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] ::анн]м ча'сом дерх<авн| арх|ви, виконуючи постанови

:_:.
' €Р[Р

1уРсР,

Ради

}11-

приступили до ново] для них роботи-тематич_-з:обки 'фонд1в ! створення системи каталог|в, в як|й ,пров|дну
-_- :-:1грае систоматичний
ясно, що ефективне використа}{ня доку:::аз кох(ному арх!в1стов1.каталог.
_ : ;;ь_{]{х матер|ал|в арх1в|в немох<ливе без створення систематич_. ::аталога. Ёе 'випадково, що питання, пов'я3ан! з каталот|зац1ею
' ". ],1:нтальних матер|ал|в, все част!:пе знаходять свое в|добрах(ення в
--.:-ях на наукових конференц|ях та на ,стор1пках арх!вознавних
-:.-:. ^\1о>кна вказати на ряд ц!кавих статей, в яких висв|тлюютьея т!
'-.:___. питання тематично| розробки фонд|в | створення каталог{в1.
.' : :]]тання'м присвячен1 | методиян| вказ|вки Арх|вного управл1ння
: -: та ]н:п1 методичн| пос!бпики.
,;танн!'м часом 3'явилося к|лька статей, як1 узагальнюють Аосв1д
.::;; з каталог|зац1] документальних матер|ал|в у {,арк|вському'
::::10}1у' .[|ьв!всько,му та |нтпих арх!вах. } них акценту€ться увага
описання
при к4талог|зац1|.
] _:::аннях диференш!йованого
''пов'я3аних документ|'в
],:нак ще е ряд ,питань'
з каталог1зац1ею документалБ:.:атер!ал1в, шо,потребують'свого висв|тлення. Фдни'м 3 них е прин_ ,.:бору
фонл!в 1 одиниць збер|'гання для |каталог1зац1!. Б!домо, що
:1:ов].{х постано1вах 1963 р. перед дер!}кавними арх|вами поставлене
, ' :-.]!{3ё завдання
- !||ФтягФ:м к|лькох рок!в, а саме до 1970 р. провести
" : . :]]1.]Ё\'
розробку основнР!х' найва>клив1'"; 'фонА|в { створити пов| в ,мето-..:::т] систематичний,каталог. ||ро це говориться тако)к
2. Фтх<е, тому
_ . ь*'; ,цист| [оловного арх|вного
управл1ння сРсР
:,':зй в!дбору фонд1в длй темативно1 розробки 'ма€ ,п€ртл6ч.'.'".
!::-1я.
]з;т в!дбор1 фонл1в вви'чай,но доводиться виходити з наявност| до' :-:;а;1ьних матер!ал1в даного 'конкретного арх!ву. !ри шьому фонд,
. _. : '3€ЁФвним для да!{ого арх|ву, мох(е не бути таким для 1нп:ого.
тематинн|й роз,а вс|х обставин в пер1пу чергу,повинн!
найактуальн!тш1 щодо !х
": т1 фонди, документальн1 матер|али яких'п|длягати
наголо1шуеться у методичних вказ|вках Арх1вного
], ;_:]]станЁ9,
-це
_:.=.-,ння уРсР.
?ззо:т 3 ти'м' на на'1ц;погляд, для розв'я3ання поста'вленого перед
": ._:з_{}1ми арх!вами завдання критер1й одн1е| ли1пе актуальност| до' ;:}.:а.'тьних матер|ал1в е 'недостатн1м. ,[|ля створення протятом к|ль: ::-;]в
повноц!нного каталота' враховую'чи велику труАом|ст'к|сть
':-^боти,
необх|дно для тематично] розробки в|дбирати в перп]у
.
'
?3!(1 актуальн1 фонди, документальн1 ,матер1али яких роз:крива_
::-,
_. (::ато стор|н дер}кавного | громадського }киття' висв|тлюють ро3_
,'-.._ 1агатьох галу3ей тосподарства' культури | т. А., 1 'не яку-небудь

:_" :

ра"

них.

