1920 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1873, 1881–1891, 1900, 1909–1920 рр. 

Експлікація до ділянки загальних “смен” при с. Нехайки, що зна-
читься під літерою “А”, відмежованої із дачі Полтавської губернії Пиря-
тинського повіту с. Нехайки з селами і хуторами (1873). Запис володіння  
 с. Нехайки (1881–1891). Іменний список сімей козаків с. Капустинці (1909– 
1920) та с. Добраничівка (1911–1920). Довідки про судимість Капустинсь-
кого волосного суду (1900). Книга обліку земельних наділів жителів сіл Ка-
пустинці, Добраничівка, Плужники та Демки (1911–1913). 

Ф. 782. Македонське волосне правління, с. Македони Канівського 
повіту Київської губернії

Македонское волостное правление, с. Македоны Каневского 
уезда Киевской губернии

Справ: 6; 1901–1922 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1901–1904, 1908–1922 рр. 

Книги ухвал Півецького сільського сходу (1901–1904, 1911–1912). За-
свідчувані ухвали на подвірні ділянки с. Півець (1913–1917). Книга запису 
майна дітей-сиріт, яке перебуває під опікою (1909–1922). Список домогос-
подарів с. Тулинець на отримання сімейної позики (1908). 

Ф. 783. Черкаська повітова земельна комісія, м. Черкаси Київ-
ської губернії

Черкасская уездная земельная комиссия, г. Черкассы Киев-
ской губернии

Справ: 37; 1918 р. 
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Опис 1
Справ: 37; 1918 р. 

Циркуляри відділу землевпорядкування Міністерства землеробства 
і Київської губернської земельної комісії (1918). Постанова про результа-
ти обслідування стану землевпорядкування сіл повіту (1918). Листування 
з Київським губернським у селянських справах присутствієм, Київськими 
губернськими конторами державного і селянського земельного банків, зе-
мельними комісіями України, відділом землевпорядкування і земельних 
комісій Міністерства землеробства, Київською губернською земельною ко-
місією, Черкаською повітовою земською управою та з іншими установами 
про передавання комісії справ мирових посередників по землевпорядкуван-
ню, наявність земельних фондів для продажу, про організацію агрономічної 
допомоги для підняття культури дрібних господарств, про порядок вида-
вання селянам засвідчувальних ухвал на право володіння земельними ді-
лянками, про обрання представників в комісію, про особовий склад комісії  
(1918). Справи про прийом на роботу: за клопотаннями і проханнями се-
лян про відмежування їх земель від Полтавської губернії, про наділення їх 
землею, про здавання їм в оренду ділянок землі; про затвердження селян у 
правах власника на ділянки землі (1918). Прохання селян про зарахування 
їх покупцями ділянок землі; селян Ташлицької волості про дозвіл купити 
земельні ділянки Київського відділення поземельного банку. Відомості: про 
площі засіяної землі і урожай сільгоспкультур, про потреби у інвентарі і 
посівному матеріалі у селянських і приватновласницьких господарствах 
повіту; про кількість землі у волостях повіту; волосних управ про час ство-
рення і склад волостей. Статистичні відомості волосних управ про час ство-
рення земельних товариств, кількість членів у них і земельних площах; про 
кількість населення у волостях по розмірах належної їм землі. Кошториси 
витрат комісії і відомості про їх виконання. Порівнювальні відомості грошо-
вих оборотів комісії. Список волосних управ і сіл, які до них прилягають. 

Ф. 784. Тальнівське волосне управління, м. Тальне Київської гу-
бернії

Тальновское волостное правление, г. Тальное Киевской губер-
нии

Справ: 1; 1915 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1915 р. 

Книга запису промислових і станових купецьких свідоцтв та безкош-
товних промислових білетів. 

Ф. 785. Мировий посередник 2-ї дільниці Звенигородського пові-
ту, м. Звенигородка Київської губернії

Мировой посредник 2-го участка Звенигородского уезда, г. Зве-
нигородка Киевской губернии

Справ: 2; 1866–1896 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1866–1870, 1896 рр. 
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Акти про відведення ділянок землі, яка викупляється чиновниками 
(1896). Справа за звинуваченням селян с. Тараньки у нанесенні побоїв старо-
сті Шепель, який витратив громадські гроші і за утиск селян (1866–1870). 

Ф. 786. Черкаський повітовий земський суд, м. Черкаси Київ-
ської губернії

Черкасский поветовый земский суд, г. Черкассы Киевской гу-
бернии

Справ: 9; 1798–1830 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1798, 1826, 1829, 1830 рр. 

Укази Сенату, губернського правління (1830). Журнали засідань суду 
(1798). Рішення суду (1829). Справа за указом губернського правління про 
розслідування і виявлення прав князем Сангушки на володіння жителями м. 
Черкаси (1798); кримінальні та цивільні справи (1798, 1826, 1829). Форму-
лярні списки службовців суду (1798). 

Ф. 788. Моринецьке сільське управління, с. Моринці Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Моренецкое сельское управление, с. Моринцы Звенигородско-
го уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1862–1893 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1862–1893 рр. 

Уставна грамота с. Моринці Пединівської волості. 

Ф. 789. Колекція. Робітничий рух у революції 1905 року
Коллекция. рабочее движение в революции 1905 года
Справ: 2; 1905 р. 

Опис 1
Справ: 2; 1905 р. 

Фотокопія прохання селян с. Бобринці. Машинописна копія прохання 
селян с. Бобринці. 

Ф. 790. Колекція. Юдін Г. В. 
Коллекция. Юдин Г. в. 
Справ: 2; 1802–1875 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1802–1803, 1875 рр. 

Атестат про службове і родинне становище мирового посередни-
ка Черкаського повіту Миколаєва Г. Н. (1875). Білет на проїзд до Моск-
ви, виданий Черкаським нижнім земським судом Бондаревій Т. Я. (1802– 
1803). 
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Ф. 791. Уманська повітова контора Київської казенної палати, 
м. Умань Київської губернії

Уманская уездная контора Киевской казенной палаты, г. Умань 
Киевской губернии

Справ: 1; 1833–1834 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1833–1834 рр. 

Справа про задоволення священика с. Хижні Уманського повіту за за-
хоплення церковного сінокосу посесором Хижнянського маєтку гр. Потоць-
ких Пржигодським. 

Ф. 792. Кропивнянське сільське правління, с. Кропивна Золо-
тоніського повіту Полтавської губернії

Кропивнянское сельское правление, с. Кропивна Золотонош-
ского уезда полтавской губернии

Справ: 6; 1845–1861 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1845, 1851, 1858, 1861 рр. 

Книги записів: ухвал про рішення спірних чи тяжбених справ між се-
лянами (1861); ухвал селянського сільського управління (1851, 1858); сло-
весних скарг Кропивнянського сільського управління (1845). Інвентарна 
книга по казенних і мирських оброчних статтях (б. д.). 

Ф. 793. Кропивнянська сільська розправа, с. Кропивна Золо-
тоніського повіту Полтавської губернії

Кропивнянская сельская расправа, с. Кропивна Золотонош-
ского уезда полтавской губернии

Справ: 3; 1846–1848 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1846–1848 рр. 

Книги запису: ухвал з спірних справ державних селян (1847– 
1848); скарг державних селян (1846–1847); судових ухвал сільської общини 
(1846–1847). 

Ф. 794. Кропивнянське сільське товариство, с. Кропивна Золо-
тоніського повіту Полтавської губернії

Кропивнянское сельское общество, с. Кропивна Золотонош-
ского уезда полтавской губернии

Справ: 3; 1847–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1847, 1853, 1859–1862 рр. 

Подвірні книги козаків і казенних селян сільського товариства. 
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Ф. 795. Телепинське міщанське управління, м-ко Телепине Чиги-
ринського повіту Київської губернії

Телепинское мещанское управление, м-ко Телепино Чигирин-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 12; 1909–1911 рр. 

Опис 1
Справ: 12; 1909–1911 рр. 

Окладні книги про податок з нерухомого майна управління (1910,  
1911). Розкладки грошових зборів по управлінню (1910, 1911). По-
датні зошити управління (1909–1911). Прибутково-видаткові зоши-
ти управління (1909–1911). Книги пересильних сум управління (1910,  
1911). 

Ф. 796. Криловська міщанська управа, м-ко Крилов Чигиринсь-
кого повіту Київської губернії

Крыловская мещанская управа, м-ко Крылов Чигиринского 
уезда Киевской губернии

Справ: 9; 1904–1909 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1904, 1908–1909 рр. 

Податні зошити Криловського міщанського товариства (1908, 1909). 
Розкладки грошових зборів на громадські потреби (1908, 1909). Книги при-
бутків і видатків грошових зборів, стягнених по розкладці на громадські пот-
реби (1904, 1908–1909). Квитанційна книга про збори (1908). 

Ф. 797. Лихолітське сільське правління, с. Лихоліти Золотонісь-
кого повіту Полтавської губернії

Лихолетское сельское правление, с. Лихолеты Золотоношского 
уезда полтавской губернии

Справ: 9; 1843–1860 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1843–1846, 1850, 1853, 1857–1860 рр. 

Книги записів: мирських ухвал (1844, 1846, 1850); прибутків з 
мирських і громадських оброчних статей (1857–1858). Податні книги: с. Ли-
холіти (1843); казенних селян с. Ревбинці (1845, 1846). Подвірні описи: про 
стан майна державних селян (1853); Лихолітського сільського товариства 
(1859–1860). 

Ф. 798. Чигиринська міщанська управа, м. Чигирин Київської гу-
бернії

Чигиринская мещанская управа, г. Чигирин Киевской губер-
нии

Справ: 12; 1909–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 12; 1909, 1910, 1912, 1915, 1916 рр. 
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Податні зошити (1909, 1910). Розкладні книги грошових зборів  
з єврейського населення на громадські потреби (1910, 1912, 1916). Кни-
ги запису прибутків і видатків: перехідних сум (1909, 1910, 1912, 1915,  
1916); грошових сум (1912). 

Ф. 799. Іркліївське волосне правління, с. Іркліїв Золотоніського 
повіту Полтавської губернії

ирклеевское волостное правление, с. ирклиев Золотоношско-
го уезда полтавской губернии

Справ: 9; 1841–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1841–1848, 1852, 1862 рр. 

Копії указів до податної книги волосного правління про зарахову-
вання і виключення душ покладів. Книга записів ухвал з вчинків селян  
(1862). Справи: про припис волосного правління з перенесення будинків 
переселенців з Полтавської в Катеринославську губернію (1848); по рапор-
ту Лихолітського сільського управління з проханням про розпорядження із 
знищення самовільно збудованої толоки, загону підпоручиком Якубовичем 
серед с. Лихоліти (1852); про засвідчення кордонів, земель і лісів, які знахо-
дяться у користуванні державних селян (1852); за приписом пристава 1-го 
стану про надання йому відомостей про наділи орної, сінокісної землі селян 
Іркліївської волості. Подвірний опис про кількість землі, худоби і рільниць-
ких знарядь державних селян Богутського мирського товариства, Іркліївсь-
кої волості (1841–1847). Книга записів прибутків і видатків мирських зборів 
волосного управління (1845). 

Ф. 800. Васютинське волосне правління, с. Васютинці Золо-
тоніського повіту Полтавської губернії

васютинское волостное правление, с. васютинцы Золотонош-
ского уезда полтавской губернии

Справ: 2; 1845–1847 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1845–1847 рр. 

Книги записів ухвал. 

Ф. 801. Медведівська міщанська управа, м-ко Медведівка Чиги-
ринського повіту Київської губернії

Медведовская мещанская управа, м-ко Медведовка Чигирин-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 17; 1908–1911 рр. 

Опис 1
Справ: 17; 1908–1911 рр. 

Окладні книги по податку з нерухомого майна (1908–1911). Податні 
зошити (1908–1910). Розкладні книги грошових зборів на громадські потре-
би (1908, 1910). Розкладні відомості державного податку і земського збору 
з нерухомого майна (1908–1911). Книги запису прибутків і видатків: гро-
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шових зборів на громадські потреби (1908, 1910); пересильних сум (1910). 
Виправдні грошові документи (рахунки, повідомлення) (1908). 

Ф. 803. Мельниківська сільська розправа, с. Мельники Золо-
тоніського повіту Полтавської губернії

Мельниковская сельская расправа, с. Мельники Золотоношс-
кого уезда полтавской губернии

Справ: 18; 1845–1860 рр. 

Опис 1
Справ: 18; 1845–1860 рр. 

Книги запису: ухвал (1845–1860); покарань за ухвалами сільської 
волосної розправи і рішеннями судових органів (1845–1847, 1849, 1853–
1854). 

Ф. 804. Вереміївська сільська розправа, с. Вереміївка Золотонісь-
кого повіту Полтавської губернії

веремиевская сельская расправа, с. веремиевка Золотонош-
ского уезда полтавской губернии

Справ: 16; 1841–1860 рр. 

Опис 1
Справ: 16; 1841, 1843, 1845, 1847–1849, 1851, 1852, 1855, 1856, 1860 рр. 

Ухвала сільської розправи (1841). Книги записів: ухвал за 1841, 1843, 
1845, 1847–1849, 1851–1852, 1856, 1860 рр.; покарань (1851); скарг за 1841, 
1845, 1848, 1855 рр. 

Ф. 805. Вереміївське сільське правління, с. Вереміївка Золотонісь-
кого повіту Полтавської губернії

веремиевское сельское правление, с. веремиевка Золотонош-
ского уезда полтавской губернии

Справ: 26; 1841–1860 рр. 

Опис 1
Справ: 26; 1841, 1843–1848, 1850–1853, 1855, 1857–1860 рр. 

Книги запису: мирських ухвал (1850); громадських ухвал (1855, 
1857–1860); ухвал з різних питань (1851–1853); ув’язнених, які пере-
силаються (1843); селян, які виїжджають з місця проживання (1843,  
1844); з господарських і громадських питань (1843); по мирських оброчних 
статтях (1846, 1851); про натуральні повинності (1847); грошових стягнень 
з державних селян за ухвалами розправ (1852). Подвірні описи (1841, 1847, 
1851). Окладна книга записів прибутків з мирських оброчних статей (1848). 
Відомості про довідкові ціни на хліб, сіно та інш. (1855). 
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Ф. 806. Мельниківське сільське товариство, с. Мельники Золо-
тоніського повіту Полтавської губернії

Мельниковское сельское общество, с. Мельники Золотоношс-
кого уезда полтавской губернии

Справ: 1; 1844 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1844 р. 

Податний зошит з грошових зборів на мирські витрати, земські по-
винності, державні і інші стягнення з козаків села. 

Ф. 807. Золотоніський повітовий суд, м. Золотоноша Полтав-
ської губернії

Золотоношский уездный суд, г. Золотоноша полтавской губер-
нии

Справ: 2; 1864–1865 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1864–1865 рр. 

Справа про суперечку між козацькою громадою с. Чехівка і поміщи-
ком Неплюєвим за землю над річками Золотоношка і Згарь та з інших спір-
них між ними питань. 

Ф. 808. Леськівське волосне правління, с. Леськи Черкаського 
повіту Київської губернії

Леськовское волостное правление, с. Леськи Черкасского уез-
да Киевской губернии

Справ: 2; 1873 р. 

Опис 1
Справ: 2; 1873 р. 

Іменний список домогосподарів – власників села Леськи із зазначен-
ням розмірів земельних ділянок. 

Ф. 809. Черкаська міська гімназія, м. Черкаси Київської губернії
Черкасская городская гимназия, г. Черкассы Киевской губер-

нии
Справ: 3; 1911 р. 

Опис 1
Справ: 3; 1911 р. 

Протокол засідання іспитової комісії. Екзаменаційні роботи учнів з 
арифметики і геометрії на випускних іспитах. 

Ф. 810. Черкаська повітова землеупорядна комісія, м. Черкаси 
Київської губернії

Черкасская уездная землеустроительная комиссия, г. Черкас-
сы Киевской губернии

Справ: 4; 1911, 1912, 1914, 1915 рр. 
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Опис 1
Справ: 4; 1911, 1912, 1914, 1915 рр. 

Короткі резолюції журнальних постанов комісії (1911–1912рр). Спра-
ва землевпорядника-мирового посередника 1-ї дільниці Черкаського пові-
ту про розверстання земель 2-го Голов’ятинського товариства (1914–1915). 
Вимогові відомості на видачу допомог службовцям комісії у випадку еваку-
ації їх сімей (1915). 

Ф. 811. Костянтинівський сільський сход, с. Костянтинівка 
Черкаського повіту Київської губернії

Константиновский сельский сход, с. Константиновка Черкас-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1907 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1907 р. 

Книга на записування ухвал сільського сходу. 

Ф. 813. Головківське волосне правління, с. Головківка Чигирин-
ського повіту Київської губернії

Головковское волостное правление, с. Головковка Чигирин-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1883 р. 

Опис 1
Справ: 2; 1883 р. 

Книга запису ухвал Головківского сільського сходу. 

Ф. 814. Скородистицьке сільське правління, с. Скородистик Зо-
лотоніського повіту Полтавської губернії

Скородистское сельское правление, с. Скородистик Золото-
ношского уезда полтавской губернии 

Справ: 3; 1844–1864 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1844, 1856, 1859–1864 рр. 

Податна книга грошових зборів на мирські витрати, земські повин-
ності, державні податі і інші стягнення з козаків с. Воронинці (1844). Над-
вірний опис про стан майна державних селян (1859–1864). Книга записів 
прибутків сільського правління (1856). 

Ф. 815. Маліївське сільське товариство, с. Маліївка Золотонісь-
кого повіту Полтавської губернії 

Малиевское сельское общество, с. Малиевка Золотоношского 
уезда полтавской губернии

Справ: 1; 1865 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1865 р. 
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Книга для запису ухвал сільського сходу селян-власників Маліївсько-
го сільського сходу. 

Ф. 817. Чигиринська дворянська опіка, м. Чигирин Київської гу-
бернії

Чигиринская дворянская опека, г. Чигирин Киевской губер-
нии

Справ: 523; 1814–1912 рр. 

Опис 1
Справ: 255; 1814–1859 рр. 

Опікунські, майнові справи. Укази Київського губернського правлін-
ня і Київської палати цивільного суду (1839). Книга протоколів дворянсь-
кої опіки (1841, 1858, 1859). Журнали дворянської опіки за 1816, 1839, 
1840, 1844, 1847, 1848, 1852, 1856, 1857, 1859 рр. Журнал протоколів і 
рапортів (1854). Книги рапортів, звітів і указів Сенату (1827, 1849, 1850, 
1852, 1858, 1859). Книга звітів (1827). Звіти про стан справ дворянських 
опік Київської губернії по Чигиринській дворянській опіці (1836, 1841); 
про стан маєтків Чигиринського повіту (1831, 1836–1838, 1844, 1859). 
Вхідний реєстр дворянської опіки на записування указів і приписів ви-
щих установ, а також рапортів і справ, які надійшли в опіку (1844, 1848, 
1849, 1851, 1859). Вихідний реєстр дворянської опіки на записування 
рапортів донесень і представлень (1844, 1854, 1856, 1857). Докумен-
ти про прибутки і видатки майна Кам’янського маєтку для надання в опіку  
(1831) та опис документів Кам’янського маєтку на прибуток і видаток  (1831– 
1832). Настільний реєстр присутствія дворянської опіки про прибутки і 
видатки різних сум (1844, 1848, 1857–1859), на записування справ мало-
літніх і інших осіб маєтків дворянської опіки (1847–1851), на записуван-
ня указів, що надійшли для виконання (1847, 1855). Книги запису: при-
бутків і видатків з справ за проханнями на особистому гербовому папері  
(1829), прибутків штатних і канцелярських сум (1852, 1854, 1857), 
видатків сум (1852, 1855–1857, 1859), прибутків сум (1852, 1854,  
1859). 

Опис 2
Справ: 259; 1828–1912 рр. 

Опікунські, майнові справи, справи про стягнення казенних недої-
мок з поміщиків Чигиринського повіту. Укази Сенату та Київського гу-
бернського правління (1862, 1878–1912). Приписи Київського губернатора 
(1865, 1868). Журнали опіки за 1860, 1866). Журнали засідань присутс-
твія дворянської опіки (1850, 1851, 1855, 1858, 1860–1865, 1869, 1870, 
1874, 1875, 1877–1886, 1889–1892, 1894, 1904, 1909, 1912 рр. Ухвали опі-
ки (1848, 1852, 1861, 1866). Описи документів маєтків Чигиринського 
повіту (1833, 1846). Звіти маєтків повіту за 1833, 1855, 1856, 1858, 1861– 
1881 рр. Прибутково-видаткові книги маєтків (1835, 1843, 1845). Звіт про 
прибутки і видатки грошових сум опіки (1842). Генеральні звіти опіки (1888, 
1904, 1905). Книги прибутків і видатків грошових документів опіки (1888); 
грошових сум (1888). Настільні реєстри опіки; вхідні та вихідні реєстри. 
Настільний реєстр присутствія опіки. 
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Опис 3
Справ: 9; 1814–1825, 1856–1857, 1865, 1870, 1874–1879, 1882–1886, 1904–
1912 рр. 

Опікунські справи. Журнали засідань опіки (1865, 1870). Особова 
справа службовця опіки (1904–1912). 

Ф. 818. Чигиринська повітова землеупорядна комісія, м. Чиги-
рин Київської губернії

Чигиринская уездная землеустроительная комиссия, г. Чиги-
рин Киевской губернии

Справ: 4; 1907–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1907–1909, 1915, 1918 рр. 

Справи: про розподіл на відрубні ділянки землі товариства селян  
 с. Носачів, купленої у графа Ностіца (1907–1909); про організацію і надан-
ня допомоги у польових роботах і будівництві сім’ям запасних і ратників 
ополчення, призваних на війну (1915); про розподіл і одержання подвірних 
і садибних ділянок землі селянами Орловецької волості (1918). 

Ф. 819. Богушківське сільське правління, с. Богушкова Слобідка 
Золотоніського повіту Полтавської губернії

Богушковское сельское правление, с. Богушкова Слободка Зо-
лотоношского уезда полтавской губернии

Справ: 22; 1843–1860 рр. 

Опис 1
Справ: 22; 1843–1845, 1847, 1849–1860 рр. 

Книги записів: мирських ухвал (1843, 1849–1854, 1859); ухвал з гро-
шових питань (1845); ухвал з різних питань (1855–1857); покарань (1854). 
Податні книги с. Богушкова Слобідка та с. Чехівка (1844). Подвірні описи: 
про кількість землі, худоби і рільницького знаряддя державних селян Ірк-
ліївської волості (1847); майна державних селян (1852); про стан державно-
го майна (1857–1860). 

Ф. 820. Буртянська міщанська управа, м-ко Бурти Черкаського 
повіту Київської губернії 

Буртянская мещанская управа, м-ко Бурты Черкасского уезда 
Киевской губернии

Справ: 8; 1909–1912 рр. 

 Опис 1
Справ: 8; 1909, 1912 рр. 

Окладна книга про податок з нерухомого майна (1909). Податні зоши-
ти Буртянського міщанського товариства (1909, 1912). Розкладка грошових 
зборів на громадські потреби (1909). Розкладна відомість податку з нерухо-
мого майна м-ка Бурти (1909). Книги прибутків і видатків грошових зборів, 
стягнених по розкладці на громадські потреби (1909, 1912). 
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Ф. 821. Цесарсько-Слобідське волосне правління, с. Цесарська 
Слобода Черкаського повіту Київської губернії

Цесарско-Слободское волостное правление, с. Цесарская Сло-
бода Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1870–1871 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1870–1871 рр. 

Книги записів ухвал волосних і сільських сходів сіл Цесарська Сло-
бода і Змагайлівка. 

Ф. 822. Богушківська сільська розправа, с. Богушкова Слобідка 
Золотоніського повіту Полтавської губернії

Богушковская сельская расправа, с. Богушкова Слободка Зо-
лотоношского уезда полтавской губернии

Справ: 14; 1844–1859 рр. 

Опис 1
Справ: 14; 1844–1849, 1851–1853, 1856–1859 рр. 

Книги запису: ухвал з судових справ (1844, 1846–1849, 1851–1853, 
1856–1859); покарань і рішень судових органів (1844–1845); покарань за ух-
валами волосної і сільської розправ і рішення судових місць (1846–1847); 
грошових стягнень з судових справ (1846–1847) та з державних селян 
(1859). 

 
Ф. 823. Кам’янський державний бурякоцукровий завод Головного 

управління цукрової промисловості України, м. Кам’янка 
Київської губернії

Каменский государственный свеклосахарный завод Главного 
управления сахарной промышленности Украины, г. Ка-
менка Киевской губернии 

Справ: 72; 1897–1922 рр. 

Опис 1
Справ: 72; 1897–1906, 1908–1922 рр. 

Циркуляри і розпорядження Міністерства фінансів (1912–1913). 
Циркуляри правління кооперативного товариства “Кодса” про постачан-
ня цукрових заводів (1917–1918). Документи (Декрет, положення, накази, 
розпорядження) про націоналізацію підприємств цукрової промисловості, 
про санітарний стан м. Чигирин (1919–1920). Протоколи засідань Ради і 
колегії заводу (1919–1920). Листування з цукрово-акцизним управлінням 
Київської губернії, управляючим акцизними зборами про платежі акцизу 
(1909–1910); з торгівельними фірмами, Санкт-Петербурзьким комерційним 
банком, Київською губернською, Чигиринською, Черкаською повітовими 
земськими управами про купівлю насіння вівса, продаж пшениці, про спо-
рудження повітової земської телефонної магістралі (1913–1914). Акти та ві-
домості про оприділення продуктивності заводу (1912–1913). Статистичні 
відомості про вибірку цукру, стан буряківничих площ (1909), про технічний 
стан заводу і його продуктивність (1908–1913). Ситуаційний план заводу 
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(1909). Документи про платежі акцизу (1908–1911). Опис заводу (1908). 
Річний звіт Кам’янського маєтку (1898); річні звіти економій Кам’янського 
маєтку (1900–1906, 1908). Журнали цукрового заводу (1911, 1912, 1916–
1918). Журнали виробництва цукроваріння на заводі (1915–1920). Акцизні 
справи цукрового заводу (1913–1919). Вибірка річного звіту контори заводу 
(1916, 1917). Ресконтро заводу (1916–1920, 1922). Головні книги контори 
цукрового заводу (1917–1919, 1921); контори Кам’янського маєтку (1897–
1905). Баланси головної книги (1902–1903, 1905, 1918). Книга рахунків 
плантаторів цукрового заводу (1919). Книги обліку продажу цукру-рафіна-
ду (1904–1905). Касова книга (1919). Книги особових рахунків (1900, 1901, 
1903, 1904). 

Ф. 824. Мельниківське сільське управління, с. Мельники Золо-
тоніського повіту Полтавської губернії

Мельниковское сельское управление, с. Мельники Золото-
ношского уезда полтавской губернии

Справ: 23; 1841–1860 рр. 

Опис 1
Справ: 23; 1841–1860 рр. 

Книги записів громадських ухвал сільського управління (1843–1849, 
1851–1860); стягнень і покарань, які накладаються на керівних працівників 
сільського управління. Подвірні описи сільського управління про стан май-
на і кількість землі у державних селян (1841–1852). 

Ф. 825. Мельниківське волосне правління, с. Мельники Золо-
тоніського повіту Полтавської губернії

Мельниковское волостное правление, с. Мельники Золото-
ношского уезда полтавской губернии

Справ: 3; 1861 р. 

Опис 1
Справ: 3; 1861 р. 

Ухвали волосного сходу селян. Додаткова книга записів мирських  
ухвал. 

Ф. 827. Черкаська міська поліція, м. Черкаси Київської губернії
Черкасская городская полиция, г. Черкассы Киевской губер-

нии
Справ: 5; 1829–1843 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1829, 1843 рр. 

Указ урядового Сенату про призначення акцизу з солі, яка видобу-
вається на лимані Чорного моря (1829). Повідомлення Черкаського земсь-
кого суду про ув’язнених, які передаються (1843). 
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Ф. 828. Покровське сільське управління, Чигиринського повіту 
Київської губернії

покровское сельское управление, Чигиринского уезда Киев-
ской губернии

Справ: 1; 1882 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1882 р. 

Книга запису прибутків і видатків з мирського капіталу. 

Ф. 829. Колекція. Плани земель Суботівського фільварку і Куд-
рявцева Івана Панасовича

Коллекция. планы земель Субботовского фольварка и Куд-
рявцева ивана Афанасьевича

Справ: 2; 1817, 1912 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1817, 1912 рр. 

План ділянки орної землі Київської губернії Чигиринського повіту  
 с. Лубенці, хут. Томанково, яка належала Кудрявцеву І. П., та продана селя-
нам с. Лубенці (1912). 

Ф. 830. Чигиринське лісництво, м. Чигирин Київської губернії 
Чигиринское лесничество, г. Чигирин Киевской губернии
Справ: 2; 1916 р. 

Опис 1
Справ: 2; 1916 р. 

Господарський план лісництва. Особливий додаток до господарського 
плану лісництва. 

Ф. 831. Золотоніська міська дума, м. Золотоноша Полтавської 
губернії 

Золотоношская городская дума, г. Золотоноша полтавской гу-
бернии

Справ: 2; 1825 р. 

Опис 1
Справ: 2; 1825 р. 

Річний звіт про прибутки, видатки і залишки міської суми. 

Ф. 832. Черкаський повітовий суд, м. Черкаси Київської губернії
Черкасский уездный суд, г. Черкассы Киевской губернии
Справ: 820; 1795–1872 рр. 

Опис 1
Справ: 685; 1795–1872 рр. 

Кримінальні, слідчі та цивільні справи. Укази і циркуляри Київсько-
го губернського правління (1852, 1855–1870, 1872). Циркуляри Київського 
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Подільського і Волинського генерал-губернатора (1861–1862); начальника 
Полтавського поштово-телеграфного округу (1904). Журнали засідань суду. 
Рішення суду з кримінальних, цивільних справах, за проханнями. Рішення 
суду і городового магістрату у кримінальних справах (1850–1858). Розпо-
рядження суду з особового складу (1865). Приписи палати кримінального 
суду (1863). Річні звіти суду (1865, 1867). Проекти купчих, здійснених у 
суді (1860, 1961, 1869–1871). Увідні листи про затвердження у правах на 
володіння майном землвевласників та інших осіб в Черкаському повіті 
(1862–1870). Річна економічна книга Джунгського фільварку (1826). Про-
хання різних осіб про здійснення купчих і рішення суду з цього питання 
(1849, 1850); про затвердження у правах на володіння маєтками в Черкась-
кому повіті (1861, 1870). Відомості про результати ревізії хлібних магазинів 
Дахнівського сільського товариства (1858); книга прибутків і видатків хліба 
(1858–1860). Річний фінансовий звіт суду (1868). Головні книги державних 
прибутків на кошторисний період (1867, 1868, 1870); спеціальних засобів 
суду (1867–1869); партикулярних сум суду (1867, 1868); кошторисних ви-
датків (1869). Книги прибутків і видатків грошових сум (1851, 1859–1862, 
1864, 1866–1868, 1872); штатних і канцелярських сум (1862). Метричні кни-
ги Смілянської (1856) і Мошенської (1858, 1861, 1866, 1867) римсько-ка-
толицьких церков про народження, шлюб та смерть, та Смілянського рим-
сько-католицького костьолу і Мошенської римсько-католицької церкви про 
народження, шлюб та смерть за 1861, 1866, 1867, 1869–1871 рр. 

Опис 2
Справ: 135; 1797–1872 рр. 

Кримінальні та цивільні справи (1802, 1851, 1859, 1872). Ука-
зи Київського губернського правління (1831). Рішення суду (1833, 1834, 
1836–1840, 1847, 1860–1866). Актова книга суду (1860). Опис докумен-
тів, внесених у актові книги суду (1797–1805). Реєстр цивільних справ 
(1871–1872). Реєстри купчих та „даних” на придбання землі селяна-
ми, дарчих записів (1848–1851, 1853, 1855, 1859, 1860, 1862–1868, 1870,  
1871). Реєстр сіл, містечок з зазначенням кількості дворів і селян російсь-
кої і української національності (1795). “Дана” на володіння землею (1846, 
1850, 1854, 1868). 

Ф. 833. Уманський повітовий суд, м. Умань Київської губернії 
Уманский уездный суд, г. Умань Киевской губернии
Справ: 1818; 1797–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 1134; 1800–1872 рр. 

Слідчі, кримінальні, цивільні, позовні справи. Укази і циркуляри 
Київського губернського правління (1837, 1838, 1843–1847, 1852-1870). 
Укази Сенату (1840). Циркуляр Київського губернатора про ліквідацію 
повітових судів (1872). Укази і циркуляри губернського правління про кон-
фіскацію майна учасників польського повстання та учасників штатних 
товариств по підготовці польського повстання; списки членів штатних то-
вариств (1831–1835, 1839, 1866). Циркуляри губернського правління про 
перетворення міських ратуш (є документи про перейменування ратуш у 
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міські думи і земських судів у земську поліцію, про передавання судових 
справ ратуші у повітові суди) (1861). Накази по відомствах Міністерства 
внутрішніх Справ, держконтролю, Міністерства фінансів та інших установ 
(1847, 1871). Журнали засідань суду (1831–1835, 1841–1854, 1861). Рішення 
суду у слідчих справах (1840, 1842–1850, 1852); у кримінальних справах 
(1840–1845, 1848–1853); у цивільних справах (1841–1852). Розпорядження 
суду з особового складу (1852–1854); про службу чиновників (1853–1860). 
Генеральні звіти суду (1835–1849, 1854, 1857–1859, 1861–1863, 1866–1869). 
Відомості про кількість маєтків, закріплених за різними особами по купчих 
повіту (1850–1852). Місячні відомості про прибутки і видатки грошових 
сум суду (1865, 1866). Формулярні списки службовців суду (1844, 1872). 

Опис 2
Справ: 683; 1797–1872 рр. 

Кримінальні, слідчі, цивільні справи. Укази губернського правлін-
ня (1797, 1798, 1806–1808, 1814, 1816, 1818–1821, 1824, 1826, 1827, 1830, 
1831, 1835–1840). Журнали засідань суду (1815–1823, 1827–1840, 1852– 
1872). Рішення суду за 1797, 1804, 1808–1810, 1824, 1830–1834, 1837, 1838, 
1858, 1861–1864, 1869–1871 рр.; у слідчих справах за 1835–1837, 1839 рр.; 
у кримінальних справах за 1797, 1831–1838, 1862 рр.; у цивільних справах 
(1835–1837). Розпорядження суду з особового складу (1861, 1863). Накази 
про переміщення та звільнення службовців (1864). Опис справ суду (1868–
1872). Кошторис витрат (1871). Головні книги (1866–1868, 1870, 1872). При-
бутково-видаткова книга (1869). Книги запису прибутків і видатків грошей 
по суду (1857). Книги запису речових доказів (1863–1867). 

Опис 3
Справ: 1; 1918 р. 

Устав товариства ”Просвіта” у м. Умань. 

Ф. 834. Звенигородський городовий магістрат, м. Звенигородка 
Київської губернії

Звенигородский городовой магистрат, г. Звенигородка Киев-
ской губернии 

Справ: 280; 1799–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 280; 1799–1862 рр. 

Укази імператора Павла І, урядового Сенату та губернського прав-
ління (1799–1858); Київської казенної палати (1799–1801, 1824, 1826, 
1843). Циркуляри по управлінню Київського військового, Подільського 
і Волинського генерал-губернатора (1841, 1844–1845, 1847–1848, 1850– 
1857). Справи та документи про адміністративні, господарські, фі-
нансові і судові справи міста. Справа про відкриття у місті магістрату  
(1800). Протоколи засідань городового магістрату за 1800, 1802, 1812, 1823, 
1838, 1854, 1858 рр. Журнали засідань городового магістрату за 1800–1805, 
1808, 1810, 1811, 1813–1821, 1824–1832, 1834–1843, 1846–1853, 1855– 
1860 рр. Ухвали городового магістрату з кримінальних, цивільних та 
грошових справ (1800–1811, 1813–1821, 1824, 1826–1831, 1833–1852, 
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1855–1858, 1860). Ревізькі казки містечок Уманського повіту (1812– 
1813). Книга опротестованих векселів, розписок і інших торгівельних угод  
(1809). Книги для запису заключених контрактів і умов (1858–1860); дору-
чень, скарг, донесень (1810, 1824). 

