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РРооззддіілл  ІІ..  ППЕЕРРССООННААЛЛІІЇЇ  
 
 
ММииххааййллоо  ССееррггііййооввиичч  ГГрруушшееввссььккиийй (1866-1934) – історик, літературознавець, 
соціолог, письменник, перший президент України, публіцист, політичний, 
громадський діяч.  

1894-1930 рр. Документи і матеріали з фондів Держархіву Одеської області до 
біографій М.С.Грушевського та О.С.Грушевського  

Держархів, офіційний веб-сайт, виставка он-лайн «До 150-річчя М.С.Грушевського» 
http://archive.odessa.gov.ua/vistavki/hrushevsky_150-rokiv/ 

 
 
 
ССллааввііннссььккиийй  ММааккссиимм  ААннттооннооввиичч (1868-1945) – український громадсько-політичний 
діяч, поет, перекладач, дипломат, публіцист, редактор «Южных записок» в Одесі.  

1904 р. Лист Одеського літературно-артистичного товариства Одеському 
градоначальнику з повідомленням про проведення лекції Максима Славинського на 
тему «Психологічний елемент національності» 

Держархів Одеської області, ф. 2, оп. 1, спр. 3075, арк. 16 
  

  

ННііккооввссььккиийй  ААннддрріійй  ВВаассииллььооввиичч (1885-1942) – громадський і політичний діяч, 
активний член ТУП і УПСФ, літературознавець, мовознавець, журналіст, головний 
редактор щоденника «Нова Рада», міністр закордонних справ Директорії УНР. 

1909-1911 рр. З особової справи студента Андрія Васильовича Ніковського: 
- 1905 р. Прохання випускника 5-ої Одеської гімназії А.В.Ніковського про 

зарахування на природниче відділення фізико-математичного факультету; 
- 1906 р. Прохання А.В.Ніковського до ректора університету про переведення з 

фізико-математичного факультету на історико-філологічний факультет; 
- Свідоцтво А.В.Ніковського про приписку до призовної дільниці по м. Очакову 

(копія). Фото Андрія Васильовича Ніковського 1908 року; 
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- 1908 р. Прохання А.В.Ніковського до ректора університету дозволити йому 
взяти шлюб з Наталією Дмитрівною Христо – турецько-підданою, слухачкою 
Вищих Жіночих курсів; 

- 1908 р. Згода на шлюб матері А.В.Ніковського – Ірини Афанасіївни Берегової 
та матері Н.Д.Христо – Софії Іванівни Христо 

Держархів Одеської області, ф. 45 оп. 5, спр. 9495 

1915-1916 рр. Листи А.В.Ніковського з Ромодана відповідальному редактору 
журналу «Основа» в Одесі І.І.Гаврилюку про збір матеріалів, друкування статей, 
видачі кореспондентам гонорарів 

Держархів Одеської області, ф. 746, оп. 1, спр. 1, арк. 1-45 
 
 
ЛЛииппаа  ЮЮрріійй  ІІввааннооввиичч (1900-1944) – ідеолог українського національного руху, 
політолог, історик і історіософ України.  

1918 р. З особової справи студента Липи Григорія (Юрія) Івановича: 
- 6 серпня 1918 р. Прохання випускника 4-ої Одеської гімназії Ю.Липи 
ректору про зарахування на юридичний факультет 
- 1900 р., випис з метричної книги, виданий з архіву Успенської церкви 
містечка Старі Сенжари Полтавського повіту Полтавської губернії, про 
народження Геращенко Григорія Андрійовича 22 квітня 1900 року (батьки: 
священик с. Дем’янівка Хорольського повіту Андрій Андрійович Геращенко і 
Єлісавета Іванова). Хресні: лікар Іван Львович Липа і жінка священика 
Григорія Прихожого – Євлампія Іванова. На виписці зроблена приписка про 
те, що згідно рішення Одеського окружного суду від 8 квітня 1910 р. Григорій 
був усиновлений лікарем Іваном Львовичем Липою і його дружиною Марією 
Григорівною з присвоєнням прізвища та по-батькові усиновителя 

Держархів Одеської області, Ф. 45, оп. 5, спр. 7767, арк. 1-10 
 
 
ЧЧееххііввссььккиийй  ВВооллооддииммиирр  ММууссііййооввиичч (1876-1917) – український політичний і 
громадський діяч, Міністр закордонних справ уряду Директорії УНР (26.11.1918 – 
11.02.1919) і голова Ради Міністрів при Голові Директорії.  

1912 р. Формулярний список про службу Володимира Чехівського – вчителя, 
завідуючого Михайло-Семенівським міським парафіяльним чоловічим училищем 

Держархів Одеської області, ф. 316, оп. 1, спр. 561 
 
 
ДДммииттрроо  ІІлллліічч  ННеепплліійй (1891–1938) – підполковник Армії УНР, репресований. 