1".::о говорити про документальн| матер|али радянського пер|оду,
' : :: ::]тх пер1ш 3а все необх1дно в|днести фонди ревком|в, викон,ком!в
] *: :, .].еяких ]х в!дд1л1в (наприклад, в!дд!л1в управл|ння), ком|тет1'в
| :; :'*{]-;|(Ёи3 селян, профсп!лкових орган|.3ац!й, планових та статистич-

ра.
''

1( вопросу о каталогизации доку]!{ег!тальнь1х
-]..:в. .}1. А. Автократова.
-;:::"::в'
€творення €дино1
4, !9б|
инот си_
<<14сторический архив>,
1961 г.'
г., с.
€. (ук_р-е1п.
архив>' л'9
м 4'
кук_р-е1п. !творення
:"::в' <<йсторинеский
* :э_11_эво_.1ов{дкового апарату в дер)|(авних 1р{|Р9} {.р-з!щ. <Ёауково_!нформа_
ц!

,,:, {!:.тетень Арх!вного упр}вл1ння уРсР>,
:::{_:]знь1х материалов- ва>кнейтпее
!-", .,'::зе:енття>>, ]чгр 2, 1962 та |н.

}',1!

6, 1964; Б. н.

Богатов:

|(аталоги_

условие их 1]]ирокого исполь3ования. <Бопро'

:1;;. ^\!919дичеокое п1'сьмо о. единой системе наущно.справочного ат!парата го'

:::::-:ых арх]!вов

сссР' .[[.;

1985.
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них установ. це' 3вичайно' не означае' що тематично не ро3роблятимуться фонди |нтших установ. ||ри упорядкуванн1 документальних матер!ал!в, переробш! о,пис1в та при |нш:их видах роб1т доц!льно про'водити
! тематичну розробку матер!ал1в' що значно 3аощад)куватиме час пр&ц!вник|в. (аталог поповнюватиметься | за рахунок поодининно| розробки окремих фонд!в, де це буле мо>кливо. Фднак при плануванн! тематттчно] розробки, як окрем0го виду роб1т, необх|дно 'мати на уваз! в
пер|1пу чергу фонли'вищепе'рерахов'аних установ.
Розпочинати тематичну розробк}, на на|п погляд, сл|д з фонл!в
уетанов' що д|яли в мастптаб! вищо| [дм|н!стративно] одиниц]. 1ак
1з фонл1в орган1в дерх<авно{ влади передус!м доц!льно буле тематинно
розро,бити 'фонди губревкому, губвиконкому, пов|тових ревком|в 1 виконком|в Рад (осо'бливо в тому випадку' якщо губернський ревком
1 виконком збереглись неповн1стю або в|лсутн|), окрвиконкому' облви_
конкому' виконкому м!сько! Ради обласного центРу. 1з про,фоп1лкових
орган!в у пер'ш]у черту повинн1 бути розроблен1 губпрофрада, по'в|тов|
рали профсп1лок' 91ру>кна та .обласна рали профсп!лок. .[1,отримуюнись
такого 'порядку в|лбору фонд|в для тематинно? розробки, мо>кна най'
блих<чим часом створити '(313]тФ!: який мати'ме не лиш:е в1домост| про
р|зн1 сторони дерх<авного ] громадського }киття' але ,й охоплюватиме
пер1од часу 3 1917 р. 1 до на'тпих дн1в.
} зв'язку 3 1{1|,й: на на1ш погляд, не мох(на погодитись з пропо3иц1ею харк1вських арх|в1ст1в 'про те, шо <<роботу по каталог1зац1| сл|д
планувати так, щоб посл|до'вно розроблялися комплекси 'фонА|в окремих пер1од!в з3ле>кно в|д зм|ни адм1н1стративно-територ!ального под!л1:
(губернський, окрух<ний, обласний)>3.
3винайно, що такий 'порядок тематично? розробки фонл!в ма€
деяк1 позитивн| сторони. Б1н до3воляе краще ознайо'митись з матер!алами певного пер!олу 1 ти'м са'мгм пп!двищити я'к!сть ро:зробки, 9вер]|ути
увагу на дублетн! матер!али ! т. д. Разом 3 тим 1стотним недол1ком
його е те' що створений в ре-3ультат1 тематично! розробки каталог мо}(е
пр!отя|гом тривалого насу бри обмехкеним вузькими хронолог1чними
р5м,ками, 1 створення каталота, який ох0плював 6и великий в1др1зок
ча'су, буд. в1дкладено на довг1 роки.
'ц"*;

нй';{у м'*,'

у""*"у''",

"й'

темати'чн1й розробш1 п|дда-

вати'муться ,фонди виконком1в Рад та 1кплих в'казаннх вище установ за
вс! пер|оди, пов'яв,а|н{ з| зм'!ною адм1н!сграти'внс!-територ!ального под!лу.