Ф. 835. Чигиринський повітовий земський суд, м. Чигирин 
Київської губернії

Чигиринский поветовый земский суд, г. Чигирин Киевской гу-
бернии

Справ: 88; 1796–1899 рр. 

Опис 1
Справ: 60; 1799, 1804, 1807, 1808, 1812, 1820, 1824, 1827–1836, 1863, 1899 рр. 

Кримінальні справи, справи за скаргами (1798, 1820–1821, 1827–
1829, 1863). Укази губернського правління і головного суду (1798, 1807–
1816, 1899); Сенату (1808). Журнали засідань суду (1800, 1806–1818). 
Рішення суду (1808, 1828–1831, 1836). Відомості прибутків і видатків 
грошей, отриманих з Чигиринського повітового казначейства (1804); при-
бутків і видатків грошових коштів суду (1804); обліку грошей, зібраних з 
позовних та інших прохань жителів (1812). Формулярний список служ-
бовців суду (1824) . Книги записів позикових листів, контрактів, купчих, 
доручень, угод та інших документів (1820, 1824, 1826–1828, 1833, 1835– 
1836). Книги реєстрації вхідних документів (1820, 1826, 1830– 
1832). 

Опис 2
Справ: 28; 1805–1828, 1830 рр. 

Книги реєстрації документів, внесених в актові книги (1805, 1809–
1815, 1817–1823, 1825, 1828). Книги запису дарчих заповітів, доручень, 
позикових листів, скарг, донесень возних, свідчень відповідачів на суді, 
купчих, розписок, домових зобов’язань, контрактів, актів на володіння не-
рухомим майном, копій свідоцтв про хрещення, позовних заяв та інших до-
кументів (1805–1828, 1830). 

Ф. 836. Судовий слідчий 3-ї дільниці Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Судебный следователь 3-го участка Черкасского уезда Киев-
ской губернии 

Справ: 1; 1881 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1881 р. 

Справа за звинуваченням селянина у співжитті з дочкою. 

Ф. 837. Уманський словесний суд, м. Умань Київської губернії
Уманский словесный суд, г. Умань Киевской губернии 
Справ: 59; 1837–1866 рр. 
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Опис 1
Справ: 59; 1837, 1838, 1840, 1841, 1843–1866 рр. 

Справи за словесними скаргами, за позовами та інші (1847, 1848, 
1854–1857, 1859, 1860). Указ Сенату про переведення повітового управ-
ління з Махнова в Бердичів (1846). Указ губернського правління (1859). Укази 
міської ратуші про призначення і звільнення службовців суду (1857, 1860). 
Листування з городовою ратушею і повітовим судом про розгляд судових 
справ (1848). Журнали засідань суду (1840, 1841, 1843). Генеральні звіти 
суду (1843–1847). Прохання різних осіб про порушення позовів (1866). Спи-
сок суддів суду (1853). Книги запису словесних скарг і рішень до них (1837, 
1838, 1844, 1845, 1847–1857, 1860–1866). Звіти про прибутки і видатки гро-
шей (1852, 1859). Книги запису прибутків і видатків грошей (1851–1858, 
1860, 1861, 1863, 1864) та на утримання суду (1852). Книга реєстрації вхід-
них документів (1866). 

 
Ф. 838. Чигиринський земський суд, м. Чигирин Київської гу-

бернії 
Чигиринский земский суд, г. Чигирин Киевской губернии
Справ: 16; 1796–1859 рр. 
Опис 1
Справ: 16; 1796, 1804, 1813, 1816, 1829, 1832, 1855, 1858, 1859 рр. 

Повідомлення Київського губернського правління про царський мані-
фест і Указ про встановлення нового стану почесних громадян (1832). Пові-
домлення Чигиринського повітового суду про результати розгляду скарги за 
переховування групи селян (1855). Рішення суду (1829, 1858, 1859). Справи 
за звинуваченнями і клопотаннями (1796, 1804, 1816). Відомості обліку аре-
штантів (1804, 1813). Місячні відомості надходження і витрат грошових сум 
різних зборів (1804). Рахункові виписки про грошові збори за прикладення 
печатки (1804). 

Ф. 839. Цибулівське кредитне товариство, м-ко Цибулів Липо-
вецького повіту Київської губернії

Цыбулевское кредитное товарищество, м-ко Цыбулев Липо-
вецкого уезда Киевской губернии 

Справ: 10; 1909–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1909–1914 рр. 

Протоколи загальних зборів про затвердження річних звітів (1912). 
Відомості про прострочені позики членами товариства (1909, 1912) та кре-
диторами (1911). Списки членів товариства (1910–1912) та членів правління 
(1911). Витяги з особових рахунків кредиторів (1910, 1911, 1913, 1914). 

Ф. 840. Звенигородська дворянська опіка, м. Звенигородка Київ-
ської губернії

Звенигородская дворянская опека, г. Звенигородка Киевской 
губернии 

Справ: 3; 1843–1854 рр. 
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Опис 1
Справ: 3; 1843, 1846, 1852–1854 рр. 

Опікунські справи над майном (1846, 1852–1854). Відомості про май-
но, яке передане під опікунський нагляд (1843). 

Ф. 841. Чигиринський городовий магістрат, м. Чигирин Київ-
ської губернії 

Чигиринский городовой магистрат, г. Чигирин Киевской гу-
бернии

Справ: 19; 1800–1857 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1816, 1829–1830, 1844–1845, 1852–1857 рр. 

Судові справи (1816, 1852–1857). Ухвали городового магістра-
ту у кримінальних справах (1844–1845); у грошових справах (1829– 
1830). 

Опис 2
Справ: 8; 1800–1820 рр. 

Книги реєстрації документів, внесених до актових книги (1800–1820). 
Книги запису донесень возних, контрактів, квитанцій, доручень, розписок, 
скарг (1801–1820). 

Опис 3
Справ: 6; 1821, 1825, 1826, 1832, 1840 рр. 

Указ Київського губернського правління і правила для транзиту поль-
ського сукна в Кяхту (1832). Рішення магістрату у цивільних справах (1821, 
1825, 1826, 1840). 

Ф. 842. Мокрокалигірська міщанська управа, м-ко Мокра Ка-
лигірка Звенигородського повіту Київської губернії 

Мокрокалигорская мещанская управа, м-ко Мокрая Калигор-
ка Звенигородского уезда Киевской губернии

Справ: 24; 1909–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 24; 1909, 1911, 1912, 1914, 1915 рр. 

Окладні книги податку з нерухомого майна (1909, 1911). Податко-
вий зошит міщанської управи (1911) та міщанського товариства (1912, 
1914). Розкладки грошових зборів на громадські потреби (1909, 1911, 
1912, 1914). Розкладні відомості податку з нерухомого майна (1909, 
1911). Розкладка грошових зборів на громадські потреби міщанської уп-
рави (1915). Книги прибутків і видатків грошових зборів, стягнених 
по розкладці на громадські потреби (1909, 1911, 1912, 1915); прибут-
ків і видатків пересильних сум: свічного і допоміжних коробочних, пас-
портних та інших зборів (1909, 1911, 1912). Паспортні реєстри (1909,  
1911). Книга надійшовших указів, приписів, заяв, прохань та інших паперів  
(1915). Книга вихідних паперів міщанської управи (1914). 
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Ф. 843. Городищенська міщанська управа, м-ко Городище Чер-
каського повіту Київської губернії

Городищенская мещанская управа, м-ко Городище Черкасско-
го уезда Киевской губернии 

Справ: 24; 1908–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 24; 1908, 1909, 1911, 1912, 1914 рр. 

Окладні книги про податок з нерухомого майна (1908, 1909, 1911). 
Податні зошити міщанської управи (1908, 1909, 1911, 1912) та міщансь-
кого товариства (1914). Розкладки грошових зборів на громадські пот-
реби (1908, 1909, 1911). Розкладні відомості і виправдні документи до 
них (1908, 1909). Книги прибутків і видатків грошових зборів, стягнених 
по розкладці на громадські потреби і виправдні документи до них (1908, 
1909, 1911, 1912); прибутків і видатків пересильних сум, свічного і допо-
міжних коробочних, паспортних і інших зборів (1908, 1909, 1911, 1912,  
1914). Прибутково-видаткова книга громадських зборів міщанської управи 
(1914). Квитанційна книга зборів міщанської управи (1909). 

Ф. 844. Черкаський повітовий земський суд, м. Черкаси Київ-
ської губернії

Черкасский поветовый земский суд, г. Черкассы Киевской гу-
бернии

Справ: 61; 1796–1831 рр. 

Опис 1
Справ: 16; 1796–1798, 1829–1831 рр. 

Судові справи, цивільні справи. Укази губернського правління і Го-
ловного суду (1797–1798). Справа по указу Вознесенського намісницько-
го правління про виявлення осіб, винних „у приховуванні ревізьких душ” 
(1797–1798). Рішення суду у кримінальних і цивільних справах (1796–1797, 
1829). Відомості про кількість дворових селян по маєтках повіту і листу-
вання з повітовим казначейством і нижнім судом з цього питання (1797). 
Книги запису духовних заповітів, купчих, позовних справ, донесень возних, 
контрактів, позикових листів (1830–1831). 

Опис 2
Справ: 45; 1802, 1804–1830 рр. 

Книга реєстрації витягів з актових книг інших судів, доручень, 
обов’язків і свідоцтв про хрещення (1821). Книги записів донесень возних, 
скарг, “вольних” селянам, дарчих, купчих, витягів з метричних книг, дору-
чень, контрактів на продаж майна, позикових листів, розписок у отриманні 
грошових сум (1802, 1804–1830). 
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Ф. 845. Лисянська міщанська управа, м-ко Лисянка Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Лысянская мещанская управа, м-ко Лысянка Звенигородско-
го уезда Киевской губернии

Справ: 18; 1909–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 18; 1909, 1910, 1914, 1915 рр. 

Окладні книги про податок з нерухомого майна м-ка Лисянка 
(1909, 1910). Податний зошит з громадського збору міщанської управи  
(1909). Податні зошити міщанського товариства (1914, 1915). Розкладки гро-
шових зборів на громадські потреби міщанської управи (1909, 1910, 1914,  
1915). Розкладні відомості про податок з нерухомого майна по м-ку Лисянка 
(1909, 1910). Книга прибутків і видатків громадських сум міщанської упра-
ви (1909). Книги прибутків і видатків грошових зборів, стягнених по роз-
кладці на громадські потреби міщанської управи (1914, 1915); прибутків і 
видатків пересильних сум, свічного і допоміжних коробочних, паспортних і 
інших зборів (1909, 1914). Квитанційна книга всіх зборів міщанської управи 
(1914). 

Ф. 846. Жашківська міщанська управа, м-ко Жашків Таращансь-
кого повіту Київської губернії 

Жашковская мещанская управа, м-ко Жашков Таращанского 
уезда Киевской губернии

Справ: 15; 1909–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 15; 1909, 1911, 1915 рр. 

Окладні книги про податок з нерухомого майна м-ка Жашків (1909, 
1911). Податні зошити міщанського товариства (1909, 1911, 1915). Розклад-
ки грошових зборів на громадські потреби (1911, 1915). Розкладні відомості 
податку з нерухомого майна м-ка Жашків (1909, 1911). Книги прибутків і 
видатків грошових зборів, стягнених по розкладці на громадські потреби 
(1909, 1911, 1915); прибутків і видатків пересильних сум, свічного і допо-
міжних коробочних, паспортних і інших зборів (1909, 1911). 

Ф. 847. Уманська повітова харчова управа Уманського повітово-
го продовольчого комітету, м. Умань Київської губернії

Уманская уездная продовольственная управа Уманского уез-
дного продовольственного комитета, г. Умань Киевской 
губернии 

Справ: 67; 1916–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 67; 1916–1919 рр. 

Постанови, циркулярні розпорядження, накази, циркуляри, обов’язкові 
постанови Тимчасового уряду, губернського продовольчого комітету  
Міністерств землеробства і продовольства Тимчасового уряду, Головного  
управління у справах місцевого господарства Міністерства внутрішніх 
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справ, губернського комісара Тимчасового уряду, начальника штабу Київсь-
кого військового округу, Головного комітету з постачання армії Росії, сек-
ретарств земельних і продовольчих справ Генерального секретаріату Ук-
раїни, губернської продовольчої управи, Міністерства харчових справ УНР 
про організацію і хід забезпечення населення і військових частин продо-
вольством, фуражем, паливом та предметами першої необхідності, про за-
готівлю худоби, про використання праці військовополонених у сільському 
земському і громадському господарствах, про організацію продовольчої 
справи та з інших питань (1916–1918). Інструкції повітового продовольчо-
го комітету про порядок закупівель і переробки зерна, встановлення цін, 
переробку і перевезення хлібопродуктів (1917); районним уповноваженим 
про порядок відчуження лишків продуктів у населення. Тимчасове поло-
ження про волосні продовольчі комітети. Протоколи засідань повітової 
земської управи і повітової продовольчої комісії. Постанови, журнали за-
сідань губернської продовольчої управи. Протоколи і акти ревізій повіт-
продуправи ревкомісією губернської продовольчої управи (1917–1918). 
Журнали та протоколи засідань повітової продовольчої управи, повітового 
продовольчого комітету і його управи, голів волосних продовольчих управ. 
Постанови повітового продовольчого комітету, з’їзду членів повітових про-
довольчих управ, чергової сесії губернського продовольчого комітету (1917– 
1918). Протоколи засідань волосних продовольчих комітетів і управ  
(1917). Протоколи та журнали засідань повітової харчової (продовольчої) 
управи та губернської харчової управи (1918–1919) та інші документи про 
організацію продовольчої справи в районі, організацію роботи продоволь-
чих органів, запровадження карткової системи про постачання і розподіл 
цукру, порядок його продажу у зв’язку з запровадженням урядом державної 
цукрової монополії, про ліквідацію продовольчих комітетів і управ. Кош-
ториси витрат повітового продовольчого комітету і управи (1917–1918) 
та відділу закупівель худоби повітової продовольчої управи (1918). Голо-
вна книга руху грошових сум відділу сільськогосподарського виробництва  
(1918). Списки службовців, посвідчення та інші документи з особового 
складу (1917–1918). Особові справи (1917–1918). 

Ф. 848. Монастирищенська міщанська управа, м-ко Монасти-
рище Липовецького повіту Київської губернії 

Монастырищенская мещанская управа, м-ко Монастырище 
Липовецкого уезда Киевской губернии

Справ: 12; 1908–1911 рр. 

Опис 1
Справ: 12; 1908, 1910, 1911 рр. 

Окладна книга про податок з нерухомого майна м-ка Монастири-
ще (1911). Податні зошити міщанського товариства (1908, 1910, 1911). 
Розкладка грошових зборів на громадські потреби (1910). Розкладна ві-
домість податків з нерухомого майна (1911). Книги прибутків і видатків 
грошових зборів, стягнених по розкладці на громадські потреби (1910); 
пересильних сум, свічного і допоміжного коробочного, паспортних та ін-
ших зборів (1910, 1911); пересильних сум міщанської управи (1908). Вип-
равдні документи по стягненню і внеску в казну державного податку 
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губернського земського збору з нерухомого майна м-ка Монастирище  
(1911). 

Ф. 849. Корсунська міщанська управа, м-ко Корсунь Канівського 
повіту Київської губернії

Корсунская мещанская управа, м-ко Корсунь Каневского уез-
да Киевской губернии

Справ: 17; 1908–1913 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1908, 1911–1913 рр. 

Податні зошити міщанської управи (1908, 1911–1913). Розкладки гро-
шових зборів на громадські потреби (1908, 1911–1913). Книги прибутків і 
видатків грошових зборів, стягнених по розкладці на громадські потреби 
(1908, 1911–1912); пересильних сум, свічного і допоміжних коробочних, 
паспортних і інших зборів (1911, 1912); пересильних сум міщанської упра-
ви (1913). Квитанційна книга про збори міщанської управи (1912). 

Ф. 850. Ротмистрівська міщанська управа, м-ко Ротмистрівка 
Черкаського повіту Київської губернії

ротмистровская мещанская управа, м-ко ротмистровка Чер-
касского уезда Киевской губернии

Справ: 21; 1908–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 21; 1908, 1910, 1912, 1914, 1915 рр. 

Окладні книги про податок з нерухомого майна міщан м. Ротмистрів-
ка і додатки до них (1908, 1910). Податні зошити міщанської управи (1910, 
1912, 1914). Розкладки на стягнення громадського збору з міщан Ротмист-
рівського товариства (1910, 1912). Розкладні відомості про стягнення де-
ржавного податку з нерухомого майна міщан і поміщиці Бобринської (1908, 
1910). Прибутково-видаткові книги: персональних сум і виправдні доку-
менти управи (1908, 1910, 1912, 1914, 1915); громадських сум і виправдні 
документи управи (1908, 1910, 1912, 1914, 1915). Прибутково-видаткові до-
кументи управи (1914). 

Ф. 851. Іваньківська міщанська управа, м-ко Іваньки Уманського 
повіту Київської губернії

иваньковская мещанская управа, м-ко иваньки Уманского 
уезда Киевской губернии

Справ: 23; 1908–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 23; 1908–1912, 1914–1915 рр. 

Окладні книги про податок з нерухомого майна м-ка Іваньки 
(1908–1911). Податні зошити міщанської управи (1909–1912, 1914, 1915). 
Розкладки грошових зборів на громадські потреби (1908, 1912, 1914,  
1915). Розкладна відомість податку з нерухомого майна м-ка Іваньки 
(1908–1910). Книги прибутків і видатків грошових зборів, стягнених по 
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розкладці на громадські потреби міщанської управи (1910, 1911, 1914,  
1915); прибутків і видатків пересильних сум міщанської управи (1911, 1914, 
1915). 

Ф. 852. Рижанівська міщанська управа, м-ко Рижанівка Звени-
городського повіту Київської губернії

рыжановская мещанская управа, м-ко рыжановка Звениго-
родского уезда Киевской губернии

Справ: 14; 1909–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 14; 1909, 1911, 1914–1915 рр. 

Окладні книги про податок з нерухомого майна міщанської управи 
(1909, 1911). Податні зошити міщанської управи (1911, 1914, 1915). Розклад-
ки грошових зборів на громадські потреби (1914, 1915 рр). Книги прибутків 
і видатків грошових зборів, стягнених по розкладці на громадські потреби 
(1909, 1914, 1915 рр); пересильних сум, свічного і допоміжного коробочно-
го, паспортних та інших зборів (1911, 1914, 1915). 

Ф. 853. Товариш прокурора Київського окружного суду по Чиги-
ринсько-Черкаській дільниці, м. Черкаси Київської губернії

Товарищ прокурора Киевского окружного суда по Черкасско-
Чигиринскому участку, г. Черкассы Киевской губернии 

Справ: 6; 1910–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1910–1913 рр. 

Відомості про кількість ув’язнених у тюрмах, підвідомчих проку-
рорській дільниці (1910); у місцях ув’язнення в Чигиринському повіті 
(1911); руху справ на слідчих ділянках (1912); у 3-ій слідчій дільниці Чер-
каського повіту (1912). 

Ф. 854. Шполянська міщанська управа, м-ко Шпола Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Шполянская мещанская управа, м-ко Шпола Звенигородского 
уезда Киевской губернии

Справ: 10; 1909–1914 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1909–1912, 1914 рр. 

Податні зошити міщанської управи (1909, 1911). Розкладка грошових 
зборів на громадські потреби (1909). Розкладна відомість податку з нерухо-
мого майна міщанської управи (1912). Книги прибутків і видатків грошових 
зборів, стягнених по розкладці на громадські потреби міщанської управи 
(1909, 1914); пересильних сум, свічного і допоміжних коробочних, паспорт-
них і інших зборів і виправдні документи до них (1910, 1912, 1914). 
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Ф. 855. Вільшанське позико-ощадне товариство, с. Вільшана 
Звенигородського повіту Київської губернії

ольшанское ссудо-сберегательное товарищество, с. ольшана 
Звенигородского уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1906–1909 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1906, 1908–1909 рр. 

Протоколи загальних зборів товариства. 

Ф. 856. Маклер м-ка Шпола Семен Баранов, м-ко Шпола Звени-
городського повіту Київської губернії

Маклер м-ка Шполы Семен Баранов, м-ко Шпола Звенигород-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1880 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1880 р. 

Книга для запису витрат митних грошей, стягнених з осіб, які завіри-
ли укладені контракти. 

Ф. 857. Мошурівська волосна продовольча управа, с. Мошурів 
Уманського повіту Київської губернії

Мошуровская волостная продовольственная управа, с. Мошу-
ров Уманского уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1917 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1917 р. 

Положення, протоколи засідань Уманського повітового продоволь-
чого комітету і інші матеріали про організацію продовольчої справи у во-
лостях. 

Ф. 858. Звенигородське повітове у чиншових справах присут-
ствіє, м. Звенигородка Київської губернії

Звенигородское уездное по чиншевым делам присутствие,  
г. Звенигородка Киевской губернии

Справ: 24; 1887–1892 рр. 

Опис 1
Справ: 24; 1887, 1890–1892 рр. 

Справи про чиншові права за іменним списком на садибну землю 
(1891–1892). Справа про клопотання міщанина про визнання за ним прав 
вічного чиншового володіння земельними угіддями (1887). Справи про пе-
ревірку і визначення чиншових прав селян на землю (1890, 1892); про від-
мову у визнанні чиншових прав міщан (1891). 
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Ф. 859. Правління товариства Почапинського цукрового заводу, 
с. Почапинці Звенигородського повіту Київської губернії

правление товарищества почапинского сахарного завода,  
 с. почапинцы Звенигородского уезда Киевской губернии

Справ: 76; 1904–1920 рр. 

Опис 1
Справ: 55; 1904, 1907–1918 рр. 

Договори про оренду заводу (1904, 1908–1918). Акти перевірок 
наявності цукру на заводі і про зарахування залишків до виробництва  
(1916). Відомість про винагороду за працю робітників і службовців заво-
ду (1912). Розрахунковий зошит для записів прибутків і видатків грошо-
вих сум, наданих на забезпечення платежів акцизу за цукор додаткового 
податку і ввезення у Фінляндію (1915–1916). Звіти заводу і баланси (1909, 
1911–1914, 1916). Головні книги заводу (1914, 1915, 1917). Облікова книж-
ка заводу про надходження і видатки цукру, який не підлягає додатковому 
податку, а також непорушного запасу (1910). Книги допоміжного контро-
лю для буряко-цукрових заводів, журнали цукроваріння (1914–1916). Облі-
кові книги надходження, видатків і залишків цукру (1915, 1917 рр). Головні 
книги заводу і спадкоємців маєтків землевласниці Є. А. Проснухіної (1908, 
1910); товариства цукрозаводчиків (1910). Плантаторська книга заводу 
(1911). Розрахункова книга прибутків і видатків грошових сум (1913). Кни-
га розрахунків з плантаторами (1912). Книга і списки плантаторів заводу 
(1908, 1913, 1914, 1916). Баланси рахунків заводу (1908, 1911, 1914, 1915); 
головної книги (1913, 1916); плантаторів заводу (1912, 1915, 1916). Особові 
рахунки заводу (1909, 1911, 1916); спадкоємців маєтків землевласниці Є. А. 
Проснухіної (1909). 

Опис 2
Справ: 21; 1912–1919 рр. 

Протоколи зборів районних профспілок робітників цукрової про-
мисловості; звернення ЦК Всеросійської профспілки до трудящих цук-
рової промисловості (1917–1918). Статистичні відомості про цукрове 
виробництво і технічний стан заводу (1915–1916). Посвідчення видані 
Центральним бюро по об’єднанню закупівель цукру заводу на право  
планового перевезення цукру з залізничної станції Звенигородка (1916– 
1917). Звіт і баланс товариства Почапинського бурякоцукрового заводу 
(1918). Відомість обліку прибутку і видатку валового доходу по маєтку спад-
коємців землевласниці Є. А. Преснухіної (1918). Баланси головної книги  
(1918); особових рахунків заводу (1918); плантаторів заводу (1918); заво-
ду (1919). Журнал виробництва цукроваріння (1918). Касова книга заводу 
(1919). Книги плантаторів (1917); обліку прибутків і видатків цукру (1918–
1919). Табель робітників заводу (1917). Особові рахунки заводу (1919). 
Списки службовців Почапинського і Шполянського заводів з зазначенням 
окладів жалування (1917–1918); службовців заводу і виписи з рахунку за-
гальних витрат заводу (1912–1914). Іменні списки робітників (1918); членів 
спілки “Трудцукру” і кооперативу при заводі (1919). 
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Ф. 860. Кам’янський нотаріус Н. Н. Жмакін, м-ко Кам’янка Чи-
гиринського повіту Київської губернії

Каменский нотариус н. н. Жмакин, м-ко Каменка Чигирин-
ского уезда Киевской губернии 

Справ: 21; 1896–1901 рр. 

Опис 1
Справ: 21; 1896–1901 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1896–1901); для 
актів, які не відносяться до нерухомого майна (1896–1900). Алфавітні пока-
жчики контори нотаріуса (1896, 1998–1901). 

Ф. 861. Чигиринський нотаріус А. Ф. Школьний, м. Чигирин 
Київської губернії

Чигиринский нотариус А. Ф. Школьный, г. Чигирин Киевской 
губернии

Справ: 23; 1903–1909 рр. 

Опис 1
Справ: 23; 1903–1909 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1903–1909); для ак-
тів, які не відносяться до нерухомого майна (1903–1909). Алфавітні покажчики 
контори нотаріуса (1903–1907); осіб, які засвідчили укладені угоди (1909). 

Ф. 862. Чигиринський нотаріус І. І. Пітч, м. Чигирин Київської 
губернії

Чигиринский нотариус и. и. питч, г. Чигирин Киевской гу-
бернии

Справ: 5; 1901–1902 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1901–1902 рр. 

Актові книги нотаріуса для актів на нерухоме майно (1901–1902); для 
актів, які відносяться до нерухомого майна (1902). Алфавітні покажчики 
контори нотаріуса (1901–1902). 

Ф. 863. Управління Уманського повітового військового началь-
ника, м. Умань Київської губернії

Управление Уманского уездного воинского начальника,  
г. Умань Киевской губернии

Справ: 7; 1895–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1895–1917 рр. 

Справи за звинуваченням рядових та унтер-офіцера піхотних полків 
(1915–1916); про політичну пропаганду у військах (1895–1917). Послужні 
списки рядових Уманської конвойної команди, переведених у 15-й піхотний 
запасний полк (1917). 
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Ф. 864. Лебедино-Заводська поштово-телеграфна контора уп-
равління Київського поштово-телеграфного округу, с. Ле-
бедин Чигиринського повіту Київської губернії

Лебедино-Заводская почтово-телеграфная контора управле-
ния Киевского почтово-телеграфного округа, с. Лебедин 
Чигиринского уезда Киевской губернии

Справ: 12; 1912–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 12; 1912–1918 рр. 

Таємні циркуляри начальника округу про затримання антиурядо-
вої кореспонденції (1912, 1915–1916); Тимчасового уряду про затримання 
кореспонденції, направленої В. Леніну, О. Колонтай, А. Луначарському; 
членам поваленого царського уряду (1917). Циркуляри Тимчасового уряду  
(1917); начальника округу (1912–1916). Вимогові відомості на виплату гро-
шового утримання службовців контори (1917–1918). 

Ф. 865. Христинівська поштово-телеграфна контора управлін-
ня Київського поштово-телеграфного округу, с. Христинів-
ка Таращанського повіту Київської губернії

Христиновская почтово-телеграфная контора управления Ки-
евского почтово-телеграфного округа, с. Христиновка Та-
ращанского уезда Киевской губернии

Справ: 4; 1901–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1901–1918 рр. 

Циркуляри начальника округу про порядок проведення мобіліза-
ції окремих повітів і військових частин та з інших питань (1901–1918). 
Шифровані телеграми (1908–1918). Відомості про роботу контори  
(1914). Вимогові відомості на видачу грошового утримання службовцями 
(1917). 

Ф. 866. Ротмистрівське поштово-телеграфне відділення управ-
ління Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Рот-
мистрівка Черкаського повіту Київської губернії

ротмистровское почтово-телеграфное отделение управления 
Киевского почтово-телеграфного округа, м-ко ротмист-
ровка Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 7; 1912–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1912–1913, 1917–1918 рр. 

Циркуляри начальника Київського поштово-телеграфного окру-
гу (1912–1913); таємні циркуляри начальника округу зв’язку (1917– 
1918). Вимогові відомості на виплату грошового утримання співробітникам 
(1918). 
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Ф. 867. Черкаська міська лікарня, м. Черкаси Київської губернії
Черкасская городская больница, г. Черкассы Киевской губер-

нии
Справ: 2; 1898–1899 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1898–1899 рр. 

Журнал засідань Ради лікарні. 

Ф. 868. Управління Черкаського повітового військового началь-
ника, м. Черкаси Київської губернії

Управление Черкасского уездного воинского начальника,  
г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 13; 1916–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 13; 1916–1917 рр. 

Накази по управлінню (1916–1917). Справа за звинуваченням рядово-
го 148-го піхотного полку (1916). 

Ф. 869. Управління Канівського повітового військового началь-
ника, м. Канів Київської губернії

Управление Каневского уездного воинского начальника, г. Ка-
нев Киевской губернии

Справ: 4; 1916–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1916–1918 рр. 

Справа про рядового 312-го піхотного полку (1916–1917). Послужний 
список рядового, направленого у 13-й піхотний запасний батальйон (1917–
1918). Списки службовців повітового військового начальника на виплату 
жалування (1918). Свідоцтво про хворобу і акти обслідування рядового 95-
го піхотного Красноярського полку (1917). 

Ф. 870. Канівський городовий магістрат, м. Канів Київської гу-
бернії

Каневский городовой магистрат, г. Канев Киевской губернии
Справ: 356; 1772–1863 рр. 

Опис 1
Справ: 289; 1772–1803, 1806–1863 рр. 

Кримінальні, цивільні та грошові справи. Укази Київського губерн-
ського правління (1806–1824, 1827–1859); казенної палати (1815); Канівської 
міської ратуші (1814–1815). Циркуляри Міністерств юстиції та внутрішніх 
справ, цивільного губернатора (1816–1818, 1847, 1848, 1852, 1853, 1856). Про-
токоли засідань Канівської міської ратуші (1815, 1829, 1833, 1837). Журнали 
засідань та витяги з журналів засідань Канівської міської ратуші (1806–1814, 
1816, 1817, 1819–1827, 1831, 1834, 1836). Протоколи засідань Канівського 
городового магістрату (1792–1803, 1839, 1842, 1844, 1846–1851). Журнали 
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засідань Канівського городового магістрату (1838, 1839, 1841–1848, 1850–
1851, 1853–1863). Ухвали Канівської міської ратуші з кримінальних питань 
(1832, 1837); грошових питань (1816–1830, 1832); Канівського городово-
го магістрату з кримінальних питань (1833, 1841, 1843–1847, 1856, 1857, 
1859, 1860); цивільних питань (1842, 1845–1847, 1858–1860); грошових пи-
тань (1840, 1841, 1843–1845, 1857, 1859, 1860). Справи про затвердження 
у м. Канів ратуші (1806); про створення Канівського городового магістра-
ту (1837–1854); про з’єднання магістратів з повітовими судами (1859– 
1860). Річний звіт про роботу Канівського городового магістрату (1848, 
1853). Прохання міщан і рішення ратуші з цивільних питань (1807–1816). 
Відомості про невиконані ухвали, винесені Київською палатою криміналь-
ного суду (1844). Книги для записів договорів купців і міщан Канівського 
повіту (1807–1819); актів, висновків, контрактів (1852). Реєстри вхідних і 
вихідних документів з докладним викладенням змісту і резолюціями (1808–
1817, 1819–1827, 1829, 1831, 1834, 1839). Штатний розпис міської ратуші 
(1806). Річний звіт про прибутки і видатки грошових сум магістрату (1849, 
1852, 1854, 1856–1860). Відомості про штати магістрату по кількості заведе-
них справ (1837–1854). Книга для запису прибутків і видатків грошових сум 
магістрату (1849–1850). Реєстри прибутків і видатків грошових сум ратуші 
(1821–1827). 

Опис 2 
Справ: 67; 1772–1797, 1806–1860 рр. 

Кримінальні справи. Укази Київського губернського правління 
(1825, 1826, 1834, 1845–1850, 1852). Протоколи засідань міської ратуші 
(1819–1822, 1831, 1837, 1852); городового магістрату (1850). Журнали за-
сідань міської ратуші (1830); городового магістрату (1843). Рішення горо-
дового магістрату (1822–1827). Книги реєстрації документів, внесених у 
актові книги (1806–1820, 1832); протоколів засідань суду (1817–1822); де-
кретів судів (1819–1820). Книги записів купчих, духовних заповітів, кон-
трактів, векселів, третейських записів, позикових листів, позовних справ 
та інших документів (1772–1797, 1815–1825, 1828–1838, 1840–1842, 1849, 
1850, 1855–1860). Прохання різних осіб про видачу їм пенсій (1826– 
1827); міщан про зменшення розміру мита (1827–1830); купців про видачу 
посвідчень на право торгівлі (1827–1828). Звіт магістрату про прибутки і 
видатки грошових сум (1856, 1858). 

Ф. 871. Черкасько-Чигиринське повітове у чиншових справах 
присутствіє, м. Черкаси Київської губернії

Черкасско-Чигиринское уездное по чиншевым делам присут-
ствие, г. Черкассы Киевской губернии

Справ: 4; 1889–1915 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1889–1903, 1915 рр. 

Справи про визначення чиншових прав на садибну землю (1889–1903, 
1915 рр). Акт відведення чиншовику землі з володіння графів Бобринських 
у с. Яблунівка Черкаського повіту. План чиншової землі с. Рудні-Федорівки 
Радомишльського повіту Київської губернії (1902). 
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Ф. 872. Пристав 2-го стану Чигиринського повіту Київської гу-
бернії

пристав 2-го стана Чигиринского уезда Киевской губернии
Справ: 2; 1867–1878 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1867, 1878 рр. 

Книга реєстрації шлюбів (1878). Справа за скаргою відставно-
го солдата на відставного унтер-офіцера на співжиття з його дружиною  
(1867). 

Ф. 873. Звенигородське повітове поліцейське управління, м. Зве-
нигородка Київської губернії

Звенигородское уездное полицейское управление, г. Звениго-
родка Киевской губернии

Справ: 10; 1840–1907 рр. 

Опис 1
Справ: 10; 1840–1894, 1898–1907 рр. 

Книги реєстрації народжень (1898–1907); шлюбів (1889–1893, 1898–
1907); записів заяв про смерть (1898–1907); видавання виписів з метричних 
книг (1840–1894, 1898–1907). 

Ф. 874. Уманська чоловіча гімназія, м. Умань Київської губернії
Уманская мужская гимназия, г. Умань Киевской губернии
Справ: 29; 1905 р. 

Опис 1
Справ: 29; 1905 р. 

Письмові роботи учнів 8-го класу на випускному екзамені з російсь-
кої мови (б. д.). Свідоцтво про здавання іспитів за 1-й клас гімназії (1905). 

Ф. 876 . Товариство Селищанського пісочного і рафінадного цук-
рового заводу, с. Селище Канівського повіту Київської гу-
бернії

Товарищество Селищанского песочного и рафинадного сахар-
ного завода, с. Селище Каневского уезда Киевской губер-
нии

Справ: 6; 1906–1919 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1906, 1908–1909, 1912–1913, 1918–1919 рр. 

Короткий звіт по виробництву (1908–1909); звіт по виробництву за-
воду (1912–1913). Головна книга (1918–1919). Баланс товариства заводу 
(1912–1913). Тимчасова касова книга заводу (1906). 
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Ф. 877. Дубівська міщанська управа, м-ко Дубова Уманського 
повіту Київської губернії

Дубовское мещанское управление, м-ко Дубовая Уманского 
уезда Киевской губернии

Справ: 4; 1911 р. 

Опис 1 
Справ: 4; 1911 р. 

Окладна книга про надходження податку з нерухомого майна. Подат-
ний зошит. Розкладна відомість податку з нерухомого майна. 

