
За реєстром N° 364, екз. 1-й 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Податковий інспектор 

Кременецького повіту 

м.Кременець 

Волинськоігубернїї 

• 

Фонд No 327 

Опис No 1 

Крайні роки 1892-1915 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Податковий інспектор 

Кременецького повіту 

м.Кременець 

Волинської губернії 

• 

Фонд No 327 

ОписNо 1 

Крайні роки 1892-1915 



Передмова до опису 

В даний опис внесено частково збережені документальні матеріали 
податкового інспектора Кременецького повіту і його помічника за 1892-
1915 роки в кількості 81 одиниці зберігання. 

Точна дата початку діяльності і ліквідації фондоутворювача не 
встановлена. 

На податкового інспектора повіту і його помічника покладались: збір 

відомостей про кількість, якість, цінносп 1 дохідністі земельних ділянок, 
. . . . 

торгових 1 промислових шдприємств, яю шдлягали оподаткуванню 
. . 

державними податками; нагляд за правильюстю розподшення податюв 1 
. .. 

своєчасюсть 1х надходжень. 
Податковий інспектор повіту і його помічник підпорядковувався 

Волинській казенній палаті. 
Частина матеріалів фонду передана на зберігання в Тернопільський 

облдержархів Житомирським облдержархівом в 1952 році ( 14 одиниць 

зберігання) і Луцьким облдержархівом в 1959 році ( з матеріалів, які 

передала Польська Народна Республіка). 

Зміст документальних матеріалів і розташування їх в описі по групах 

1. Циркуляри, розпорядження департаменту податкових зборів
Міністерства фінансів, Волинської губернської казенної палати про
порядок розподілення і збору промислового податку, земського збору
. . . . . 

1 видач� свщоцтв власникам торгових 1 промислових шдприємств, про

порядок обліку підприємств.

2. Річні звіти податкового інспектора про роботу.

3. Статистичні відомості волосних управлінь про кількість землі,

посівів, запа х хліба і цінах.
4. Відомості казначейства про надходження податків.
5. Розкладкові відомості і відомості про надходження податків.

6. Журнали перевірок торгових і промислових підприємств.
7. Матеріали щодо спадку і оцінці спадкового майна.

8. Листування з Волинською губернською казенною палатою, повітовим

казначейством, волосними управліннями про розприділення,
стягнення податюв 1 шше.

9. Списки недоїмників і звільнених від сплати податків.
1 О. Прохання жителів про зменшення та зняття податків.

11. Справи помічника податкового інспектора.

Всередині груп одиниці зберігання розміщені в хронологічному

порядку.



Фонд№ 327 

Опис 1 

справ постійного зберігання 
за 1892- 1915 роки 

№ 

з\п 

1 

1 

2 

з 

4 

Заголовок справи 

2 

Циркуляри,розпорядження 
Департаменту оподаткування і 

Волинської казенної палати про 
дозвіл продажу череп'яних виробів 

без торгових свідоцтв, про порядок 
. .  

накладання торгових 1 ІНШИХ

податюв 

ркуляри,розпорядження 

Департаменту оподаткування і 
Волинської казенної палати про 

порядок накладання і збору 
. .  

торгових 1 ІНШИХ податюв 

Те ж 

Циркуляри,розпорядження 

Міністерства фінансів, Волинської 
.. .

казенно1 палати про порядок видач� 
торгових свідоцтв і збору податків 

Крайні дати Кіль При 
КІСТЬ Міт 

арку ка 
ШlВ 

з 4 5 

13 лютого 18 
1898 р. 

29 грудня 
1898 р. 

9 січня 1899 р. зо 

17 грудня 
1899 р. 

7 лютого 87 
1903 р. 

20 грудня 
1903 р. 

17 квітня 17 

1904 р. 
28 вересня 

1904 р. 



1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2 

Циркуляри,розпорядження 
Департаменту оподаткування і 
Волинської казенної палати про 

порядок збору податків 

Те ж 

Те ж 

Те ж 

Те ж 

Циркуляри, розпорядження 
Департаменту оподаткування і 

Волинської казенної палати про 
порядок збору податків. Список 

акціонерних компаній і товариств, 
. . ..

яю знаходяться на територн 
Кременецького повіту 

Циркуляри, розпорядження Депар 
таменту оподаткування і Волинсь 

.. .. 

ко1 казенно1 палати про порядок 
збору податків з солдатських сімей 

Циркуляри, розпорядження Депар 
таменту оподаткування і Воливсь 
кої казенної палати про порядок 
збору податків з нерухомого майна 
і гербовий збір 

3 4 5 

4 січня 1906 р. 131 
3 січня 1907 р. 

17 січня 68 
1908 р. 

25 листопада 
1908 р. 

17 січня 49 
1908 р. 