3

в!дбором фонд!в т|сно пов'язане ! питання про в|дб1р 'одиниць
збер|гання для тематинно! розробки. Арх1в]ст!в не |мо)ке не турбувати
та обставина' що в р|зних фондах з,бер1гаються документи з 1дентичнипт
зм!стом. Ёе звертати ува'ги на це |немо)кливо' тому шо розробка д0кументальних матер!ал1в без ,врахування дублетност! документ|в призвела б до б,езц1льно! витрати часу 1 включення до катал0га двох ау6о й
к!лькох карток на один 1 той >ке документ. } фонлах виконком|в Рад
таких дублетних документ|в особливо батато. 1ак' наприклад, у фонл!
.|[икола?вського окрух(ного виконав'чого ком!тету ми знаходимо документи в!дд1л|в виконкому, районних виконавчих ком1тет!в' с!льських
Рад та !н.(р!мтого' тутедокументи вищестоящих орган1в-Б}1_[Б('у |
Рнк уРсР. 1{одо о'станн]х документ1в, то вони повинн| бути описан|
поодинично без роз'криття зм1сту. Фднак ]х необх1дно ретельно переглянути, щоб постанови або розпоряд)кення' що в]дносяться до дано! област|, були описан{ подокументно.
€кладн1тна справа щодо тематично| розробки документ|в них(честоящих уетанов у фондах вищестоящих установ ! навпаки. } згал1'ван!й у>ке статт1 прац!вник1в 1,арк|вського облдерх<арх!ву говориться:
3 л. Антоне[Б,

матор|ал1,в
50

у

:пр'оцес1

Р.

.||

,ипян|сь,ка.

каталог!вац|!.

<<Ар'х1ви

Аиференц1й;не опи.сання докуме,нтальн|1х
}кра|ни>>, м 6, 1965 Р., сто,р. 33.

,|

':-.-вае'

що у фонд1 ни3ово] установи н"е збереглу1ся пров1Ан1 м атер!а]ротоколи, зв!ти тош{о), але 'вони 9 у фонд1 . вище'стоящот орган1 -