Ф. 878. Чигиринський сирітський суд, м. Чигирин Київської гу-
бернії

Чигиринский сиротский суд, г. Чигирин Киевской губернии
Справ: 1; 1914 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1914 р. 

Книга записів прибутків і видатків грошей. 

Ф. 879. Товариство Цибулівського бурякоцукрового і рафінадно-
го заводу, м-ко Цибулів Липовецького повіту Київської гу-
бернії

Товарищество Цыбулевского свеклосахарного и рафинадного 
завода, м-ко Цыбулев Липовецкого уезда Киевской губер-
нии

Справ: 5; 1881–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1881–1901, 1911, 1916–1917, 1919 рр. 

Опис Шполянського цукрового заводу (1881–1901). Фінансовий звіт 
і баланс товариства (1916–1917). Акти на взятий військовими владами цу-
кор з складу магазину Цибулівського заводу і про опечатування магазину 
(1919). Договір між правлінням товариства і Богдашевською А. К. про зда-
вання останньою в оренду маєтку “Лукашівський фільварок”, винокурного 
заводу і двох млинів (1911). 

Ф. 880. Канівський сирітський суд, м. Канів Київської губернії
Каневский сиротский суд, г. Канев Киевской губернии
Справ: 1; 1846 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1846 р. 

Відомості про малолітніх дітей і їх майно, яке знаходиться під опі-
кою. 
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Ф. 881. Кузьмино-Греблівське поштово-телеграфне відділен-
ня управління Київського поштово-телеграфного округу,  
 с. Кузьмина Гребля Уманського повіту Київської губернії

Кузьмино-Греблевское почтово-телеграфное отделение управ-
ления Киевского почтово-телеграфного округа, с. Кузь-
мина Гребля Уманского уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1895–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1895, 1918 рр. 

Таємні циркуляри про затримання революційної літератури (1895). 
Вимогові відомості на виплату жалування службовцям (1918). 

Ф. 882. Покровська церква, с. Ковалівка Пирятинського повіту 
Полтавської губернії

покровская церковь, с. Ковалевка пирятинского уезда пол-
тавской губернии

Справ: 68; 1837–1923 рр. 

Опис 1
Справ: 68; 1837–1923 рр. 

Копії указів і циркулярів імператора Миколи ІІ, маніфести Олександра 
ІІІ і Миколи ІІ про погане ведення церковнослужителями метричних книг, 
про збір коштів для закінчення будівництва Миколаївського собору, про від-
міну тілесних покарань, про зняття подушних податей (податків) і недоїмок 
з селянських надільних земель, зменшення штрафів, про народження і він-
чання великих князів і князівень та з інших питань (1880–1905). Укази Си-
ноду і Полтавської консисторії про молебні на честь вступу російських вій-
ськ у Турцію, про збір пожертвувань на користь поранених і хворих воїнів, 
для будівництва православних церков у Туркестані та з інших питань (1876– 
1886). Журнал засідань ХІV чергового єпархіального з’їзду уповноважених 
Полтавської єпархії про припинення збільшення податків на церкви і заміну 
їх збільшенням цін на свічки та з інших питань (1906). Опис Покровської 
церкви та її майна (1898). Книги для записів зборів на місіонерські потре-
би (1864–1886); пожертвувань на покращення побуту православних прочан 
у Палестині (1876–1888). Метричні книги про народження (1873–1872); 
шлюб (1862, 1864–1872); смерть (1861, 1863–1880). Обшукові книги для за-
пису бажаючих взяти шлюб (1875–1923). Сповідні розписи жителів сіл і ху-
торів повіту і відомості про кількість населення і дворів (1876, 1878–1880, 
1882–1884, 1886–1904, 1906–1917). Клірові відомості (1878–1901, 1905, 
1907, 1908, 1910, 1912, 1916, 1917). Правила про порядок записів прибутків 
і видатків у церковних шнурових книгах і про надання звітних відомостей 
(1876, 1887). Книги записів прибутків і видатків (1874–1923); прибутків 
грошових сум (1879–1882). 
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Ф. 883. Ковалинське волосне правління Переяславського окруж-
ного управління державного майна, с. Ковалин Переяс-
лавського повіту Київської губернії

Ковалинское волостное правление переяславского окружного 
управления государственных имуществ, с. Ковалин пере-
яславского уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1842–1846 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1842–1846 рр. 

Окладна книга запису казенних і мирських оброчних статей. 

Ф. 884. Синявський цукровий завод, с. Синява Васильківського 
повіту Київської губернії 

Синявский сахарный завод, с. Синява васильковского уезда 
Киевской губернии

Справ: 35; 1910–1919 рр. 

Опис 1
Справ: 35; 1910, 1911, 1917–1919 рр. 

Циркуляри, розпорядження Міністерств фінансів і продовольства 
УНР, управляючого Акцизними зборами Київської губернії, Департаменту 
неокладних зборів про облік цукру, реквізованого австро-німецькими вій-
ськами, про продаж, перевезення і зберігання цукру, постачання військ, про 
підвищення з червня 1918 р. цін на цукор (1917–1918); циркуляри і листи 
Київського окружного товариства про надання адміністрацією заводу відо-
мостей про зарплату робітників і службовців, про сплачування страхових 
внесків, складання кошторису збитків, нанесених маєтку графа Браниць-
кого у результаті розорення його селянами (1918); циркуляри і листування 
з правлінням кооперативного товариства для постачання цукрових заводів 
“Кодса”, конторою Всеросійського товариства цукрозаводчиків, Департа-
ментом палива про ціни, кількість і постачання різних сортів палива заводу 
(1917–1918). Накази представників української національної та німецького 
військового командування про розпущення Рад робітничих і солдатських 
депутатів, припинення їх повноважень, здавання населенням холодної і вог-
непальної зброї, захопленого майна Синявського цукрового заводу (1918). 
Розпорядження і повідомлення головної контори спадкоємців графа В. А. 
Браницького про плановий посів озимих культур в маєтках Синявського клю-
ча, про організацію сільськогосподарських робіт, знайдення майна фільвар-
ків, встановлення продовольчими органами цін на зерно (1918–1919). Про-
токол №1 з’їзду голів волосних земельних комітетів Васильківського повіту  
(1918); протоколи дізнання у справі про збройне розорення і підпалюван-
ня селянами заводу і маєтків Васильківського повіту (1918); протоколи 
дослідження лабораторією насіннєвої контрольної станції Південно-Росій-
ського товариства підтримання землеробства і сільської промисловості 
зразків суперфосфату, надісланих заводом (1918). Розпорядження голо-
вної контори спадкоємців В. Браницького про розрахунки з плантаторами  
(1918). Повідомлення заводоуправління Головному управлінню маєтка-
ми спадкоємців графа В. Браницького про умови посіву цукрового буряку, 
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оренду землі, прийом і звільнення робітників і службовців заводу, вико-
нання урядових розпоряджень (1918). Листування з головним управлінням 
маєтків графа Браницького про стан плантацій, розорення маєтку селяна-
ми і збитках, нанесених пожежою, про виконання контрагентами заводу 
зобов’язань з виорювання і посіву озимих культур та з інших питань (1918); 
з управлінням маєтками княгині М. Любомирської і графині Р. Тишкевич 
про надання звітності, відпуск лісу, ремонт парових котлів (1918); з Василь-
ківською земською управою, сільськими земельними комітетами про посів 
цукрового буряку (1918); з управлінням Мигальським і Зарудським маєтка-
ми, лісопильним заводом спадкоємців графа В. А. Браницького про поста-
чання лісоматеріалів заводу (1918р.); з торгівельно-промисловими фірмами 
про замовлення на сільськогосподарські машини, деталі для машин та інші 
товари (1918–1919); з торгівельним домом Вержбицького і Бржезинського 
про виконання замовлень заводу, розрахунки по замовленнях (1918); з Лу-
чанським цукровим заводом про відпуск кам’яного вугілля (1918); з Тара-
щанським чавуноливарним заводом про продаж технічної сировини (1918). 
Журнали засідань при Київському губернському Акцизному управлінні 
(1917–1918). Відношення фабричного інспектора 4-ї дільниці Київської 
губернії про надання заводами відомостей про збитки підприємств (1918). 
Опис майна Ромашівського маєтку Є. Н. Сахновської, розміщеного у Ва-
сильківському повіту; здавальний опис будівель Нікольської, Бакумівської 
економій, переданих у оренду графу В. А. Браницькому, договір на оренду 
маєтку (1910–1911). Звіт про роботу заводу (1917). Статистичні відомості 
про виробництво і наявність цукропродуктів, технічний стан заводу, кіль-
кість працівників (1917–1918). Відомості про кількість зібраного урожаю 
зерна і його очікуваних витрат по Синявській економії графині Тишкевич 
(1918); про стан заводу і плантацій (1918); про орендарів Синявського клю-
ча; про кількість робітників і службовців заводу (1918); про пенсіонерів 
заводу (1917–1918). Окладні листи волосних земських управ на стягнення 
земських зборів з торгівельно- промислових підприємств і приватновлас-
ницьких земель (1918). Випис з головної книги ткацької фабрики с. Р. Ко-
рецького (1918). Книги прибутків і видатків виробленого, зваженого і об-
лікованого цукру (1917–1918). Списки службовців заводу, які підлягають 
мобілізації (1919); робітників та службовців заводу (1918). Заяви, прохання 
жителів сіл про оренду землі (1918). 

Ф. 885. Вільшанський цукровий завод, с. Вільшана Звенигород-
ського повіту Київської губернії

ольшанский сахарный завод, с. ольшана Звенигородского 
уезда Киевской губернии 

Справ: 99; 1859–1921 рр. 

Опис 1
Справ: 19; 1859, 1892–1917 рр. 

Циркуляр губернського у фабричних справах присутствія про пра-
вила роботи малолітніх на фабриках і заводах (1898). Циркуляри і роз-
порядження управління по фільварках і заводу про проведення посіву 
цукрового буряку і ярих культур (1905–1919). Листування з головним 
управлінням Білоцерківського маєтку фабрик і справ графині М. Брани-
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цької про приймання, звільнення і відпустки службовців і практикантів, 
про надання їм грошової допомоги (1895–1898); з Київською казенною 
палатою, старшим фабричним інспектором губернії про нормальні і над-
нормові роботи на заводі, про побут робітників, правила внутрішнього 
розпорядку заводу, відкриття заводських ощадних кас (1899–1900). Доку-
менти 3-го з’їзду російських діячів технічної і професійної освіті (1903–
1904); про влаштування молочних ферм при заводі (1900–1911); про від-
пуск цукропродуктів (1902–1905). Статистичні відомості з усіх показників 
діяльності заводу (1899–1900). Акти і відомості про виробництво цукро-
вого заводу (1912–1913). Доповідні записки про роботу питних закладів  
(1859). Відомості про однокласні церковно-приходські школи при заводі; 
про витрати на ведення сільського господарства в маєтку (1900–1911); 
на видачу жалування і допомог робітникам і службовцям заводу і філь-
варків (1914–1916); про заробітну плату робітників і службовців (1910– 
1911). Плани будівель фільварку Кристинопіль, ситуаційний план, кош-
ториси на передбачені будівлі (1898); страхові плани з описом і оцін-
кою будівель по економіях Вільшанського маєтку графині М. Бра-
ницької (1900–1911); ситуаційні плани (1912). Шнурова книга про 
нещасні випадки на заводі (1904–1913). Штати Вільшанського маєтку 
графині М. Браницької і цукрового заводу (є списки працівників) (1892–
1912). Книги обліку прибутків і видатків по заводу (1894–1896, 1902), (є 
відомості про кількість землі, формах землекористування, урожай зер-
нових культур, кількість використаної землі). Списки службовців заводу  
(1912); штатних службовців і поденних робітників заводу на виплату жалу-
вання; сімей робітників, призваних в армію, на отримання грошової допо-
моги (1915–1917). 

Опис 2
Справ: 80; 1864–1918, 1921 рр. 

Протоколи Вільшанського маєтку (1915); про порушування правил 
охорони приватних лісів (1911–1912). Документи про відпуск економіям і 
цукровим заводам обладнання, насіння, цукропродуктів (1907–1910); про 
належність селянам надільної садової землі, розміщеної на межі лісу гра-
фині М. Браницької і про дозвіл її обміну на польову землю (1912). Листу-
вання з головним управлінням Білоцерківського маєтку фабрик і справ гра-
фині М. Браницької про оформлення земельних актів по Вільшанському 
маєтку (1912). Звіти про діяльність Вільшанських цукрового і рафінадного 
заводів (1868–1875); про діяльність Вільшанського цукрового заводу (1884, 
1891). Виробничий звіт цукрового заводу (1915). Акти мирового посередни-
ка про виведення ділянок з поміщицького лісу, про добровільні угоди селян 
з обміну земельними угіддями (1909). Описи будівель, ситуаційні плани, 
кошториси і проектні креслення передбачених будівель у фільварку Ниж-
ня Тарасівка (1890); у Вільшанському маєтку (1890); у фільварку Стадниця 
(1890–1896); Тарасівського фільварку (1891); плани, проекти будівель Віль-
шанського маєтку (1892–1897). Технічний щоденник заводу (1910–1911). 
Штати службовців, майстрових і заводської челяді по цукровому заводу і 
фільварках Вільшанського маєтку (1915–1916). Головні книги цукрового 
заводу (1910–1912, 1914–1916, 1921); Вільшанського маєтку (1912, 1913); 
фільварків Вільшанського маєтку (1912, 1913). Бюджети цукрового заво-
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ду (1912, 1913); фільварків Вільшанського маєтку (1914). Баланси філь-
варків Вільшанського маєтку графа В. Браницького (1864, 1865); Кумей-
ківського, Софіївського (з розбивкою по фільварках і земельних угіддях) 
(1866–1867); Вільшанського і Кумейківського (з розбивкою по фільварках) 
(1867–1876); Вільшанського маєтку графа В. Браницького (1876–1883); 
Вільшанського маєтку графині М. Браницької (1884, 1886, 1887); Крило-
вецького маєтку (1884); Вільшанського маєтку (1891–1894). Продуктовий 
баланс фільварку Тарасівка (1885). Щоденні відомості про надходження 
буряку на завод (1917–1918). Журнал цукрового заводу (1917). Головна 
інвентарна книга цукрового заводу (1912). Загальна інвентарна книга по 
Вільшанському маєтку (майно, контори, лікарні), (1912). Книги обліку ви-
датків і витрат Вільшанського маєтку (1888, 1890); (є відомості про кіль-
кість землі і форми землекористування, про урожай зернових культур і 
фруктів). Книги допоміжного контролю (1915–1916); аналітичного обліку 
Вільшанського цукрового заводу і фільварків (1918). Журнал виробниц-
тва цукроваріння (1915, 1916). Книга особових рахунків цукрового заводу  
(1917). Списки робітників заводу і економій (1915, 1916, 1918). 

Ф. 886. Цвітківське залізничне поштове відділення 4-го відділу 
перевезення пошт по залізницях, ст. Цвітково Київської 
губернії

Цветковское железнодорожное почтовое отделение 4-го отдела 
перевозки почты по железным дорогам, ст. Цветково Ки-
евской губернии

Справ: З; 1916–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1916–1917 рр. 

Таємні циркуляри начальника 4-го відділу (1916–1917). Вимогові ві-
домості на видачу грошової допомоги службовцям (1917). 

Ф. 887. Посухівський волосний суд, с. Посухівка Уманського пові-
ту Київської губернії

посуховский волостной суд, с. посуховка Уманского уезда Ки-
евской губернии

Справ: 1; 1917 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1917 р. 

Справа про рух кримінальних і цивільних справ. 

Ф. 888. Товариство Росьєнського (Стеблівського) бурякоцукро-
вого заводу, м-ко Стеблів Канівського повіту Київської гу-
бернії

Товарищество росьенского (Стеблевского) свеклосахарного за-
вода, м-ко Стеблев Каневского уезда Киевской губернии

Справ: 165; 1882–1919 рр. 



276

Опис 1
Справ: 122; 1882–1894, 1896–1919 рр. 

Циркуляри управління акцизними зборами губернії, наглядача 1-го 
округу Київського цукро-акцизного управління, головного управління на-
кладних зборів і казенного продажу питей, Міністерства фінансів (1896– 
1918); Центрального бюро по об’єднанню закупівель цукру (1914– 
1918 рр). Статут товариства Росьєнського бурякоцукрового заводу (1910). 
Протоколи загальних, надзвичайних зборів пайовиків, засідань ревізійної 
комісії (1910–1919); спільних зборів засідань директорів і всіх службовців 
заводу, нарад службовців, об’єднаних засідань правління і адміністрації 
(1918, 1919). Постанови колегії заводу, правління профспілки трудящих 
заводу (1918, 1919); Міністерства продовольства УНР з питань діяльності 
цукрових заводів України (1918). Листування з наглядачем 1-го округу 
Київського цукрово-акцизного управління про внески акцизу, роботу за-
водської електростанції, страхування майна (1905–1910); з управлінням ак-
цизними зборами губернії з питання оцінки заводу для надання під заставу 
по забезпеченню акцизу (1910–1914). Технічний опис заводу (1882, 1908). 
Доповідні записки в цукро-акцизне управління про зміни в улаштуванні за-
воду (1905–1910). Статистичні відомості про продуктивність заводу, його 
технічний стан (1909, 1914, 1916, 1917). Відомості про виробництво цукру 
(1909, 1910, 1914, 1916, 1917). Звіт про виробництво цукру (1911). Купчі 
на купівлю-продаж заводу і сукняної фабрики, договори членів товарист-
ва Росьєнського (Стеблівського) заводу на оренду і суборенду нерухомого 
майна (1909–1916). Оцінний акт заводу (1910) і акт його переоцінки (1911). 
Умови, укладені з землевласниками- селянами на посів, оброблювання і 
здавання на завод цукрового буряку (1910–1917). Контрольна лаборатор-
на книга по виробництву цукру (1910). Інвентарні книги та опис по облі-
ку рухомого і нерухомого майна (1910, 1915, 1917). Головні книги (1909, 
1911, 1913–1918); товариства Росьєнського бурякоцукрового заводу (1910); 
Стеблівського бурякоцукрового заводу (1910). Баланси і звіти (1912, 1913, 
1916, 1917). Прибутково-видаткова книга про оборот цукру-піску (1918). 
Ресконтро (1910, 1912, 1914–1918). Боргові книги з розрахунків з селяна-
ми і плантаторами (1909-1917). Кошторис грошових обігів заводу (1914р.). 
Книги поточних рахунків селян-плантаторів (1909, 1915, 1916, 1918); осо-
бових рахунків службовців, селян-плантаторів (1909, 1911, 1915). Розрахун-
кові книги для запису прибутків і видатків сум, наданих на забезпечення: 
платежів акцизу, додаткового податку і ввезення цукру до Фінляндії, за 
цукор, який випускається з заводу (1914–1918). Алфавітні книги прізвищ 
пайовиків товариства заводу (1911 р); поточних рахунків селян плантаторів 
(1918р.). Списки поденних робітників на виплату їм жалування (1912, 1917, 
1918); майстрових і машиністів (1914, 1917); селян, які здали землю в орен-
ду під посів буряку (1917). Іменні списки військовозобов’язаних робітників 
і службовців заводу (1916 р). 

Опис 2
Справ: 43; 1909–1919 рр. 

Циркулярні розпорядження Київського порайонного комітету і його 
уповноваженого про забезпечення паливом промислових підприємств 
Київського району (1914–1918); Київського товариства заводчиків і фаб-
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рикантів (1917); Міністерства фінансів управляючим акцизними зборами 
про підвищення цін на цукор (1918). Циркулярне розпорядження і прото-
коли засідань ради Всеросійської профспілки службовців сільського гос-
подарства і сільськогосподарської промисловості (1917, 1918). Циркулярні 
повідомлення Всеросійського товариства цукрозаводчиків, які відносяться 
до діяльності товариства (1917). Протокол Всеросійського з’їзду цукроза-
водчиків (1917); протоколи об’єднаних засідань правління і адміністрації 
товариства заводу (1918). Доповідь Всеросійського товариства цукроза-
водчиків про організацію кооперативного товариства для забезпечення 
цукрових заводів (1917). Повідомлення Київського виконкому при губерн-
ському комісарі Тимчасового уряду про постанову наради промисловців 
і землевласників Київської губернії про обрання фінансової комісії для 
збору коштів для придушення революційного руху в губернії (1917р.). 
Статути Всеросійської центральної примирчої камери і місцевих примир-
чих камер, положення про відділ праці при товаристві цукрозаводчиків. 
Справи про обкладання заводу державним податком (1910); про продаж 
Єлисаветинської ферми в Звенигородському повіті (1911) та економії “Шам-
пань” (1915р.); про роботу військовополонених у економіях заводу (1917,  
1918). Декадні хіміко-технічні звіти (1917, 1918). Статистичні відомості 
заводу (1918р.); про виробництво і продаж цукру (1919). Опис будів-
лі сукняної фабрики Стеблівського маєтку. Договори, укладені з селя-
нами про охорону посівів і урожаю цукрового буряку на плантаціях 
селян (1909, 1910). Умови, укладені з міщанами про продаж патоки і 
жому (1909, 1910); з селянами про постачання цукрового буряку і вугіл-
ля на завод (1909–1914), про найм їх на роботу (1909–1913), про орен-
ду і купівлю землі під посів цукрового буряку для заводу (1910–1913). 
Звіт і баланс товариства (1918р.). Кошторис виробництва цукру (1916,  
1917). Прибутково-видаткова книга (1917, 1918). Книга щоденного облі-
ку господарських робіт (1919). Рахунки за постачання цукрового буряку 
на завод (1913). Списки службовців товариства (1914–1918); робітників і 
службовців заводу (1917, 1918); рухомого майна заводу реквізованого пар-
тизанськими загонами (1918); військовополонених, які працюють на заводі 
(1916). 

Ф. 889. Шполянська поштово-телеграфна контора управлін-
ня Київського поштово-телеграфного округу, м. Шпола 
Київської губернії

Шполянская почтово-телеграфная контора управления Киев-
ского почтово-телеграфного округа, г. Шпола Киевской 
губернии

Справ: 32; 1896–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 32; 1896–1918 рр. 

Циркуляри і телеграми Тимчасового уряду (1917). Циркуляри Київсь-
кого поштово-телеграфного округу і уряду Української народної Республіки 
(1918). Таємні циркуляри начальника округу про затримання антиурядової 
літератури, листівок та з інших питань (1896–1918). Циркуляри начальника 
округу (1912–1916). Накази начальника округу (1916–1917). Головна книга 
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(1917). Посвідчення співробітників і листування з начальником округу про 
особовий склад (1917). 

Ф. 890. Уманське залізничне поштово-телеграфне відділен-
ня 4-го відділу перевезення пошт по залізницях, м. Умань 
Київської губернії 

Уманское железнодорожное почтово-телеграфное отделение  
4-го отдела перевозки почты по железным дорогам,  
г. Умань Киевской губернии

Справ: 11; 1900–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 11; 1900, 1911–1914, 1916, 1918 рр. 

Таємні циркуляри начальника 4-го відділу (1900, 1911–1913). Листу-
вання з начальником 4-го відділу про призначення, переведення і звільнен-
ня службовців (1900, 1913, 1914). Вимогові відомості на видачу грошового 
утримання службовцям (1916, 1918). 

Ф. 891. Мировий посередник 1-ї дільниці Чигиринського повіту, 
м. Чигирин Київської губернії

Мировой посредник 1-го участка Чигиринского уезда, г. Чиги-
рин Киевской губернии

Справ: 43; 1876–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 43; 1876–1878, 1913–1917 рр. 

Таблиці детального вирахування площ земель за угіддями селян сіл 
Чигиринського повіту (1876–1878). Справи по клопотанню селян сіл Чиги-
ринського повіту про видачу їм посвідчувальних присудів на право користу-
вання надільною землею (1913–1917). 

Ф. 892. Уманська міська ратуша, м. Умань Київської губернії
Уманская городовая ратуша, г. Умань Киевской губернии
Справ: 9; 1811–1862 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1811, 1819–1840, 1844–1862 рр. 

Судові справи (1819–1840, 1844–1862). Ревізькі казки по м. Умань 
(1811). 

Ф. 893. Тальнівське поштово-телеграфне відділення управлін-
ня Київського поштово-телеграфного округу, м. Тальне 
Київської губернії

Тальновское почтово-телеграфное отделение управления Ки-
евского почтово-телеграфного округа, г. Тальное Киев-
ской губернии

Справ: 1; 1915–1916 рр. 
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Опис 1
Справ: 1; 1915–1916 рр. 

Циркуляри начальника поштово-телеграфного округу про контроль за 
кореспонденцією з-за кордону і з Росії за кордон, контроль за шпигунською 
кореспонденцією (1915); списки скорочених адрес та інші (1916). 

Ф. 894. Тальнівська поштово-телеграфна контора, м. Тальне 
Київської губернії

Тальновская почтово-телеграфная контора, г. Тальное Киев-
ской губернии

Справ: 4; 1894–1913 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1894–1913 рр. 

Циркуляри начальника округу про роботу поштово-телеграфних 
контор (1894–1913); про проведення пробної мобілізації окремих повітів 
і військових частин (1895–1904); про призначення чиновників на заліз-
ницю (1898–1904). Опис фальшивих кредитних білетів зразків 1887,  
1895 рр., підробок поштових марок. 

Ф. 895. Покровська церква, с. Нехайки Пирятинського повіту 
Київської губернії

покровская церковь, с. нехайки пирятинского уезда полтав-
ской губернии

Справ: 7; 1760–1880 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1760–1776, 1803–1880 рр. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть. 

Ф. 896. Канівський повітовий суд, м. Канів Київської губернії 
Каневский уездный суд, г. Канев Киевской губернии
Справ: 1286; 1792–1872 рр. 

Опис 1
Справ: 1284; 1792–1872 рр. 

Слідчі, кримінальні, цивільні, позовні та грошові справи. Укази 
і приписи Київського губернського правління (1845–1848, 1850–1870); 
Київської палати цивільного суду (1862–1865). Циркуляри Київсько-
го військового, Волинського і Подільського генерал-губернатора (1856). 
Циркуляр начальника Київської губернії про результати ревізії і діяль-
ності повітових судів (1853). Укази і приписи губернських адміністра-
тивних установ (1850–1870). Рішення Київського повітового суду (1847). 
Протоколи та журнали протоколів засідань суду (1844–1872). Журнали 
засідань суду (1825, 1828, 1830, 1844). Рішення суду (1828, 1830, 1831, 
1841, 1842, 1845–1849, 1851–1853, 1855–1857, 1860, 1861, 1863, 1865– 
1869). Рішення суду у цивільних справах (1849, 1854, 1855). Відо-
мості про кількість ув’язнених у Канівській міській тюрмі (1851). Кни-
га запису казенних податей з Канівських міщан (1844). Книга реєстрації  
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нотаріальних актів (1862). Головні книги (1866, 1871). Фінансовий звіт про 
видатки суду (1870). Річний звіт прибутків і видатків грошей суду (1866). 
Прибутково-видаткова книга та фінансовий звіт суду (1860). Книга запису 
прибутків від продажу гербового паперу і грошей, стягнутих за використан-
ня прохачами простої замість гербового паперу (1860). Книги запису при-
бутків і видатків сум, відпущених на жалування чиновникам і канцелярські 
приналежності (1864, 1869). Книга запису стягнених судових пошлин на ко-
ристь прибутків міста (1869). Книга запису надходжень грошових сум і цін-
них паперів (1869). Книги записів доручень, контрактів, позикових листів, 
купчих, закладних, духовних заповітів та інших документів (1845–1869). 
Списки сімей польської національності, не затверджених Герольдією у пра-
вах дворянства (1860–1865). 

Опис 2
Справ: 2; 1842–1854 рр. 

Додатковий опис справ повітового суду і магістрату, які підлягають 
знищенню за приписом Міністерства юстиції (1843–1854). Справа про 
народження селянкою Канівського повіту мертвої позашлюбної дитини 
(1842). 

Ф. 897. Посухівське волосне правління, с. Посухівка Уманського 
повіту Київської губернії

посуховское волостное правление, с. посуховка Уманского уез-
да Киевской губернии

Справ: 3; 1914–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1914–1917 рр. 

Циркулярні листи Київського губернатора і Уманського повітового 
військового начальника про закупівлю возів, упряжі, хлібофуражного продо-
вольства для армії, залучення військовозобов’язаних до виконання військо-
вої повинності; відомості Посухівського волосного суду про рух цивільних і 
кримінальних справ, про кількість підсудних (1915–1917). Листування з 1-м 
Уманським позико-ощадним товариством про стягнення з селян отриманої 
ними позики з процентами; опис майна зазначених селян (1914–1917). 

Ф. 898. Таганчанське поштово-телеграфне відділення управлін-
ня Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Таганча 
Київської губернії

Таганчанское почтово-телеграфное отделение управления Ки-
евского почтово-телеграфного округа, м-ко Таганча Ки-
евской губернии

Справ: 6; 1895–1918 рр. 

Опис1
Справ: 6; 1895–1918 рр. 

Циркуляри начальника управління Київського поштово-телеграфного 
округу. 
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Ф. 899. Цибулівське поштово-телеграфне відділення управлін-
ня Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Цибулів 
Київської губернії

Цыбулевское почтово-телеграфное отделение управления Ки-
евского почтово-телеграфного округа, м-ко Цыбулев Ки-
евской губернии

Справ: 2; 1914–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1914, 1918 рр. 

Циркуляри начальника округу про роботу поштово-телеграфних кон-
тор (1914); про затримання пред’явників вказаних номерів украдених облі-
гацій (1918). 

Ф. 900. Пристав 1-го стану Канівського повіту Київської губер-
нії

пристав 1-го стана Каневского уезда Киевской губернии
Справ: 2; 1850–1851 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1850–1851 рр. 

Справи про передавання маєтку поміщика Янковського спадкоємцям 
(1850); про міщан, які переховуються від рекрутського набору (1851). 

Ф. 901. Уманська повітова земська продовольча комісія, м. Умань 
Київської губернії

Уманская уездная земская продовольственная комиссия,  
г. Умань Киевской губернии

Справ: 3; 1915–1916 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1915–1916 рр. 

Обов’язкові постанови, циркуляри уповноваженого, протоколи засі-
дань Київської губернської наради, документи про постачання населення 
продуктами і предметами першої необхідності (1916). Постанови, про-
токоли засідань, наради і інші документи про постачання населення про-
дуктами; витяг з протоколу губернської продовольчої управи про ство-
рення при губернській нараді особливої секції по обсіменінню полів 
(1915–1916). Заяви про прийом і звільнення; списки членів продовольчих 
підкомісій (1916). 

Ф. 902. Степанецьке поштово-телеграфне відділення управлін-
ня Київського поштово-телеграфного округу, с. Степанці 
Канівського повіту Київської губернії

Степанецкое почтово-телеграфное отделение управления Ки-
евского почтово-телеграфного округа, с. Степанцы Ка-
невского уезда Киевской губернии

Справ: 6; 1894–1917 рр. 
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Опис 1
Справ: 6; 1894–1914, 1916, 1917 рр. 

Циркуляри Київського поштово-телеграфного округу про контроль 
іноземної кореспонденції, оригінальності грошових знаків і їх описань 
(1894–1906); про контроль за перевезенням пошти і роботою телегра-
фу і інш., про пересилання брошур протиурядового направлення (1907– 
1908); про охорону, боротьбу зі шпигунством, про охорону установ  
(1916); про мобілізацію до діючої армії (1900–1914). Приписи начальникам 
установ Київського поштово-телеграфного округу про порядок приймання і 
відправлення кореспонденції, списки скорочених адрес установ військового 
відомства, про порядок роботи чергових пунктів (1917). 

Ф. 903. Уманська поштово-телеграфна контора управління 
Київського поштово-телеграфного округу, м. Умань Київ-
ської губернії 

Уманская почтово-телеграфная контора управления Киевско-
го почтово-телеграфного округа, г. Умань Киевской гу-
бернии

Справ: 2; 1915–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1915–1917 рр. 

Укази Тимчасового уряду і циркуляри начальника поштово-телеграф-
ного округу про діяльність поштово-телеграфної контори (1916–1917). Цир-
куляри начальника поштово-телеграфного округу, які стосуються діяльності 
поштово-телеграфної контори і інші (1915). 

Ф. 904. Судовий слідчий 1-ої дільниці Канівського повіту Київ-
ської губернії

Судебный следователь 1-го участка Каневского уезда Киевской 
губернии

Справ: 1; 1860 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1860 р. 

Укази, циркуляри Міністерства юстиції і Київської палати цивільного 
суду. 

Ф. 905. Стеблівська поштово-телеграфна контора управління 
Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Стеблів 
Канівського повіту Київської губернії

Стеблевская почтово-телеграфная контора управления Киев-
ского почтово-телеграфного округа, м-ко Стеблев Канев-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 9; 1913–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1913–1918 рр. 
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Циркуляри начальника управління Київського поштово-телеграфно-
го округу (1913–1918). Телеграми з Петрограду, Москви, Києва про рево-
люційні події в цих містах (1917). Листування з управлінням Київського 
поштово-телеграфного округу з питань поштового зв’язку (1915–1916). Ви-
могові відомості на утримання особового складу контори, порівнювальні 
відомості про грошові обороти по кошторисних витратах (1915). 

Ф. 906. Буцьке поштово-телеграфне відділення управління 
Київського поштово-телеграфного округу, с. Буки Уман-
ського повіту Київської губернії

Букское почтово-телеграфное отделение управления Киевско-
го почтово-телеграфного округа, с. Буки Уманского уезда 
Киевской губернии

Справ: 9; 1899–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 9; 1899–1917 рр. 

Циркуляри начальника управління Київського поштово-телеграфного 
округу. 

Ф. 907. Канівське повітове поліцейське управління, м. Канів 
Київської губернії

Каневское уездное полицейское управление, г. Канев Киевской 
губернии

Справ: 5; 1850–1910 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1850, 1864, 1909–1910 рр. 

Відомості і акти, складені становими приставами про стан винокур-
них заводів (1850). Справи за звинуваченням посадових осіб Богуславської 
міщанської управи у порушуванні правил здавання землі в оренду (1909–
1910); про сина солдата, який мешкав без посвідки на проживання (1864). 
Повідомлення командира Київського батальйону внутрішньої варти про по-
биття солдатом своєї дружини (1864). 

Ф. 908. Поташнянський цукровий завод, с. Поташня Канівсько-
го повіту Київської губернії

поташнянский сахарный завод, с. поташня Каневского уезда 
Киевской губернии

Справ: 16; 1911–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 16; 1911–1918 рр. 

Головні маєтку і заводу (1916–1918). Ресконтро Таганчанського цук-
рового заводу (1914–1915); маєтку і заводу (1916–1918). Баланс заводу 
(1917–1918). Книга обліку дрібних плантаторів заводу (1911–1912). Журнал 
маєтку і заводу (1916–1917). Інвентарі книги маєтку і заводу (1916–1917). 
Облікова книжка надходження і витрат виробленого, зваженого і облікова-
ного цукру (1916–1917). Касова книга маєтку (1917–1918). 



284

Ф. 909. Інспектор народних училищ 3-го району Київської губернії
инспектор народных училищ 3-го района Киевской губернии
Справ: 4; 1876–1912 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1876–1877, 1887–1894, 1911–1912 рр. 

Протоколи засідань з’їзду чинів інспекції народних училищ Київсь-
кої губернії (1912); засідань Ради інспекції народних училищ Південно-За-
хідного краю (1887–1894). Звіт про стан Канівського єврейського училища, 
формулярний список доглядача училища і рапорт учителів училища (1876–
1877). Відомості про число єврейських училищ, стан здоров’я, захворюва-
ності, смертності учнів (1911–1912). 

Ф. 910. Синявське поштово-телеграфне відділення управління 
Київського поштово-телеграфного округу, с. Синявка Зве-
нигородського повіту Київської губернії

Синявское почтово-телеграфное отделение управления Киев-
ского почтово-телеграфного округа, с. Синявка Звениго-
родского уезда Киевской губернии

Справ: 3; 1915–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1915, 1917–1918 рр. 

Циркуляри начальника управління Київського поштово-телеграфного 
округу. 