1919 р. З особової справи студента Новоросійського університету Неплій Дмитра 
Ілліча: прохання штабс-капітана Д.І. Неплій ректору Новоросійського університету 
про зарахування на природниче відділення фізико-математичного факультету 

Держархів Одеської області, ф.45, оп. 5, спр. 9356 

1938 р. З фонду Служби безпеки України в Одеській області: документи 
репресованого Неплій Дмитра Ілліча 

Держархів Одеської області, ф.Р-8065, оп. 2, спр. 8881 
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ДДООККУУММЕЕННТТИИ  ООРРГГААННІІВВ  ВВЛЛААДДИИ  
 
13 вересня 1917 р. Лист Одеського міського голови до Одеської комісії по виборам до 
Установчих зборів з повідомлення про обраних членів Комісії, до якої увійшли: 
міський голова Борис Фрідман, член Управи Антон Станчинський, міський 
юрисконсульт Яків Ліберман і завідуючий статистичним бюро Антон Бориневич 

Держархів Одеської області, ф. 16, оп. 93, спр. 69, арк. титульний, 1 
 
13-14 жовтня 1917 р. Виписка з протоколу засідання Президії виконкому РРД 
спільно з представниками партій українських соціал-революціонерів та Президій 
виконкому РСД на якому розглядається питання про необхідність систематичної 
культурно-просвітницької роботи, агітації серед українського населення в тилу і на 
фронті та залучення українських представників до роботи в культурно-
просвітницькій секції виконкому 

Держархів Одеської області, ф.Р-3829, оп. 1, спр. 172, арк. 78-80зв. 
 
28 жовтня 1917 р. Лист Президії Одеської ради робітничих депутатів з 
повідомленням про створення Комітету з охорони революції при Українській 
центральній раді у Києві 

Держархів Одеської області, ф. р.-3829, оп. 1, спр. 17, арк. 691 
 
28 жовтня 1917 р. Протокол закритої наради гласних Міської Думи «за закритими 
дверима» (ориг. «Протокол частого совещания гласных Городской Думы при 
закрытых дверях») на якому розглядалося питання про статус міського 
самоврядування та українізацію міста 

Держархів Одеської області, ф. 16, оп. 123, спр. 1158, арк. титульний, 14 – 14 зв. 
 
31 жовтня 1917 р. Журнал № 17 позачергового засідання Міської Думи, на якому 
вирішується питання про участь Одеського міського самоврядування в організації 
виборів в Українські Установчі Збори 

Держархів Одеської області, ф. 16, оп. 123, спр. 1158, арк.1, 11-13 
 
6 листопада 1917 р. Про створення в Одесі Революційного комітету Херсонщини 

Держархів Одеської області, ф.Р-3829, оп. 1, спр. 110, арк. 16зв. 
 

14 листопада 1917 р. Інформація президії ОРРД про створення на засіданні рад 
робітничих, селянських та матроських депутатів комітету Одеської військової ради, 
представника Революційного комітету соціалістичних партій влади на Україні у 
вигляді генерального секретаріату та революційного парламенту — Української 
центральної ради 

Держархів Одеської області, ф. р.-3829, оп. 1, спр. 18, арк. 39 
 
14 листопада 1917 р. Протокол об’єднаного засідання надзвичайних комітетів ради 
робітничих, солдатських, матроських та селянських депутатів та представників 
революційного комітету, Української військової ради та Румчороду про обговорення 
проекту Центральної ради щодо організації влади на місцях та створення 
центрального органу влади 

Держархів Одеської області, ф. Р.-3829, оп. 1, спр. 87, арк. 41 зв.-48зв. 
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21 листопада 1917 р. Копія телеграми голови Генерального секретаріату 
Володимира Винниченко про організацію виборів до Українських Установчих 
Зборів 

Держархів Одеської області, ф.4, оп. 1, спр. 1130, арк. 1-2зв. 
 
1917 р. З фонду Одеської спілки службовців державних та громадських установ: 
листування з питань виборів до Установчих зборів: 

- 22 листопада 1917 р. Протокол засідання Комітету службовців Одеської 
обласної продовольчої Управи і Колегії Управи на якому розглянуто питання 
щодо ставлення до нині діючої влади більшовиків та вирішено приєднатися 
до протесту проти захоплення влади більшовиками та керуватися 
розпорядженнями Міністерства продовольства, як представника законної 
влади 
- 23 листопада 1917 р. Протокол засідання Комітету службовців Одеської 
обласної продовольчої управи і Колегії Управи, на якому вирішено 
«прийняти» (аркуш документу пошкоджений) Українську Центральну Раду у 
кордонах території України, як крайового органу, до вирішення питання 
Установчих Зборів» 

Держархів Одеської області, ф.Р-5102, оп. 1, спр. 3, арк. 1 
 
1917 р. Резолюція об’єднаного засідання Центрального виконкому Херсонської 
губернії та Одеської міської спілки службовців державних та громадських установ 
яка висловлює протест проти насильницької українізації і визначає, що будівництво 
молодої Української республіки можливе при дотриманні принципів загальних 
виборчих прав та права на культурно-національне самовизначення. У резолюції 
наголошено на те, що тільки Українські Установчі збори мають висловлювати волю 
народу, а Українська Центральна Рада, як орган революційної влади, має довести 
державу до скликання цих зборів 

Держархів Одеської області, ф.Р-5102, оп. 1, спр. 3, арк. 23, 24 
 
10 грудня 1917 р. Протокол № 2 засідання Комісії по самовизначенню Одеси. На 
засіданні прийнята резолюція оголосити Одесу «вільним містом» 

Держархів Одеської області, ф. Р- 3829, оп. 1, спр. 172, арк. 83, 83 зв. 
 

