За реєстром № 261, екз. 1-й
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

:Кременецьке повітове
ЛІСНИЦТВО,

м. :КременецL
:Кременецького повіту
Волинськоїгубернll

Фонд No 246
Опис No 1
Крайні роки:
1903-1904,
1912-1920
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справ постійного зберігання
за 1903 -- 1904' 1912 -- 1920 роки
Заголовок справи
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(тому, частини)
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Плани службової землі
Кременецького лісництва

1912 р.

16

1 1 вересня І 9 І З б березня 1917 рр.

1 19

1913 р.

23

')'

!

•І

:І

90

1912 р.

'і

і.

ЗО листопада 1903
- І О грудня 1904
рр.

Іменний список лісової
охорони Кременецького
шсництва

І
'І

-Іі

з

К-сть
арк. у
спр.
(томі,
част.)
4

2

4

І

2
1904 рік
Циркуляри і
розпорядження
Міністерства
землеробства про роботу
шсництва

Крайні дати
документів
справи (тому,
частини)

5

1913 рік
Листування з мировим
судом про притягнення
осіб до судової
відповідальності за
порушення шсового
статуту
Креслення затверджених
наділів лісничим по
Кременецькому лісництву
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План лісових дач
Кременецького лісництва

з

1914 р.

4
13

7

Списки призовників по
Білокриницькій волості і
.
.
вщомосТІ про призначення безкоштовного
палива їхнім сім'ям

1 вересня 191410 січня 1915 рр.

40

8

Списки запасних нижніх
ЧИНІВ 1 ратниюв
Вишгородоцької волості,
сім'ям яких призначено
безкоштовне паливо

6 листопада 1914
- 7 грудня 1915
рр.

44

9

Списки запасних нижніх
ЧИНІВ 1 ратниюв
·�
державного ВІИСЬКОВОГО
ополчення,Заруденської
волосТІ, призваних в
армію, сім'ї яких мають
потребу у безкоштовному
отриманНІ дров

17 грудня 1914 р.

29

10

Списки запасних і нижніх
.
.
чинш ратниюв ополчення
Ново-Вишневецької волості, сім'ям яких призначено безкоштовне паливо

16 грудня 1914 1 жовтня 1915 рр.

87

І1

Особова справа Юр'їва
Йосифа Івановича

25 березня 1914 р.

2

12

Справа про самовільну
вирубку сухого лісу в кв.
№ 13 Почаївської дачі
селянами с. Борщівка
Білорусом Миколою,
Романюком Андрієм

22 травня 19 І 56 березня 1917 рр.

5

13

Справа про крадіжку
сухого лісу в кв. №8
Почаївської дачі край
с. Старий Почаїв
Богальницьким Павлом

16 жовтня 19146 березня 1917 рр.

7

1
б

2

5

1
14

1--

15

3
2
Справа про крадіжку дров 20 листопада 1914
в кв. №2 Почаївської дачі - З 1 жовтня 1918
рр.
Волошиним Георгієм
Справа про крадіжку
сухого лісу в кв. №3
Почаївської дачі
Загородньою Варварою

19 жовтня 19148 червня 1915 рр.

4
4

15

16

Справа про крадіжку беріз 26 жовтня 1914 в кв. №2 Почаївської дачі 27 листопада 1914
селянами с. Будки
р.
Кобилянським Стефаном і
Козачинським Яковом

5

17

Справа про самовільну
вирубку сухого і сироростучого лісу в кв. №8
Почаївської дачі жителем
с. Старий Почаїв
Лящуком Андрієм

1 березня 1914 31 січня 1915 рр.

7

18

Справа про крадіжку
жердин та стовшв в кв.
№2 Почаївської дачі
Медведським Онуфрієм

16 січня 19141 О листопада 1914
р.

4

19

Справа про крадіжку казенних обпалків в кв. №17
Крупецської дачіМельничуком Костянтином

17 серпня 191413 жовтня 1918
рр.

11

20

Справа про крадіжку
26 жовтня 1914сухого лісу в кв. №2 Поча- 26 листопада 1914
ївської дачі мешканцями
р.
с. Старий Почаїв
НикитюкМарією і Лесик
Соломонією

21

Справа про крадіжку
заготовлених дров в кв.
№8 Почаївської дачі
мешканцями с. Ледухів
Пасічник Ксенією і
Ковальчуком Афанасієм

20 листопада 1914
- 12 листопада
1918 рр.