Ф. 911. Петропавлівська церква, с. Мойсівка Пирятинського 
повіту Полтавської губернії

петропавловская церковь, с. Моисеевка пирятинского уезда 
полтавской губернии

Справ: 11; 1780–1867 рр. 

Опис 1
Справ: 11; 1780–1820, 1824–1867 рр. 

Метричні записи про народження, шлюб та смерть за 1780–1820, 
1835–1838 рр.; про народження (1824–1834, 1849–1861); про народження 
і смерть (1842–1849); про шлюб і смерть (1824–1834); про шлюб (1850–
1866).; про смерть (1839–1844, 1862–1867). 

Ф. 912. Канівська повітова продовольча управа, м. Канів Київ-
ської губернії

Каневская уездная продовольственная управа, г. Канев Киев-
ской губернии

Справ: 1; 1918 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1918 р. 

Акт про ревізію хлібної армії повітової продовольчої управи від 1918 р. 
з додатками. 
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Ф. 913. Черкасько-Соснівське поштово-телеграфне відділен-
ня управління Київського поштово-телеграфного округу,  
[м. Черкаси] Київської губернії

Черкасско-Сосновское почтово-телеграфное отделение управ-
ления Киевского почтово-телеграфного округа, [г. Чер-
кассы] Киевской губернии

Справ: 1; 1895–1917 рр. 

Опис 1
Справ: 1; 1895–1917 рр. 

Циркуляри начальника управління Київського поштово-телеграфного 
округу. 

Ф. 914. Миколаївська церква, с. Свічківка Пирятинського повіту 
Полтавської губернії

николаевская церковь, с. Свечковка пирятинского уезда пол-
тавской губернии

Справ: 2; 1851–1886 рр. 

Опис 1
Справ: 2; 1851–1886 рр. 

Метричні книги про народження (1851–1861); про шлюб (1861–
1886). 

Ф. 915. Черкаська повітова земельна управа, м. Черкаси Київ-
ської губернії 1917–1918 рр. 

Черкасская уездная земельная управа, г. Черкассы Киевской 
губернии 1917–1918 рр. 

Справ: 15; 1917–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 15; 1917–1918 рр. 

Циркуляри Центральної Ради, управління землеробства і державного 
майна, повітової земельної управи про проведення земельної реформи на 
місцях (1917). Пояснення Універсалу ЦР про націоналізацію землі, про без-
коштовне відпускання бідним сім’ям лісу (1917). Протокол з’їзду Черкась-
кого повітового земельного комітету від 1 грудня 1917 р. про роль земель-
них комітетів у проведенні земельної реформи. Протокол засідань повітової 
земельної управи, повітового земельного комітету, ревізійної комісії земель-
ної управи, загальних зборів жителів сіл повіту (1917). Телеграма Мошно-
городищенського маєтку Черкаському повітовому комісару про незадово-
лення і самочинства населення у волостях повіту (1917). Повідомлення про 
створення більшовицького комітету у Хлистунівській волості (1917). Імен-
ний список службовців і працівників управи і земельного комітету (1917). 
Статистичні відомості про приватновласницькі і монастирські землі повіту; 
відомості про малоземельні і безземельні селянські господарства повіту; 
відомості волосних народних управ про стан селянських і приватновласни-
цьких господарств, про кількість переселенців, які повернулися з Росії та 
прохання про повернення проданої ними при виїзді землі (1918). Листуван-
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ня з Михайлівським волосним земським комітетом про виплату жалування 
службовцям (1918). Повідомлення Матусівської волосної земської управи 
про штати службовців (1918). Кошторис витрат і прибутків повітового зем-
ського комітету (1918). Вимогові відомості на утримання особового складу 
і канцелярії повітової земельної управи (1917–1918); на виплату жалування 
службовцям волосних земських управ (1917–1918). Доручення на виплату 
жалування службовцям волосних земських комітетів (1918). 

Ф. 916. Судовий слідчий Київського окружного суду 1-ої дільниці 
Черкаського повіту Київської губернії

Судебный следователь Киевского окружного суда 1-го участка 
Черкасского уезда Киевской губернии 

Справ: 3; 1876–1888 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1876–1881, 1887–1888 рр. 

Справи про звинувачення судового слідчого 2-ї дільниці Черкаського 
повіту у нанесенні образ повітовому казначею (1876–1881); про припинення 
слідства щодо смерті сина австрійського підданого Шиллера у Софіївській 
економії графа Браницького (1881); за скаргою попечителя неповнолітніх 
про притягнення до судової відповідальності членів Черкаського сиріт-
ського суду за неприйняття заходів по охороні майна спадкоємців Поляко-
вих (1887–1888). 

Ф. 917. Судовий слідчий Київського окружного суду 5-ої дільниці 
Черкаського повіту Київської губернії

Судебный следователь Киевского окружного суда 5-го участка 
Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 1; 1911 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1911 р. 

Справи про звинувачення Ташлицького сільського писаря у хабар-
ництві. 

Ф. 918. Судовий слідчий Київського окружного суду 2-ї дільниці 
Черкаського повіту Київської губернії

Судебный следователь Киевского окружного суда Черкасского 
уезда Киевской губернии

Справ: 4; 1881 р. 

Опис 1
Справ: 4; 1881 р. 

Справи про припинення слідства про самогубство Херсонської 
міщанки; у зв’язку з невиявленням винних у підпалюванні сараю у селяни-
на. Матеріали слідства про самогубство міщанина; про народження мертвої 
дитини у селянки. 
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Ф. 919. Вереміївська сільська козацька управа, с. Вереміївка Зо-
лотоніського повіту Полтавської губернії

веремиевская сельская казацкая управа, с. веремиевка Золо-
тоношского уезда полтавской губернии 

Справ: 7; 1841–1870 рр. 

Опис 1
Справ: 7; 1841–1849, 1860, 1868–1870 рр. 

Приписи волосного правління про сприяння генерал-лейтенанту Тен-
неру при проведенні геодезичних зйомок на лівому березі Дніпра (1843). 
Справи про переселення козаків і державних селян до Кавказької області 
(1841); про тимчасове припинення переселення державних селян у Кавказь-
ку область (1845–1849); про огляд меж лісів і земель державного майна, 
якими володіє Вереміївська козацька громада (1860). Подвірний опис стану 
державних селян і козаків за 1841–1846 рр. (є відомості про кількість зе-
мель, худоби, реманенту; рід занять). Скарги козаків, священика та інших 
осіб і ухвали козацької громади по їх розгляду (1868–1870). 

Ф. 920. Черкаська поліцейська команда, м. Черкаси Київської гу-
бернії

Черкасская полицейская команда, г. Черкассы Киевской гу-
бернии

Справ: 1; 1914 р. 

Опис 1
Справ: 1; 1914 р. 

Послужні списки городових Черкаської поліцейської команди. 

Ф. 921. Осітнянський цукровий завод, [c. Осітна] Звенигород-
ського повіту Київської губернії

осотянский сахарный завод, [c. оситная] Звенигородского уез-
да Киевской губернии

Справ: 2; 1878 р. 

Опис 1
Справ: 2; 1878 р. 

Договір між селянами Чигиринського повіту і конторою Осітнянсько-
го цукрового заводу про влаштування на роботу . Списки сезонних робітни-
ків на отримання заробітної плати. 

Ф. 922. Жовнинське волосне правління, м-ко Жовнине Золо-
тоніського повіту Полтавської губернії

Жовнинское волостное правление, м-ко Жовнино Золотонош-
ского уезда полтавской губернии

Справ: 3; 1844–1846 рр. 

Опис 1
Справ: 3; 1844, 1846 рр. 
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Рапорти і відомості Вереміївського сільського управління, подані для 
річної звітності про кількість населення, земель, церковних парафій і духо-
венства; площі посівів і урожаї сільськогосподарських культур; надходжен-
ня грошових зборів і натуральних повинностей (1846). Справа про пересе-
лення козаків с. Вереміївка до Кавказької області (1844). 

Ф. 923. Юстинградське поштово-телеграфне відділення управ-
ління Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Юс-
тинград Липовецького повіту Київської губернії

Юстинградское почтово-телеграфное отделение управления 
Киевского почтово-телеграфного округа, м-ко Юстинг-
рад Липовецкого уезда Киевской губернии

Справ: 4; 1913–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 4; 1913–1914, 1918 рр. 

Циркуляри начальника поштово-телеграфного округу зв’язку (1913–
1914). Шифровані телеграми поштово-телеграфного округу зв’язку (1918). 
Вимогові відомості на виплату грошового утримання співробітникам кон-
тори (1918). 

Ф. 924. Юстинградська міщанська управа, м-ко Юстинград Ли-
повецького повіту Київської губернії

Юстинградская мещанская управа, м-ко Юстинград Липовец-
кого уезда Киевской губернии

Справ: 31; 1908–1915 рр. 

Опис1
Справ: 31; 1908–1912, 1914–1915 рр. 

Окладні книги про податок з нерухомого майна м. Юстинград 
(1908–1909). Податні зошити Юстинградського міщанського товариства 
(1908–1912, 1914, 1915). Розкладки грошових зборів на громадські потре-
би (1908–1912, 1914). Розкладні відомості податку з нерухомого майна м-
ка Юстинград (1908–1910). Книги прибутків та видатків грошових зборів, 
стягнених по розкладці на громадські потреби (1908–1912, 1914); прибутків 
та видатків пересильних сум; свічного і допоміжних коробочних, паспорт-
них і інших зборів (1908–1912). Книга запису розсилаючих пакетів Юстин-
градського міщанського управління (1911). 

Ф. 926. Деренковецьке поштово-телеграфне відділення управ-
ління Київського поштово-телеграфного округу, с. Дерен-
ковець Черкаського повіту Київської губернії

Деренковецкое почтово-телеграфное отделение управления 
Киевского почтово-телеграфного округа, с. Деренковец 
Черкасского уезда Киевской губернии

Справ: 14; 1906–1918 рр. 

Опис 1
Справ: 14; 1906–1918 рр. 
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Циркуляри начальника округу (1906–1918). Відозви виконавчого ко-
мітету загальноміської спілки службовців Київських поштово-телеграфних 
установ (1917). Посвідчення співробітників (1918). 

Ф. 927. Буцько-Ладижинська міщанська управа, м-ко Буки 
Уманського повіту Київської губернії 

Букско-Ладыжинская мещанская управа, м-ко Буки Уманско-
го уезда Киевской губернии

Справ: 6; 1907–1912 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1907, 1910, 1912 рр. 

Відомість розкладки податків на майно жителів м-ка Буки (1907). 
Книги записів прибутків і видатків грошових зборів на громадські пот-
реби (1910, 1912). Книга записів прибутків і видатків пересильних сум  
(1907). Зошит обліку сплачування жителями податків (1910). 

Ф. 929. Шабельницьке волосне правління, с. Шабельники Чиги-
ринського повіту Київської губернії

Шабельницкое волостное правление, с. Шабельники Чигирин-
ского уезда Киевской губернии

Справ: 2; 1916 р. 

Опис 1
Справ: 2; 1916 р. 

Іменний список домогосподарів-селян села Шабельники (1916). 

Ф. 930. Дем’янецьке волосне правління, с. Дем’янці Переяслав-
ського повіту Полтавської губернії

Демянецкое волостное правление, с. Демянцы переяславского 
уезда полтавской губернии 

Справ: 6; 1861–1875 рр. 

Опис 1
Справ: 6; 1861, 1864, 1874–1875 рр. 

Книги записів мирських ухвал; ухвал про вирішення спірних або по-
зовних справ між селянами; ухвал по проступках селян (1864). Додаткова 
книга запису мирських ухвал (1861). Справа про розмежування земель коза-
ків і державних селян (1874–1875). 

Ф. 931. Колекція. Метричні книги записів актів цивільного  
стану 

Коллекция. Метрические книги записей актов гражданского 
состояния

Справ: 4903; 1765–1934 рр. 

Опис 1
Справ: 4528; 1765–1934 рр. 



Метричні книги церков Звенигородського повіту про народжен-
ня, шлюб та смерть (1848–1934); книги записів про народження (1858– 
1916); народження і шлюб (1875р.), народження і смерть (1895, 1903), шлюб 
(1854–1913) євреїв; метричні книги римсько-католицьких церков сіл повіту 
про народження, шлюб і смерть (1863–1915); книги записів про народження, 
шлюб і смерть сектантів і розкольників (1877 1878, 1891–1900, 1907–1915); 
метричні книги церков сіл Золотоніського повіту про народження, шлюб та 
смерть (1765–1924), книги записів про народження (1868–1872, 1875, 1877, 
1882, 1889), шлюб (1874, 1875, 1892–1894, 1897, 1898, 1901, 1906, 1907, 
1911–1913, 1918), смерть (1876, 1883, 1885, 1887, 1888, 1891–1893, 1898, 
1900, 1917) євреїв; метричні книги церков сіл Пирятинського повіту про 
народження, шлюб та смерть (1854–1920); Канівського повіту (1830–1924), 
про народження, шлюб та смерть сектантів (1913–1917); Липовецького пові-
ту (1867–1919), Монастирищенської римсько-католицької приходської цер-
кви (1874–1893, 1905–1912); Таращанського повіту (1841–1919); Умансь-
кого повіту (1799–1922), про народження євреїв по м. Умань (1866, 1873, 
1875, 1879, 1880, 1883–1888, 1890, 1898, 1900, 1904–1911, 1913–1915, 1919), 
римсько-католицьких церков (1874–1916); Гайсинського повіту (1851– 
1919); Чигиринського повіту (1850–1922), про народження і смерть 
євреїв по м. Кам’янка (1890–1894); Олександрійського повіту (1876– 
1918); (1876–1918); Черкаського повіту (1799–1924), про народження, шлюб, 
розірвання шлюбу та смерть євреїв по повіту і м. Черкаси (1850–1918), про 
народження, шлюб та смерть осіб, які перебувають в розколі (сектантів) 
(1875, 1878, 1879, 1884–1886, 1889, 1890, 1896–1898, 1907–1918)

Опис 2
Справ: 375; 1862, 1863, 1865–1924 рр. 

Метричні книги церков сіл Городищенського району про народжен-
ня, шлюб та смерть (1898–1923); Жашківського району (1862, 1872, 1874–
1924); Звенигородського району (1895, 1896, 1918–1921); Кам’янського 
району (1883–1925); Канівського району (1903–1924); Корсунь-Шев-
ченківського району (1901–1924, 1934); Лисянського району (1866– 
1922); Маньківського району (1876, 1879–1899, 1914–1924); Монастири-
щенського району (1892, 1894–1911, 1913–1923); про смерть Смілянського 
району (1903, 1920, 1921); Тальнівського району про народження, шлюб 
та смерть (1863, 1865, 1916–1923); Уманського району (1901–1906, 1908–
1924); Христинівського району (1876–1924); Черкаського району (1912–
1916, 1918–1923); Чигиринського району (1918–1923); Шполянського райо-
ну (1895–1924). 



ДоДАТКи
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Місцеві адміністративні і військово-адміністративні 
установи

Ф. 31. Багачівське волосне правління, с. Багачівка Звенигородського повіту 
Київської губернії

Ф. 800. Васютинське волосне правління, с. Васютинці Золотоніського пові-
ту Полтавської губернії

Ф. 480. Великобурімське волосне правління, с. Велика Бурімка Золотонісь-
кого повіту Полтавської губернії

Ф. 32. Вергунівське волосне правління, с. Вергуни Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 760 Вереміївське волосне правління, с. Вереміївка Золотоніського повіту 
Полтавської губернії

Ф. 23. Вільшанське волосне правління, м-ко Вільшана Звенигородського по-
віту Київської губернії

Ф. 25. В’язівське волосне правління, с. В’язівок Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 478. Гельмязівське волосне правління, с. Гельмязів Золотоніського повіту 
Полтавської губернії

Ф. 813. Головківське волосне правління, с. Головківка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Ф. 34. Городищенське волосне правління, м-ко Городище Черкаського пові-
ту Київської губернії

Ф. 930. Дем’янецьке волосне правління, с. Дем’янець Переяславського пові-
ту Полтавської губернії

Ф. 761. Єрковецьке волосне правління, с. Єрківці Переяславського повіту 
Полтавської губернії

Ф. 922. Жовнинське волосне правління, м-ко Жовнине Золотоніського пові-
ту Полтавської губернії

Ф. 429. Завадівське волосне правління, с. Завадівка Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 799. Іркліївське волосне правління, с. Іркліїв Золотоніського повіту Пол-
тавської губернії

Ф. 781. Капустинецьке волосне правління, с. Капустинці Пирятинського по-
віту Київської губернії

Ф. 883. Ковалинське волосне правління, с. Ковалин Переяславського повіту 
Київської губернії

поКАЖЧиК ФонДІв УСТАнов, орГАнІЗАЦІй
ТА пІДприєМСТв ЗА ГАЛУЗевоЮ оЗнАКоЮ
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Ф. 18. Корсунське волосне правління, м-ко Корсунь Канівського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 24. Курилівське волосне правління, с. Курилівка Канівського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 808. Леськівське волосне правління, с. Леськи Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 35. Ломоватське волосне правління, с. Ломовате Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 782. Македонське волосне правління, с. Македони Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 825. Мельниківське волосне правління, с. Мельники Золотоніського пові-
ту Полтавської губернії

Ф. 758. Миколаївське волосне правління, с. Миколаївка Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 477. Мойсинське волосне правління, с. Мойсинці Золотоніського повіту 
Полтавської  губернії

Ф. 20. Мокрокалигірське волосне правління, м-ко Мокра Калигірка Звени-
городського повіту Київської губернії

Ф. 29. Неморозьке волосне правління, с. Неморож Звенигородського повіту 
Київської губернії

Ф. 27. Орловецьке волосне правління, м-ко Орловець Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 897. Посухівське волосне правління, с. Посухівка Уманського повіту 
Київської губернії

Ф. 759. Прусянське волосне правління, с. Пруси Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 427. Пшеничниківське волосне правління, с. Пшеничники Канівського 
повіту Київської губернії

Ф. 26. Ротмистрівське волосне правління, м-ко Ротмистрівка Черкаського 
повіту Київської губернії

Ф. 426. Селищанське волосне правління, с. Селище Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 28. Сидорівське волосне правління, с. Сидорівка Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 814. Скородистське волосне правління, с. Скородистик Золотоніського 
повіту Полтавської губернії

Ф. 30. Смілянське волосне правління, м-ко Сміла Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 22. Стецівське волосне правління, с. Стецівка Звенигородського повіту 
Київської губернії

Ф. 33. Таганчанське волосне правління, м-ко Таганча Канівського повіту  
Київської губернії

Ф. 784. Тальнівське волосне правління, м-ко Тальне Уманського повіту 
Київської губернії

Ф. 821. Цесарсько-Слобідське волосне правління, с. Цесарська Слобода 
Черкаського повіту Київської губернії

Ф. 400. Чижівське волосне правління, с. Чижівка Звенигородського повіту 
Київської губернії
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Ф. 929. Шабельницьке волосне правління, с. Шабельники Чигиринського 
повіту Київської губернії

Ф. 19. Шендерівське волосне правління, м-ко Шендерівка Канівського пові-
ту Київської губернії

Ф. 21. Шполянське волосне правління, м-ко Шпола Звенигородського пові-
ту Київської губернії

 Сільські управи, товариства

Ф. 36. Березняківська сільська управа, с. Березняки Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 46. Беркозівська сільська управа, с. Беркозівка Канівського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 42. Бобрицька сільська управа, с. Бобриця Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 819. Богушківська сільська управа, с. Богушкова Слобідка Золотонісько-
го повіту Полтавської губернії

Ф. 61. Будо-Бровахівська сільська управа, с. Буда-Бровахівська Канівського 
повіту Київської губернії

Ф. 63. Бузуківська сільська управа, с. Бузуків Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 805. Вереміївська сільська управа, с. Вереміївка Золотоніського повіту 
Київської губернії

Ф. 919. Вереміївська сільська управа, с. Вереміївка Золотоніського повіту 
Полтавської губернії

Ф. 45. Виграївська сільська управа, с. Виграїв Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 77. Вільховецька сільська управа, с. Вільхівець Звенигородського повіту 
Київської губернії

Ф. 39. Голяківська сільська управа, с. Голяки Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 56. Гуто-Стеблівська сільська управа, с. Гута-Стеблівська Канівського 
повіту Київської губернії

Ф. 37. Думанцівська сільська управа, с. Думанці Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 73. Журавська сільська управа, с. Журавка Звенигородського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 72. Зеленодібровська сільська управа, с. Зелена Діброва Звенигородсько-
го повіту Київської губернії

Ф. 64. Карашинська сільська управа, с. Карашина Канівського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 59. Квітківська сільська управа, с. Квітки Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 52. Комарівська сільська управа, с. Комарівка Канівського повіту Київ-
 ської губернії

Ф. 80. Корсунська сільська управа, м-ко Корсунь Канівського повіту Київ-
 ської губернії

Ф. 811. Костянтинівський сільський сход, с. Костянтинівка Черкаського по-
віту Київської губернії
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Ф. 794. Кропивнянське сільське товариство, с. Кропивна Золотоніського 
повіту Полтавської губернії

Ф. 792. Кропивнянська сільська управа, с. Кропивна Золотоніського повіту 
Полтавської губернії

Ф. 58. Листвинська сільська управа, с. Листвина Канівського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 797. Лихолітська сільська управа, с. Лихоліти Золотоніського повіту Пол-
тавської губернії

Ф. 75. Лозанівська сільська управа, с. Лозанівка Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 815. Маліївське сільське товариство, с. Маліївка Золотоніського повіту 
Полтавської губернії

Ф. 547. Матронівська сільська управа, с. Матронівка Олександрійського по-
віту Херсонської губернії

Ф. 65. Мельниківська сільська управа, с. Мельники Канівського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 824. Мельниківське сільське товариство, с. Мельники Золотоніського 
повіту Полтавської губернії

Ф. 806. Мельниківське сільське товариство, с. Мельники Золотоніського 
повіту Полтавської губернії

Ф. 788. Моренецька сільська управа, с. Моренці Звенигородського повіту 
Київської губернії

Ф. 48. Моринецька сільська управа, с. Моринці Канівського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 57. Набутівська сільська управа, с. Набутів Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 49. Нехворощанська сільська управа, с. Нехворощ Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 50. Пішківська сільська управа, с. Пішки Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 828. Покровська сільська управа
Ф. 62. Поташнянська сільська управа, с. Поташня Канівського повіту Київ-

ської губернії
Ф. 659. Сагунівська сільська управа, с. Сагунівка Чигиринського повіту 

Київської губернії
Ф. 68. Саморіднянська сільська управа, с. Саморідня Канівського повіту 

Київської губернії
Ф. 38. Сидорівська сільська управа, с. Сидорівка Канівського повіту Київ-

 ської губернії
Ф. 44. Синявська сільська управа, с. Синявка Канівського повіту Київської 

губернії
Ф. 41. Ситниківська сільська управа, с. Ситники Канівського повіту Київ-

ської губернії
Ф. 82. Склименцівська сільська управа, с. Склименці Канівського повіту 

Київської губернії
Ф. 40. Скрипченська сільська управа, с. Скрипченці Канівського повіту 

Київської губернії
Ф. 66. Стеблівська сільська управа, с. Стеблів Канівського повіту Київської 

губернії
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Ф. 53. Стеблівсько-Миколаївська сільська управа, с. Стеблівська-Миколаїв-
ка Канівського повіту Київської губернії

Ф. 43. Степанцівська сільська управа, с. Степанці Канівського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 654. Суботівська сільська управа, с. Суботів Чигиринського повіту 
Київської губернії

Ф. 79. Талдицька сільська управа, с. Талдики Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 47. Тернівська сільська управа, с. Тернівка Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 84. Терешківська сільська управа, с. Терешки Звенигородського повіту 
Київської губернії

Ф. 327. Топильнянська сільська управа, с. Топильна Звенигородського пові-
ту Київської губернії

Ф. 55. Туркенцівська сільська управа, с. Туркенці Канівського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 81. Хильківська сільська управа, с. Хильки Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 54. Хирівська сільська управа, с. Хирівка Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 78. Худяківська сільська управа, с. Худяки Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 76. Царськослобідська сільська управа, с. Царська Слобода Черкаського 
повіту Київської губернії

Ф. 326. Чернишівська сільська управа, Звенигородського повіту Київської 
губернії

Ф. 658. Шабельницька сільська управа, с. Шабельники Чигиринського пові-
ту Київської губернії

Ф. 60. Шендерівська сільська управа, с. Шендерівка Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 70. Юрківська сільська управа, с. Юрківка Звенигородського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 74. Яблунівська сільська управа, с. Яблунівка Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 83. Ярошівська сільська управа, с. Ярошівка Звенигородського повіту 
Київської губернії

 Мирові посередники

Ф. 455. Мировий посередник Звенигородського повіту, м. Звенигородка Зве-
нигородського повіту Київської губернії

Ф. 722. Мировий посередник 1-ї дільниці Звенигородського повіту, м. Зве-
нигородка Київської губернії

Ф. 785. Мировий посередник 2-ї дільниці Звенигородського повіту, м. Зве-
нигородка Київської губернії

Ф. 362. Мировий посередник 2-ї дільниці Канівського повіту, м-ко Корсунь 
Канівського повіту Київської губернії

Ф. 721. Мировий посередник 2-ї дільниці Уманського повіту, м. Умань 
Київської губернії
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Ф. 766. Мировий посередник 1-ї дільниці Уманського повіту, м. Умань 
Київської губернії

Ф. 717. Мировий посередник 1-ї дільниці Черкаського повіту, м. Черкаси 
Київської губернії

Ф. 718. Мировий посередник 2-ї дільниці Черкаського повіту, м-ко Городи-
ще Черкаського повіту Київської губернії

Ф. 710. Черкасько-Чигиринський з’їзд мирових посередників, м. Черкаси 
Київської губернії

Ф. 719. Мировий посередник 2-ї дільниці Чигиринського повіту, м-ко 
Кам’янка Чигиринського повіту Київської губернії

Ф. 891. Мировий посередник 1-ї дільниці Чигиринського повіту, м. Чигирин 
Чигиринського повіту Київської губернії

 Комісії у справах про вибори до Державної Думи

Ф. 751. Звенигородська повітова у справах про вибори до 1-ої Державної 
Думи комісія, м. Звенигородка Звенигородського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 690. Звенигородська повітова у справах про вибори до Державної Думи 
комісія, м. Звенигородка Звенигородського повіту Київської губернії

Ф. 687. Звенигородська повітова у справах про вибори до 3-ої Державної 
Думи комісія, м. Звенигородка Звенигородського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 752. Звенигородська повітова у справах про вибори до 4-ої Державної 
Думи комісія, м. Звенигородка Звенигородського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 744. Канівська повітова у справах про вибори до 1-ої Державної Думи 
комісія, м. Канів Канівського повіту Київської губернії

Ф. 743. Канівська повітова у справах про вибори до 2-ої Державної Думи 
комісія, м. Канів Канівського повіту Київської губернії

Ф. 745. Канівська повітова у справах про вибори до 3-ої Державної Думи 
комісія, м. Канів Канівського повіту Київської губернії

Ф. 746. Канівська повітова у справах про вибори до 4-ої Державної Думи 
комісія, м. Канів Канівського повіту Київської губернії

Ф. 699. Уманська повітова у справах про вибори до 3-ої Державної Думи 
комісія, м. Умань Уманського повіту Київської губернії

Ф. 708. Уманські повітові у справах про вибори до 2-ої і 4-ої Державних 
Дум комісії, м. Умань Уманського повіту Київської губернії

Ф. 689. Черкаська повітова у справах про вибори до Державної Думи ко-
місія, м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії

Ф. 698. Черкаська повітова у справах про вибори до 2-ої Державної Думи 
комісія, м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії

Ф. 709. Черкаська повітова у справах про вибори до 3-ої Державної Думи 
комісія, м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії

Ф. 700. Черкаська повітова у справах про вибори до 4-ої Державної Думи 
комісія, м. Черкаси, Черкаського повіту Київської губернії

Ф. 688. Чигиринська повітова у справах про вибори до Державної Думи ко-
місія, м. Чигирин Чигиринського повіту Київської губернії

Ф. 747. Чигиринська повітова у справах про вибори до 1-ої Державної Думи 
комісія, м. Чигирин Чигиринського повіту Київської губернії
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Ф. 748. Чигиринська повітова у справах про вибори до 2-ої Державної Думи 
комісія, м. Чигирин Чигиринського повіту Київської губернії

Ф. 749. Чигиринська повітова у справах про вибори до 3-ої Державної Думи 
комісія, м. Чигирин Чигиринського повіту Київської губернії

Ф. 750. Чигиринська повітова у справах про вибори до 4-ої Державної Думи 
комісія, м. Чигирин Чигиринського повіту Київської губернії

 Управління військових начальників

Ф. 461. Управління Канівського повітового військового начальника, м. Канів 
Канівського повіту Київської губернії

Ф. 869. Управління Канівського повітового військового начальника, м. Канів 
Канівського повіту Київської губернії

Ф. 863. Управління Уманського повітового військового начальника, м. Умань 
Уманського повіту Київської губернії

Ф. 868. Управління Черкаського повітового військового начальника, м. Чер-
каси Черкаського повіту Київської губернії

Ф. 546. Управління Чигиринського повітового військового начальника,  
м. Чигирин Чигиринського повіту Київської губернії

 Органи станового і земського самоврядування

 Міські управи

Ф. 358. Звенигородська міська управа, м. Звенигородка Звенигородського 
повіту Київської губернії

Ф. 145. Канівська міська управа, м. Канів Канівського повіту Київської гу-
бернії 

Ф. 711. Уманська міська управа, м. Умань Уманського повіту Київської гу-
бернії

 Міщанські управи

Ф. 820. Буртянська міщанська управа, м-ко Бурти Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 927. Буцько-Ладижинська міщанська управа, м-ко Буки Уманського пові-
ту Київської губернії

Ф. 733. Вільшанська міщанська управа, м-ко Вільшана Звенигородського 
повіту Київської губернії

Ф. 739. В’язівська міщанська управа, м-ко В’язівок Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 843. Городищенська міщанська управа, м-ко Городище Черкаського пові-
ту Київської губернії

Ф. 877. Дубівська міщанська управа, м-ко Дубова Уманського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 726. Єкатеринопільська міщанська управа, м. Єкатеринопіль Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Ф. 737. Жаботинська міщанська управа, м-ко Жаботин Черкаського повіту 
Київської губернії
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Ф. 846. Жашківська міщанська управа, м-ко Жашків Таращанського повіту 
Київської губернії

Ф. 727. Звенигородська міщанська управа, м. Звенигородка Звенигородсько-
го повіту Київської губернії

Ф. 851. Іваньківська міщанська управа, м-ко Іваньки Уманського повіту 
Київської губернії

Ф. 655. Кам’янська міщанська управа, м. Кам’янка Чигиринського повіту 
Київської губернії

Ф. 735. Канівська міщанська управа, м. Канів Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 849. Корсунська міщанська управа, м-ко Корсунь Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 796. Криловська міщанська управа, м-ко Крилов Чигиринського повіту 
Київської губернії

Ф. 845. Лисянська міщанська управа, м-ко Лисянка Звенигородського повіту 
Київської губернії

Ф. 738. Матусівська міщанська управа, м-ко Матусів Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 801. Медведівська міщанська управа, м-ко Медведівка Чигиринського 
повіту Київської губернії

Ф. 740. Межиріцька міщанська управа, м-ко Межиріч Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 842. Мокрокалигірська міщанська управа, м-ко Мокра Калигірка Звени-
городського повіту Київської губернії

Ф. 848. Монастирищенська міщанська управа, м-ко Монастирище Липо-
вецького повіту Київської губернії

Ф. 741. Мошенська міщанська управа, м-ко Мошни Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 736. Орловецька міщанська управа, с. Орловець Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 852. Рижанівська міщанська управа, м-ко Рижанівка Звенигородського 
повіту Київської губернії

Ф. 850. Ротмистрівська міщанська управа, м. Ротмистрівка Черкаського 
повіту Київської губернії

Ф. 11. Смілянська спрощена реміснича управа, м-ко Сміла Черкаського 
повіту Київської губернії

Ф. 730. Смілянська міщанська управа, м-ко Сміла Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 728. Стеблівська міщанська управа, м-ко Стеблів Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 729. Таганчанська міщанська управа, м-ко Таганча Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 732. Тальнівська міщанська управа, м-ко Тальне Уманського повіту 
Київської губернії

Ф. 795. Телепинецька міщанська управа, м-ко Телепине Чигиринського 
повіту Київської губернії

Ф. 731. Уманська міщанська управа, м. Умань Уманського повіту Київської 
губернії
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Ф. 734. Худяківська міщанська управа, м-ко Худяки Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 9. Черкаська міщанська управа, м. Черкаси Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 798. Чигиринська міщанська управа, м. Чигирин Чигиринського повіту 
Київської губернії

Ф. 10. Шендерівська міщанська управа, м-ко Шендерівка Канівського пові-
ту Київської губернії

Ф. 854. Шполянська міщанська управа, м-ко Шпола Звенигородського пові-
ту Київської губернії

Ф. 924. Юстиноградська міщанська управа, м-ко Юстиноград Липовецького 
повіту Київської губернії

 Земські управи

Ф. 4. Звенигородська повітова земська управа, м. Звенигородка Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Ф. 476. Золотоніська повітова земська управа, м. Золотоноша Золотонісько-
го повіту Полтавської губернії

Ф. 324. Канівська повітова земська управа, м. Канів Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 756. Уманська повітова земська управа, м. Умань Уманського повіту 
Київської губернії

Ф. 901. Уманська повітова земська продовольча комісія, м. Умань Умансько-
го повіту Київської губернії

Ф. 6. Черкаська повітова земська управа, м. Черкаси Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 548. Чигиринська повітова земська управа, м. Чигирин Чигиринського 
повіту Київської губернії

 Земельна управа

Ф. 915. Черкаська повітова земельна управа, м. Черкаси Черкаського повіту 
Київської губернії

 продовольчі управи

Ф. 912. Канівська повітова продовольча управа, м. Канів Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 857. Мошурівська волосна продовольча управа, м. Мошурів Уманського 
повіту Київської губернії

Ф. 847. Уманська повітова харчова управа Уманського повітового продово-
льчого комітету, м. Умань Уманського повіту Київської губернії

 Міські думи

Ф. 714. Звенигородська міська дума, м. Звенигородка Звенигородського по-
віту Київської губернії

Ф. 831. Золотоніська міська дума, м. Золотоноша Золотоніського повіту 
Полтавської губернії
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Ф. 8. Черкаська міська дума і підпорядкована їй управа (об’єднаний фонд), 
м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії

Ф. 550. Чигиринська міська дума, м. Чигирин Чигиринського повіту Київ-
ської губернії

 Магістрати

Ф. 834. Звенигородський міський магістрат, м. Звенигородка Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Ф. 870. Канівський міський магістрат, м. Канів Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 892. Уманська міська ратуша, м. Умань Уманського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 90. Черкаський міський магістрат, м. Черкаси Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 841. Чигиринський міський магістрат, м. Чигирин Чигиринського повіту 
Київської губернії

 предводителі дворянства

Ф. 330. Канівський повітовий предводитель дворянства, м. Канів Канівсько-
го повіту Київської губернії

Ф. 2. Черкаський повітовий предводитель дворянства, м. Черкаси Черкась-
кого повіту Київської губернії

Ф. 432. Чигиринський повітовий предводитель дворянства, м. Чигирин Чи-
гиринського повіту Київської губернії

 єврейські товариства

Ф. 390. Єврейське товариство м-ка Бурти Черкаського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 393. Єврейське товариство м-ка Городище Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 411. Кам’янське міщанське єврейське товариство м-ка Кам’янка Чиги-
ринського повіту Київської губернії

Ф. 394. Єврейське товариство м. Канів Канівського повіту Київської губер-
нії

Ф. 395. Єврейське товариство м-ка Корсунь Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 391. Єврейське товариство м-ка Матусів Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 392. Єврейське товариство м-ка Мошни Черкаського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 389. Єврейське товариство м-ка Ротмистрівка Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 388. Єврейське товариство м-ка Сміла Черкаського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 396. Єврейське товариство м-ка Таганча Канівського повіту Київської 
губернії
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Ф. 387. Єврейське товариство м. Черкаси Черкаського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 650. Єврейська община м. Чигирина Чигиринського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 397. Єврейське товариство м-ка Шпола Звенигородського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 650. Єврейська община м. Чигирина Чигиринського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 397. Єврейське товариство м-ка Шпола Звенигородського повіту Київ-
ської губернії