у

1-1е

фонл1

озна,чаё' що при тематичн!й розробц1, }!априклад, фонду гу'бви_

б пост|йно перев1ряти 'чи збереглись протокол}{ та
: основн1 документи пов|тових, волосних та с1льських РаА, в1дд|л1в
.з;"-конкому та-|н. у фондах ни}кчестоящих установ. 1-1я робота прак__;: ду)ке ва}кка ! економ!чно невиг!дна
облдерх<арх]1чш_тйта ш]лях про|понують прац|вники €моленськото
,' [1ри .каталог!з}ц1! фонд1в орган1в Радянсько! влади вони розроб1:-]ь поодинично ро3г{орядчу документат{|ю, а тако)к над1слап! до
-:}1а матер1али (акти, допов|д|, допов'1дн1 записки) ни)кчестоящих
:_=;:в Радян,сько! влади. (артки, складен! на документи ни)кчестоя--; орган!в Радянсько] влади, виявлен| в матер!алах вищестоящих,
-:,._;,-йться за фондоутворювачами, а всередин] !х 3а ро,ками. .[4.аеться
:' ."'з аз 1, що,при. тем ати'чн!й розро бш! докум ентал"111 *_1]:р] 19]]-_111;
:-.:;ящих орган|в картки переглядатимуться 1 у ви'падку в1дсутност1
.:.р1ал1в у^ фонд1 ни)к'честоящого органу !х розробка буле проводи- -__, т' фонл1 вищестоящ9го органу.
!1эи такому метод| до певно] м|ри -мо:кна уникнути тематично1
але робота по зв!реннто матер|ал|в
" -,:5бки лублетних документ|в'
1 ._::цестоящ0го органу 3 вищестоящи,м такох( забере багато часу' тому
__ _чеобх]дно буАе перев|ряти не т|льки наявн1сть даного виду докуц:--_т;в, але 1 встановлювати чи в 'повному ком:плекс| вони збереглися.
.:__1"1 того' потр1,бно мати. на уваз1,. що. дублетн| ,матер|али мо)куть
-::: не ли1пе в двох п'рим|рниках, а ! 'в к|лькох. Ёапри'клад' протоколи
не
: , __-ань волосного ком1тету не3амо}кних селян мо)куть в!дкластись
] -'--. }. фонл! самого волосного ком|тету, але ! в фондах губернського,
::-:э|о!о ! с|льських ком'!тет|в не3амо)кних'селян' а тако>к у фондах
, . .: -:;ко:т!в Рад.
Ёа наш: погляд' вих1д 1з цього становища мо>ке бути знайдений
- .'_-е при каталог1зац|! передус!м фонл1в вищестоящих орган!'в при
,_:зт1нй|й умов1 подокумен{но] тематинно{ розро6ки в цих фондах ма_
-.:-э.т;в ни}кчестоящих установ. [к правило, у фонд|-вищестоящого
. :.::{г' документальн'1 'матер1али якого збереглись 11обр'е, матер|али
, ,'*;ёстоящйх установ становлять зна'чний 'в!дсоток. Б1зьйемо, наприк_
:.:. фонд .&1икола!вського окру)кного виконавчого ком|тец, ц9 нал!_
. :'1изько 1400 од. зб. } цьому-виконком!в
фонл1 с допов1д1 | зв|ти в]дд1л]в окрм!ських та районних Рад'
зас|дань
протоколи
] .]-:-{;ому'
_,_ ''1"''|'' ком1тету не3амо}кних ,селя_н' нака-3и в1йсь,кових_установ та
. 3 а на,ш: погляд, в!д подокументно! розро'бки цих матер|ал|в в!дмо_
] :.::ь не мо}кна, бо вона ,мае ряд переваг. 3она спрйятиме створенню
: '_::,откий строк б1льтш тлибокого за зм]стом каталога, в якому булуть
: :::.:ост! 1з документ!в як ви'щестоящих, так ! пров1дних документ1в
: -: 31891]{их уста|нов. (р!м тотго, основн1 документи фонл|в бага'
-::1=€\_стайо.в'
нерга яких для каталог!:зац!1 мо'х(е наступити :ще
,._,].,.р'' будуть описан1 | сгануть до'ступн1тпими для досл|дник|в. 11ри
-:-],11]_сл1д- тако>к мати на уваз1, що часто у фондах вищестоящих
::::{3,3 чере3 кращ! ум9'ви збер!гання ! крашу налагод)кен!сть д!ловод_
.-.. :зов]дн1 м}тер!али ни>кчестоящих установ в!дклались'повн|тпе, н!>к
фабритно-3аводських та
;::}1 сайо| установи. Ёаприклад, фондизбереглись
погано' але |х
ком1тет|в профсп1лок; як праБило,
,
-.1:;!,}1}, довело@я

'

=-.',*

о|писання документал"ьт{1{х

материалов. <<€оветс!{ие ар51

основн| до'кументи (протоколи., допов|д!, зв1ти) ми часто ,мо)кемо 3уст-

р|ти у фондах вище8тоящих профсп|лкових

в

орган!в.

прошес| наступно| тематично] 'розробки фонл|в них{честоящих установ (наприклад, в!цд1л|в виконком{в, райвиконком|в ! т. д.),
каталог' що в)ке м|ститиме в соб| осттовн| матер|али цих установ' попо|вниться нови'ми в1домостя'ми, як1 доповнюватимуть ! детал?зуватимуть
|{1зн1:ше,