20 грудня 1917 р. Примірник щотижневика «Объединение» Одеської спілки 
службовців державних та громадських установ. У випуску оприлюднені підсумки 
першої конференції Союзів службовців державних та громадських установ 
Херсонської губернії, яка пройшла 23-27 листопада 1917 р. Одним з питань, що 
розглядалося на конференції було питання взаємовідносин між Українською радою 
та державними і громадськими установами. Згідно прийнятої резолюції Центральна 
Рада, є єдиним органом, який намагається встановити закон і порядок 

Держархів Одеської області, ф. Р-5102, оп. 1, спр. 2, арк. 33-40 
 
29 грудня 1917 р. Лист голови Генерального Секретаріату України В. Винниченка та 
особистого секретаря П.Чикаленка до Одеської РРД про визнання можливим 
створення колегіального комісаріату як повноважної громадської влади м. Одеси на 
території Української Народної Республіки 

Держархів Одеської області, ф. Р.-3829, оп. 1, спр. 100, арк. 1 
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ППЕЕРРІІООДДИИЧЧННІІ  ВВИИДДААННННЯЯ  ТТАА  ААГГІІТТААЦЦІІЙЙННІІ  ММААТТЕЕРРІІААЛЛИИ 
 
 
1917 р. щотижневик «Українець на Зеленому Клині» - перша українська газета на 
Далекому Сході  

Держархів Одеської області, Бібліотечний фонд, № 161, 446 
 
Примірники газети «Нова Рада» - щоденної української громадсько-політичної, 
економічної і літературної газети ліберального напряму  

Держархів Одеської області, Бібліотечний фонд, № 1064 
 
14 (27) березня 1917 р. Стаття «Українська маніфестація» на шпальтах газети 
«Одесские новости» 

Держархів Одеської області, Бібліотечний фонд,  
газета «Одесские новости» № 1300, 14 (27) березня 1917 р. 

 
24 серпня 1917 р. Листівка «Відозва. Українські козаки!», яка закликає українців 
записуватися до полку імені Тараса Шевченка у Звенірогодці (Черкаська область) – 
першого українського національного полку 

Держархів Одеської області, Бібліотечний фонд, Колекція О.Бродовського, № 2455 
 

1917 р. Листівка Одеського українського керівничого комітету «Люде Добрі!» 

Держархів Одеської області, Бібліотечний фонд, Колекція О.Бродовського № 2415 
 
1917 р. Листівка-звернення Головної Комісії у справах по виборам до Установчих 
Зборів УНР до громадян Української Народної Республіки 

Держархів Одеської області, Бібліотечний фонд, Колекція О.Бродовського, № 2457 
 

1917 р. Список кандидатів у гласні Одеського міської думи від Українського 
соціалістичного блоку 

Держархів Одеської області, Бібліотечний фонд, Колекція О.Бродовського, № 2651 
 

1917 р. Листівки Комітету Національного Фонду при Українській Центральній Раді 
«День Національного Фонду». Український Національний фонд – перший 
революційний добровільний податок Центральної Ради 

Держархів Одеської області, Бібліотечний фонд, Колекція О.Бродовського, № 2444, 1205 
 
1917 р. Агітаційні листівки Українського соціалістичного блоку (соціалістичний 
блок українських соціал-демократів і українських соціалістів революціонерів) у 
період виборів до Одеської міської думи 

Держархів Одеської області, Бібліотечний фонд, 
Колекція О.Бродовського, № 2571, 2575, 2619 

 
1917 р. Листівка «Козаки Українці!» від Групи незалежних Укр. с.-р. (соціал-
революціонерів). Листівка Союзу подільських українців «Лист до Українського 
Громадянства» щодо виборів до Установчих Зборів 

Держархів Одеської області, Бібліотечний фонд, Колекція О.Бродовського, № 1180 
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ТТЕЕММААТТИИЧЧННІІ  ВВИИССТТААВВККИИ  ООНН--ЛЛААЙЙНН    

ННАА  ВВЕЕББ--ССААЙЙТТІІ  ДДЕЕРРЖЖААРРХХІІВВУУ::  
 
 
 
 
 
 
 

ДДоо  115500--ррііччччяя  ММ..CC..ГГрруушшееввссььккооггоо  
http://archive.odessa.gov.ua/vistavki/hrushevsky_150-rokiv/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДДоо  ДДнняя  ССооббооррннооссттіі  УУккррааїїннии::  ««РРееввооллююццііййннаа  ддооббаа  ннаа  ООддеещщиинніі»»  
http://archive.odessa.gov.ua/vistavki/revolucia_1917-1920/ 

 
 