 Дворянські опіки

Ф. 840, Звенигородська дворянська опіка, м. Звенигородка Звенигородсько-
го повіту Київської губернії

Ф. 725, Канівська дворянська опіка, м. Канів Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 755. Черкаська дворянська опіка, м. Черкаси Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 817. Чигиринська дворянська опіка, м. Чигирин Чигиринського повіту 
Київської губернії

 Сирітські суди

Ф. 92. Звенигородський сирітський суд, м. Звенигородка Звенигородського 
повіту Київської губернії

Ф. 880. Канівський сирітський суд, м. Канів Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 463. Уманський сирітський суд, м. Умань Уманського повіту Київської 
губернії

Ф. 91. Черкаський міський сирітський суд м. Черкаси Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 878. Чигиринський сирітський суд, м. Чигирин Чигиринського повіту 
Київської губернії

 

Органи поліції і жандармерії

 поліцейські управління

Ф. 873. Звенигородське повітове поліцейське управління, м. Звенигородка 
Звенигородського повіту Київської губернії

Ф. 401. Золотоніське повітове поліцейське управління, м. Золотоноша Золо-
тоніського повіту Полтавської губернії

Ф. 907. Канівське повітове поліцейське управління, м. Канів Канівського 
повіту Київської губернії

Ф. 1. Черкаське повітове поліцейське управління, м. Черкаси Черкаського 
повіту Київської губернії

Ф. 434. Чигиринське повітове поліцейське управління, м. Чигирин Чиги-
ринського повіту Київської губернії
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 пристави, справники, городничі

Ф. 769. Пристав 1-го стану Звенигородського повіту, м. Звенигородка Звени-
городського повіту Київської губернії

Ф. 454. Золотоніський городничий, м. Золотоноша Золотоніського повіту 
Полтавської губернії

Ф. 900. Пристав 1-го стану Канівського повіту, м. Канів Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 765. Пристав 1-го стану Черкаського повіту, м. Черкаси Черкаського 
повіту Київської губернії

Ф. 872. Пристав 2-го стану Чигиринського повіту, м. Чигирин Чигиринсько-
го повіту Київської губернії

Ф. 437. Пристав 3-го стану Чигиринського повіту, м. Чигирин Чигиринсько-
го повіту Київської губернії

Ф. 652. Чигиринський повітовий справник, м. Чигирин Чигиринського пові-
ту Київської губернії

 поліції, комісарство, поліцейська команда, квартирна комісія

Ф. 763. Звенигородська міська поліція, м. Звенигородка Звенигородського 
повіту Київської губернії

Ф. 483. Золотоніське комісарство, м. Золотоноша Золотоніського повіту 
Полтавської губернії

Ф. 86. Черкаська міська квартирна комісія, м. Черкаси Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 827. Черкаська міська поліція, м. Черкаси Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 920. Черкаська поліцейська команда, м. Черкаси Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 433. Чигиринська міська поліція, м. Чигирин Чигиринського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 651. Чигиринське відділення попечительського комітету про тюрми,  
м. Чигирин Чигиринського повіту Київської губернії

 Органи юстиції, суду, прокуратури. Тюремні установи

 розправи

Ф. 822. Богушківська сільська розправа, с. Богушкова Слобідка Золотонісь-
кого повіту Полтавської губернії

Ф. 804. Вереміївська сільська розправа, с. Вереміївка Золотоніського повіту 
Полтавської губернії

Ф. 793. Кропивнянська сільська розправа, с. Кропивна Золотоніського пові-
ту Полтавської губернії

Ф. 803. Мельниківська сільська розправа, с. Мельники Золотоніського пові-
ту Полтавської губернії

Ф. 770. Черкаська нижня розправа, м. Черкаси Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 772. Черкаська і Чигиринська нижні розправи, м. Черкаси Черкаського 
повіту Київської губернії
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 повітові суди

Ф. 661. Звенигородський повітовий суд, м. Звенигородка Звенигородського 
повіту Київської губернії

Ф. 482. Золотоніський повітовий суд, м. Золотоноша Золотоніського повіту 
Полтавської губернії

Ф. 807. Золотоніський повітовий суд, м. Золотоноша Золотоніського повіту 
Полтавської губернії

Ф. 896. Канівський повітовий суд, м. Канів Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 833. Уманський повітовий суд, м. Умань Уманського повіту Київської 
губернії

Ф. 428. Черкаський повітовий суд, м. Черкаси Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 832. Черкаський повітовий суд, м. Черкаси Черкаського повіту Київської 
губернії

 окружні суди

Ф. 753. Уманський окружний суд, м. Умань Уманського повіту Київської 
губернії

Ф. 417. Черкаський окружний суд, м. Черкаси Київської губернії

 повєтові, земські суди

Ф. 713. Звенигородський земський суд, м. Звенигородка Звенигородського 
повіту Київської губернії

Ф. 715. Звенигородський повітовий земський суд, м. Звенигородка Звени-
городського повіту Київської губернії

Ф. 774. Канівський повітовий земський суд, м. Канів Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 773. Уманський земський суд, м. Умань Уманського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 777. Уманський повітовий земський суд, м. Умань Уманського повіту 
Київської губернії

Ф. 771. Черкаський земський суд, м. Черкаси Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 786. Черкаський повітовий земський суд, м. Черкаси Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 844. Черкаський повітовий земський суд, м. Черкаси Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 768. Черкаський і Чигиринський повітовий земський суд, м. Черкаси 
Черкаського повіту Київської губернії

Ф. 835. Чигиринський повітовий земський суд, м. Чигирин Чигиринського 
повіту Київської губернії

Ф. 838. Чигиринський земський суд, м. Чигирин Черкаського повіту Київ-
ської губернії



306

 волосний суд

Ф. 887. Посухівський волосний суд, с. Посухівка Уманського повіту Київ-
ської губернії

 Словесний суд

Ф. 837. Уманський словесний суд, м. Умань Уманського повіту Київської 
губернії 

 прокуратура

Ф. 418. Прокурор Черкаського окружного суду, м. Черкаси Київської губер-
нії 

Ф. 693. Товариш прокурора Київського окружного суду по Канівській діль-
ниці, м. Канів Канівського повіту Київської губернії

Ф. 419. Товариш прокурора Черкаського окружного суду по 2-ій дільниці,  
м. Черкаси Київської губернії

Ф. 692. Товариш прокурора Київського окружного суду по Черкаській діль-
ниці, м. Черкаси, Черкаського повіту Київської губернії

Ф. 691. Товариш прокурора Київського окружного суду по Чигиринській 
дільниці, м. Чигирин Чигиринського повіту Київської губернії

Ф. 853. Товариш прокурора Київського окружного суду по Чигиринсько-Чер-
каській дільниці, м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії

 З’їзд мирових суддів

Ф. 345. З’їзд мирових суддів (мировий з’їзд) Звенигородського судово-ми-
рового округу, м. Звенигородка Звенигородського повіту Київської 
губернії

 Судові слідчі

Ф. 904. Судовий слідчий 1-ої дільниці Канівського повіту, м. Канів Канів-
ського повіту Київської губернії

Ф. 916. Судовий слідчий Київського окружного суду 1-ої дільниці Черка-
ського повіту Київської губернії

Ф. 918. Судовий слідчий Київського окружного суду 2-ої дільниці Черка-
ського повіту Київської губернії

Ф. 836. Судовий слідчий Київського окружного суду 3-ої дільниці Черкась-
кого повіту Київської губернії

Ф. 917. Судовий слідчий Київського окружного суду 5-ої дільниці Черкась-
кого повіту Київської губернії

 нотаріуси

Ф. 663. Звенигородський нотаріус К. П. Лапа, м. Звенигородка Звениго-род-
ського повіту Київської губернії

Ф. 666. Кам’янський нотаріус М. Ф. Вівденко, м. Кам’янка Чигиринського 
повіту Київської губернії
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Ф. 667. Кам’янський нотаріус А. Н. Доленго-Семеновський, м. Кам’янка 
Чигиринського повіту Київської губернії

Ф. 860. Кам’янський нотаріус Н. Н. Жмаків, м. Кам’янка Чигиринського 
повіту Київської губернії

Ф. 685. Кам’янський нотаріус М. м. Редчіц, м. Кам’янка Чигиринського 
повіту Київської губернії

Ф. 670. Канівський нотаріус В. Н. Брусенцов, м. Канів Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 669. Канівський нотаріус І. Д. Йошковський, м. Канів Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 668. Канівський нотаріус З. І. Краковецький, м. Канів Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 673. Канівський нотаріус А. І. Мілешкевич, м. Канів Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 672. Канівський нотаріус К. В. Роговський, м. Канів Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 671. Канівський нотаріус Ф. А. Цвєтковський, м. Канів Канівського пові-
ту Київської губернії

Ф. 674. Корсунський нотаріус К. Ф. Григорьєв, м. Корсунь Канівського пові-
ту Київської губернії

Ф. 675. Корсунський нотаріус А. Н. Доленго-Семеновський, м. Корсунь 
Канівського повіту Київської губернії

Ф. 676. Корсунський нотаріус Н. Н. Ольховський, м. Корсунь Канівського 
повіту Київської губернії

Ф. 677. Смілянський нотаріус В. П. Павлушенко, м. Сміла Черкаського пові-
ту Київської губернії

Ф. 684. Черкаський нотаріус Н. П. Братков, м. Черкаси Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 680. Черкаський нотаріус І. А. Вікторов, м. Черкаси Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 683. Черкаський нотаріус П. С. Гуляніцький, м. Черкаси Черкаського 
повіту Київської губернії

Ф. 681. Черкаський нотаріус П. М. Дашкевич, м. Черкаси Черкаського пові-
ту Київської губернії

Ф. 682. Черкаський нотаріус В. М. Попов, м. Черкаси Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 767. Черкаський міський нотаріус, м. Черкаси Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 679. Чигиринський нотаріус В. А. Вдзенконський, м. Чигирин Чиги-
ринського повіту Київської губернії

Ф. 678. Чигиринський нотаріус К. К. Ількевич, м. Чигирин Чигиринського 
повіту Київської губернії

Ф. 862. Чигиринський нотаріус І. І. Пітч, м. Чигирин Чигиринського повіту 
Київської губернії

Ф. 861. Чигиринський нотаріус А. Ф. Школьний, м. Чигирин Чигиринського 
повіту Київської губернії
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 Маклери

Ф. 425. Приватний маклер м. Сміли Антоновський, м-ко Сміла Черкаського 
повіту Київської губернії

Ф. 856. Маклер Семен Баранов, м-ко Шпола Звенигородського повіту 
Київської губернії

Ф. 147. Черкаський міський маклер Годин, м. Черкаси Київської губернії

 Органи, установи та організації з управління промисло- 
вістю, підприємства

 економічні контори

Ф. 12. Контора Таганчанського маєтку графа Бутурліна, м-ко Таганча Канів-
ського повіту Київської губернії

Ф. 315. Кам’янська економічна контора поміщиків Давидових, м. Кам’янка 
Чигиринського повіту Київської губернії

Ф. 399. Інвентар володінь поміщика Енгельгардта Василя Васильовича, дій-
сного таємного радника

 Цукрові заводи і їх товариства

Ф. 885. Вільшанський цукровий завод, с. Вільшана Звенигородського повіту 
Київської губернії

Ф. 823. Кам’янський державний бурякоцукровий завод Головного управ-
ління цукрової промисловості України, м. Кам’янка Чигиринського 
повіту Київської губернії

Ф. 921. Осотянський цукровий завод Звенигородського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 908. Поташнянський цукровий завод графів Бутурліних, с. Поташня 
Канівського повіту Київської губернії

Ф. 859. Правління товариства Почапинського цукрового заводу, с. Почапин-
ці Звенигородського повіту Київської губернії

Ф. 888. Товариство Росьєнського (Стеблівського) бурякоцукрового заводу, 
м-ко Стеблів Канівського повіту Київської губернії

Ф. 876. Товариство Селищанського пісочного і рафінадного цукрового заво-
ду, с. Селище Канівського повіту Київської губернії

Ф. 884. Синявський цукровий завод, с. Синявка Васильківського повіту 
Київської губернії

Ф. 879. Товариство Цибулівського бурякоцукрового і рафінадного заводу, 
м-ко Цибулів Липовецького повіту Київської губернії

 Установи і організації торгівлі

Ф. 489. Золотоніське розкладне присутствіє, м. Золотоноша Полтавської гу-
бернії

Ф. 648. Косарський казенний винний склад №16, с. Косарі Чигиринського 
повіту Київської губернії

Ф. 146. Черкаський казенний винний склад №17, м. Черкаси Київської гу-
бернії
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 Установи і організації транспорту і зв’язку

Ф. 724. Бобринське залізничне поштове відділення 4-го відділу перевезен-
ня пошти по залізницях, ст. Бобринська Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 906. Буцьке поштово-телеграфне відділення, с. Буки Уманського повіту 
Київської губернії

Ф. 926. Деренковецьке поштово-телеграфне відділення
Ф. 742. Звенигородська поштово-телеграфна контора, м. Звенигородка Зве-

нигородського повіту Київської губернії
Ф. 349. Канівська поштова контора, м. Канів Канівського повіту Київської 

губернії
Ф. 723. Канівська поштово-телеграфна контора, м. Канів Канівського повіту 

Київської губернії
Ф. 881. Кузьмино-Греблівське поштово-телеграфне відділення, с. Кузьмина 

Гребля Уманського повіту Київської губернії
Ф. 864. Лебедино-Заводська поштово-телеграфна контора, с. Лебедин Чиги-

ринського повіту Київської губернії
Ф. 332. Матусівське поштово-телеграфне відділення, с. Матусів Черкасько-

го повіту Київської губернії
Ф. 484. Пальмирське поштово-телеграфне відділення, с. Пальмира Золо-

тоніського повіту Полтавської губернії
Ф. 866. Ротмистрівське поштово-телеграфне відділення, м. Ротмистрівка 

Черкаського повіту Київської губернії
Ф. 910. Синявське поштово-телеграфне відділення, с. Синявка Звенигород-

ського повіту Київської губернії
Ф. 350. Смілянська поштово-телеграфна контора, м. Сміла Черкаського 

повіту Київської губернії
Ф. 905. Стеблівська поштово-телеграфна контора, м. Стеблів Канівського 

повіту Київської губернії
Ф. 902. Степанецьке поштово-телеграфне відділення, с. Степанці Канів-

ського повіту Київської губернії
Ф. 898. Таганчанське поштово-телеграфне відділення, м-ко Таганча Канів-

ського повіту Київської губернії
Ф. 893. Тальнівське поштово-телеграфне відділення, м. Тальне Київської 

губернії
Ф. 894. Тальнівська поштово-телеграфна контора, м. Тальне Київської гу-

бернії
Ф. 890. Уманське залізничне поштово-телеграфне відділення 4-го відділу 

перевезення пошт по залізницях, м. Умань Уманського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 903. Уманська поштово-телеграфна контора, м. Умань Уманського повіту 
Київської губернії

Ф. 865. Христинівська поштово-телеграфна контора, с. Христинівка Тара-
щанського повіту Київської губернії

Ф. 886. Цвітківське залізничне поштове відділення 4-го відділу перевезення 
пошт по залізницях, ст. Цвітково Київської губернії

Ф. 899. Цибулівське поштово-телеграфне відділення, м-ко Цибулів Київ-
ської губернії
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Ф. 351. Черкаська поштово-телеграфна контора, м. Черкаси Черкаського 
повіту Київської губернії

Ф. 913. Черкасько-Соснівське поштово-телеграфне відділення, м. Черкаси 
Черкаського повіту Київської губернії

Ф. 889. Шполянська поштово-телеграфна контора, м. Шпола Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Ф. 923. Юстиноградське поштово-телеграфне відділення, с. Юстиноград 
Липовецького повіту Київської губернії

 Установи сільського та лісового господарства

 Земельні товариства

Ф. 462. Третє Киселівське земельне товариство, с. Киселівка Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Ф. 16. Пішківська земельна громада, с. Пішки Канівського повіту Київської 
губернії

 Лісництва

Ф. 322. Білозірське лісництво, с. Білозір’я Черкаського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 318. Ірдинське лісництво, с. Ірдинь Черкаського повіту Київської губернії
Ф. 545. Кам’янське лісництво, с. Кам’янка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 830. Чигиринське лісництво, м. Чигирин Чигиринського повіту Київської 

губернії

 Органи та установи землекористування і землеустрою

Ф. 858. Звенигородське повітове в чиншових справах присутствіє, м. Звени-
городка Київської губернії

Ф. 694. Звенигородський повітовий землемір, м. Звенигородка Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Ф. 488. Золотоніська повітова землевпорядна комісія, м. Золотоноша Золо-
тоніського повіту Полтавської губернії

Ф. 695. Канівський повітовий землемір, м. Канів Канівського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 762. Уманське повітове в чиншових справах присутствіє, м. Умань Уман-
ського повіту Київської губернії

Ф. 696. Уманський повітовий землемір, м. Умань Уманського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 871. Черкасько-Чигиринське повітове в чиншових справах присутствіє, 
м. Черкаси Черкаського повіту Київської губернії

Ф. 754. Черкаська повітова землевпорядна комісія, м. Черкаси Черкаського 
повіту Київської губернії

Ф. 783. Черкаська повітова земельна комісія, м. Черкаси Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 810. Черкаська повітова землевпорядна комісія, м. Черкаси Черкаського 
повіту Київської губернії
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Ф. 712. Черкаський повітовий землемір, м. Черкаси Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 818. Чигиринська повітова землевпорядна комісія, м. Чигирин Київської 
губернії

Ф. 697. Чигиринський повітовий землемір, м. Чигирин Чигиринського пові-
ту Київської губернії

Ф. 829. Плани земель Суботівського фільварку Кудрявцева Івана Панасовича

 Фінансові органи, податкові і кредитні установи і органі- 
зації

Ф. 855. Вільшанське позиково-ощадне товариство, с. Вільшанка Звениго-
родського повіту Київської губернії

Ф. 452. Звенигородське повітове казначейство, м. Звенигородка Звениго-
родського повіту Київської губернії

Ф. 402. Золотоніське повітове казначейство, м. Золотоноша Золотоніського 
повіту Полтавської губернії

Ф. 339. Канівське повітове казначейство, м. Канів Канівського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 325. Корсунське кредитне товариство, м. Корсунь Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 839. Цибулівське кредитне товариство, м-ко Цибулів Липовецького пові-
ту Київської губернії

Ф. 285. Черкаське повітове казначейство, м. Черкаси Київської губернії
Ф. 360. Управління 8-го округу акцизного управління м. Черкаси, Київської 

губернії
Ф. 435. Чигиринське повітове казначейство, м. Чигирин Київської губернії

 Установи та організації народної освіти

 Шкільні ради

Ф. 473. Золотоніська повітова училищна рада, м. Золотоноша Полтавської 
губернії

Ф. 443. Чигиринська повітова шкільна рада, м. Чигирин Київської губернії

 Інспектори народних училищ

Ф. 120. Інспектор народних училищ 3-го району Київської губернії, м. Чер-
каси Київської губернії

Ф. 909. Інспектор народних училищ 3-го району Київської губернії
Ф. 469. Інспектор народних училищ 6-го району Полтавської губернії,  

м. Кременчук Полтавської губернії

 єпархіальна училищна рада

Ф. 142. Черкаське повітове відділення Київської єпархіальної училищної 
ради, м. Черкаси Київської губернії
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 Гімназії

Ф. 93. Городищенська жіноча гімназія, м-ко Городище Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 131. Звенигородська змішана гімназія, м. Звенигородка Київської губернії
Ф. 472. Золотоніська жіноча гімназія, м. Золотоноша Полтавської губернії
Ф. 116. Канівська гімназія ім. Т. Г. Шевченка, м. Канів Київської губернії
Ф. 94. Кирилівська змішана гімназія ім. Т. Г. Шевченка, с. Кирилівка Звени-

городського повіту Київської губернії
Ф. 474. Мойсенська українська змішана гімназія, с. Мойсенці Золотонісько-

го повіту Полтавської губернії
Ф. 118. Тельшівська чоловіча гімназія, м-ко Корсунь Київської губернії
Ф. 874. Уманська чоловіча гімназія, м. Умань Київської губернії
Ф. 133. Черкаська жіноча (колишня Варшавська) гімназія, м. Черкаси Київ-

ської губернії
Ф. 134. Черкаська жіноча гімназія, м. Черкаси Київської губернії
Ф. 135. Черкаська приватна жіноча гімназія А. В. Самойловської, м. Черкаси 

Київської губернії
Ф. 143. Черкаська чоловіча гімназія, м. Черкаси Київської губернії
Ф. 365. Черкаська міська чоловіча гімназія, м. Черкаси Київської губернії
Ф. 398. Черкаська єврейська чоловіча гімназія М. Б. Гукайла (приватна),  

м. Черкаси Київської губернії
Ф. 809. Черкаська міська гімназія, м. Черкаси Київської губернії

 Семінарії

Ф. 113. Кирилівська вчительська семінарія ім. Т. Г. Шевченка, с. Кирилівка 
Звенигородського повіту Київської губернії

Ф. 114., Черкаська чоловіча вчительська семінарія, м. Черкаси Київської гу-
бернії

 Училища

Ф. 96. Звенигородське міське двокласне училище, м. Звенигородка Звениго-
родського повіту Київської губернії

Ф. 112. Звенигородське комерційне училище, м. Звенигородка Київської гу-
бернії

Ф. 408. Золотоніське повітове училище, м. Золотоноша Полтавської губернії
Ф. 470. Золотоніське чотирикласне міське училище, м. Золотоноша Полтав-

ської губернії
Ф. 471. Золотоніське повітове училище, м. Золотоноша Полтавської губернії
Ф. 475. Золотоніське вище початкове училище, м. Золотоноша Полтавської 

губернії
Ф. 97. Канівське міське двокласне училище, м. Канів Канівського повіту 

Київської губернії
Ф. 102. Канівське вище жіноче училище, м. Канів Канівського повіту Київ-

ської губернії
Ф. 103. Канівське чоловіче вище початкове училище, м. Канів Канівського 

повіту Київської губернії
Ф. 117. Канівське повітове дворянське училище, м. Канів Канівського пові-

ту Київської губернії
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Ф. 125. Канівське друге однокласне початкове (земське) училище, м. Канів 
Канівського повіту Київської губернії

Ф. 137. Канівське перше однокласне міське приходське училище, м. Канів 
Канівського повіту Київської губернії

Ф. 100. Корсунське вище початкове училище, м-ко Корсунь Канівського 
повіту Київської губернії

Ф. 119. Ловицьке реальне училище, м. Лович Варшавської губернії
Ф. 361. Малостаросільське однокласне приходське училище, с. Мале Старо-

сілля Черкаського повіту Київської губернії
Ф. 328. Мліївське двокласне земське училище, с. Мліїв Черкаського повіту 

Київської губернії
Ф. 139. Орловецьке двокласне приходське училище, м-ко Орловець Черка-

ського повіту Київської губернії
Ф. 99. Смілянське чотирикласне міське училище, м-ко Сміла Черкаського 

повіту Київської губернії
Ф. 101. Смілянське вище початкове училище, м-ко Сміла Черкаського пові-

ту Київської губернії
Ф. 122. Стеблівське двокласне Міністерське училище, с. Стеблів Канівсько-

го повіту Київської губернії
Ф. 95. Сунківське двокласне земське ремісниче училище, с. Сунки Черкась-

кого повіту Київської губернії
Ф. 444. Уманське училище землеробства і садівництва, м. Умань Київської 

губернії
Ф. 98. Черкаське двокласне міське училище, м. Черкаси Черкаського повіту 

Київської губернії
Ф. 104. Черкаське жіноче вище початкове училище, м. Черкаси Черкаського 

повіту Київської губернії
Ф. 105. Черкаське чоловіче вище початкове училище, м. Черкаси Черкасько-

го повіту Київської губернії
Ф. 106. Черкаське духовне училище, м. Черкаси Черкаського повіту Київ-

ської губернії
Ф. 107. Черкаське жіноче ремісниче училище, м. Черкаси Черкаського пові-

ту Київської губернії

 Школи

Ф. 109. Бобрицька нижня школа садівництва і городництва першого розря-
ду, с. Бобриця Канівського повіту Київської губернії

Ф. 138. Бродківська однокласна школа, с. Брідок Звенигородського повіту 
Київської губернії

Ф. 124. Буртянська однокласна церковно-приходська школа, с. Бурти Черка-
ського повіту Київської губернії

Ф. 126. Васильківська церковно-приходська школа, с. Васильків Звениго-
родського повіту Київської губернії

Ф. 329. Кирилівська двокласна вчительська школа церковного відомства,  
с. Кирилівка Звенигородського повіту Київської губернії

Ф. 129. Костянецька однокласна церковно-приходська школа, с. Костянець 
Канівського повіту Київської губернії

Ф. 121. Мар’янівська церковно-приходська школа, с. Мар’янівка Звениго-
родського повіту Київської губернії
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Ф. 128. Мліївська церковно-приходська школа, с. Мліїв Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 108. Носачівська народна реміснича школа, с. Носачів Черкаського пові-
ту Київської губернії

Ф. 127. Порадівська церковно-приходська школа, с. Порадівка Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Ф. 111. Прусянські сільськогосподарські плани, м-ко Кам’янка Київської гу-
бернії

Ф. 130. Ротмистрівська двокласна церковно-приходська школа, м. Ротми-
стрівка Черкаського повіту Київської губернії

Ф. 136. Смілянська однокласна народна школа, м-ко Сміла Черкаського 
повіту Київської губернії

Ф. 123. Соболівська однокласна церковно-приходська школа, с. Соболівка 
Звенигородського повіту Київської губернії

Ф. 140. Харченківська церковно-приходська школа, хут. Харченків Звениго-
родського повіту Київської губернії

Ф. 110. Черкаська лісова школа, с. Руська Поляна Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 115. Черкаська чоловіча реміснича школа, м. Черкаси Київської губернії

 Бібліотека

ф. 7. Черкаська міська публічна бібліотека, м. Черкаси Черкаського повіту 
Київської губернії

 
Установи та організації охорони здоров’я

Ф. 88. Черкаський місцевий комітет Всеросійського союзу допомоги хво-
рим і пораненим воїнам, м. Черкаси Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 867. Черкаська міська лікарня, м. Черкаси Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 430. Чигиринський повітовий передохоронний комітет по боротьбі з хо-
лерою, м. Чигирин Чигиринського повіту Київської губернії

 Споживче товариство

Ф. 151. Смілянське друге товариство споживачів торгівлі сукняними і ману-
фактурними товарами, м-ко Сміла Черкаського повіту Київської гу-
бернії

 Благодійні установи

Ф. 486. Золотоніський повітовий комітет опікування про народну тверезість, 
м. Золотоноша Полтавської губернії

Ф. 359. Корсунське волосне попечительство про “призрение” сімей нижніх 
чинів і ратників державного ополчення, м-ко Корсунь Канівського 
повіту Київської губернії

Ф. 446. Корсунський комітет з надання допомоги сім’ям мобілізованих ниж-
ніх чинів, м-ко Корсунь Канівського повіту Київської губернії
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Ф. 3. Черкаський відділ Тетянинського комітету з надання допомоги біжен-
цям та іншим постраждалим від війни, м. Черкаси Черкаського пові-
ту Київської губернії

 Релігійні установи

 Духовні правління

Ф. 352. Звенигородське духовне правління, м. Звенигородка Звенигород-
ського повіту Київської губернії

Ф. 404. Золотоніське духовне правління, м. Золотоноша Золотоніського 
повіту Полтавської губернії

Ф. 447. Черкаське духовне правління, м. Черкаси Черкаського повіту Київсь-
кої губернії

Ф. 660. Чигиринське духовне правління, м. Чигирин Чигиринського повіту 
Київської губернії

 Благочинні

Ф. 445. Благочинний 4-го округу Звенигородського повіту, м. Звенигородка 
Звенигородського повіту Київської губернії

Ф. 485. Благочинний Золотоніського повіту Полтавської єпархії, м. Золото-
ноша Полтавської губернії

Ф. 346. Благочинний 3-го округу Звенигородського повіту Київської єпархії, 
с. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії

Ф. 347. Благочинний 3-го округу Черкаського повіту, м. Городище Черкась-
кого повіту Київської губернії

Ф. 348. Благочинний 5-го округу Черкаського повіту
Ф. 150. Благочинний першої дільниці, м. Шпола Звенигородського повіту 

Київської губернії

 Декан єпархії

Ф. 363. Звенигородський декан Луцько-Житомирської римсько-католицької 
духовної консисторії, м-ко Мошни Черкаського повіту Київської гу-
бернії

 Костьоли

Ф. 385. Римсько-католицький костьол, м-ко Мошни Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 421. Смілянський римсько-католицький костьол, м-ко Сміла Черкаського 
повіту Київської губернії

 Монастирі

Ф. 354. Виноградський Успенський чоловічий монастир, с. Виноград Черка-
ського повіту Київської губернії

Ф. 149. Жаботинський Онуфріївський чоловічий монастир, м-ко Жаботин 
Черкаського повіту Київської губернії
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Ф. 422. Лебединський-Миколаївський жіночий монастир, с. Лебедин Чиги-
ринського повіту Київської губернії

Ф. 148. Мошногорський ознесенський монастир, Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 355. Черкаський чоловічий Успенський старообрядний монастир, м. Чер-
каси Київської губернії

Ф. 356. Черкаський жіночий старообрядний монастир, м. Черкаси Київської 
губернії

 Церкви

Ф. 562. Покровська церква, с. Адамівка Чигиринського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 644. Дмитріївська церква, с. Антонівка Чигиринського повіту Київської 
губернії

Ф. 159. Миколаївська церква, с. Балаклія Черкаського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 160. Софіївська церква, с. Балаклія Черкаського повіту Київської губер-
нії

Ф. 575. Покровська церква, с. Баландине Чигиринського повіту Київської 
губернії

Ф. 594. Богословська церква, с. Березівка Чигиринського повіту Київської 
губернії

Ф. 599. Богородицька церква, с. Березняки Чигиринського повіту Київської 
губернії

Ф. 457. Покровська церква, с. Бересняги Канівського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 155. Різдвянобогородицька церква, с. Бересняги Канівського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 157. Різдвобогородицька церква, с. Беркозівка Канівського повіту Київсь-
кої губернії

Ф. 780., Троїцька церква, с. Бирлівка Пирятинського повіту Полтавської гу-
бернії

Ф. 192. Преображенська церква, с. Білозір’я Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 154. Миколаївська церква, с. Бобриця Канівського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 612. Богородицька церква, с. Боровиця Чигиринського повіту Холмської 
губернії

Ф. 465. Церква святої Анни, с. Бородиця Грубешовського повіту Холмської 
губернії

Ф. 610. Михайлівська церква, с. Буда-Макіївська Чигиринського повіту 
Київської губернії

Ф. 571. Покровська церква, с. Бужин Чигиринського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 156. Покровська церква, с. Бурти Черкаського повіту Київської губернії
Ф. 313. Введенська церква, с. Валява Черкаського повіту Київської губернії
Ф. 171. Покровська церква, с. Валява Черкаського повіту Київської гу- 

бернії
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Ф. 630. Покровська церква, с. Велика Журавка Чигиринського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 213. Предтеченська церква, с. Велике Старосілля Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 163. Успенська церква, с. Велике Старосілля Черкаського повіту Київсь-
кої губернії

Ф. 162. Василіївська церква, с. Великі Степанці Богуславського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 632. Богородицька церква, с. Вербівка Чигиринського повіту Київської 
губернії

Ф. 342, Михайлівська церква, с. Веселий Кут Таращанського повіту Київсь-
кої губернії

Ф. 628. Михайлівська церква, с. Веселий Кут Чигиринського повіту Київсь-
кої губернії

Ф. 558. Покровська церква, с. Веселий Кут Чигиринського повіту Київської 
губернії

Ф. 165. Покровська церква, с. Виграїв Богуславського (Канівського) повіту 
Київської губернії

Ф. 581. Хрестовоздвиженська церква, с. Війтове Чигиринського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 460. Михайлівська церква, с. Вільховець Богуславського (Канівського) 
повіту Київської губернії

Ф. 169. Миколаївська церква, с. Воробіївка Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 236. Покровська церква, с. В’язівок Черкаського повіту Київської губернії
Ф. 168. Успенська церква, с. В’язівок Черкаського повіту Київської губернії
Ф. 175. Вознесенська церква, с. Гарбузівка Богуславського (Канівського) 

повіту Київської губернії
Ф. 615. Богословська церква, с. Головківка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 176. Георгіївська церква, с. Голяки Канівського повіту Київської губернії
Ф. 178. Стефанівська церква при Городищенському цукровому заводі, м. Го-

родище Черкаського повіту Київської губернії
Ф. 306. Михайлівська церква, м. Городище Черкаського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 174. Покровська церква, м. Городище Черкаського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 298. Преображенська церква, м. Городище Черкаського повіту Київської 

губернії
Ф. 314. Різдвянобогородицька церква, м. Городище Черкаського повіту Київ-

ської губернії
Ф. 311. Троїцька церква, с. Грищенці Канівського повіту Київської губернії
Ф. 464. Успенська церква, м. Грубешов Холмської губернії
Ф. 619. Дмитріївська церква, с. Грушівка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 183. Успенська церква, с. Дацьки Канівського повіту Київської губернії
Ф. 182. Миколаївська церква, с. Деренковець Черкаського повіту Київської 

губернії
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Ф. 312. Успенська церква, с. Деренковець Черкаського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 456. Покровська церква, с. Діанівка Грубешовського повіту Холмської 
губернії

Ф. 334. Успенська церква, с. Драбівка Черкаського повіту Київської губернії
Ф. 185. Троїцька церква, с. Дубенки Грубешовського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 597. Миколаївська церква, с. Жаботин Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 602. Преображенська церква, с. Жаботин Чигиринського повіту Київсь-

кої губернії
Ф. 616. Успенська церква, с. Жаботин Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 448. Богословська церква, с. Журавка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 234. Різдвянобогородицька церква, с. Завадівка Черкаського повіту Київ-

ської губернії
Ф. 639. Богородицька церква, с. Зам’ятниця Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 573. Богородицька церква, с. Івангород Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 613. Покровська церква, с. Івківці Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 608. Богородицька церква, с. Калабарка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 335. Миколаївська церква, с. Калинова Черкаського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 559. Покровська церква, с. Кам’янка Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 261. Василіївська церква, м. Канів Богуславського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 255. Преображенська церква, м. Канів Київської губернії
Ф. 303. Різдвянобогородицька церква, м. Канів Київської губернії
Ф. 256. Соборноуспенська церква, м. Канів Київської губернії
Ф. 251. Михайлівська церква, с. Карашина Канівського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 253. Миколаївська церква, с. Квітки Канівського повіту Київської губернії
Ф. 438. Михайлівська церква, с. Киданівка Богуславського (Канівського) по-

віту Київської губернії
Ф. 587. Миколаївська церква, с. Кирилове Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 595. Богословська церква, с. Китайгород Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 250. Іоннобогословська церква, с. Ключники Канівського повіту Київсь-

кої губернії
Ф. 372. Олександрівська церква, с. Ковалиха Канівського повіту Київської 

губернії
Ф. 239. Михайлівська церква, с. Ковалиха Черкаського повіту Київської гу-

бернії
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Ф. 882. Покровська церква, с. Ковалівка Пирятинського повіту Полтавської 
губернії

Ф. 553. Михайлівська церква, с. Кожарки Чигиринського повіту Київської 
губернії

Ф. 779. Троїцька церква, с. Коломійці Пирятинського повіту Полтавської 
губернії

Ф. 245. Троїцька церква, с. Комарівка Канівського повіту Київської губернії
Ф. 249. Миколаївська церква, с. Кононча Черкаського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 247. Ільїнська церква, м. Корсунь Канівського повіту Київської губернії
Ф. 262. Спаська церква, м. Корсунь Канівського повіту Київської губернії
Ф. 578. Михайлівська церква, с. Косарі Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 246. Вознесенська церква, с. Костянець Канівського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 645. Михайлівська церква, с. Костянтинівка Чигиринського повіту Київ-