попередн! в!домост|.
[к х<е уни,кнути 0писання на картках !дентичних за зм|стом до_
ку}пент!в, шо зустр1наються в р1зних фондах? Аля цього при тематинн|й
розр'обш1 необх!дно с|кладати ,контрольн| картки на установи, матер|али
яких каталог1зуються. 1ак, на1приклад,'по?1 тематичп!й подокументн!й
розро6ш1 протокол1в зас|дань презид|! райвиконком}, 1{Ф зустр1наються
необх!дно скласти контрольну картку ]з зазна._
_н|й
у фонд1 окр]виконкотиу'
номер|в закаталог!зов:тних протокол!в за той чи |нтший
чер!ням на
р1к. 1ак х(е м0)кна зробити при тематинн1й розробц1 постанов, р1гшень,
наказ]в, пер|оди'нних зв|т!'в. 1епер 11ри тематинн!й розробш! фонлу райвиконкому та 1нп:их фонл!в булуть описан1 на }(артках лиш:е т| номери
протоколБ' постанов | т. д., як! в!дсутн| на контрольн!й картш1. }(онт_
р!:льн| кар.т,ки утворюють картотеку' в як!й вони мо)куть бутт'т ттросисте_
мати3о'ван1 за галу3евим принципо}1.
(онтрольн! картки доц1льно с](.цадат}1 | на деяк! документи само|
установи п|д час каталог!зац1! !| матер1ал|в. 1ак, !3,|]!и(./|3.||, мо>ке бути
вия'влено, що в фонд| губвиконком\/ протоколи зас!дань пре3ид1| губ"
виконкому збереглись неповн!стю. Б цьому випадку номери 3акатало_
або ти_х, що в1:'сттн1, сл]д за3начити на контроль_
г!зованрх протокол|в,
_|1ри
те'матинн!т} розробц1 фонд1в пов|тових 'виконком1в або
н|й картш|.
губернських в1дд1л!в, протоко.1и. тпо в;:.сутн1 в фонд| гу6виконкому, мо'
)куть 6уттх описан] на картка\.
€л|д зазначит}{' що }!ето.], обл|кт' .]окуттент1в на контрольних картках мо)ке бути застосовант:й лиш]е д".|я таких документ!в, я,к протоколи,
,формован! ком'
р!тшення, постанови' накази та |н., як1, як 1правило,
пактно'! не вимагають велико| витрати'часу для обл!ку !х на контроль'
н|й картц1. 1{о :к стосусться листування та !н:ших документ|в, |цФ €
засобом 3носин м1х< установами' то по'вторного' а мо)кливо | неоднора3ов-0-го' ]х описання на картках уникнути немох(ливо. |{ри- система_
тизац!] каталога на '3|воротному'б:отл1 '9дн!е| ,3 карт0к мо)куть бути взят1
на обл]к вс1 |по'1шуков| дан! документа в р|'зних фондах.
1аки,м чи'ном' 3авдання створити 3а короткий строк повноц11{ний
си,стематичний каталог мо}!(е бути вир|тшене при пер1шочергов1й розроб'
ц1 фонд]в орган!в ,Радянсько! 'влади та !нтших установ' що д!яли в
маслштаб1 област| або 1нп.то! вищо] адпл1н|стративно1 одиниш1 при ката_
лог|зац!] як документ|в само! установи. так 1 ]] них{честоящих установ.
Ёа на|ш погляд, € ще ряд складних питань, пов'я3аних 3 тематич_
ною ро3ро'6кою документальних матер1ал1в. Ёапри,клад, чи сл!д 3араз
подокументно'розробляти так! документи' як протоколтт зас|дань губ_
виконкому, окрвиконкому' облвиконк0му'ни |х р!тшення' до яких в 'б|ль'
тлост| ви'падк!;в е внутр!ш.п,н| ,0писи, 'поках{чики 1 т. д. 1 як! лобре збереглись | компактно'сформован|. [1 документи ле}кать немовби на поверхн! моря арх1вних матер1ал1в, у той час як листування 3находиться в
його глибинах, ! для виявлення ц!нних документ1в, що м;стяться в ньом}:.
доводиться витрачати багато насу.
трудом|стка. 3а
|1одокументна розробка |протокол]'в
- ро6ота дух{е
мо}(на закаталог|_
час' витрачений на розробку справи 3'протоколами,
3увати к!лька справ 3 листуванням або !нтлими докуме}!тами | приоко_
рити тим са'мим розробку фонду' [е не о3.начае'- зви'найно, що пр-ото|<оли не 'сл!д роз!о6йятн,-айе чй не сл|д ше зробйти в другу нергу?
9екае свого ро3в'я3ання такох( питання про методику розробки ло_
кументальних матер|ал]в по особовому складу. Б!домо, що 6агато до52

]'1::чтальних матер!ал1'в по особовому складу мають не ли1|]е дов!д.
::::. а й наукове 3начення. Фсобливо це стосуеться матер!ал|в пертпих
" _.:.; Радя.нсько] влади. Ё'а натп ;!|Ф|.тт9.ц, нео'бх1дно включати
до систе_
:. !.чного каталога так|, на,приклад, документи' як описки нлен1в рев-

_-

:

':_з. пер':ших

-'

Рад, член!в 9ервоно| гвард!т, анкети унасник!в

,з']зд|в

с1тиски двадц8ти,п'ятитисячник!в та 1н.
1этребуе свого 'висв!тлення | питання ,методики створення 1менного

: _ :._]ога.