7

4

5
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з
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10 вересня 1914Справа про самовільне
24 листопада 1914
полювання в кв. №11
р.
Почаївської дачі
Петровськими Феодосієм і
Афанасієм

4
4

3

23

Справа про вирубку сухих 4 лютого 1914б березня 1917 рр.
сосен в кв. №23
Крупецької дачі
шсопромисловцем
Шмуль Шапір

24

Справа про крадіжку
трави і напад на лісничого
селянами с. Будки
Радзивилівської волості
Зубкевичем Іваном та ін.

1 травня 1914 8 травня 1914 р.

25

Справа про самовільне
полювання в кв. №1 О
Почаївської дачі
Петровським Феодосієм

15 березня 1914б березня 1917 рр.

4

26

Справа про самовільне
випасання худоби в
кварталі №2 Почаївської
дачі жителем с. Будки
Зубкевичем Тимофієм

5 серпня 1914б березня 1917 рр.

9

27

Те ж в кварталі №1
Ярославицьким Тимофієм
таш.

5 серпня 1914 р.

з

15 січня І 915 17 серпня 19 І 5 р.

74

28

1915 рік
Циркуляри і
розпорядження
Волинського губернського
управління землеробства
щодо надання відомостей
про лісові пожежі,
заготівлю насіння дерев,
про роботу по догляду за
ЛІСОМ

3
:1

5

.

,

,/.

4
з
2
35
8 грудня 1914Циркуляри і розпоря14 серпня 1915 рр.
дження Волинського
губернського у�равління
про використання під па- ,
совище і збір худоби загальнодоступних для цього казенних лісових дач
f------+-49
1 1 квітня І 915Циркуляри Волинського
зо
губернського управління 18 грудня 1915 р.
про правила продажу шсу,
порядок сплати за
вирубаний ліс
88
Циркуляри і розпорядже 28 грудня 191431
ння Волинського
12 серпня 1915 рр.
губернського управління
про правила продажу шсу,
фінансові звіти про
проданий ліс
12
22 грудня 1915 Циркуляри Волинського
32
З
січня
1917
рр.
губернського управління
про надання відомостей
.
.
про шсокультурю застави,
.
.
ВІДОМОСТІ про стан
.
.
шсокультурних застав 1
розрахункова книга про
застави та ІНШІ витрати
Кременецького лісництва
1
29

33

34

Інструкції Міністерства
1 січня 191515
жовтня 1 9 І 5 р.
фінансів про заготівлю
для армії хліба, муки,
круп і списки осіб, які ви
значен1 представниками
головного землевпорядкування та землеробства зі
здачі продуктів у військо
во-продуктовий магазин
Заклик центрального
18 листопада І 914
правління допомоги до
- 22 серпня 1915
потерпілих на війні сол
рр.
датів і їх сімей, розпоря
дження Волинського
губернського управління
про боротьбу із таємним
винокурінням

108

64

11

1

35

36

37

38
39

2
Річний звіт про роботу і
статистичні відомості
Кременецького лісництва
за1915р.
Протоколи перевірки та
збереження лісів,
листування з установами
. . .
про охорону шсш вщ
самовільної вирубки
Відомості огляду лісів ,що
перебувають у приватній
. .
.
власност1,як1закладен1у
державному дворянському
банку
Відомості обліку лісів
Кременецького повітового
шсництва
Копії актів про обмін
земельними дшянками
між Білокриницькою
церквою і Білокриницьким казенним маєтком
та виконавч1листи про
виселення мешканцш з

з

4

l l лютого 1916І5 листопада l9 І6

32

31 січня1915l9 серпня l9 l5 р.

80

3 І грудня І914 3 І грудня І915 рр.

5

21 січня1915 р.

6

24 грудня1913 22 червня19 l5 рр.

19

14 серпня l9 l5 р.

4

І б січня l9 І5З серпня1915 р.

40

р.