ської губернії
Ф. 551. Миколаївська церква, с. Коханівка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 625. Миколаївська церква, с. Коханівка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 450. Воздвиженська церква, с. Кошмаківка Канівського повіту Київської 

губернії
Ф. 259. Хрестовоздвиженська церква, с. Кошмаківка Канівського повіту 

Київської губернії
Ф. 552. Покровська церква, с. Куликове Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 158. Покровська церква, с. Куцівка Черкаського повіту Київської губернії
Ф. 272. Різдвянобогородицька церква, с. Куцівка Черкаського повіту Київ-

ської губернії
Ф. 600. Георгіївська церква, с. Лебедин Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 557. Преображенська церква, с. Лебедин Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 637. Успенська церква, с. Лебедівка Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 585. Предтеченська церква, с. Липове Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 556. Богословська церква, с. Лип’янка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 195. Покровська церква, с. Литвинець Канівського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 631. Миколаївська церква, с. Ліпляве Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 643. Дмитріївська церква, с. Лозуватка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 563. Троїцька церква, с. Лубенці Чигиринського повіту Київської губернії
Ф. 589. Троїцька церква, с. Любомирка Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
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Ф. 340. Троїцька церква, с. Макарівка Богуславського (Канівського) повіту 
Київської губернії

Ф. 274. Миколаївська церква, с. Макіївка Черкаського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 273. Михайлівська церква, с. Макіївка Черкаського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 202. Різдвянобогородицька церква, с. Мале Старосілля Черкаського пові-
ту Київської губернії

Ф. 200. Різдвянобогородицька церква, с. Малі Степанці Канівського повіту 
Київської губернії

Ф. 206. Миколаївська церква, с. Мартинівка Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 577. Богородицька церква, с. Маслове Чигиринського повіту Київської 
губернії

Ф. 208. Вознесенська церква, с. Матусів Черкаського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 614. Михайлівська церква, с. Медведівка Чигиринського повіту Київсь-
кої губернії

Ф. 561. Успенська церква, с. Медведівка Чигиринського повіту Київської 
губернії

Ф. 601. Покровська церква, с. Межигірка Чигиринського повіту Київської 
губернії

Ф. 277. Різдвянобогородицька церква, с. Межиріч Канівського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 269, Різдвянобогородицька церква, с. Мельниківка Черкаського повіту 
Київської губернії

Ф. 230. Покровська церква, с. Мельникове Чигиринського повіту Київської 
губернії

Ф. 207. Преображенська церква, с. Михайлівка Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 453. Стефанівська церква, с. Мліїв Черкаського повіту Київської губернії
Ф. 205. Троїцька церква, с. Мліїв Черкаського повіту Київської губернії
Ф. 203. Успенська церква, с. Мліїв Черкаського повіту Київської гу- 

бернії
Ф. 911. Петропавлівська церква, с. Мойсеївка Пирятинського повіту Пол-

тавської губернії
Ф. 588. Успенська церква, с. Мордва Чигиринського повіту Київської губернії
Ф. 267. Златоусівська церква, с. Надточаївка Канівського повіту Київської 

губернії
Ф. 633. Покровська церква, с. Несваткова Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 268. Миколаївська церква, с. Нетеребка Канівського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 895. Покровська церква, с. Нехайки Пирятинського повіту Полтавської 

губернії
Ф. 566. Миколаївська церква, с. Нечаєве Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 560. Георгіївська церква, с. Новоселиця Чигиринського повіту Київської 

губернії
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Ф. 627. Миколаївська церква, с. Новоселиця Чигиринського повіту Київсь-
кої губернії

Ф. 282. Різдвянобогородицька церква, с. Носачів Черкаського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 271. Миколаївська церква, с. Орловець Черкаського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 635. Дмитріївська церква, с. Пастирське Чигиринського повіту Київської 
губернії

Ф. 278. Введенська церква, с. Пекарі Черкаського повіту Київської губернії
Ф. 279. Преображенська церква, с. Петрушки Канівського повіту Київської 

губернії
Ф. 283. Михайлівська церква, с. Пилява Канівського повіту Київської губернії
Ф. 227. Різдвянобогородицька церква, с. Пищальники Канівського повіту 

Київської губернії
Ф. 266. Іоанівська церква, с. Пішки Богуславського повіту Київської губернії
Ф. 297. Різдвянобогородицька церква, с. Пішки Канівського повіту Київсь-

кої губернії
Ф. 254. Михайлівська церква, с. Плескачівка Черкаського повіту Київської 

губернії
Ф. 634. Богословська церква, с. Пляківка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 386. Полкова церква Брянського єгерського полку 9-ої піхотної дивізії
Ф. 281. Михайлівська церква, с. Полствин Канівського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 280. Успенська церква, с. Попівка Черкаського повіту Київської губернії
Ф. 275. Успенська церква, с. Пшеничники Канівського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 565. Покровська церква, с. Радиванівка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 606. Богородицька церква, с. Рацеве Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 592. Богородицька церква, с. Ребедайлівка Чигиринського повіту Київ-

ської губернії
Ф. 584. Богородицька церква, с. Ревівка Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 286. Михайлівська церква, с. Ротмистрівка Черкаського повіту Київської 

губернії
Ф. 451. Богородицька церква, с. Сагунівка Черкаського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 622. Богородицька церква, с. Сагунівка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 221. Духовська церква, с. Саморідня Канівського повіту Київської гу- 

бернії
Ф. 233. Миколаївська церква, с. Санжариха Черкаського повіту Київської 

губернії
Ф. 603. Миколаївська церква, с. Санжариха Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 217. Духовська церква, с. Сахнівка Канівського повіту Київської гу- 

бернії
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Ф. 224. Петропавлівська церква, с. Свинарки Черкаського повіту Київської 
губернії

Ф. 914. Миколаївська церква, с. Свічківка Пирятинського повіту Полтавсь-
кої губернії

Ф. 194. Миколаївська церква, с. Селище Богуславського (Канівського) пові-
ту Київської губернії

Ф. 225. Михайлівська церква, с. Селище Канівського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 214. Преображенська церква, с. Сидорівка Канівського повіту Київської 
губернії

Ф. 220. Предтеченська церква, с. Синявка Канівського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 231. Богословська церква, с. Ситники Богуславського (Канівського) пові-
ту Київської губернії

Ф. 642. Миколаївська церква, с. Слобідка Чигиринського повіту Київської 
губернії

Ф. 569. Покровська церква, с. Соснівка Чигиринського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 229. Михайлівська церква, с. Сотники Богуславського (Канівського) пові-
ту Київської губернії

Ф. 212. Покровська церква, с. Станіславчик Черкаського округу Київської 
губернії

Ф. 196. Богословська церква, с. Стеблів Богуславського (Канівського) повіту 
Київської губернії

Ф. 201. Миколаївська церква, с. Стеблів Богуславського (Канівського) пові-
ту Київської губернії

Ф. 223. Преображенська церква, с. Стеблів Канівського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 629. Ільїнська церква, с. Суботів Чигиринського повіту Київської губернії
Ф. 620. Михайлівська церква, с. Суботів Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 382. Михайлівська церква, с. Сухини Канівського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 293. Покровська церква, с. Таганча Канівського повіту Київської губернії
Ф. 624. Богородицька церква, с. Тарасівка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 459. Різдвяна церква, с. Тарасівка Чигиринського повіту Київської губернії 
Ф. 292. Покровська церква, с. Тараща Канівського повіту Київської гу- 

бернії
Ф. 368. Дмитріївська церква, с. Тернівка Черкаського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 570. Дмитрівська церква, с. Тимошівка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 579. Миколаївська церква, с. Тіньки Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 618. Покровська церква, с. Топилівка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 611. Василіївська церква, с. Триліси Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
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Ф. 590. Дмитріївська церква, с. Триліси Чигиринського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 289. Козьмодем’янівська церква, с. Тростянець Канівського повіту Київ-
ської губернії

Ф. 288. Варваринська церква, с. Трощин Канівського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 604. Преображенська церква, с. Трушівці Чигиринського повіту Київсь-
кої губернії

Ф. 609. Успенська церква, с. Улянина Чигиринського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 263. Михайлівська церква, с. Хацьки Черкаського повіту Київської гу-
бернії

Ф. 296. Успенська церква, с. Хильки Канівського повіту Київської губернії
Ф. 260. Стретенська церква, с. Хирівка Богуславського (Канівського) повіту 

Київської губернії
Ф. 300. Різдвянобогородицька церква, с. Хирівка Канівського повіту Київ-

ської губернії
Ф. 301. Михайлівська церква, с. Хлистунівка Черкаського повіту Київської 

губернії
Ф. 302. Покровська церква, с. Хмільне Черкаського повіту Київської губер-

нії
Ф. 409. Параскеївська церква, с. Худоліївка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 580. Параскеївська церква, с. Худоліївка Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 607. Воздвиженська церква, с. Хутори Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 641. Михайлівська церква, с. Хутори Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 152. Церкви Звенигородського повіту Київської губернії (об’єднаний 

фонд)
Ф. 403. Церкви Золотоніського повіту Полтавської губернії (об’єднаний 

фонд)
Ф. 593. Георгіївська церква, с. Чаплиці Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 243. Троїцька церква, с. Черепин Черкаського повіту Київської губернії
Ф. 242. Різдвянобогородицька церква, м. Черкаси Київської губернії
Ф. 240. Соборно-Миколаївська церква, м. Черкаси Київської губернії
Ф. 305. Троїцька церква, м. Черкаси Київської губернії
Ф. 554. Успенська церква, м. Чигирин Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 586. Хрестовоздвиженська церква, м. Чигирин Чигиринського повіту 

Київської губернії
Ф. 638. Ільїнська церква, с. Шабельники Чигиринського повіту Київської 

губернії
Ф. 241. Успенська церква, с. Шендерівка Канівського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 309. Різдвянобогородицька церква, с. Яблунівка Канівського повіту Київ-

ської губернії



Ф. 555. Богословська церква, с. Яблунівка Чигиринського повіту Київської 
губернії,

Ф. 626. Покровська церква, с. Яничі Чигиринського повіту Київської губернії
Ф. 572. Богородицька церква, с. Янівка Чигиринського повіту Київської гу-

бернії
Ф. 568. Покровська церква, с. Янопіль Чигиринського повіту Киїської гу-

бернії

 Фонди особового походження

Ф. 364. Дудченко Олексій Панасович – міщанин, с. Межиріч Черкаського 
повіту Київської губернії

 Колекції документів

Ф. 931. Метричні книги записів актів цивільного стану (колекція)
Ф. 789. Робітничий рух у революції 1905 року (колекція)
Ф. 790. Юдін Г. В. (колекція)



325

реєСТр оБ’єДнАниХ, переДАниХ АрХІвниХ
ФонДІв ТА вІЛЬниХ ноМерІв 

Ф. 264–265
Ф. 270
Ф. 276
Ф. 284
Ф. 287
Ф. 290–291
Ф. 294–295
Ф. 299
Ф. 304
Ф. 307–308
Ф. 310
Ф. 316–317
Ф. 319–321
Ф. 323
Ф. 331
Ф. 333
Ф. 336–338
Ф. 341
Ф. 343
Ф. 344
Ф. 353
Ф. 357
Ф. 366–367
Ф. 369
Ф. 370–371
Ф. 373–375
Ф. 376
Ф. 377–381
Ф. 383–384
Ф. 405
Ф. 406
Ф. 410
Ф. 412–414
Ф. 415

Приєднані до Ф. 152
Приєднаний до Ф. 152
Приєднаний до Ф. 152
Приєднаний до Ф. 152
Приєднаний до Ф. 152
Приєднані до Ф. 152
Приєднані до Ф. 152
Вільний номер
Приєднаний до Ф. 152
Приєднані до Ф. 152
Приєднаний до Ф. 152
Передані до ЦДІАК України
Передані до ЦДІАК України
Вільний номер
Вільний номер
Приєднаний до Ф. 152
Приєднані до Ф. 152
Переданий до Держархіву Київської області
Приєднаний до Ф. 152
Переданий до Держархіву Київської області
Переданий до Держархіву Київської області
Вільний номер
Передані до Держархіву Київської області
Переданий до Держархіву Київської області
Приєднані до Ф. 152
Приєднані до Ф. 152
Переданий до Держархіву Київської області
Приєднані до Ф. 152
Приєднані до Ф. 152
Приєднаний до Ф. 472
Приєднаний до Ф. 469
Переданий до ЦДІАК України
Передані до Держархіву Кіровоградської області
Приєднаний до Ф. 660

Номери
пропущених фондів

Відмітка про вибуття фондів
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Номери
пропущених фондів

Відмітка про вибуття фондів

Ф. 416
Ф. 423
Ф. 424
Ф. 431
Ф. 439
Ф. 440
Ф. 441
Ф. 442
Ф. 449
Ф. 458
Ф. 466
Ф. 467
Ф. 468
Ф. 479
Ф. 490–544
Ф. 549
Ф. 564
Ф. 567
Ф. 574
Ф. 576
Ф. 582–583
Ф. 591
Ф. 596
Ф. 598
Ф. 605
Ф. 617
Ф. 621
Ф. 623
Ф. 636
Ф. 640
Ф. 646–647
Ф. 649
Ф. 653
Ф. 656–657
Ф. 662
Ф. 664–665
Ф. 686
Ф. 704
Ф. 706
Ф. 707
Ф. 716
Ф. 720
Ф. 757
Ф. 764
Ф. 775
Ф. 776

Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Приєднаний до Ф. 152
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Приєднаний до Ф. 838
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Врахований під № ф. Р-2473
Врахований під № ф. Р-2474
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Приєднаний до Ф. 152
Приєднаний до Ф. 152
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до РДВІА
Врахований під № Ф. 461
Врахований під № Ф. 404
Приєднані до Ф. 403
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Передані до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Передані до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Передані до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Передані до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Приєднаний до Ф. 861
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Приєднаний до Ф. 425
Приєднаний до Ф. 550
Приєднаний до Ф. 324
Приєднаний до Ф. 825
Приєднаний до Ф. 433
Переданий до Держархіву Київської області
Приєднаний до Ф. Р-2478



Ф. 778
Ф. 787
Ф. 802
Ф. 812
Ф. 816
Ф. 826
Ф. 875
Ф. 925
Ф. 928

Переданий до Держархіву Київської області
Переданий до Держархіву Київської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Приєднаний до Ф. 718
Приєднаний до Ф. 760
Приєднаний до Ф. 8
Приєднаний до Ф. 888
Приєднаний до Ф. 817

Номери
пропущених фондів Відмітка про вибуття фондів
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Антонівський римсько-католицький 
костьол ф. 420

Багачівське волосне правління ф. 31
Березняківська сільська управа ф. 36
Беркозівська сільська управа ф. 46
Білозірське лісництво ф. 322
Благочинний 3-го округу Звениго-

родського повіту ф. 346
Благочинний 4-го округу Звениго-

родського повіту ф. 445
Благочинний Золотоніського повіту 

ф. 485
Благочинний 3-го округу Черкасько-

го повіту ф. 347
Благочинний першої дільниці м. Шпо-

ла ф. 150 
Бобринське залізничне поштове від-

ділення 4-го відділу перевезення 
пошти по залізницях ф. 724

Бобрицька нижня школа садівництва 
та городництва ф. 109

Бобрицька сільська управа ф. 42
Богуславська міщанська управа  

ф. 907
Богушківська сільська розправа  

ф. 822
Богушківська сільська управа ф. 819
Богушське мирське товариство  

ф. 799
Болтиська двокласна школа ф. 443
Бродківська однокласна школа ф. 138
Будо-Бровахівська сільська управа 

ф. 61
Бузуківська сільська управа ф. 63
Буртянська міщанська управа ф. 820
Буртянська однокласна церковно-

приходська школа ф. 124

поКАЖЧиК  УСТАнов, ЗГАДАниХ  У  ДовІДниКУ

Буртянське міщанське товариство  
ф. 820

Буцьке поштово-телеграфне відді-
лення ф. 906

Буцько-Ладижинська міщанська уп-
рава ф. 927

васильківська земська управа ф. 884
Васильківська церковно-приходська 

школа ф. 126
Васютинське волосне правління  

ф. 800
Великобурімське волосне правління 

ф. 480
Вергунівське волосне правління ф. 32
Вереміївська сільська козацька уп-

рава ф. 919
Вереміївська сільська розправа  

ф. 804
Вереміївське волосне правління  

ф. 760
Вереміївське сільське правління  

ф. 805, 922
Верховний Карний суд ф. 661
Виграївська сільська управа ф. 45
Виноградський Успенський чолові-

чий монастир ф. 354
Винокурені заводи ф. 907
Відділи народної освіти УНР ф. 130
Військові частини (установи) ф. 8, 

86, 362, 756, 847, 865, 894, 907
Вільховецька сільська управа ф. 77
Вільшанська міщанська управа  

ф. 733
Вільшанське волосне правління ф. 23
Вільшанське позиково-ощадне това-

риство ф. 855
Вільшанський цукровий завод  

ф. 885
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Вознесенське намісницьке правлін-
ня ф. ф. 770, 772, 844

Волосні земські комітети ф. 761
Волосні земські управи ф. 884, 915
Волосні народні управи ф. 915
Волосні сходи ф. ф. 18, 26, 743, 744, 

749, 751, 752, 760, 821, 825
Волосні товариства ф. 703
Волосні управи ф. 783
Волосні управління (правління) 
ф. ф. 8, 18, 19, 110, 318, 322, 401, 407, 

436, 476, 754, 760
Воронівська сільська управа ф. 71
Всеросійська єпархіальна училищна 

рада ф. 130
Всеросійська профспілка службов-

ців сільського господарства і 
сільськогосподарської промисло-
вості ф. 888

Всеросійська центральна примирна 
камера ф. 888

Всеросійське товариство цукроза-
водчиків ф. 888

Всеукраїнська Центральна Рада ф. 18
В’язівська міщанська управа ф. 739
В’язівське волосне правління ф. 25

Гельмязівська волосна допоміжна 
ощадна каса ф. 478

Гельмязівське волосне правління  
ф. 478

Генеральний секретаріат України у 
справах освіти ф. 474

Генеральний секретаріат Україн-
ської республіки ф. 723

Головківське волосне правління  
ф. 813

Головківський сільський сход ф. 813
Головне управління Білоцерківсько-

го маєтку фабрик і справ графині 
М. Браницької ф. 885

Головне управління землевпорядку-
вання і землеробства ф. 754

Головне управління накладних збо-
рів і казенного продажу питей  
ф. 888

Головне управління пошт і телегра-
фів ф. 358

Головне управління у справах міс-
цевого господарства ф. 847

Головний суд ф. ф. 661, 715, 835, 
844

Головний штаб військ УНР ф. 19
Головнокомандуючий збройними 

силами на Півдні Росії ф. 345
Голяківська сільська управа ф. 39
Городищенська жіноча гімназія  

ф. 93
Городищенська міщанська управа  

ф. 843
Городищенське волосне правління 

ф. 34
Громадські адміністративні устано-

ви ф. 896
Гуто-Стеблівська сільська управа  

ф. 56

Дахнівське сільське товариство  
ф. 832

Дем’янецьке волосне правління  
ф. 930

Департамент землеробства ф. 109, 
111

Департамент народної освіти ф. ф. 6, 
117, 408, 471

Департамент професійної освіти  
ф. 108

Деренковецьке поштово-телеграфне 
відділення ф. 926

Директорія ф. 19
Дубівська міщанська управа ф. 877
Думанцівська сільська управа ф. 37
Духовні правління ф. 660

економії ф. ф. 12, 884, 885, 888, 916

єврейське духовне правління ф. 8
Єврейська община м. Чигирин  

ф. 650
Єврейські товариства ф. 703
Єврейське товариство м-ка Бурти  

ф. 390
Єврейське товариство м-ка Городи-

ще ф. 393
Єврейське товариство м. Канів ф. 394
Єврейське товариство м. Корсунь  

ф. 395
Єврейське товариство м-ка Матусів 

ф. 391
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Єврейське товариство м-ка Мошни 
ф. 392

Єврейське товариство м-ка Ротмист-
рівка ф. 389

Єврейське товариство м-ка Сміла  
ф. 388

Єврейське товариство м-ка Таганча 
ф. 396

Єврейське товариство м. Черкаси  
ф. 387

Єврейське товариство м-ка Шпола 
ф. 397

Єврейські училища ф. ф. 8, 909
Єкатеринопільська міщанська упра-

ва ф. 726
Єкатеринославський поштово-теле-

графний округ ф. 484
Єрковецьке волосне правління ф. 761

Жаботинська міщанська управа  
ф. 737

Жаботинський Онуфріївський чо-
ловічий монастир ф. 149

Жашківська міщанська управа ф. 846
Жовнинське волосне правління ф. 922
Журавська сільська управа ф. 73

Завадівське волосне правління ф. 429
Звенигородська дворянська опіка  

ф. 840
Звенигородська змішана гімназія  

ф. 131
Звенигородська міська дума ф. 714
Звенигородська міська поліція  

ф. ф. 661, 763
Звенигородська міська управа ф. 358
Звенигородська міщанська управа 

ф. 727
Звенигородська повітова земська 

управа ф. 4
Звенигородська повітова у справах 

про вибори до Державної Думи 
комісія ф. 690

Звенигородська повітова у справах 
про вибори до 1-ої Державної 
Думи комісія ф. 751

Звенигородська повітова у справах 
про вибори до 3-ої Державної 
Думи комісія ф. 687

Звенигородська повітова у справах 
про вибори до 4-ої Державної 
Думи комісія ф. 752

Звенигородська поштово-телеграф-
на контора ф. 742

Звенигородська римсько-католицька 
приходська церква ф. 363

Звенигородське духовне правління 
ф. 352

Звенигородське комерційне учили-
ще ф. 112

Звенигородське міське двокласне 
училище ф. 96

Звенигородське міщанське товарис-
тво ф. 727

Звенигородське повітове у чиншо-
вих справах присутствіє ф. 858

Звенигородське повітове казначей-
ство ф. 452

Звенигородське повітове поліцей-
ське управління ф. 873

Звенигородське повітове рекрутське 
присутствіє ф. 703

Звенигородський відділ єпархіаль-
ної училищної ради ф. 329

Звенигородський декан Луцько-Жи-
томирської римсько-католицької

духовної консисторії ф. 363
Звенигородський земський суд ф. 713
Звенигородський мировий з’їзд  

ф. 20
Звенигородський місцевий комітет 

Товариства поліпшення народної 
праці ф. 4

Звенигородський міський магістрат 
ф. ф. 661, 834

Звенигородський нижній земський 
суд ф. 661

Звенигородський повєтовий земсь-
кий суд ф. 715

Звенигородський повітовий зем-
лемір ф. 694

Звенигородський повітовий суд ф. 661
Звенигородський сирітський суд ф. 92
Зеленодібрівська сільська управа ф. 72
Земельні комісії України ф. 783
Земські суди ф. 8
Земські установи ф. 477
Земські училища ф. ф. 120, 548
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Златопільська римсько-католицька 
церква ф. 420

Златопільське сільське товариство 
ф. 436

З’їзд мирових суддів Звенигород-
ського судово-мирового округу 
ф. 345

Золотоніська жіноча гімназія ф. 472
Золотоніська повітова землевпоряд-

на комісія ф. 488
Золотоніська міська дума ф. 831
Золотоніська міська ратуша ф. 402
Золотоніська повітова земська упра-

ва ф. ф. 469, 473, 476, 478
Золотоніська повітова поліція ф. 478
Золотоніська повітова училищна 

рада ф. 473
Золотоніське вище початкове учили-

ще ф. 475
Золотоніське духовне правління  

ф. ф. 404, 485
Золотоніське комісарство ф. 483
Золотоніське повітове казначейство 

ф. ф. 402, 408
Золотоніське повітове поліцейське 

управління ф. ф. 401, 402
Золотоніське повітове у військовій 

повинності присутствіє ф. 478
Золотоніське повітове у військових 

справах присутствіє ф. 407
Золотоніське повітове рекрутське 

присутствіє ф. 487
Золотоніське повітове училище  

ф. ф. 408, 471
Золотоніське розкладне присутствіє 

ф. 489
Золотоніське товариство любителів 

витончених мистецтв ф. 486
Золотоніське чотирикласне міське 

училище ф. 470
Золотоніський городничий ф. 454
Золотоніський нижній земський суд 

ф. 481
Золотоніський повітовий відділ на 

родної освіти ф. 475
Золотоніський повітовий комісаріат 

освіти ф. ф. 474, 475
Золотоніський повітовий комітет опі-

кування про народну тверезість 
ф. 486

Золотоніський повітовий суд ф. ф. 482, 
807

Івангородський сільський сход ф. 548
Іваньківська міщанська управа ф. 851
Інспектор народних училищ Київ-

ського учбового округу ф. ф. 8, 
97, 98, 105, 122

Інспектор народних училищ 3-го 
району м. Черкаси ф. ф. 120, 136, 
328, 365, 909

Інспектор народних училищ 7-го 
району Київської губернії ф. 125
Інспектор народних училищ 4-го
району Полтавської губернії ф. 473
Інспектор народних училищ 6-го 

району Полтавської губернії  
ф. ф. 469, 470, 473

Інспектор народних училищ Півден-
но-Західного краю ф. 909

Ірдинське лісництво ф. 318
Іркліївське волосне правління ф. 799

Кам’янська економічна контора по-
міщиків Давидових ф. 315

Кам’янська міщанська управа ф. 655
Кам’янське лісництво ф. 545
Кам’янське міщанське єврейське то-

вариство ф. 411
Кам’янський державний бурякоцук-

ровий завод ф. 823
Кам’янський цукровий завод ф. 315
Канівська гімназія ім. Т. Г. Шевчен-

ка ф. 116
Канівська міська ратуша ф. 870
Канівська міська дума ф. ф. 461, 

695
Канівська міська управа ф. ф. 125, 

145, 744
Канівська міщанська управа ф. 735
Канівська повітова земська управа 

ф. ф. 116, 122, 324, 359, 743
Канівська повітова оціночна комісія 

ф. 330
Канівська повітова продовольча уп-

рава ф. 912
Канівська повітова у справах про 

вибори до 1-ої Державної Думи 
комісія ф. 744
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Канівська повітова у справах про 
вибори до 2-ої Державної Думи 
комісія ф. 743

Канівська повітова у справах про 
вибори до 3-ої Державної Думи 
комісія ф. 745

Канівська повітова у справах про 
вибори до 4-ої Державної Думи 
комісія ф. 746

Канівська повітова управа ф. 744
Канівська поштова контора ф. 349
Канівська поштово-телеграфна кон-

тора ф. 723
Канівське вище жіноче училище  

ф. 102
Канівське друге однокласне почат-

кове (земське) училище ф. 125
Канівське єврейське училище ф. 909
Канівське міське двокласне учили-

ще ф. 97
Канівське перше однокласне міське 

приходське училище ф. 137
Канівське повітове дворянське учи-

лище ф. 117
Канівське повітове казначейство  

ф. 339
Канівське повітове поліцейське уп-

равління ф. 907
Канівське чоловіче вище початкове 

училище ф. 103
Канівський земський повтовий суд 

ф. 774
Канівський міський магістрат ф. 870
Канівський повітовий землемір ф. 

695
Канівський повітовий предводитель 

дворянства ф. 330
Канівський повітовий справник  

ф. 723
Канівський повітовий суд ф. ф. 695, 

896
Канівський сирітський суд ф. 880
Капітанівський цукровий завод  

ф. 437
Капустинецьке волосне правління 

ф. 781
Капустинський волосний суд ф. 781
Карашинська сільська управа ф. 64
Квітківська сільська управа ф. 59

Києво-Подільське управління зем-
леробства і державного майна  
ф. ф. 110, 318, 322, 652

Києво-Подільське управління зем-
леробства ф. ф. 6, 109

Київська губернська будівельна ко-
місія ф. 695

Київська губернська дорожна ко-
місія ф. 695

Київська губернська єпархіальна 
училищна рада ф. ф. 130, 142, 
329

Київська губернська землевпорядна 
комісія ф. ф. 754, 783

Київська губернська земська управа 
ф. ф. 6, 109, 661, 756, 823

Київська губернська комісія у спра-
вах про вибори ф. ф. 749, 750

Київська губернська контора де-
ржавного банку ф. 783

Київська губернська контора селянсь-
кого земельного банку ф. 783

Київська губернська продовольча 
управа ф. ф. 847, 901

Київська духовна дикастерія ф. ф. 224, 
352, 485, 660

Київська духовна консисторія ф. ф. 150, 
347, 348, 352, 445, 660

Київська казенна палата ф. ф. 8, 9, 
19, 90, 713, 715, 834, 870, 885

Київська контрольна палата ф. 2
Київська міська поліція ф. 8
Київська палата кримінального суду 

ф. ф. 817, 896, 904
Київська районна евакуаційна ко-

місія ф. 89
Київська судова палата ф. 345
Київське відділення поземельного 

банку ф. 783
Київське відділення селянського по-

земельного банку ф. 754
Київське відділення Тетянинського 

комітету з надання допомоги бі-
женцям та іншим постраждалим 
від війни ф. 3

Київське губернське земство ф. 8
Київське губернське правління ф. ф. 

1, 8, 86, 90, 315, 420, 433, 550, 
655, 661, 695, 696, 697, 715, 725, 
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755, 763, 768, 777, 786, 817, 832, 
833, 834, 835, 837, 838, 841, 844, 
870, 896

Київське губернське рекрутське при-
сутствіє ф. 8

Київське губернське у військовій по-
винності присутствіє ф. 8

Київське губернське у селянських 
справах присутствіє ф. ф. 8, 710, 
754, 783

Київське губернське у фабричних 
справах присутствіє ф. 885

Київське семінарське правління ф. 106
Київське товариство заводчиків і 

фабрикантів ф. 888
Київський військовий генерал-гу-

бернатор ф. 8
Київський, Подільський і Во-

линський генерал-губернатор  
ф. ф. 832, 834, 896

Київський генеральний секретаріат 
у справах освіти ф. 130

Київський губернатор ф. ф. 1, 2, 6, 8, 
18, 19, 41, 358, 420, 687, 693, 710, 
752, 761, 817, 833, 870, 897

Київський губернський землемір  
ф. ф. 694, 695, 696, 697, 712, 754

Київський губернський продоволь-
чий комітет ф. 847

Київський губернський прокурор  
ф. ф. 691, 695

Київський губернський статистич-
ний комітет ф. 8

Київський губернський суд ф. 420
Київський поштово-телеграфний ок-

руг ф. ф. 865, 866, 889, 893, 894, 
898, 899, 902, 903

Київський учбовий округ ф. ф. 6, 
408, 472 

Кирилівська вчительська семінарія 
ім. Т. Г. Шевченка ф. 113

Кирилівська двокласна учительська 
школа ф. 329

Кирилівська змішана гімназія  
ім. Т. Г. Шевченка ф. 94

Кирилівська професійна соціально-
економічна школа ф. 94

Ковалинське волосне правління  
ф. 883

Комарівська сільська управа ф. 52
Контора Таганчанського маєтку гра-

фа Бутурліна ф. 12
Корсунська міщанська управа ф. 849
Корсунська сільська управа ф. 80
Корсунське волосне попечительство 

про “призрение” сімей ниж-
ніх чинів і ратників державного 
ополчення ф. 359

Корсунське вище початкове учили-
ще ф. 100

Корсунське волосне правління ф. 18
Корсунське кредитне товариство  

ф. 325
Корсунський комітет з надання до-

помоги сім’ям мобілізованих 
нижніх чинів ф. 446

Косарський казенний винний склад 
№ 16 ф. 648

Костянецька однокласна церковно-
приходська школа ф. 129

Костянтинівський сільський сход  
ф. 811

Кошмаківське сільське товариство 
ф. 426

Кропивнянська сільська розправа  
ф. 793

Кропивнянська сільська управа  
ф. 792

Кропивнянське сільське товариство 
ф. 794

Криловська міщанська управа ф. 796
Криловське міщанське товариство 

ф. 796
Кузьмино-Греблівське поштовоте-

леграфне відділення ф. 881
Курилівське волосне правління ф. 24

Лебедино-Заводська поштово-теле-
графна контора ф. 864

Лебединський Миколаївський жіно-
чий монастир ф. 422

Леськівське волосне правління ф. 808
Листвинська сільська управа ф. 58
Лисянська міщанська управа ф. 845
Лихолітське сільське правління  

ф. ф. 797, 799
Лихолітське сільське товариство  

ф. 797
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Лікувальні заклади ф. 9
Лісовий департамент ф. 318
Лісопильні заводи ф. 8
Ловицьке реальне училище ф. 119
Лозанівська сільська управа ф. 75
Ломбард м. Черкаси ф. 8
Ломоватське волосне правління ф. 35

Маєтки ф. ф. 888, 900, 908, 915
Маєток графа Браницького і графині 

М. Браницької ф. ф. 884, 885
Маєтки графині Р.Тишкевич ф. 884
Маєтки графів Бобринських ф. 6
Маєтки княгині М. Любомирської 

ф. 884
Маєтки Черкаського повіту ф. 817
Македонське волосне правління  

ф. 782
Маклер м. Сміла ф. 425
Маклер м. Черкаси ф. 147
Маклер м-ка Шпола ф. 856
Маліївське сільське товариство  

ф. 815
Маліївський сільський сход ф. 815
Малоросійська казенна палата ф. 402
Малостаросільське однокласне при-

ходське училище ф. 361
Мар’янівська церковно-приходська 

школа ф. 121
Матронівське сільське управління 

ф. 547
Матусівська волосна земська управа 

ф. 915
Матусівська міщанська управа ф. 738
Матусівське поштово-телеграфне 

відділення ф. 332
Медведівська міщанська управа ф. 801
Межиріцька міщанська управа ф. 740
Мельниківська сільська розправа  

ф. 803
Мельниківська сільська управа ф. 65
Мельниківське волосне правління 

ф. 825
Мельниківське сільське товариство 

ф. 806
Мельниківське сільське управління 

ф. 824
Миколаївське волосне правління  

ф. 758

Миловарний завод ф. 8
Мировий з’їзд ф. ф. 8, 24, 83
Мировий посередник Звенигород-

ського повіту ф. 455
Мировий посередник 1-ї дільниці 

Звенигородського повіту ф. 722
Мировий посередник 2-ї дільниці 

Звенигородського повіту ф. 785
Мировий посередник 2-ї дільниці 

Канівського повіту ф. 362
Мировий посередник 1-ї дільни-

ці Черкаського повіту ф. ф. 717, 
810

Мировий посередник 2-ї дільниці 
Черкаського повіту ф. 718

Мировий посередник 1-ї дільниці 
Чигиринського повіту ф. 891

Мировий посередник 2-ї дільниці 
Чигиринського повіту ф. 719

Мировий посередник 1-ї дільниці 
Уманського повіту ф. 766

Мировий посередник 2-ї дільниці 
Уманського повіту ф. 721

Мировий суддя Канівського повіту 
ф. 693

Мирові посередники ф. ф. 24, 710, 
747, 754, 790

Мирові судді ф. ф. 478, 692
Михайлівський волосний земський 

комітет ф. 915
Міністерство внутрішніх справ  

ф. ф. 8, 18, 19, 694, 750, 752, 833, 
870

Міністерство державного майна  
ф. ф. 444, 477

Міністерство землеробства ф. ф. 6, 
109, 110, 111, 756, 783

Міністерство землеробства і про-
довольства Тимчасового уряду  
ф. 847

Міністерство народної освіти Ук-
раїнської Держави ф. ф. 94, 114, 
118

Міністерство народної освіти УСРР 
ф. ф. 94, 117, 120, 130, 133

Міністерство освіти ф. ф. 6, 116, 
475

Міністерство продовольства УНР  
ф. ф. 884, 888
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Міністерство фінансів Української 
Держави ф. ф. 118, 710, 823, 833, 
888

Міністерство фінансів УНР ф. 884
Міністерство харчових справ УНР 

ф. 847
Міністерство юстиції ф. ф. 692, 870, 

896, 904
Місцеві примирчі камери ф. 888
Місцеві судові установи ф. 345
Міський наглядач ф. 8
Міські приходські училища ф. 8
Міські ратуші ф. 833
Міські управи ф. ф. 8, 473
Міщанські товариства ф. ф. 8, 9, 285, 