25 листопада 
1908 р. 

4 січня 1909 р. 107 
14 грудня 

1909 р. 

9 січня 1911 р. 139 
22 грудня 

1911 р. 

15 грудня 43 
1913 р. 

16 вересня 15 
1914 р. 

17 липня 
1915 р. 

16 грудня 26 
1914 р. 

19 серпня 
1915 р. 



1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2 

Статистичні відомості в 
Департамент оподаткування про 

. . . . . 

КІЛЬКІСТЬ ПОСІВІВ озимих 1 ярих 

культур, про збір урожаю і ціни на 
. . . 

сІЛьськогосподарсьКІ продукти 1
запаси продуктІВ 

Те ж 

Статистичні відомості в 
Департамент оподаткування про 

. . . . . 
КІЛЬКІСТЬ ПОСІВІВ озимих 1 ярих 

культур, про збір урожаю 

Ухвали сільських сходок про облік 

казенних, земських І мирських 
зборів, громадських прибутків, 

продовольчих запасів за 1914 рік та 
розподіл збору на 1915 рік 

Відомості волосних правлінь про 
. . . 

КІЛЬКІСТЬ земш , яка знаходиться в 
. . . 

користуваню шоземних поселенцІВ 
. . 

1 КІЛЬКІСТЬ земш на правах 

власності без оформлення 
документш 

Відомості Кременецького 
повітового казначейства про 

надходження в держприбутки 
торгових сборів і списки осіб, які 

покараю стягненнями за порушення 
торгових правил 

Відомості волосних правлінь про 
надходження податкових зборів з 

сільських общин 

з 

2 січня 1902 р. 
30 січня 
1903 р. 

5 січня 1904 р. 

31 грудня 
1905 р. 

10 січня 
1911 р. 

15 грудня 
1911 р. 

6 лютого 
1916 р. 

25 квітня 

1915 р. 

З серпня 
1892 р. 

21 лютого 
1893 р. 

4 січня 1898 р. 
10 грудня 

1898 р. 

2 квітня 
1904 р. 

20 грудня 
1904 р. 

4 5 

45 

36 

23 

184 

28 

26 

60 



1 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

2 

Відомості волосних правлінь про 
надходження податкових зборів з 

сшьських господарств 

Відомості на стягнення податків з 
нерухомого майна міщан Кремене 

. . . 

цького повпу 1 листування з м1щан 
ськими старостами з цього питання 

Піврічні відомості Кременецького 
казначейства на осіб, які мають 

недостачу по промислових, 
торгових, поземельних податках 1

земських зборах 

Відомості Кременецького 
казначейства про надходження 

державного промислового податку 1
торгових зборів 

Відомості волосних управлінь про 
надходження поземельних зборів і 

викупних платежш з селянських 
общин 

Відомості на осіб, які не доплатили 
податки і листування з поліцейськи 
ми приставами про стягнення 
податку з нерухомого майна 

Відомості волосних правлінь про 
надходження податкових зборів з 

селянських господарств 

Журнали генеральних перевірок 
торгових 1 промислових 

підприємств Радзивилівської, 
Святецької і Старо-Олексинецької 
волостей, Кременецького повіту 

3 4 5 

21 січня 60 
1905 р. 

20 грудня 
1905 р. 

16 грудня 44 
1910 р. 

7 грудня 
1911 р. 

5 січня 1911 р. 105 
2 серпня 
1911 р. 

6 січня 1911 р. 286 
31 грудня 

1911 р. 

7 січня 1911 р. 61 
11 грудня 

1911 р. 

17 вересня 459 
1912 р. 

9 червня 
1915 р. 

28 грудня 165 
1914 р. 
8 липня 
1915 р. 

8 квітня 105 
1892 р. 

26 серпня 
1892 р. 



1 2 

36 Журнал Кременецької повітової 

оціночної комісії земель 1 лісів для 

обкладання земським збором, 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

. . . 

юдомосТІ про продажну варТІсть 

землі і маєтків в Кременецькому 

пов1ТІ 1 виписки податкового 
. . . . 
шспектора про земелью вщомосТІ

приватних землевласниюв по 

волосних правліннях за 1897 рік 

Журнал перевірки торгових 

підприємств по м. Кременцю 

Журнал перевірки торгово

промислових шдприємств по 

Шумській волості 

Журнал перевірки торгових 

підприємств по Радзивилівській 

ВОЛОСТІ 

Журнал Кременецького міського 

присутств1я по квартирному 

податку, списки боржників і 
. . 

оскарження платниюв податюв 

Журнали Радзивилівського 
. . 

м1ського присутств1я з квартирного 

податку, списки боржників і заяви 

домовласників про прибутки 

Подання і рапорти у Волинську 

казенну палату про перев1рку 1 

облік земельних володінь по 

Кременецькому повіті 

3 

4 лютого 

1898 р. 