ЦИХ ДІЛЯНОК

40

у с. Білокриниця
Посімейно-майновий
список мешканця с.
Куликів Бережецької
волості Коваля Павла
Трохимовича, який купляє
землю у Дворецькій
лісовій дачі

41

Протоколи про самовільні
вирубки лісів, відомості
про недоїмку і порушення
ЛlСОВОГО статуту

42

Виконавчі листи мирового 2 квітня1913 суду за позовом лісництва 13 листопада l9 l7
до осіб за самовільну
рр.
вирубку і за інші лісові
порушення

147

5

І

•

., •

1
43

2
Листування з мировим
судом про потраву,
самовільне полювання і
інші порушення лісового
статуту

з

4

9 січня 1915 25 квітня 1915 р.

6

44

Справа про крадіжку дров
у кв. №6 Крупецької дачі
Басюк Іриною

5 лютого 1915 21 жовтня 1918
рр.

10

45

Справа про самовільну
потраву в кв. №2
Почаївської дачі
мешканцем с. Старий
Почаїв Ігнатьєвим
Микитою

З І травня І 91 5 б березня 191 7 рр.

з

46

Справа про самовільну
потраву в кв. №2
Почаївської дачі
мешканцем с. Старий
Почаїв Колесниковим
Іваном

19 квітня 1915 6 березня 1917 рр.

4

47

Справа про самовільну
потраву в кварталі №2
Почаївської дачі
мешканцем с. Старий
Почаїв Чеком Арломієм і
Нечаєвим Мануїлом

11 червня 1915 9 жовтня 1918 рр.

6

48

Справа про самовільне
1 З січня 1915 полювання в кв. №11
6 березня 1917 рр.
Почаївської дачі селянами
Петровськими Феодосієм і
Афанасієм
Справа про підпал трави в 26 березня 1915 кв. № 2 Почаївської дачі 6 березня 1917 рр.
селянами с. Будок

5

49

50

Справа про самовільний
збір трави в кв. №l, З, 11
Почаївської дачі мешканцями с. Старий Почаїв

26 травня 1915 р.

4

з

5

І

1
51

52

53

54

55

2
Справа про самовільне
випасання худоби в кв.
№2 Почаївської дачі
Косинським Іваном
Петровичем
Сімейно-майнові списки
сімей запасних нижніх
ЧИНІВ державного ополчення по Кременецькому
повпу, призваних в
армію, які мають потребу
в безкоштовному виді.
.
леню дров 1з казенного
. .
.
шсу I опитувальНІ листи
обстеження запасних
солдатш
Списки найбідніших сімей
.
.
запасних НИЖНІХ ЧИНІВ по
Кременецькому повіту, які
призвані на військову
службу, що мають
потребу в безкоштовному
.
.
видшенНІ дров та дозволи
на видшення дров
Списки сімей запасних
нижніх чинів Бережецької
. .
.
ВОЛОСТІ, ЯКІ призваНІ в
армію та мають потребу в
безкоштовному виділенні
палива із казенного лісу
Списки запасних нижніх
.
.

.

з

4

12 листопада1915
-9 жовтня1918
рр.

б

15 вересня1914 19 квітня1915 рр.

73

3січня191422 грудня1915 рр.

299

1914-18 лютого
1915 рр.

48

1915 р.

39

.

ЧИНІВ І раТНИКІВ, ЯКІ

призваНІ в арм1ю по
Борсуківській волості,
сім' ям яких призначено
безкоштовне паливо
56

Сімейно-майнові списки
запасних нижюх
військових чинів і
ратників по Заруденській
волості, які призвані в
армію і мають потребу в
безкоштовному відпуску
палива

29 вересня191420січня1916рр.

137

5

1
57

2
Списки найбідніших сімей
нижніх чинів запасу армії
і ратників, що мають
потребу в паливі по
Судобицькій волості

3
18 жовтня 19 І 4І 9 березня 1915
рр.

4
25

58

Заяви осіб про прийом на
З січня 1915роботу і листування з
16 грудня 1915 р.
Волинським губернським
управшнням з цього
питання
Оціночні відомості на ліс 21 травня 1915Кременецького повітового 26 жовтня І 915 р.
лісництва
Звіряльні відомості про
29 грудня 1914завдатков1 суми по
8 серпня 1915 рр.
Кременецькому лісництву

104

59
60

7
67

61

Звіряльні відомості про
грошові обороти
кошторисних витрат та
фінансові звітні
документи шсництва

18 січня І 915З 1 грудня 1915 р.