703, 726, 842, 843, 845, 846, 848
Міщанські управи ф. 655
Мліївська церковно-приходська шко 

ла ф. 128
Мліївське двокласне земське учили-

ще ф. 328
Могилевська римсько-католицька 

духовна консисторія ф. 363
Мойсенська українська змішана гім-

назія ф. 474
Мойсенське волосне правління  

ф. 477
Мойсенський волосний суд ф. 477
Мокрокалигірська міщанська упра-

ва ф. 842
Мокрокалигірське волосне правлін-

ня ф. 20
Монастирищенська міщанська уп-

рава ф. 848
Моренецька сільська управа ф. 788
Моринецька сільська управа ф. 48
Мошенська міщанська управа ф. 741
Мошенська римсько-католицька це-

рква ф. 832
 Мошногорський Вознесенський 

монастир ф. 148
Мошурівська волосна продовольча 

управа ф. 857
Мурзинська церковно-парафіяльна 

школа ф. 4

набутівська сільська управа ф. 57
Народний Комісаріат освіти ф. 474
Неморозьке волосне правління  

ф. 29

Нехворощанська сільська управа  
ф. 49

Новобудська сільська управа ф. 51
Носачівська народна реміснича шко-

ла ф. 108
Нотаріус м. Звенигородка ф. 663
Нотаріус м. Кам’янка ф. ф. 666, 667, 

685, 860
Нотаріус м. Канів ф. ф. 668, 669, 670, 

671, 672, 673
Нотаріус м. Корсунь ф. ф. 674, 675, 

676
Нотаріус м. Сміла ф. 677
Нотаріус м. Черкаси ф. ф. 680, 681, 

682, 683, 684, 767
Нотаріус м. Чигирин ф. ф. 678, 679, 

861, 862
Нотаріуси ф. 8

орловецька міщанська управа ф. 736
Орловецьке волосне правління ф. 27
Орловецьке двокласне приходське 

училище ф. ф. 114, 139
Осотянський цукровий завод ф. 921

палата Головного суду ф. 777
Палата цивільного суду ф. 777
Пальмирське поштово-телеграфне 

відділення ф. 484
Переяславська духовна консисторія 

ф. ф. 404, 660, 882
Переяславське духовне правління  

ф. 485
Перше Уманське позиково-ощадне 

товариство ф. 897
Петраківська сільська управа ф. 69
Петрушківська сільська управа ф. 67
Питейні заклади ф. 885
Півецький сільський сход ф. 782
Пішківська земельна громада ф. 16
Пішківська сільська управа ф. 50
Повітовий комісар Тимчасового уря-

ду ф. ф. 25, 754
Повітовий справник ф. ф. 1, 691, 

692, 693
Повітовий стряпчий ф. 8
Повітові земські зібрання ф. ф. 4, 6
Повітові земські управи ф. ф. 109, 

114
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Повітові суди ф. ф. 833, 870, 896
Повітові установи ф. ф. 19, 24, 694
Покровська сільська управа ф. 828
Поліцейські управління ф. ф. 110, 

476
Полкова церква Брянського єгерсь- 

кого полку 9-ої піхотної дивізії 
ф. 386

Полтавська дирекція училищ ф. 471
Полтавська духовна консисторія  

ф. ф. 402, 404, 469, 485
Полтавська казенна палата ф. ф. 402, 

478
Полтавська палата державного май 

на ф. ф. 402, 477
Полтавська палата цивільного суду 

ф. 402
Полтавське відділення селянського 

поземельного банку ф. 476
Полтавське губернське правління  

ф. ф. 402, 454
Полтавський губернський комісар 

Тимчасового Уряду ф. 478
Полтавський громадський комітет 

ф. 478
Полтавський губернський продо-

вольчий комітет ф. 478
Попечителі народних училищ ф. 473
Порадівська церковно-приходська 

школа ф. 127
Посухівське волосне правління  

ф. 897
Посухівський волосний суд ф. 887
Поташнянська сільська управа ф. 62
Поташнянський цукровий завод  

ф. 12
Поташнянський цукровий завод гра-

фів Бутурліних ф. 908
Поштовий департамент ф. ф. 349, 

350, 351
Поштово-телеграфні відділення ф. 484
Поштово-телеграфні контори  

ф. ф. 332, 351
Правління товариства Почапинсько-

го цукрового заводу ф. 859
Приватні училища ф. 120
Пристав 1-го стану Звенигородсько-

го повіту ф. 769
Пристав 1-го стану Канівського 

повіту ф. 900

Пристав 1-го стану Черкаського 
повіту ф. 765

Пристав 2-го стану Чигиринського 
повіту ф. 437

Пристави ф. ф. 27, 691
Приходські училища ф. ф. 117, 120, 

150, 485, 660
Продовольча комісія ф. 25
Прокурор Черкаського окружного 

суду ф. 418
Промислові підприємства ф. ф. 18, 

425, 476, 489, 888
Прусянське волосне правління ф. 759
Прусянські сільськогосподарські 

класи ф. 111
Пшеничниківське волосне правлін-

ня ф. 427

ремісничі спрощені управи ф. 8
Ремісничі училища ф. 120
Рижанівська міщанська управа  

ф. 852
Римсько-католицький костьол м-ка 

Мошни ф. 385
Романівський маєток Є. Н. Сахнов-

ської, Васильківський повіт ф. 884
Ротмистрівська двокласна церков-

но-приходська школа ф. 130
Ротмистрівська міщанська управа  

ф. 850
Ротмистрівське волосне правління 

ф. 26
Ротмистрівське поштово-телеграф-

не відділення ф. 866

Сагунівська сільська управа ф. 659
Саморіднянська сільська управа  

ф. 68
Санкт-Петербурзький комерційний 

банк ф. 823
Селищанське волосне правління  

ф. 426
Селянські (сільські) товариства ф. ф. 8, 

402, 476, 477, 478, 655, 697, 710, 
722, 766

Сенат ф. ф. 471, 715, 786, 817, 827, 
833, 834, 835, 837

Сидорівська сільська управа ф. 38
Сидорівське волосне правління  

ф. 28
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Синод ф. ф. 224, 247, 352, 404, 485, 
882

Синявська сільська управа ф. 41
Сільські громади ф. ф. 21, 22, 34
Склименцівська сільська управа  

ф. 82
Скородистське сільське правління 

ф. 814
Скрипченська сільська управа ф. 40
Смілянська міщанська управа ф. 730
Смілянська однокласна народна 

школа ф. 136
Смілянська поштово-телеграфна 

контора ф. 350
Смілянська римсько-католицька це-

рква ф. 832
Смілянська спрощена реміснича уп-

рава ф. 11
Смілянське вище початкове учили-

ще ф. 101
Смілянське волосне правління ф. 30
Смілянське 2-е товариство спожи-

вачів торгівлі сукняними і ману-
фактурними товарами ф. 151

Смілянське єврейське товариство ф. 8
Смілянське чотирикласне міське 

училище ф. 99
Смілянський римсько-католицький 

костьол ф. ф. 421, 832
Соболівська однокласна церковно- 

приходська школа ф. 123
Споживчі товариства ф. 360
Станові пристави ф. ф. 1, 691, 692, 

693, 907
Старообрядні товариства ф. 8
Стеблівська міщанська управа ф. 728
Стеблівська поштово-телеграфна 

контора ф. 905
Стеблівська сільська управа ф. 66
Стеблівське двокласне міністерське 

училище ф. 122
Стеблівське однодвірне товариство 

ф. 339
Стеблівсько-Миколаївська сільська 

управа ф. 53
Степанецьке поштово-телеграфне 

відділення ф. 902
Степанцівська сільська управа ф. 43
Стецівське волосне правління ф. 22

Суботівське сільське управління  
ф. 654

Суботівський фільварок ф. 829
Судовий слідчий 1-ої дільниці 

Канівського повіту ф. 904
Судовий слідчий Київського окруж-

ного суду 1-ої дільниці Черкась-
кого повіту ф. 916

Судовий слідчий Київського окруж-
ного суду 2-ої дільниці Черкась-
кого повіту ф. ф. 916, 918

Судовий слідчий Київського окруж-
ного суду 3-ої дільниці Черкась-
кого повіту ф. 836

Судовий слідчий Київського окруж-
ного суду 5-ої дільниці Черкась-
кого повіту ф. 917

Судові установи ф. ф. 692, 710, 712, 
803, 822

Сунківське сільськогосподарське 
товариство ф. 6

Таганчанська міщанська управа  
ф. 729

Таганчанське волосне правління  
ф. 33

Таганчанське поштово-телеграфне 
відділення ф. 898

Таганчанський цукровий завод ф. 908
Талдицька сільська управа ф. 79
Тальнівська міщанська управа ф. 732
Тальнівська поштово-телеграфна кон-

тора ф. 894
Тальнівське волосне правління ф. 784
Тальнівське поштово-телеграфне 

відділення ф. 893
Телепинецька міщанська управа  

ф. 795
Тельшівська чоловіча гімназія ф. 118
Терешківська сільська управа ф. 84
Тернівська сільська управа ф. 47
Тимчасовий уряд ф. ф. 18, 130, 847, 

864, 889, 903
Товариство Росьєнського (Стеблів-

ського) бурякоцукрового заводу  
ф. 888

Товариство Селищанського пісочно-
го і рафінадного цукрового заво-
ду ф. 876
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Товариство Цибулівського буряко-
цукрового і рафінадного заводу 
ф. 879

Товариш прокурора Київського ок-
ружного суду по Черкаській діль-
ниці ф. 692

Товариш прокурора Київського ок-
ружного суду по Чигиринсько-
Черкаській дільниці ф. 853

Товариш прокурора Черкаського 
окружного суду по 2-ій дільниці  
ф. 419

Топильнянська сільська управа  
ф. 327

Торгівельні підприємства ф. ф. 489, 
884

Торгівельні фірми ф. ф. 823, 884
Трактирні заклади ф. ф. 8, 18
Третє Киселівське земельне това-

риство Звенигородського повіту 
ф. 462

Туркенцівська сільська управа ф. 55

Уманська конвойна команда ф. 863
Уманська міська ратуша ф. ф. 837, 

892
Уманська міська управа, ф. 711
Уманська міщанська управа, ф. 731
Уманська повітова земська продо-

вольча комісія ф. 901
Уманська повітова земська управа 

ф. 756
Уманська повітова контора Київ-

ської казенної палати ф. 791
Уманська повітова у справах про 

вибори до 3-ої Державної Думи 
комісія ф. 699

Уманська повітова харчова управа 
ф. 847

Уманська поштово-телеграфна кон-
тора ф. 903

Уманська чоловіча гімназія ф. 874
Уманське залізничне поштово-теле-

графне відділення 4-го відділу
перевезення пошт по залізницях  

ф. 890
Уманське повітове у чиншових спра-

вах присутствіє ф. 762
Уманське повітове казначейство  

ф. 705

Уманське повітове поліцейське уп-
равління ф. 701

Уманське училище землеробства і 
садівництва ф. 444

Уманський земський суд ф. 773
Уманський окружний суд ф. 753
Уманський повітовий земський суд 

ф. 777
Уманський повітовий землемір ф. 696
Уманський повітовий продовольчий 

комітет ф. 857
Уманський повітовий суд ф. ф. 833, 

837
Уманський сирітський суд ф. 463
Уманський словесний суд ф. 837
Уманські повітові у справах про ви 

бори до 2-ої і 4-ої Державних 
Дум комісії ф. 708

Управління 8-го округу акцизного 
управління м. Черкаси ф. ф. 360, 
648

Управління землеробства і держав-
ного майна ф. 915

Управління Канівського повітового 
військового начальника ф. ф. 461, 
869

Управління Київського поштово-те-
леграфного округу ф. ф. 723, 905, 
906, 910, 913

Управління міської міліції, держав-
ної варти і охорони ф. 8

Управління Уманського повітового 
військового начальника ф. 863

Управління у справах дрібного кре-
диту ф. 761

Управління Черкаського повітового 
військового начальника ф. 868

Управління Чигиринського повітово-
го військового начальника ф. 546

Управляючий акцизними зборами 
по Київській губернії ф. ф. 648, 
884, 888

Уряд УНР ф. 889
Урядовий сенат по межовому депар-

таменту ф. 694
Урядові органи (установи) ф. ф. 148, 

149, 660, 687, 751, 752
Учбові (навчальні) заклади ф. ф. 8, 

18, 117, 118, 120, 143, 145, 324, 
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365, 469, 471, 473, 474, 475, 477, 
480, 548, 695, 754

Фільварки ф. ф. 832, 885

Харківсько-Полтавське управління 
державного майна ф. 476

Харченківська церковно-приходська 
школа ф. 140

Хижнянський маєток гр.Потоцьких 
ф. 791

Хильківська сільська управа ф. 81
Хирівська сільська управа ф. 54
Христинівська поштово-телеграфна 

контора ф. 865
Худяківська міщанська управа  

ф. 734
Худяківська сільська управа ф. 78

Царськослобідська сільська управа 
ф. 76

Цвітківське залізничне поштове від-
ділення 4-го відділу перевезення 
пошт по залізницях ф. 886

Центральна Рада ф. 915
Церкви Богуславського (Канівсько-

го) повіту ф. ф. 162, 165, 175, 
194, 196, 201, 229, 231, 260, 261, 
266, 340, 438, 460

Церкви Грубешівського повіту  
ф. ф. 185, 456, 464, 465

Церкви Звенигородського повіту  
ф. ф. 152, 352, 445, 752

Церкви Золотоніського повіту  
ф. ф. 403, 485

Церкви Канівського повіту ф. ф. 155, 
157, 176, 183, 195, 200, 206, 207, 
214, 217, 220, 221, 223, 225, 227, 
241, 245, 246, 247, 250, 251, 253, 
255, 256, 259, 262, 267, 268, 275, 
277, 279, 281, 283, 288, 289, 292, 
293, 296, 297, 300, 303, 309, 311, 
372, 382, 450, 457

Церкви Київської і Полтавської гу-
бернії ф. 931

Церкви Пирятинського повіту  
ф. ф. 779, 780, 882, 895, 911, 914

Церкви Таращанського повіту  
ф. 342

Церкви м. Черкаси ф. 8
Церкви Черкаського повіту ф. ф. 156, 

158, 159, 160, 163, 168, 169, 171, 
174, 178, 182, 192, 202, 203, 205, 
208, 212, 213, 224, 233, 234, 236, 
239, 240, 242, 243, 249, 254, 263, 
269, 271, 272, 273, 274, 278, 280, 
282, 286, 298, 301, 302, 305, 306, 
312, 313, 314, 334, 335, 348, 368, 
447, 451, 453

Церкви Чигиринського повіту  
ф. ф. 230, 409, 448, 459, 551, 552, 
553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 
560, 561, 562, 563, 565, 566, 568, 
569, 570, 571, 572, 573, 575, 577, 
578, 579, 580, 581, 584, 585, 586, 
587, 588, 589, 590, 592, 593, 594, 
595, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 
604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 
612, 613, 614, 615, 616, 618, 619, 
620, 622, 624, 625, 626, 627, 628, 
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 
637, 638, 639, 641, 642, 643, 644, 
645, 660, 697

Церковні органи ф. ф. 148, 149
Церковно-приходська школа ч. Кос-

тянтинівка Черкаського пов. ф. 8
Церковно-приходські школи ф. ф. 142, 

150, 247, 445, 548, 885
Цесарсько-Слобідське волосне прав-

ління ф. 821
Цибулівське кредитне товариство  

ф. 839
Цибулівське поштово-телеграфне  

відділення ф. 899
Цукрові заводи ф. ф. 8, 693, 750, 

752, 888
Цукрово-акцизне управління Київ-

ської губернії ф. 823

Чавунно-ливарний завод ф. 8
Черкаська воскресна школа ф. 8
Черкаська дворянська опіка ф. 755
Черкаська єврейська чоловіча гім-

назія М. Б. Гукайла ф. 398
Черкаська жіноча гімназія ф. 134
Черкаська жіноча (колишня Вар-

шавська) гімназія ф. 133
Черкаська жіноча школа ф. 8
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Черкаська лісова дача ф. 318
Черкаська лісова школа ф. 110
Черкаська міністерська гімназія ф. 8
Черкаська міська біржа праці ф. 8
Черкаська міська гімназія ф. 809
Черкаська міська дума ф. ф. 8, 147
Черкаська міська квартирна комісія 

ф. 86
Черкаська міська лікарня ф. ф. 8, 867
Черкаська міська поліція ф. 827
Черкаська міська публічна бібліоте-

ка ф. 7
Черкаська міська розкладна комісія 

ф. 8
Черкаська міська управа ф. ф. 8, 360
Черкаська міська чоловіча гімназія 

ф. 365
Черкаська міщанська управа ф. 9
Черкаська нижня розправа ф. 770
Черкаська повітова евакуаційна під-

комісія ф. 89
Черкаська повітова земельна комісія 

ф. 783
Черкаська повітова земельна управа 

ф. 915
Черкаська повітова землевпорядна 

комісія ф. ф. 754, 810
Черкаська повітова земська управа 

ф. ф. 1, 6, 108, 120, 142, 328, 754, 
783, 823

Черкаська повітова народна управа 
ф. ф. 101, 136

Черкаська повітова у справах про 
вибори до Державної Думи ко-
місія ф. 689

Черкаська повітова у справах про 
вибори до 2-ої Державної Думи 
комісія ф. 698

Черкаська повітова у справах про 
вибори до 3-ої Державної Думи 
комісія ф. 709

Черкаська повітова у справах про 
вибори до 4-ої Державної Думи 
комісія ф. 700

Черкаська повітова шкільна рада  
ф. ф. 130, 136

Черкаська поліцейська команда ф. 920
Черкаська поштово-телеграфна кон-

тора ф. 351

Черкаська приватна жіноча гімназія 
А. В. Самойловської ф. 135

Черкаська і Чигиринська нижні роз-
прави ф. 772

Черкаська чоловіча учительська 
семінарія ф. 114

Черкаська чоловіча гімназія ф. 143
Черкаська чоловіча реміснича шко-

ла ф. 115
Черкаське двокласне міське учили-

ще ф. ф. 8, 98
Черкаське духовне правління  

ф. ф. 224, 447
Черкаське духовне училище ф. 106
Черкаське жіноче вище початкове 

училище ф. 104
Черкаське жіноче ремісниче учили-

ще ф. 107
Черкаське повітове відділення 

Київської єпархіальної училищ-
ної ради ф. ф. 142, 347

Черкаське повітове казначейство  
ф. ф. 2, 8, 105, 110, 285, 318, 844

Черкаське повітове поліцейське уп-
равління ф. ф. 1, 8

Черкаське повітове рекрутське при-
сутствіє ф. 702

Черкаське повітове у військовій 
Київської єпархіальної училищної 

ради ф. ф. 142, 347
Черкаське повітове поліцейське уп-

равління ф. ф. 1, 8
Черкаське повітове рекрутське при-

сутствіє ф. 702
Черкаське повітове у військовій по-

винності присутствіє ф. ф. 8, 25
Черкаське приходське училище ф. 8
Черкаське технічне училище ф. 8
Черкаське товариство допомоги бід-

ним ф. 8
Черкаське чоловіче вище початкове 

училище ф. 105
Черкаський відділ Тетянинського 

комітету з надання допомоги бі-
женцям та іншим постраждалим-
від війни ф. 3

Черкаський жіночий старообрядний 
монастир ф. 356

Черкаський земський суд ф. 771
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Черкаський казенний винний склад 
№ 17 ф. 146

Черкаський місцевий комітет Все-
російського союзу допомоги хво-
рим і пораненим воїнам ф. 88

Черкаський міський голова ф. 8
Черкаський міський громадський 

банк ф. 8
Черкаський міський магістрат ф. ф. 8, 

90
Черкаський міський сирітський суд 

ф. ф. 8, 91, 916
Черкаський нижній земський суд  

ф. ф. 8, 790
Черкаський окружний суд ф. ф. 8, 

417
Черкаський повітовий земський суд 

ф. ф. 786, 844
Черкаський повітовий городничих 

ф. 8
Черкаський повітовий землемір  

ф. ф. 8, 712
Черкаський повітовий предводитель 

дворянства ф. 2
Черкаський повітовий пристав ф. 8
Черкаський повітовий суд ф. ф. 428, 

832
Черкаський повітовий суддя ф. 8
Черкаський і Чигиринський повєто-

вий земський суд ф. 768
Черкаський чоловічий Успенський 

старообрядний монастир ф. 355
Черкасько-Соснівське поштово те-

леграфне відділення ф. 913
Черкасько-Чигиринське повітове у 

чиншових справах присутствіє 
ф. 871

Черкасько-Чигиринський з’їзд ми-
рових посередників ф. 710

Чернишівська сільська управа ф. 326
Чигиринська дворянська опіка ф. 817
Чигиринська міська дума ф. ф. 550, 

697
Чигиринська міська поліція ф. 433
Чигиринська міська управа ф. 747
Чигиринська міщанська управа  

ф. 798
Чигиринська повітова землевпоряд-

на комісія ф. 818

Чигиринська повітова земська упра-
ва ф. ф. 548, 823

Чигиринська повітова у справах про 
вибори до Державної Думи ко-
місія ф. 688

Чигиринська повітова у справах про 
вибори до 1-ої Державної Думи 
комісія ф. 747

Чигиринська повітова у справах про 
вибори до 2-ої Державної Думи 
комісія ф. 748

Чигиринська повітова у справах про 
вибори до 3-ої Державної Думи 
комісія ф. 749

Чигиринська повітова у справах про 
вибори до 4-ої Державної Думи 
комісія ф. 750

Чигиринська повітова шкільна рада 
ф. 443

Чигиринське відділення опікунсько-
го комітету про тюрми ф. 651

Чигиринське духовне правління  
ф. 660

Чигиринське лісництво ф. 830
Чигиринське повітове казначейство 

ф. ф. 435, 835
Чигиринське повітове поліцейське 

управління ф. ф. 434, 655
Чигиринське повітове рекрутське 

присутствіє ф. 436
Чигиринське середнє шляхово-буді-

вельне технічне училище ф. 550
Чигиринський земський суд ф. 838
Чигиринський міський магістрат  

ф. 841
Чигиринський нижній земський суд 

ф. 435
Чигиринський повітовий земський 

суд ф. 835
Чигиринський повітовий землемір 

ф. 697
Чигиринський повітовий передохо-

ронний комітет по боротьбі з хо-
лерою ф. 430

Чигиринський повітовий предводи-
тель дворянства ф. 432

Чигиринський повітовий справник 
ф. 652

Чигиринський сирітський суд ф. 878



Чижівське волосне правління  
ф. 400

Шабельницька сільська управа  
ф. 658

Шабельницьке волосне правління  
ф. 929

Шендерівська міщанська управа  
ф. 10

Шендерівська сільська управа ф. 60
Шендерівське волосне правління  

ф. 19
Шкіряні заводи ф. 8
Шполянська міщанська управа  

ф. 854

Шполянська поштово-телеграфна 
контора ф. 889

Шполянське волосне правління  
ф. 21

Шполянський цукровий завод ф. 879
Штаби військових частин ф. 8

Юрківська сільська управа ф. 70
Юстиноградська міщанська управа 

ф. 924
Юстиноградське поштово-телеграф-

не відділення ф. 923

Яблунівська сільська управа ф. 74
Ярошівська сільська управа ф. 83
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Багратіон К. П., графиня, ф. 364
Баранов C. А., маклер ф. 856
Бенардакі Д. Є., поміщик ф. 20
Бобринська C., графиня,  ф. 30
Бобринський, граф, ф. 6
Богдашевська А. К., поміщиця ф. 879
Богушевський А., поміщик ф. 768, оп. 1
Бондарева П. Я., селянка ф. 790
Браницька М., графиня, ф. 885
Браницький В. О., граф, ф. ф. 152, 884, 916
Братков П. Н., нотаріус ф. 684
Бржезинський, поміщик ф. 884
Бржозовський А. Ф., поміщик ф. 762
Брусенцов В. М., нотаріус ф. 670
Бутурлін, граф, ф. 12

вдзеконський В. Л., нотаріус ф. 679
Вержбицький Н., поміщик ф. 884
Вівденко М., нотаріус ф. 666
Вікторов І. О., нотаріус ф. 680

Годин, маклер
Горкушева М., селянка ф. 769
Горчаков М., міщанин ф. 418
Григорьєв, поручик ф. 768, оп. 2
Григорьєв К. Ф., нотаріус ф. ф. 674
Гукайло М. Б., міщанин ф. ф. 147, 398
Гуляніцький П. C., нотаріус ф. 683
Гусєв М. В., міщанин ф. 8, оп. 3

Давидови, поміщики ф. ф. 315, 420
Давидова О. О., поміщиця ф. 719
Дашкевич П. М., нотаріус ф. 681
Діковський О. І., чиновник ф. 433
Добровольська Ю. В., поміщиця ф. 762
Довлер Й. Д., майстер заводу ф. 437
Доленго-Семеновський А. М., нотаріус  

ф. ф. 667, 675
Дудченко О. П., міщанин ф. 364
Дудченко П. П., кріпак ф. 364

енгельгардт В. В., поміщик ф. ф. 399,  
768

Жебровський П., поміщик ф. 437

ІМенний поКАЖЧиК

Жмакін М. М., нотаріус ф. 860
Жуковський В. А., поет ф. 97

Заболоцькі, поміщики ф. 455
Зарудський, поміщик ф. 884
Золотарьов І. О., поміщик ф. 718, оп. 2

Ільчевич К. К., нотаріус ф. 678
Ільчук І. Є., селянка ф. 418
Ільчук Ф. І., селянин ф. 418

йошковський І. Д., нотаріус ф. 669

Кавуненко, міщанин ф. 437
Костюшко Т., діяч польського національ-

но-визвольного руху ф. 660, оп. 1
Корецький C. Р., поміщик ф. ф. 768, 884
Краковецький З. І., нотаріус ф. 668
Красинський, граф, поміщик ф. 652
Кривошея Т. А., селянка ф. 29
Кудрявцев І. П., поміщик ф. 829
Кулик Т., селянин ф. 433

Лавриненко, селянин ф. 666
Лапа К. П., нотаріус ф. 663
Лісова (Муравицька) О. І., міщанка ф. 120
Лушкова Г. М., селянка ф. 437
Любомирська М., княгиня ф. 884
Любомирський Є., князь ф. 696

Макєєв, купець ф. 322
Мигальський, поміщик ф. 884
Микола І, російський імператор ф. ф. 8, 

485, 403, оп. 21, 420, 661
Микола ІІ, російський імператор ф. 24,  

ф. 97, ф. 882
Миколаєв Г. Н. ф. 790
Микульський, селянин ф. 762
Мілешкевич А. І., нотаріус ф. 673
Монастирський В. І., поміщик ф. 24
Монталенко ф. 437
Муравицька (Лісова) О. І., міщанка ф. 120

неплюєв В. І., поміщик ф. 807



ободовський А. с., селянин ф. 419
Огородько Т. Л., селянин ф. 419
Олександр І, російський імператор ф. 403, 

оп. 21
Олександр ІІ, російський імператор ф. 477
Олександр ІІІ, російський імператор ф. ф. 24, 

882
Олійник О., селянин ф. 437
Ольховський М. М., нотаріус ф. 676
Ольшевський Я. П., селянин ф. 762
Орловські, поміщики ф. 455

павленко М., селянин ф. 434, 834
Павло І, російський імператор ф. 420
Павлушенко В. П., нотаріус ф. 677
Пастушенко Х., селянин ф. 769
Петіпа Л., лікар ф. 763
Пітч Й. Й., нотаріус ф. 862
Полякови, міщани фю916
Попов В. М., нотаріус ф. 682
Порожняк Р. М., селянин ф. 419
Посипенко ф. 437
Потоцький О., граф ф. ф. 696, 791
Преснухіна Є. А., поміщиця ф. 859
Пржигодський, поміщик ф. 791
Пушкін О. C., поет ф. 97, ф. 110

раєвський М. М., генерал ф. ф. 315, 573
Редчіц М. М., нотаріус ф. 685
Роговський К. В., нотаріус ф. 672
Рогодзинський М. А., поміщик ф. 762
Романови, царська сім’я ф. 315

Савицький, поміщик ф. 768, оп. 2
Самойловська А. В., міщанка ф. 135
Сахновська Є. М., поміщиця ф. 884
Семен, архімандрит ф. 117
Семковська К. О., міщанка ф. 433
Соколов І. Г., міщанин ф. 90, оп. 3
Сопега К., князь ф. 696
Станіслав Август, король ф. 8
Стрілецький О., міщанин ф. 437
Суворов-Римникський О. А., граф, гене-

рал ф. 660, оп. 1

Тарасенко C. А., селянка ф. 461
Творковська К. В., поміщиця ф. 762
Тишкевич Р. В., графиня ф. 884
Тімірязєв К. А., професор ф. 329
Ткаченко Ф. Ф., міщанин ф. 358
Третьяков З. Я., чиновник ф. 433

Уланін, міщанин ф. 768
Ульянівська Г., міщанка ф. 117

Цвєтковський П. А., нотаріус ф. 671

Шепель, селянин ф. 785
Шиллер Ф. Ф., міщанин ф. 916
Школьний А. Ф., нотаріус ф. 861

Юдін Г. В., нотаріус ф. 790

Янишевська Ю. В., поміщиця ф. 762
Янковський Є. Ф., поміщик ф. 900
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ГеоГрАФІЧний поКАЖЧиК

Адамівка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Жашківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 652

Антипівка, с., Золотоніський пов., 
Полтавська губ. (с., Золотонісь-
кий р-н, Черкаська обл.) ф. 403, 
оп. 38

Антонівка, с., Уманський пов., Київ-
ська губ. (с., Уманський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 352, 762

Антонівка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 644

Балаклія, с., Черкаський пов., Київ-
ська губ. (с., Смілянський р-н, 
Черкаська обл.)ф. ф. 159, 160

Баландине, с., Чигиринський пов., 
Київська губ. (с., Кам’янський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 1120, 575

Безпальче, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Драбівський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 403, оп. 10

Бердичів м. ф. 837
Березівка, с., Чигиринський пов., Київ-

ська губ. (с., Маньківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 594

Березняки, с., Черкаський пов., Київ-
ська губ. (с., Черкаський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 36

Березняки, с., Чигиринський пов., 
Київська губ. (с., Смілянський  
р-н, Черкаська обл.) ф. 594

Бересняги, с., Канівський пов., Київ-
ська губ. (с., Канівський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 24, 155, 457

Беркозівка, с., Канівський пов., Київ-
ська губ. (с., Канівський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 46, 157

Бєлєве, м. ф. 97
Бирлівка, с., Пирятинський пов., Пол-

тавська губ. (с., Драбівський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 780

Білозір’я, с., Черкаський пов., Київ-
ська губ. (с., Черкаський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 192, 322

Бобринська ст., Канівський пов., Київська 
губ. ф. 724

Бобринці, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 789

Бобриця, с., Канівський пов., Київська губ. 
(с., Канівський р-н, Черкаська обл.)  
ф. ф. 42, 109, 154

Богачівка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Звенигородський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 31

Богодухівка, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 403, оп. 9; оп. 19

Богуславський пов., Київська губ. (Богу-
славський р-н, Київська обл.) ф. ф. 117, 
162, 165, 175, 194, 196, 201, 229, 231, 
260, 261, 266, 340, 438, 460

Богушкова Слобідка, с., Золотоніський 
пов., Полтавська губ. (Чапаєвка, с., 
Золотоніський р-н, Черкаська обл.)  
ф. 403, оп. 46; 819

Бородані, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Богуславський р-н, Київ-
ська обл.) ф. 152, оп. 65

Брідок, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (Порадівка, с., Лисянський 
р-н, Черкаська обл.) ф. 138

Бубнівська Слобідка, с., Золотоніський 
пов., Полтавська губ. (Золотоніський 
р-н, Черкаська обл.) ф. 403, оп. 14

Буда Бровахівська, с., Канівський пов., 
Київська губ. (с., Корсунь-Шевченків-
ський р-н, Черкаська обл.) ф. 61

Буда Макіївка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Смілянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 610

Будище, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Звенигородський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 152

Будки, с., Звенигородський пов., Київська 
губ. (с., Смілянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 30

Бужин, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (Тіньки, с., Чигиринський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 571
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Бузуків, с., Черкаський пов., Київська губ.  
(с., Черкаський р-н, Черкаська обл.) ф. 32

Буки, с., Уманський пов., Київська губ. 
(с., Маньківський р-н, Черкаська обл.)  
ф. ф. 906, 927

Бурти, с., Черкаський пов., Київська губ. 
(с., Шполянський р-н, Черкаська обл.) 
ф. ф. 124, 156, 820

Бухарест, м. ф. 723

валява, с., Черкаський пов., Київська губ. 
(с., Городищенський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 171, 313

Васильків, с., Звенигородський пов. 
Київська губ. (с., Шполянський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 21, 126, 152

Васильківський пов., Київська губ. (Ва-
сильківський р-н, Київська обл.) ф. 884

Васютинці, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 403, оп. 16; 800

Варшава, м. ф. 133
Велика Бурімка, с., Золотоніський пов., 

Полтавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 480

Велика Журавка, с., Чигиринський пов., 
Київська губ. ф. 630

Велике Старосілля, с., Черкаський пов., 
Київська губ. (Старосілля, с., Городи-
щенський р-н, Черкаська обл.) ф. ф. 163, 
213

Великі Канівці, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 403, оп. 36

Великі Степанці, с., Богуславський пов., 
Київська губ., ф. 162

Веселий Кут, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, Чер-
каська обл.)ф. ф. 558, 628

Вербівка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Городищенський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 152

Вербівка, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Кам’янський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 632

Вереміївка, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 760, 804, 919, 
922

Вергуни, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Черкаський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 32

Виграїв, с., Богуславський (Канівський) 
пов., Київська губ. (с., Корсунь-Шевчен-
ківський р-н, Черкаська обл.) ф. ф. 45, 
165, 362, 461

Виноград, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Лисянський р-н, Черкась-
ка обл.) ф. 152

Виноград, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Лисянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 354

Вітове, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Чигиринський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 581

Вікнине, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Катеринопільський р-н, 
Черкаська обл.)ф. ф. 22, 152, оп. 54

Вільхи, с., Золотоніський пов., Полтав- 
 ська губ. (с., Золотоніський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 403, оп. 55

Вільховець, с., Богуславський (Канів- 
 ський) пов., Київська губ. (с., Звениго-
родський р-н, Черкаська обл.) ф. 460

Вільховець, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Звенигородський р-н, Черка-
ська обл.) ф. 77

Вільшана, с., Звенигородський пов., Київ-
 ська губ. (с., Городищенський р-н, Чер-

каська обл.) ф. ф. 23, 152, оп. 39, 733, 
855, 885

Водяне, с., Звенигородський пов., Київ- 
ська губ. (с., Шполянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 152, оп. 49

Воробіївка, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Добровеличківський р-н, Кіро-
воградська обл.) ф. 169

Воронинці, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 403, оп. 41

Воронівка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Городищенський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 23, 71, 152

В’язівок, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Городищенський р-н, Черкась-
ка обл.) ф. ф. 25, 168, 236, 347, 739

Гарбузівка, с., Богуславський (Канівський) 
пов., Київська губ. (с., Глобинський р-н, 
Полтавська обл.) ф. 175

Гельмязів, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Золотоніський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 403, оп. 18; 403, 
оп. 51; 478

Головківка, с., Чигиринський пов., Київсь-
ка губ. (с., Чигиринський р-н, Черкась-
ка обл.) ф. 615, 813

Гнилець, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Звенигородський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 152

Голяки, с., Канівський пов., Київська губ. 
(с., Канівський р-н, Черкаська обл.)  
ф. ф. 39, 176

Горбані, с., Золотоніський пов., Полтавсь-
ка губ. (с., Козельщинський р-н, Пол-
тавська обл.) ф. 403, оп. 47

Городище, м., Черкаський пов., Київська губ., 
(с., Городищенський р-н, Черкаська 
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обл.) ф. ф. 34, 93,97, 117, 174, 178, 298, 
314, 306, 347, 393, 692, 718, 843

Городищенський р-н, Київська губ. (р-н, 
Черкаська обл.) ф. 931

Грищинці, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н Черкаська 
обл.) ф. 311