з теор1! 1методики'ро'боти по
^о:1зац!! документальних матер!ал!в вкл[0чились ус1 притетн1 до

3эх|ан,о, щоб до р'о'зв'язання питань

...
_ .:

;.трави арх|в1сти. 3вол]кання мо)ке привести д0 таких помилок
"_::.:::;!в, як] в майбутньому виправити буАе вах<ко.

|

|1|. .}1юдковський

п00динич||А кАтАл0г!3Ац|я Ф0нду
,,кАнцвляР!я хАРк|вськ0г0 гуБвРнАт0РА"
3г|дно з постановами Рад ,[11н1стр1в сРсР 1 уРсР арх|ви повигтн1
-'. .__.:ця 1970 р. . пров,ести каталог]зац!ю найва:клив;тттих фонл1в.
-:,-5 р. натп арх!в;приступив до |поодинично? каталог1зац1] справ фон: .:а:;целяр!{ харк1вського губернатора. !,окументальн| матер1али
_:-_: фонду е о'сновним д)керелом |стор|| {арк!вшини за |20 рок1в-9 ху111 ст. до .[{ютнево] бурх<уазно|
:-._:
революц|{ 1917 р.
|" |797 р. було }творено €л,об!дсько-9,кра?нську ({,арк|,вську) гу_
.:.--ю. 1-1,я назва з'бер1галась до 1в36 р. 1! губернатори були своер!дни_
]:]!одерх{цями в ме)ках губерн|!: вони ро3порядх(алися не т|льки
]. ]|: |Ромадськими спра'вами' але й втручалися нав]ть у приватн| та
.1:.:. справи. [осподар,ство губерн|!, склад населення, взаемов]дноси_
. ..-ас!в, боротьба труд0вих верств 3а ,кращу долю' революц1йний
': -1,:?1ський рух- все це заф1ксовано в документах канцеляр1! губермала и!тщ 1стаб1льну структуру. 11льки в 60_
_,--;з.!(анцеляр1я
:].1.1{, ст. у зв'язку з загальнопол!тичними реформами вона зазнала
/

1

--

_::;ь значних

_:

_

зм|н.

Фочд канцеляр|! збер|гся досить пов.но
в|н мае понад 95 тисяч
збереглися
як|
в
описах.
9астково
.|..
опи,сан|
300
перв|сн1 канце':
-; _ ::;1 описи, складен1 на о,крем1 хронолог!нн1 ! структурн! настини.
- ::.-: опис!в складено в [арк1вському облдерх<арх1'в| (в основному в
_' :эках) з обкладпнок оправ без в!дпо'в1дного редагування 3аго_...::в. 3аголовки справ наст|льки в!дбивають !х зм{ст,
що п!ддаються
-;;н;тчн!й каталог!зац1!.

.]еяким досв1дом ш|с! роботи, набутим

у

1965_1966 рр., ми й хо-

|:-!{: -о.]''литиоя' |1ер'тп з,а все р|оз'глянемо питання про в1дб1р справ для
,-::-ачня карток. |1еревапкна ,б1льтш!сть 9прав повинна 'бути описана.
_-:: з опттсах 3находи'мо 1 мало'зм!сто,в'н1 ст1'рави ! нав|ть так!, що не

" -.:::ають збер!ганню (експертиза фонду в арх|в1 не провадилаея).
-] _:;:1._та.1, так| невелик1 за розм!ром справи' як ,пов!домлення про
:--.:1' когось 3 цаР.ського 'роду' про зм1ну форми в1йськового мундиру;
' - 2э1| на 2-3 стор1нках 3 р,о3поряд}кен'нями уряду, шо над1с4ан! до
] ::}{э | не стосуються губерн1!, дорупення губернатор|в |н:'ших губер'
' _]о наведення дов!док, про ро31шук ос1б; проха}1ня приватних ос!б
;: : :;]1о}{огу в |поверненн| привласненого кимсь майна ! т. п. €прави
::: э:обовий склад,чиновник|в, слух<'бовш1в установ гу6ерн{[, про ос!б,
|: зэ]::та.'тн виборн1 г:осади в м|ському управл!нн!, сул!-у сво?й мас[
_:.: :е }{ають наукового 3начення' але в1домо'
що сервд ннх були ви53