9 червня 

1898 р. 

4 

116 

1914 р. 164 

1915 р. 

11 жовтня 14 
1914 р. 

12 січня 

1915 р. 

14 серпня 12 

1915 р. 

березень 

1916 р. 

8 січня 1908 р. 280 

6 жовтня 

1908 р. 

9 січня 1908 р. 

30 листопада 

1908 р. 

2 лютого 

1892 р. 

23 листопада 

1892 р. 

132 

22 

5 



1 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

2 

Повідомлення Волинської казенної 
палати про прийняті постанови по 

стягненню штрафів з осіб за 

порушення положення про 
державний промисловий податок 

Повідомлення Волинської казенної 
палати про внесення зм1н в 

. . . 

поземелью вщомост� по окремих 

маєтках 

Повідомлення поліцейських 
. .

пристав1в про спадщини, яю 
шдлягають оподаткуванню 

Відомості і заяви спадкоємців про 
цінність спадкового майна 

Заяви на спадок нерухомого майна 

і листування з Волинською 
казенною палатою про ощнку 

майна 

Заяви жителів повіту про перехід до 

них нерухомого майна по спадку і 
. . 

ВІДПОВІДНО КУПЧИХ 

Листування з Волинською 
казенною палатою про 

встановлення складу 1 ЦІННОСТІ

спадкового майна 

Листування з Волинською 
казенною палатою про 

встановлення складу 1 ЦІННОСТІ

спадкового майна 

3 4 5 

2 січня 1911 р. 178 
24 вересня 

1911 р. 

2 січня 1911 р. 178 
24 вересня 

1911 р. 

20 січня 24 
1896 р. 

13 серпня 

1896 р. 

27 лютого 21 
1896 р. 

16 грудня 

1896 р. 

20 січня 28 

1905 р. 
21 жовтня 

1905 р. 

2 лютого 477 
1905 р. 

19 жовтня 

1915 р. 

30 січня 30 
1890 р. 

6 вересня 

1892 р. 

19 травня 12 
1891 р. 

18 жовтня 
1892 р. 



1 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

2 

Листування Волинської казенної 

палати про стягнення податку з 

осіб, які отримали майно у спадок 

Листування з Волинською 
казенною палатою про надання 

відомостей про склад і цінність 

спадкового майна і заяви щодо 

спадку 

Листування з Волинською 

казенною палатою 1 волосними 
. .

правшннями про визначення 1 

виявлення спадкового майна 

Листування з Волинською 
казенною палатою про визначення 

вартості спадкового майна 

Листування з Волинською 

казенною палатою про перев1рку 
платіжної спроміжності боржників 

. . 

1з сплати податюв 

Листування з Волинською 

казенною палатою про внесення 

виправлень в зведення поземельних 

відомостей по маєтках 

Листування з Волинською 
казенною палатою про перев1рку 

журналів обліку обліку 

промислово-торгових шдприємств, 

рапорти, протоколи перев1рки 1 
. . . . 

вІДомосп про шдприємства , яю не 

отримали свІДоцтв 

3 4 5 

6 березня 17 

1892 р. 

27 січня 

1893 р. 

16 грудня 62 

1896 р. 
17 грудня 

1898 р. 

6 травня 8 

1911 р. 

15 вересня 

1911 р. 

27 січня 8 

1915 р. 

3 липня 

1915 р. 

14 березня 23 

1896 р. 

18 грудня 
1898 р. 

4 грудня 132 

1897 р. 

18 грудня 

1898 р. 

27 травня 420 

191 Ор. 

26 грудня 

1911 р. 



1 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

2 

Листування з Волинською 
казенною палатою 1 волосними 

. . .

правлІНнями про ОЦІНКУ 1 
. . 

реєстращю промислових 1 торгових 

прим1щень 

Листування з Волинською 
казенною палатою, поліцейськими 

ДІЛЬНИЦЯМИ, ВОЛОСНИМИ 

правліннями про оцінку майна 

промислово-торгових шдприємств 
для складання купчих, 

перерахування спадкового податку, 
обкладання грошовими зборами. 

Формулярні списки службовців 
Кременецького повіту по 

промисловому податку 

Листування з волосними правління 
- .

ми , земсько1 управи, староствами 1 

іншими про збір податків 

Листування з Волинською 
казенною палатою про сплату 

. .  

промислового, земельного 1 ІНШИХ 
податюв власниками торгових 

лавок, товариств, заводів, фабрик 

Листування з Волинською казен 

ною палатою, губернським управлі 

нням про нагляд за своєчасною 

сплатою основного 1 додаткового 
промислового податку шдприємст 
вами і приватними особами 

Листування з казенною палатою, 

Міністерством фінансів про 

стягнення квартирного, 
. . 