309

62

Звітні відомості каси
спеціальних збирачів
Волинської губернії

10 січня 1915 29 лютого 1916
рр.

180

27 січня 191619 грудня 1916 р.

26

4 січня 191628 листопада 1918
рр.

64

63

64

1916 рік
Циркуляри і розпорядження Міністерства
землеробства про застосування жіночої праці на
роботах в казенних
.
. .
шсових дачах, заготшш
насіння, про надання
відомостей про кількість
робітників та зарплату
Циркуляри і розпорядження Волинського
губернського управління
про охорону лісів і
оціночні відомості на
вирубку лісу

5

,

'

з

4
І І8

Циркуляр і розпорядження Міністерства
землеробства про правила
користування пасовищами
в казенних дачах та заяви
селян з цього питання

17 березня 19165 жовтня 1916 р.

35

67

Розпорядження Міністерства землеробства про
пред' явлення оціночних
відомостей на ліс і
.
.
.
вщомост1 про земсью
збори з майна казни

1 червня 19 І 625 грудня 1916 р.

67

70

Виписка із журналу
31 січня 191724 березня 1917 р.
засідання постійної
лісокультурної комісії про
виконання ЛІсокультурних
робіт та звіт Кременецького лісництва про роботу
з догляду за ЛІСОМ

16

71

Господарський план
Кременецького лісництва
на 1916 рік та відомості
про кошти, наявю на
депозитах ЛІсництва

72

Протоколи перевірки лісів 26 червня 1915 Кременецького лісництва 27 листопада 1916
1 листування з
рр.
Волинським губернським
лісоохоронним комітетом
про охорону ЛІСІВ

1

2
Циркуляри і розпорядження Міністерства
землеробства про продаж
покупцям казенного лісу
на пільгових умовах,
списки запасних 1
ратниюв ополчення, яким
призначено паливо

66

65

14 січня 191629 грудня 1916 р.

1916 р.

20

15

5

1
73

2
Відомості огляду
приватних шс1в,
закладених в державному
дворянському банку

3
22 січня 1916 8 грудня 1916 р.

4
7

74

Протоколи лісових
об'їздників на осіб які
порушили лісовий статут,
ЗДІИСНЮвали самовшьну
вирубку лісу та потраву
трави

20 лютого 1916 21 січня 1917 рр.

183

Протоколи про
порушення шсового
статуту про потраву,
.
.
самов1льне полювання 1
вирубку лісу
Акти об'їздників лісових
ділянок на осіб за
самовільну вирубку лісу

16 лютого 19169 гру дня 1916 р.

83

І І лютого І 917 11 січня 1918 рр.

238

77

Листування з Волинським
губернським управлінням
про особовий склад
лісової охорони

1 січня 1916 28 грудня 1916 р.

79

78

Листування з Волинським 27 грудня 1915 губернським управлінням 23 грудня 1916 рр.
про особовий склад службовців лісової охорони
Листування з військовими 29 червня 19165 грудня 1916 р.
частинами про вщпуск
шсу з казенних дач
Кременецького лісництва.
Том 1
4 грудня 1915 Там же том 2
14 червня 1916 р.
Там же том З
1 О січня 1916 15 грудня 1916 р.
Там же том 4 і останній
5 травня 1 916 22 грудня 1916 р.
Річний фінансовий звіт
11 січня 1917 Кременецького лісництва 21 вересня 1917 р.
за 1916 р.

171

•v

75

76

79

80
81
82
83

206

694
231
570
32

5

1
84

2
Кошторис на будівництво
житла для лісової охорони
та на лісові роботи,
відомості про довідкові
ціни на будівельні
матеріали і робочу силу
по Кременецькому повіту

3
27 лютого 1916 13 лютого 1917
рр.

85

Вимогові відомості на
виплату зарплати лісовій
охороні і фінансові звітні
розхщю документи за
1916 р.
Звітні відомості каси
спеціальних збирачів
лісничих Кременецького
шсництва

18 січня 1916 20 грудня 1О18 рр.