Грушківка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Кам’янський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 619

Грубешівський пов., Київська губ. ф. ф. 185, 
456, 465

Гуляйка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Тальнівський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 4

Дацьки, с., Канівський пов., Київська губ. 
(с., Корсунь-Шевченківський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 183

Дашуківка, с., Звенигородський пов., 
Київська губ. (с., Лисянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 152, оп. 64

Демки, с., Пирятинський пов., Полтавська 
губ. (с., Драбівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 781

Дем’янець, с., Переяславський пов., Пол-
тавська губ. (Дем’янці, с., Переяслав-
ський р-н, Полтавська губ.) ф. 930

Деньги, с., Золотоніський пов., Полтав-
ська губ. (с., Золотоніський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 403, оп. 45

Деренковець, с., Черкаський пов., Київ-
ська губ. (с., Корсунь-Шевченківський 
р-н, Черкаська обл.) ф. ф. 182, 312

Деркачівка, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Драбівський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 403, оп. 2

Діанівка, с., Грубешівський пов., Київська 
губ. ф. 456

Дмитрівка, с., Золотоніський пов. Полтав-
ська губ. (с., Золотоніський р-н, Черка-
ська обл.) ф. 403, оп. 12

Доброночівка, с., Пирятинський пов., 
Полтавська губ., (с., Яготинський р-н, 
Київська обл.) ф. 781 

Драбівка, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 334

Дубенки, с., Грубешівський пов., Київська 
губ. ф. 185

Дубова, м., Уманський пов., Київська губ. 
(с., Уманський р-н, Черкаська обл.)  
ф. 877

Думанці, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Черкаський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 37

єкатеринопіль, м., Звенигородський пов., 
Київська губ. (Катеринопіль, смт., Чер-
каська область) ф. 726

Єразмівка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. ф. 719

Єрки, с., Звенигородський пов., Київська 
губ. (с., Катеринопільський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 152, оп. 70

Єрківці, с., Переяславський пов., Полтав-
 ська губ. ф. 761

Жаботин, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Кам’янський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 149

Жаботин, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Кам’янський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 597, 602, 616

Жашків, с., Таращанський пов., Київська 
губ. (м., Жашківський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 846

Жашківський р-н, Київська обл. (р-н, Чер-
каська обл.) ф. 931

Житомир, м. ф. 8
Жовнине, с., Золотоніський пов., Пол-

тавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 922

Журавка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Городищенський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 73, 152, оп. 48, 
152, оп. 51

Журавка, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Шполянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 448, 660, оп. 2

Завадівка, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 234, 429

Залізнячка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Катеринопільський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 152, оп. 639

Звенигородка, м., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (м., Звенигородський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 4, 92, 96, 112, 131, 
152, оп. 58, 329, 345, 352, 358, 445, 452, 
455, 661, 663, 687, 690, 694, 703, 712, 
713, 714, 715, 722, 727, 742, 751, 752, 
834, 840, 858, 873

Звенигородський р-н, Київська губ. (р-н, 
Черкаська обл.) ф. 931

Звенигородський пов., Київська губ. (Зве-
нигородський р-н, Черкаська обл.)  
ф. ф. 4, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 69, 70, 71, 
72, 73, 83, 84, 92, 94, 96, 113, 121, 123, 
126, 127, 138, 140, 150, 152, 326, 327, 
329, 345, 346, 352, 397, 400,445, 45, 
462, 661, 663, 690, 694, 703, 713, 714, 
715, 722, 726, 727, 733, 742, 751, 752, 
769, 785, 788, 834, 840, 842, 845, 852, 
854, 855, 856, 858, 859, 873, 885, 888, 
889, 910, 921, 931

Зелена Діброва, с., Звенигородський пов., 
Київська губ. (с., Городищенський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 72, 152
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Златопіль, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с.,Новомиргородський р-н, 
Кіровоградська обл.) ф. 650

Змагайлівка, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (Червона Слобода, с., Черкаський 
р-н, Черкаська обл.) ф. 821

Золотоноша, м., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (м., Золотоніський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 401, 402, 404,  
оп. 1, 407, 408, 403, оп. 15, 454, 470, 
471, 472, 473, 475, 476, 481, 482, 483, 
486, 487, 488, 489, 807, 831

Золотоніський пов., Полтавська губ. (Золо-
тоніський р-н, Черкаська обл.) ф. ф. 401, 
402, 403, 404, 474, 476, 477, 478, 480, 
484, 485, 487, 488, 760, 792, 793, 794, 
797, 799, 800, 803, 804, 805, 806, 807, 
814, 815, 819, 822, 824, 825, 831, 919, 
922

Іванівка, м., Уманський пов., Київська губ. 
(с., Уманський р-н, Черкаська обл.)  
ф. 851

Івангород, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Христинівський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 573

Івківці, с., Чигиринський пов. Київська 
губ., (Івківці, с., Чигиринський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 613

Іскрене, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 22, 152

Ірдинь, с., Черкаський пов., Київська губ. 
(с., Черкаський р-н, Черкаська обл.)  
ф. 318

Іркліїв, с., Золотоніський пов., Полтавська 
губ. (с., Чорнобаївський р-н, Черкась-
ка обл.) ф. ф. 403, оп. 20, оп. 42, оп. 52, 
оп. 54, 799

Кавунівка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 152, оп. 32

Калабарка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. ф. 608

Каленики, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Золотоніський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 403, оп. 34

Калинова, с., Черкаський пов., Київська 
губ. ф. 335

Кам’яний Брід, с., Звенигородський пов., 
Київська губ. (с., Лисянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 152, оп. 66

Кам’янка, м., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Кам’янський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 111, 315, 411, 432, 545, 559, 
665, 666, 667, 719, 823, 860, 991

Кам’янський р-н, Київська губ. (р-н, Чер-
каська обл.) ф. 931

Кам’януватка, с., Звенигородський пов., 
Київська губ. (с., Шполянський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 152, оп. 60

Канів, м., Канівський пов., Київська губ. 
(м., Канівський р-н, Черкаська обл.)  
ф. ф. 8, 97, 102, 103, 109, 116, 117, 
120, 125, 137, 145, 255, 256, 261, 303, 
324, 330, 339, 349, 394, 668, 669, 670, 
671, 672, 673, 674, 693, 695, 712, 723, 
725,735, 743, 744, 745, 746, 774, 869, 
880, 896, 907, 909, 912

Канівський пов., Київська губ. (Канів- 
ський р-н, Черкаська обл.) ф. ф. 10, 12, 
16, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 33, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 
65, 66, 67, 68, 80, 81, 82, 97, 100, 102, 
103, 109, 116, 117, 122, 129, 145, 154, 
155, 157, 165, 175, 176, 183, 194, 195, 
196, 200, 201, 206, 207, 214, 217, 220, 
221, 223, 225, 227, 229, 231, 241, 245, 
246, 247, 250, 251, 253, 259, 260, 262, 
267, 268, 275, 277, 279, 281, 283, 288, 
289, 292, 293, 296, 297, 300, 309, 311, 
324, 325, 328, 330, 340, 349, 359, 362, 
372, 382, 394, 395, 396, 426, 427, 438, 
450, 457, 460, 461, 668, 669, 670, 671, 
672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 
680, 681, 682, 683, 684, 685, 687, 693, 
695, 723, 724, 725, 728, 729, 735, 743, 
744, 745, 746, 747, 758, 759, 774, 782, 
849, 869, 870, 876, 880, 888, 896, 900, 
902, 904, 905, 907, 908, 912

Канівський р-н, Київська губ. (р-н, Черка-
ська обл.) ф. 931

Капустине, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 152

Капустинці, с., Пирятинський пов., Пол-
тавська губ. (с., Яготинський р-н, 
Київська обл.) ф. 781

Карашина, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 64, 251

Катеринопіль, с., Звенигородський пов., 
Київська губ. (смт, Катеринопільський 
р-н, Черкаська обл.) ф. 152, оп. 60

Квітки, с., Канівський пов., Київська губ. 
(с., Корсунь-Шевченківський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 59, 253

Келеберда, с., Золотоніський пов., Полтав-
ська губ. (с., Кременчуцький р-н, Пол-
тавська обл.) ф. 403, оп. 25

Киданівка, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ, (с., Богуславський р-н, 
Київська обл.) ф. 438

Київ, м. ф. ф. 97, 108, 118, 905
Кирилівка, с., Звенигородський пов., 

Київська губ. (Шевченкове, с., Звени- 
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городський р-н, Черкаська обл.) ф. ф. 4, 
6, 113, 152, оп. 36, 329

Киселівка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Катеринопільський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 152, оп. 34

Китайгород, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Олександрівський р-н, 
Кіровоградська обл.) ф. 595

Ключники, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 250

Кобиляки, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Звенигородський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 152, оп. 68

Кобринова Гребля, с., Уманський пов., 
Київська губ. (с., Тальнівський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 152, оп. 56, 766

Ковалин, с., Переяславський пов., Київ-
ська губ. (с., Переяслав-Хмельниць-
кий р-н, Київська обл.) ф. 883

Ковалиха, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Смілянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 372

Ковалиха, с., Черкаський пов., Київська 
губ (с., Смілянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 239

Ковалівка, с., Пирятинський пов., Пол-
тавська губ. (с., Драбівський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 882

Кожарки, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (Рацеве, с., Чигиринський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 553

Коломиці, с., Пирятинський пов., Пол-
тавська губ. (с., Драбівський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 779

Комарівка, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 52, 245

Кононча, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 249

Копіювата, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 12

Коробівка, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Золотоніський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 403, оп. 31

Коротине, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, Черка-
ська обл.) ф. ф. 152, оп. 37; 455

Корсунь, м., Канівський пов., Київська 
губ. (м., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 18, 80, 100, 118, 
247, 262, 325, 359, 362, 395, 446, 675, 
676, 849

Корсунь-Шевченківський р-н, Київська 
губ. (р-н, Черкаська обл.) ф. 931

Косарі, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Кам’янський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 578, 648

Костянець, с., Канівський пов., Київська 
губ. (приєдн. до м. Канів, Канівський 
р-н, Черкаська обл.) ф. ф. 129, 246

Костянтинівка, с., Звенигородський пов., 
Київська губ. (с., Жашківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 8, оп. 3; 30, 152, 
оп. 38, 811

Костянтинівка, с., Чигиринський пов., 
Київська губ. (с., Смілянський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 645

Котеб, с., Канівський пов., Київська губ. 
ф. 12

Коханівка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Кам’янський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 551, 625

Кошмаківка, с., Канівський пов., Київська 
губ. (Кошмак, с., Корсунь-Шевченків-
ський р-н, Черкаська обл.) ф. ф. 259, 
450

Краків, м., Варшавська губ. (м., Польська 
Республіка) ф. 117

Красенівка, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 402, 403, оп. 1, 
403, оп. 43

Кременчук, м., Полтавська губ. (м., Пол-
тавська обл.) ф. 469

Кременчуцький пов., Полтавська губ. 
(Кременчуцький р-н, Полтавська обл.) 
ф. 476

Крилове, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. ф. ф. 587, 796

Кримки, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 152, оп. 35; 462

Кропивна, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Золотоніський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 403, оп. 30,  
оп. 37, оп. 50, 792, 793

Крупське, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Золотоніський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 403, оп. 34

Крутьки, с., Золотоніський пов., Полтав-
ська губ. (с., Чорнобаївський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 403, оп. 7

Кузьмина Гребля, с., Уманський пов., 
Київська губ. (с., Христинівський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 881

Куликове, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (Куликівка, с., Кам’янський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 552

Курилівка, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 24

Куцівка, с., Черкаський пов., Київська губ. 
(с., Смілянський р-н, Черкаська обл.) 
ф. ф. 158, 272

Ласцівка, с., Уманський пов., Київська 
губ. ф. 762
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Лебедин, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Шполянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 422, 437, 557, 600, оп. 2; 864

Лебедівка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Кам’янський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 637

Леськи, с., Черкаський пов., Київська губ. 
(с., Черкаський р-н, Черкаська обл.)  
ф. 808

Липівське, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (Чапаєвка, с., Золо-
тоніський р-н, Черкаська обл.) ф. 403,  
оп. 40

Липове, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Кіровоградський р-н, Кіро-
воградська обл.) ф. 585

Липовецький пов., Київська губ. ф. 839, 
848, 879, 923, 924

Лип’янка, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Шполянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 556

Листвина, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 58

Лисянка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (смт., Лисянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 152, 845

Лисянський р-н, Київська губ. (р-н, Чер-
каська обл.) ф. 931

Лихоліти, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 403,оп. 11; 797

Лович, м., Варшавська губ. (м., Польська 
Республіка) ф. 119

Лозанівка, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (Лузанівка, с., Кам’янський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 75

Лозоватка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (Лозуватка, с., Шполянський 
р-н, Черкаська обл.) ф. 152

Лозуватка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 643

Ломувате, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (Сагунівка, с., Черкаський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 35

Лубенці, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Кам’янський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 563

Любашівка, с., Уманський пов., Київська 
губ. (Юрківка, с., Уманський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 766

Любомирка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Бобринецький р-н, Кіро-
воградська обл.) ф. 589

Майданівка, с., Звенигородський пов., 
Київська губ. (с., Звенигородський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 152

Макарівка, с., Богуславський (Канівський) 
пов., Київська губ. (с., Володарський 
р-н, Київська обл.) ф. 340

Македони, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Миронівський р-н, Київська 
обл.) ф. 782

Макіївка, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Смілянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 273, 274

Мала Бурімка, с., Золотоніський пов., 
Полтавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 403, оп. 21

Мале Старосілля, с., Черкаський пов., 
Київська губ. (с., Смілянський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 202, 361

Малі Канівці, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 403, оп. 32

Малі Степанці, с., Канівський пов., 
Київська губ. ф. 200

Маліївка, с., Золотоніський пов., Полтав-
ська губ. (с., Золотоніський р-н, Черка-
ська обл.) ф. 815

Маньківський р-н, Київська губ. (р-н, Чер-
каська обл.) ф. 931

Мартинівка, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 12, 206

Мар’янівка, с., Звенигородський пов., 
Київська губ. (с., Шполянський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 121, 152

Маслове, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Шполянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 577

Матвіївка, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Золотоніський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 419

Матусів, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Шполянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 208, 332, 391, 738

Медведівка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Чигиринський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 561, 614, 801

Межигірка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. ф. 601

Межигірка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 152

Межиріч, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 117, 277, 740

Мельники, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 403, оп. 24; 403, 
оп. 53; 803, 806, 824, 825

Мельники, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 65
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Мельниківка, с., Черкаський пов., Київ-
ська губ. (с., Смілянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 269, 718

Мельникове, с., Чигиринський пов., Київ- 
ська губ. (Мельники, с., Чигиринський 
р-н, Черкаська обл.) ф. 230

Миколаївка, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 758

Митлашівка, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Драбівський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 403, оп. 4

Михайлівка, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 207

Мліїв, с., Черкаський пов., Київська губ. 
(с., Городищенський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 34, 128, 203, 205,328, 453

Мойсеївка, с., Пирятинський пов., Пол-
тавська губ. (Мойсівка, с., Драбівський 
р-н, Черкаська обл.) ф. 911

Мойсенці, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. ф. ф. 403, оп. 28, 474, 477

Мокра Калигірка, с., Звенигородський 
пов., Київська губ. (с., Катеринопіль-
ський р-н, Черкаська обл.) ф. ф. 20, 
152, 842

Монастирище, м., Липовецький пов., Київ-
ська губ. (с., Монастирищенський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 848

Монастирищенський р-н, Київська губ. 
(р-н, Черкаська обл.) ф. 931

Моринці, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Звенигородський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 21, 48, 152, 346, 
788

Мордва, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (Красносілля, с., Чигиринський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 588

Москаленки, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 403, оп. 39

Москва, м., ф. 905
Мотронівка, с., Олександрійський пов., 

Херсонська губ. (с., Знам’янський р-н, 
Кіровоградська обл.) ф. 547

Мошни, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Черкаський р-н, Черкаська обл.)  
ф. ф. 120, 363, 385, 392, 692, 741

Мошногір’я, с., Черкаський пов., Київська 
губ. ф. ф. 34, 148

Мошурів, с., Уманський пов., Київська 
губ. (с., Тальнівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 857

Мурзинці, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Звенигородський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 4, 152, оп. 61

Мутихи, с., Золотоніський пов., Полтав-
ська губ. (Ленінське, с., Чорнобаїв-

ський р-н, Черкаська обл.) ф. 403,  
оп. 35

набутів, с., Канівський пов., Київська губ. 
(с., Корсунь-Шевченківський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 57

Надточаївка, с., Канівський пов. Київська 
губ. (с., Шполянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 267

Неморож, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Звенигородський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 29

Несватківка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Олександрівський р-н, 
Кіровоградська обл.) ф. 652

Несваткова, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. ф. 633

Нетеребка, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 268

Нехайки, с., Пирятинський пов., Київська 
губ. (с., Драбівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 781, 895

Нехворощ, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 49

Нечаєве, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Шполянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 566

Нова Буда, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 51

Нова Гребля, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Золотоніський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 403, оп. 44

Новоселиця, с., Звенигородський пов., 
Київська губ. (с., Катеринопільський 
р-н, Черкаська обл.) ф. 152

Новоселиця, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Чигиринський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 560, 627

Носачів, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Смілянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 108, 282

олександрівка, с., Чигиринський пов., 
Київська губ. (с., Звенигородський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 650

Олександрія, с., Чигиринський пов., 
Київська губ. (м., Олександрійський  
р-н, Кіровоградська обл.) ф. 339

Олександрійський пов., Херсонська губ. 
(р-н, Кіровоградська обл.) ф. 547

Омельгород, с., Олександрівський пов., 
Київська губ. (с., Олександрійський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 434

Орловець, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 27, 117, 139, 271
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пальмира, с., Золотоніський пов., Полтав-
ська губ. (Вознесенське, с., Золотонісь-
кий р-н, Черкаська обл.) ф. ф. 484, 485

Пальчик, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Катеринопільський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 152, оп. 52

Панське, с., Золотоніський пов., Полтав-
ська губ. ф. 403, оп. 22

Пастирське, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Смілянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 635

Пединівка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Звенигородський р-н, Чер-
каська обл) ф. 152, оп. 40

Пекарі, с., Черкаський пов., Київська губ. 
(с., Канівський р-н, Черкаська обл.)  
ф. 278

Переяславський пов., Полтавська губ. ф. 761, 
883, 930

Петраківка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Катеринопільський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 69

Петрики, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Городищенський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 23

Петроград, м. ф. 905
Петрушки, с., Канівський пов., Київська 

губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 67, 279

Пилява, с., Канівський пов., Київська губ. 
(с., Канівський р-н, Черкаська обл.)  
ф. 283

Пирятинський пов., Полтавська губ. ф. 779, 
780, 781, 882, 895, 911, 914

Пищальники, с., Канівський пов., Київ-
ська губ. (с., Канівський р-н, Черкась-
ка обл.) ф. 227

Пищики, с., Золотоніський пов., Полтав-
ська губ. ф. 403, оп. 23

Піковець, с., Уманський пов., Київська 
губ. (с., Уманський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 782

Пішки, с., Богуславський (Канівський) 
пов., Київська губ. (с., Корсунь-Шев-
ченківський р-н, Черкаська обл.) ф. ф. 16, 
50, 266, 297

Піщане, с., Золотоніський пов., Полтав-
ська губ. (с., Золотоніський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 403, оп. 17, оп. 56

Плескачівка, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Смілянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 254

Плужники, с., Пирятинський пов., Пол-
тавська губ. ф. 781

Пляківка, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Кам’янський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 634

Полствин, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 281

Почапинці, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Лисянський р-н, Черкась-
ка обл.) ф. 859

Попівка, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Смілянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 120, 280

Порадівка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (Боярка, с., Лисянський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 127

Посухівка, с., Уманський пов., Київська 
губ. (с., Уманський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 887, 897

Поташня, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 12, 908

Прохорівка, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. ф. 403, оп. 48

Пруси, с., Звенигородський пов., Київська 
губ. ф. 6

радиванівка, с., Чигиринський пов., Київ-
 ська губ. (с., Кам’янський р-н, Черкаська 

обл.) ф. 565
Радомишльський пов., Київська губ. ф. 871
Рацеве, с., Чигиринський пов., Київська 

губ. (с., Чигиринський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 606

Ребедайлівка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Кам’янський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 592

Ревбинцці, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 403, оп. 26, 797

Ревель, м. ф. 90
Ревівка, с., Чигиринський пов., Київська 

губ. (с., Кам’янський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 584

Рейментарівка, с., Чигиринський пов., 
Київська губ. (с., Новомиргородський 
р-н, Кіровоградська обл.) ф. 652

Рижанівка, м., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Звенигородський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 852

Романова, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. ф. 152, оп. 67

Ротмистрівка, м., Черкаський пов., Київ-
ська губ. (с., Смілянський р-н, Черка-
ська обл.) ф. ф. 26, 130, 286, 850, 866

Рудня-Федорівка, с., Радомишльський пов., 
Київська губ. ф. 871

Ружківка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (Вікнине, с., Катеринопіль-
ський р-н, Черкаська обл.) ф. 22

Руська Поляна, с., Черкаський пов., Київ-
ська губ. (с., Черкаський р-н, Черкась-
ка обл.) ф. 110

Сагунівка, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Черкаський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 451
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Сагунівка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Черкаський р-н, Черкась-
ка обл.) ф. ф. 622, 659

Сазонівка, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Драбівський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 403, оп. 3

Самовиця, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 403, оп. 29

Саморідня, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 68

Саморідня, с., Канівський пов., Київська 
губ. ф. 221

Санжариха, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Смілянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 233

Санжариха, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Смілянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 603

Санкт-Петербург, м. ф. ф. 90, 97
Сахнівка, с., Канівський пов., Київська 

губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 217

Свинарка, с., Черкаський пов., Київ-
ська губ. (Петропавлівка, с., Горо-
дищенський р-н, Черкаська обл.)  
ф. ф. 224, 347

Свічківка, с., Пирятинський пов., Пол-
тавська губ. (с., Драбівський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 914

Сегединці, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Городищенський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 152

Сигнаївка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 21, 152, оп. 26; 152, 
оп. 53

Селище, с., Богуславський (Канівський) 
пов., Київська губ. (с., Корсунь-Шев-
ченківський р-н, Черкаська обл.)  
ф. ф. 194, 225, 426, 876 Черкаська обл.) 
ф. 28, 38, 214

Синява, ф., Васильківський пов., Київська 
губ. (с., Рокитнянський р-н, Київська 
обл.) ф. 884 

Синявка, с., Канівський пов., Київська губ. 
(с., Канівський р-н, Черкаська обл.)  
ф. ф. 44, 220

 Синявка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Канівський р-н, Черкась-
кої обл.) ф. 910

Ситники, с., Богуславський (Канівський) 
пов., Київська губ. (с., Корсунь-Шев-
ченківський р-н, Черкаська обл.)  
ф. ф. 41, 231

Сквир, м., ф. 666
Склименці, с., Канівський пов., Київська 

губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 82

Скородистик, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (с., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 403, оп. 27, 814

Скотареве, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 152

Скрипченці, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 40

Слобідка, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. ф. 642

Сміла, м., Черкаський пов., Київська губ. 
(м., Смілянський р-н, Черкаська обл.)  
ф. ф. 2; 8, оп. 2, 3; 11, 30, 99, 101, 120, 
136, 151, 350, 388, 421, 425, 677, 692, 
730 

Смілянський р-н, Київська губ. (р-н, Чер-
каська обл.) ф. 931

Смільчинці, с., Звенигородський пов., 
Київська губ. (с., Лисянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 152, оп. 62

Соболівка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 123, 152

Соснівка, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Олександрівський р-н, Кіро- 
воградська обл.) ф. 569

Сотники, с., Богуславський (Канівський) 
пов., Київська губ. (с., Корсунь-Шев-
ченківський р-н, Черкаська обл.)  
ф. 229

Ставки, с., Канівський пов., Київська губ. 
ф. 111

Станіславчик, с., Черкаський пов., Київ-
ська губ. (с., Черкаський р-н, Черкась-
ка обл.) ф. 212

Стеблів, с., Богуславський (Канівський) 
пов., Київська губ. (с., Корсунь-Шев-
ченківський р-н, Черкаська обл.)  
ф. ф. 66, 122,196,201, 223, 339, 728, 
888, 905

Стеблівка, с., Канівський пов., Київська 
губ. ф. 53

Степанці, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 43, 117, 902

Стецівка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Звенигородський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 22, 152

Ступичне, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Катеринопільський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 152, оп. 69

Суботів, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Чигиринський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 120, 620, 629, 654, 829

Сунки, с., Черкаський пов., Київська губ. 
(с., Смілянський р-н, Черкаська обл.)  
ф. ф. 6, 95, 120

Сунківка, с., Черкаський пов., Київська 
губ. ф. 120
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Суха Калигірка, с., Звенигородський пов., 
Київська губ. (с., Катеринопільський  
р-н, Черкаська обл.) ф. 152

Сухини, с., Канівський пов., Київська губ. 
(с., Корсунь-Шевченківський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 382

Сушки, с., Золотоніський пов., Полтав-
ська губ. (с., Канівський р-н, Черкась-
ка обл.) ф. 403, оп. 49

Таганча, с., Канівський пов., Київська губ. 
(с., Канівський р-н, Черкаська обл.)  
ф. 12, 33, 293, 396, 729, 898

Талдики, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (Худяки, с., Черкаський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 79

Тальне, м., Уманський пов., Київська губ. 
(м., Тальнівський р-н, Черкаська обл.) 
ф. ф. 732, 784, 893, 894

Тальнівський р-н, Київська губ. (р-н, Чер-
каська обл.) ф. 931

Тарасівка, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Звенигородський р-н, Черкась-
ка обл.) ф. ф. 459, 624

Тараща, с., Канівський пов., Київська губ. 
(с., Корсунь-Шевченківський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 292

Таращанський пов., Київська губ. (Тара-
щанський р-н, Київська обл.) ф. ф. 342, 
846, 865

Ташлик, с., Черкаський пов., Київськ губ. 
(с., Смілянський р-н, Черкаська обл.) 
ф. 917

Телепине, с., Чигиринський пов., Київська 
губ, (с., Кам’янський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 795

Терешки, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 84, 152, оп. 42

Тернівка, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Смілянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 47, 368

Тимошівка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Кам’янський р-н, Чер-
каська обл.) 

Тіньки, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Чигиринський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 579

Товмач, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 152, оп. 43

Товста, с., Звенигородський пов., Київська 
губ. (с., Городищенський р-н, Черка-
ська обл.) ф. 152, оп. 44

Топилівка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Чигиринський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 618

Топильна, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 152, 327

Триліси, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Олександрівський р-н, Кіро-
воградська обл.) ф. 590, 611

Тростянець, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 111, 289 

Трощин, с., Канівський пов., Київська губ. 
(с., Канівський р-н, Черкаська обл.)  
ф. 288

Трушівці, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Чигиринський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 604

Тулинець, с., Канівський пов., Київська 
губ. (Тулинці, с., Миронівський р-н, 
Київська обл.) ф. 782

Туркенці, с., Канівський пов., Київська 
губ. (Переможинці, с., Корсунь-Шев-
ченківський р-н, Черкаська обл.) ф. 55

Улянина, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (Кам’янка, м., Кам’янський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 609

Умань, м., Уманський пов., Київська губ. 
(м., Уманський р-н, Черкаська обл.) 
ф. ф. 444, 696, 699, 701, 705, 708, 711, 
721, 731, 753, 754, оп. 5; 756, 762, 766, 
773, 777, 833, 837, 847, 863, 874, 890, 
892, 901, 903, 931

Уманський р-н, Київська губ. (р-н, Чер-
каська обл.) ф. 931

Уманський пов., Київська губ. (Умансь-
кий р-н, Черкаська обл.) ф. ф. 696, 699, 
701, 703, 705. 708, 711, 713, 721, 732, 
753, 756, 762, 766, 773, 777, 784, 791, 
833, 847, 851, 857, 863, 877, 881, 887, 
891, 892, 897, 901, 906, 927

Хальки, с., Канівський пов., Київська губ. 
ф. 296

Харківка, с., Уманський пов., Київська 
губ. (с., Маньківський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 777, оп. 4

Харченків, с., Звенигородський пов., 
Київська губ. (Боярка, с., Лисянський 
р-н, Черкаська обл.) ф. 140

Хацьки, с., Черкаський пов., Київська губ. 
(с., Черкаський р-н, Черкаська обл.)  
ф. 263

Хижинці, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Лисянський р-н, Черкась-
ка обл.) ф. 152, оп. 46

Хижня, с., Уманський пов., Київська губ. 
(с., Жашківський р-н, Черкаська обл.) 
ф. 791

Хильки, с., Канівський пов., Київська губ. 
(с., Корсунь-Шевченківський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 81

Хирівка, с., Богуславський (Канівський) 
пов., Київська губ. ф. 54, 260, 300
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Хлистунівка, с., Черкаський пов., Київ-
ська губ (с., Городищенський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 120, 301

Хмільна, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 
обл.) ф. 302

Хорольський пов., Полтавська губ. ф. 467
Христинівка, м., Таращанський пов., Київ-

ська губ. (м., Христинівський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 865

Христинівський р-н, Київська губ. (р-н, 
Черкаська обл.) ф. 931

Хрестителеве, с., Золотоніський пов., 
Полтавська губ. (с., Чорнобаївський  
р-н, Черкаська обл.) ф. 403, оп. 8

Худоліївка, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (с., Чигиринський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 409, 580

Худяки, с., Черкаський пов., Київська губ. 
(с., Черкаський р-н, Черкаська обл.) ф. 78

Хутори, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (с., Черкаський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 607, 641

Царська Слобода, с., Черкаський пов., 
Київська губ. (с. Червона Слобо-
да, с., Черкаський р-н, Черкаська  
обл.) ф. ф. 76, 821

Цвіткове, с., Канівський пов., Київська 
губ, (с., Городищенський р-н, Черкась-
ка обл.) ф. 886

Цибулів, м., Липовецький пов., Київська 
губ. (м., Монастирищенський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 839, 879, 899

Чаплинці, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. ф. 593

Черкаси, м., Черкаський пов., Київська губ. 
(м., Черкаський р-н, Черкаська обл.) 
ф. ф. 1, 2, 3, 6, 7, 8, оп. 1–6, 9, 86, 88, 
89, 90, 91, 98, 101, 104, 105, 106, 107, 
114, 115, 117, 120, 130, 133, 134, 135, 
136, 142, 143, 146, 147, 240, 242, 285, 
305, 328, 351, 355, 356, 360, 365, 387, 
398, 418, 419, 428, 447, 680, 681, 682, 
683, 684, 689, 692, 698, 700, 702, 709, 
710, 712, 717, 754, 755, 765, 767, 768, 
770, 771, 772, 783, 786, 809, 810, 827, 
832, 844, 853, 867, 868, 871, 913, 915, 
920, 931

Черкаський пов., Київська губ. (Черкась-
кий р-н, Черкаська обл.) ф. ф. 1, 2, 3, 6, 
7, 8, 11, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 47, 63, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 88, 90, 91, 93, 
95, 98, 99, 101, 104, 108, 110, 114, 124, 
130, 139, 148, 149, 151, 156, 158, 159, 
160, 163, 168, 169, 171, 174, 178, 182, 
192, 202, 203, 205, 208, 212, 213, 224, 
233, 234, 236, 239, 243, 249, 254, 263, 

269, 271, 272, 273, 274, 278, 280, 282, 
286, 298, 301, 302, 306, 312, 313, 314, 
318, 328, 332, 334, 335, 347, 348, 350, 
351, 354, 361, 363, 368, 385, 387, 388, 
389, 390, 391, 392, 393, 398, 399, 421, 
425, 428, 429, 451, 689, 698, 700, 702, 
709, 710, 712, 717, 718, 730, 734, 736, 
737, 738, 739, 740, 741, 754, 765, 768, 
770, 771, 772, 783, 808, 810, 811, 820, 
821, 823, 832, 838, 843, 844, 850, 853, 
866, 867, 868, 871, 913, 915, 916, 917, 
918, 920, 931

Черкаський р-н, Київська губ. (р-н, Чер-
каська обл.) ф. 931

Черепин, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 243

Чернишівка, с., Звенигородський пов., 
Київська губ. ф. 326

Чехівка, Золотоніський пов., Полтавська 
губ. (с., Чорнобаїський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 403, оп. 13, 819

Чигиринський пов., Київська губ. (Чиги-
ринський р-н, Черкаська обл.) ф. ф. 230, 
315, 409, 411, 420, 422, 430, 432, 433, 
434, 436, 437, 448, 459, 545, 546, 548, 
550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 
558, 559, 560, 561, 562, 563, 565, 566, 
568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 577, 
578, 579, 580, 581, 584, 585, 586, 587, 
588, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 597, 
599, 600, 601, 602, 603, 604, 606, 607, 
608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 
616, 618, 619, 620, 622, 624, 625, 626, 
627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 
635, 637, 638, 639, 641, 642, 643, 644, 
645, 648, 650, 652, 654, 655, 658, 659, 
660, 666, 667, 688, 691, 692, 697, 710, 
712, 719, 748, 749, 750, 768, 786, 795, 
796, 798, 801, 813, 817, 818, 823, 829, 
830, 835, 836, 837, 838, 860, 861, 862, 
864, 871, 872, 878, 891, 929, 931

Чигирин, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (м., Чигиринський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 420, 430, 432, 433, 434, 435, 
436, 443, 546, 548, 550, 554, 586, 650, 
651, 652, 660, 678, 679, 688, 691, 697, 
712, 747, 748, 749, 750, 798, 817, 818, 
830, 835, 838, 841, 861, 862, 878, 891

Чижівка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Звенигородський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 400

Чичиркозівка, с., Звенигородський пов., 
Київська губ. (с., Звенигородський  
р-н, Черкаська обл.) ф. 152, оп. 71

Чорнобай, с., Золотоніський пов., Пол-
тавська губ. (смт., Чорнобаївський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 43, оп. 5, 6



Шабельники, с., Чигиринський пов., Київ-
ська губ. (Тіньківка, с., Чигиринський 
р-н, Черкаська обл.) ф. ф. 638, 658, 929

Шендерівка, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 10, 19, 60, 241

Шестеринці, с., Звенигородський пов., 
Київська губ. (с., Лисянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. 152, оп. 41

Шпола, м., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Шполянський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 21, 150, 152, оп. 47; 
152, оп. 55; 397, 854, 856, 889

Шполянський р-н, Київська губ. (р-н, Чер-
каська обл.) ф. 931

Юстинград, м., Липовецький пов., Київ-
ська губ. (Соколівка, с., Жашківський 
р-н, Черкаська обл.) ф. 923

Юрківка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Звенигородський р-н, Чер-
каська обл.) ф. ф. 70; 152, оп. 45

Юрчиха, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. ф. 923

Яблунівка, с., Канівський пов., Київська 
губ. (с., Лисянський р-н, Черкаська 
обл.) ф. ф. 307-311

Яблунівка, с., Черкаський пов., Київська 
губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 74, 555, 871

Яничі, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. (Іванівка, с., Чигиринський р-н, 
Черкаська обл.) ф. 626

Янівка, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. ф. 572

Янопіль, с., Чигиринський пов., Київська 
губ. ф. 568

Ярошівка, с., Звенигородський пов., Київ-
ська губ. (с., Катеринопільський р-н, 
Черкаська обл.) ф. ф. 83; 152, оп. 50; 
152, оп. 52



Науково-довідкове видання

Архівні зібрання України

Спеціальні довідники

ДерЖАвний АрХІв
ЧерКАСЬКоЇ оБЛАСТІ

АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ
Том перший

ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

Відповідальний редактор тому

Тетяна Клименко

Автори-упорядники: 

Тетяна Клименко, Ольга Пурис

Технічний редактор
Майя Притикіна 

Оригинал-макет
Рози Семчук



Підписано до друку 00.05.2006. Формат 70х108/16. 
Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 31,32. 
Ум. фарб.-видб. 31,74. Обл.-вид. арк. 30,07.  Зам. № .

Надруковано ДЦЗД НАФ
03110, Київ, вул. Солом’янська, 24 