промислового 1 ІНШИХ податюв, про 
. .

видачу промислових свщоцтв 1 

ревізії 

3 4 5 

8 серпня 39 
1910 р. 

22 серпня 

1911 р. 

8 липня 294 
1910 р. 

24 грудня 

1911 р. 

5 січня 1912 р. 143 

листопад 

1912 р. 

18 вересня 293 

1912 р. 
23 липня 
1915 р. 

15 жовтня 189 

1914 р. 

19 грудня 

1915 р. 

31 грудня 189 

1912 р. 

17 грудня 
1912 р . 



1 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

2 

Листування з волосними 
правліннями, казначейством, 

. . . 

МІСЬКИМИ управами 1 ІНШИМИ 

установами про видачу 

промислових свІДоцтв на право 

торпвш 

Листування з Волинською 

казенною палатою про недостачу 

промислового податку з м1щан 
ПОВlТУ 

Листування з казенною палатою, 

духовним училищем 1 м1щанами 

пов�ту про стягнення грошового 

податку на право утримувати 

підсобні приміщення і торгові 

лавки 

Листування з Волинською казен 

ною палатою про проведення ревізії 
. .

торгово-промислових шдприємств 1 
. . 

свІДоцтво на право рев1зувати 

Листування з волосними 
правліннями про стягнення збору з 

селянських земель за 1915 рік і 
. . . 

�меню списки селян по селах пов1ту 

Списки осіб, які отримали докуме 
. .

нти на право ведення торговш 1 

промислові підприємства в 1892 
році , листування з Волинською 

Казенною палатою, Кременецьким 

повітовим казначейством про 

нагляд за правилами торпвш 

Списки осіб, які зобов'язані 

сплатити квартирний податок і 

журнали реєстрації недостач по 

збору квартирного податку 

3 4 5 

8 листопада 265 

1914 р. 

19 серпня 

1915 р. 

24 грудня 156 

1914 р. 

5 серпня 

1915 р. 

7 січня 1915 р. 198 

4 липня 

1915 р. 

30 березня 22 

1915 р. 

15 липня 

1915 р. 

27 квітня 120 
1915 р. 

8 травня 

1915 р. 

14 лютого 305 

1892 р. 

24 грудня 
1892 р. 

18 вересня 341 

1914 р. 

25 листопада 

1915 р. 



1 2 3 4 5 

71 Журнали і списки осіб, які не 9 грудня 140 

сплатили своєчасно квартирного 1915 р. 
податку 25 листопада 

1915 р. 

72 Списки офіцерів Якутського і 8 січня 1896 р. 15 
Рижзького полків, які звільнені від 8 липня 

квартирного податку 1899 р. 

73 Списки інвалідів за 2 півріччя 1914 5 січня 1915 р. 5 
року і 1 півріччя 1915 року на 20 липня 
отримання грошово� виплати 1915 р. 

74 Недоїмкові реєстри по 20 січня 93 
промисловому податку 1 1905 р. 

повідомлення казенної палати про 31 грудня 
накладання штрафів на осіб за 1905 р. 

несплату промислового податку 

75 Справа про накладання додаткового 14 червня 28 
збору на акціонерне товариство 1890 р. 
"Берлінська лісова контора" в 15 лютого 

м.Вишнівці 1892 р. 

76 Прохання споживчих товариств про 3 січня 1915 р. 291 
зняття промислового податку 1 8 серпня 

. . 

1915 р. видачу свщоцтв на право вщкриття 

торгових лавок 

77 Прохання жителів повіту про 15 березня 36 

зменшення 1 зняття квартирного 1915 р. 
податку 23 травня 

1915 р. 

78 Прохання жителів повіту про 12 березня 135 
. .

1915 р. зняття 1 зменшення розм1рш 

квартирного податку 23 квітня 

1915 р. 



1 

79 

80 

81 

82 

2 

Справи помічника податкового 

шспектора 

Циркуляри Волинської казенної 

палати і листування з Волинським 

губернським розпорядним 
. . 

компетом 1 волосними староствами 

про надання оціночних відомостей 

на нерухоме майно 

Циркуляри Волинської казенної 

палати по промисловому податку 

Циркуляри Волинської казенної 

палати про стягнення податкових 

зборів з наділених земель 

Опис документальних матеріалів 

3 

5 лютого 

1902 р. 

7 жовтня 

1902 р. 

13 січня 

1902 р. 
18 листопада 

1902 р. 

7 лютого 

1902 р. 

27 липня 

1902 р. 

В даний опис внесено 82 (вісімдесят дві) одиниці зберігання 

Переклад та комп'ютерний набір С.Найчук 

23.05.2006 р. 

. . 
- -- �-· -

4 5 

28 

13 

6 