385

14 грудня 1916 31 грудня 1916 р.

126

Фінансові рахунки від
пускного авансу на еваку
ацію худоби із фронтової
.
. .
смуги I прихщю документи на продаж племінної
ху доби населенню

4 січня 1916 14 вересня І 916 р.

137

1917 р.

48

86

87

88

89

1917 рік
Циркуляри Міністерства
землеробства про охорону
лісів. Копії маніфестів
російських царів Миколи
П і Михайла. Накази
головнокомандувача
Тимчасового уряду і
начальника гщро
технічних робіт армій Пів
денно-Західного фронту

Циркуляри і розпоря
16 листопада 1917
дження Генерального
- 14 травня 1918
секретаріату України про
рр.
передачу земельним
комітетам приватних лісів
і протоколи засідань
земельних комітетів

4

22

38

5

І

;

1
90

2
Циркуляри і розпорядження Волинського
губернського управління
про охорону лісів, відомості про недоїмку через
порушення mсового
статуту 1 листування з
повповим староством з
цих питань

91

Циркуляри і розпорядження Волинського
губернського управління
про надання населенню
пасовищ для худоби і
списки площ старого шсу,
.
. . .
яю вид�лею шд пасовища
в Кременецькому

.

з

4
130

7 січня 1917 20 листопада 1917
р.

42

11 січня 1913 20 грудня 1918
рр.

93

18 грудня 1917 22 листопада 1918
рр.

.

ЛІСНИЦТВІ

92

Циркуляри Волинського
управтння землеволодіння, квитанції про
сплату страхових внесюв

93

4 січня 1915 Циркуляри і розпоря29 грудня 1917 рр.
дження Волинського
воєводського управлшня
про вщстрочку
військовозобов'язаних
шсничих, листування про
особовий склад «Союзу
службовців землеробства»

165

94

Циркуляри і розпорядження Міністерства
землеробства про пільги
покупцям казенного ЛІ су,
заяви окремих осіб про
видачу дозвоЛІв на
рубання дров та
листування з цього
питання

13 І

14 січня 19 І 7 8 січня 1918 рр.

5

І
95

2
Циркуляри і розпорядження Міністерства землеробства щодо надання відомостей про виробничі
пільги відпуску будівельного та дров'яного лісу,
оціночні відомості на ліс і
.
.
.
.
ВІДОМОСТІ про вщпуск ЛІСУ
1з казенних дач

96

Циркуляри і розпорядження Міністерства
землеробства про продаж
.
. .
ЛІсових матер�аЛІв, про
прийом під заставу цінних
документів і облігацій
.
.
приватних заЛІзних дор1г

з

4

З січня 1917 6 грудня 1917 р.

69

18 березня І 91725 жовтня 1917 р.

15

97

Вказівки Холмсько5 травня 1917Волинського управління 26 серпня 1918 рр.
землеробства про розподіл
казенних ЛІсових дач за
розрядами такс та такси
.
.
.
на ЛІСОВІ матер1али

61

98

Річний звіт про роботу
Кременецького лісництва
за 1917 рік

99

100

1ОІ

9 квітня І 9185 серпня 1918 р.

10 січня 1918Журнал Волинського
20 травня 1918 р.
губернського лісового
з'їзду, що відбувся 8 квітня 1917 р. в м. Житомир і
статут губернського союзу
службовців
1 О червня 1915 Протоколи перевірки і
14 листопада 1917
плани вирубки лісів
.
.
рр.
великих шсовласниюв
Кременецького повіту
Списки колишніх чинів
міліції і міліціонерів
Кременецького повіту,
резолюції 1-2 селянських
з'їздів

7 травня І 9 І 724-27 червня 1917
р.

15

29

84

7

5

-.

, .

.· ·'

---�

102

2
Рапорти і протоколи
об'їздників про
самовільну заготівmо лісу
в дачах Кременецького
лісництва військовими
частинами, селянами та
шш1 порушення

з

18 гру дня І 916 19 липня 191 7рр.

