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УДК 930.253(477–25)”1908/1910”

Ж. І. Серга*

Справа “Про службу
Симона Васильовича Петлюри”
у фондах Державного архіву міста Києва
Публікуються документи справи “Про службу Симона Васильовича Петлюри”, яка зберігається у фондах Держархіву м. Києва зі збереженням стилістики та орфографії оригіналу.
Ключові слова: С. В. Петлюра; архіваріус; губернатор; служба; канце
лярія.

В останні десятиліття значно зріс інтерес громадськості до історії
України, зокрема до періоду національно-визвольних змагань та його
керівників, серед яких непересічна особистість – Симон Васильович
Петлюра. Здається, життя та діяльність цього політика і військового досконало вивчена істориками, але в ході роботи над архівними документами інколи вдається відшукати невідомі документи, які висвітлюють
маловідомі, або й зовсім не відомі факти. Зокрема, у документах Секретарського відділення Київської міської управи зберігається справа
“Про службу Симона Васильовича Петлюри1” . Справу було розпочато
1 червня 1908 року, закінчено 1 липня 1908 року, а 7 квітня 1910 року
передано до архіву міської управи.
У справі зазначено, що Симон Васильович Петлюра, православного
віросповідання, міщанин міста Полтави, 29 років, переїхав із міста Катеринодара до Києва у жовтні 1906 р. У Києві мешкав у квартирі № 15,
що на вулиці Малій Володимирській, 56.
До зазначеної справи увійшли заява від 27 травня 1908 р. Симона
Васильовича Петлюри на ім’я Київського міського голови з проханням про зарахування на вакантну посаду архіваріуса Межового відділення Київської міської управи та лист Київського віце-губернатора
до Київського міського голови. Цього ж дня на заяві С. В. Петлюри
членом управи (підпис не розбірливий) написано клопотання: “Со своей стороны ходатайствую о прошении г. Петлюры на освободившееся место архивариуса межевого отдела городской управы, находя его
подходящим для этой должности. Полагая выделить содержание 600 р.
в год (прежний архивариус получал 780 р. в год). Прошу допустить
к временному, впредь до утверждения администрацией, исполнению
* Серга Жанна Іванівна – начальник відділу інформації та використання
документів Державного архіву м. Києва.
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службы с 1 июня 1908 г.”. 18 червня 1908 р. міський голова подає
Київському губернаторові клопотання про дозвіл прийняти С. В. Петлюру на службу в канцелярію міської управи. 17 серпня 1908 р. під
грифом “таємно” із канцелярії Київського губернатора за підписом
віце-губернатора до Київського міського голови направляється лист: у
якому йдеться: “… не могу согласиться к принятию на службу в канцелярию городской управы Симона Васильевича Петлюры, так как он
политически неблагонадежен”.
Публикуются документы дела “О службе Симона Васильевича Петлюры”,
которое хранится в фондах Госархива г. Киева.
Ключевые слова: С. В. Петлюра; архивариус; управа; губернатор; служба; канцелярия.
Published documents “About Simon Vasyliovych Petliura`s work” those are
kept in the State Archives of Kiev city and preserved original style and spelling.
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Держархів м. Києва, ф. 163, оп. 34, спр. 883, арк.-обкладинка.
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Держархів м. Києва, ф. 163, оп. 34, спр. 883, арк. 1.
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Держархів м. Києва, ф. 163, оп. 34, спр. 883, арк. 1 зв.
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Держарх в м. Києва, ф. 163, оп. 34, спр. 883, арк. 2.