4

46

Листування з волосними
виконавчими комітетами
про забезпечення
населення паливом

22 червня l 9 l 72 вересня 191 7р.

ll

104

Списки осіб, яким видані
.
. .
ордери на видшення ЛІСУ 1
.
.
.
ОЦІНОЧНІ ВІДОМОСТІ на ЛІС в
Кременецькому лісництві

3 І травня l 918 15 липня 1918 р.

58

105

Фінансові кошториси на
будівництво і ремонт
житла ЛІСНИЧИХ

5 червня 1917 р.

6

106

Відомості про довідкові
ціни на будівельні
матеріали у м. Кременець

Січень 1917р.

12

107

Підомості про недоїмки з
порушення шсового
статуту 1 листування з
мировими судами про
вщкриття та закриття
справ на осіб за
самовільну вирубку лісу

27січня l 917l О листопада 1917
р.

93

Розцінкові відомості
28 квітня 1913 вартості будівельного лісу 19 червня 1917 рр.
для ВІИСЬКОВИХ частин по
Кременецькому лісництву

16

Звіряльні відомості
завдаткових сум, яю є на
депозитах Кременецького
.
.
шсництва 1 розрахункова
книга

13

•v

109

І
'

103

108

5

1915 - 7 січня
1917рр.

1
11О

2
Оціночні відомості
. лісових матеріалів,
.
вщпущених ЛІСНИЦТВОМ
мешканцям сіл, будівлі
яких знищею за
військових обставин

3
13липня 1917 1липня 1918рр.

4
187

І 11

Звітні відомості каси
спеціального збірника
лісничого Кременецького
шсництва

17 грудня 1916 15 лютого 1918
рр.

103

112

Вимогові відомості на
виплату зарплати
службовцям лісництва,
списки лісової охорони і
фінансові прибутково
видатков1документи

9грудня 1916 31грудня 1918рр.

499

21червня 191813листопада 1918
р.

14

30січня 191823грудня 1918р.

35

113

114

1918 рік
Циркуляри і розпоряджен
ня Волинського губернсь
кого управління про
.
.
тсовпорядкувалью
роботи
Циркуляри і розпоряджен
ня Міністерства зем
леробства про роботу
ЛІСНИЦТВа

115

Копії циркулярів і розпо
ряджень Міністерства
землеробства з
організаційних питань та
.
.
ВІДОМОСТІ на видачу
зарплати адміністрації
шсництва

9листопада 1918
- 4грудня 1919
рр.

86

ll 6

Циркуляри і розпоря
дження Волинського
управління землеробства
про прийом, переведення і
звільнення службовців

24січня 19186 грудня 1918р.

138

ЛІСНИЦТВа

5

•

..

І
117

'.

.

.,

.

•;,

2
Циркуляри і розпорядження Волинського
управління про стан
кошторисів на розробку
. .
.
шсш, виписка 1з кошто.
.
.
рисш витрат 1 заготшлю
деревного палива уповноваженого голови особливої наради Волинської
губернії і листування з
цього питання

'�'17:·у, -�;

з

7 лютого 191819 лютого 1919
рр.

І

1І8

Циркуляри Міністерства
4 січня 1918 землеробства про
14 листопада І 918
припинення самовшьного
р.
вирубування лісів, про.
.
токоли засщання шсничих
Кременецького повіту,
.
.
.
вщомосп про загопвлю
шсу 1 листування з установами про вщпуск дров

І І9

Циркуляри Волинського
губернського управління
про стан такс на ше 1
листування з повповим
староством з даного
питання
Циркуляри і розпорядження Міністерства
землеробства про
безкоштовне виділення
дров сім'ям запасних
солдатів, службовцям і
листування з даного
питання з повітовою
земельною управою

120

121

Циркуляри і розпорядження Волинського
губернського управління
про стан відомостей про
лісові доходи і оціночні
відомості на ліс

4
128

145

19 березня 19189 листопада 1918
р.

1І

І 5 вересня 1917 18 травня 19 І 8 рр.

37

19 червня 191822 листопада 1918
р.

18

5

з

4
13

Господарський план
Кременецького лісництва
на 1918/19 рр.

13 липня 19185 серпня 1918 р.

29

124

Господарський план і
кошторис на будівництво і
!Jемонт житлових прим�щень Кременецького
лісництва на 1918 р.

І О січня 1 91826 квітня 1918 р.

33

125

Протоколи лісничих про
.
.
перев1рку стану юсових
дач Кременецького
юсництва

15 січня 191823 грудня 19 І 9 р.

26

126

Протоколи про порушення юсового статуту
Кременецького повіту

18 травня 19 І 826 січня 1919 рр.

71

127

14 квітня І 918Рапорти об'їздників про
самовільний випас худоби 27 листопада 1918
р.
селянами на казенних
дачах, листування з
мировим судом про
притягнення селян до
відповідальності за
потраву трави і посадок

33

128

Заяви селян на видачу
дозволів на випасання
худоби в лісових дачах
Кременецького лісництва
1 умови на оренду
земельних ділянок

1
122

2
Циркуляри і розпорядження Волинського
губернського управління
про заготівлю палива,
наданню відомостей про
доходи з юсу 1 надання
вакантних посад
демобілізованим

123

22 березня 191817 квітня 1918 р.

І l квітня 191818 жовтня І 918 р.

20

5

1
129

2
Реквізиційні перерахунково-оціночні відомості
на самовільно порубаний
ліс і листування з
Кременецькою земельноліквідаційною комісією
про стягнення грошей з
селян за порушення
ЛІСОВИХ правил

130

з

4

15червня 1918 27серпня 1918р.

54

Справа про вирубку лісу
в�иськовими частинами на
військові та господарські
потреби

18січня 1918 12квітня 1918р.

588

131

Списки осіб, що
перебувають на службі в
Кременецькому лісництві
..
.
та вщомост1 на виплату
зарплати службовцям

29грудня 191820 вересня 1919
рр.

328

132

Заяви осіб про прийом на
роботу і листування з
особового складу з
Кременецьким повітовим
староством

2грудня 191729 грудня 1918рр.

217

•v

133

І

Акти і відомості на майно,
1травня 1 91829березня 1918 р.
яке було прийняте
Кременецьким лісництвом
від 35гідротехнічного
загону ПівденноЗахідного фронту
19лютого 1918В ідо мості про приватні
лісові дачі, що закладені в
24 лютого 1919
рр.
державному дворянському
земельному банку

114

135

Оціночні відомості на ліс
Кременецького лісництва

30 листопада 1919
- 20 січня 1920 рр.

138

136

Перерахункова-оціночні
відомості для продажу
лісу в Кременецькому

8грудня 1918р.

21

134

.

.

ЛІСНИЦТВІ

§

б

з

1
137

2
Відомості обліку, оцінки і
продажу лісу, що росте в
Дворецькій дачі кв. №1,2
Кременецького лісництва

138

Звіряльні відомості про
завдатков1та
партикулярн1суми
Кременецького лісництва

27 січня 19183 січня 1919 рр.

139

Звітні відомості каси
спеціального збірника
Кременецького лісництва

31 грудня 191716 січня 1919 рр.

118

140

Вимогливі відомості на
утримання I видачу
зарплати службовцям і
робітникам
Кременецького лісництва

31 грудня 1917 30 березня 1919
рр.

362

28 липня 1919 9 грудня 1919 р.

20

Звіти повітового лісництва про розхід лісу в 1919

1919 р.

16

143

Заяви осіб про прийом на
службу в лісову варту та
листування з повітовою
земельною управою про
особовий склад

10 січня 19196 грудня 1919 р.

65

144

Заяви осіб про прийом на
роботу, приймальноздавальні відомості
грошових сум,
канцелярських журналів
Кременецького лісництва

10 січня 191919 листопада 1919
р.

107

145

Звіряльні відомості
завдаткових сум
Кременецького лісництва

18 лютого 1919 13 серпня 1919 р.

14

141

142

1919 рік
Річний звіт і статистичні
. .
.
.
ВІДОМОСТІ про КІЛЬКІСТЬ
.
.
шсових дач та продаж шсу
Кременецького лісництва

р.

s

4
44

1918 р.

І

29

І

ІІ

1
146

2
Реєстр вихідних
документ� в
Кременецького лісництва

147

Опис документальних
матер1ашв
Те ж

148

з

5 лютого 191931 серпня 1920 рр.

4
93

5
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