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Передмова
Крат Павло Васильович – російський архітектор. Народився 6 (19 за новим
стилем) червня 1907 р. у Саратові в родині військового. Дитинство провів у
Вольську (нині адміністративний центр Вольського муніципального р-ну
Саратовської обл. Російської Федерації), де його батько Василь Архипович
служив завгоспом у кадетському корпусі та техніком-будівельником у міській
управі. Мав старшу сестру Галину. В роки громадянської війни батько
майбутнього архітектора приймав участь у Білому русі. Після його поразки
емігрував у Югославію1, де працював техніком до своєї смерті в 1932 р. На
певний час його зв’язки з сім’єю, яка залишилася в СРСР, були розірвані2.
В 1924 р. Крат П. В. закінчив 23-ю радянську трудову школу в Москві3.
Будучи сином царського офіцера, він, як і його сестра, не мав права на
отримання вищої освіти в СРСР. З огляду на це, мати Павла Васильовича –
Зінаїда Юліанівна прийняла рішення вивезти дітей за кордон до їхнього батька.
Восени 1924 р. сім’я Кратів прибула у Белград (нині столиця Республіки
Сербія)4.
В Югославії Крат П. В. змушений був повторно отримувати середню
освіту – протягом 1924-1926 рр. навчався в державній І російсько-сербській
гімназії у Белграді5. З 1926 по 1931 рр. був слухачем архітектурного відділення
технічного факультету Белградського університету6. Після його закінчення
працював

у

приватних

проектних

конторах

відомих

югославських

архітекторів – Брашована Д., Джорджевіча Д., Крстіча П.7. В 1934 р. отримав
югославське громадянство8. Наступного року склав державний іспит при
Міністерстві
1

будівництва

Югославії

на

право

самостійного

ведення

З 1918 по 1929 рр. держава мала офіційну назву Королівство сербів, хорватів і словенців (СХС), з 1929 по
1941 рр. – Королівство Югославія, з 1945 по 1992 рр. – Федеративна Народна Республіка Югославія (ФНРЮ).
2
ЦДАМЛМ України, ф. 388, оп. 1, спр. 4, арк. 1; спр. 17, арк. 1.
3
Там само, спр. 10, арк. 1.
4
Там само, спр. 47, арк. 43-43 зв.
5
Там само, спр. 10, арк. 2-8.
6
Там само, спр. 10, арк. 9-35.
7
Там само, спр. 21, арк. 1-8.
8
Там само, спр. 13, арк. 1-9.

4

архітектурних робіт1. В 1938 р. одружився з Людмилою Родіонівною Колчіною.
Через кілька років у подружжя з’явилася донька Маріанна2.
З 1940 по 1946 рр. Крат П. В. перебував на державній службі у
Міністерстві шляхів сполучення Югославії3. З огляду на це, коли почалася
Друга світова війна, був звільнений від виклику в армію. Після завоювання
Югославії Німеччиною знаходився на окупованій території. Підпільно
співпрацював з антифашистською організацією. В жовтні 1944 р. був
провідником та перекладачем при частинах Червоної Армії, які звільняли
Белград. Воював у партизанських загонах та Югославській Армії. Виконував
обов’язки перекладача при голові Радянської військової місії в Боснії –
полковнику Парамошкіну. Працював у редакції газети «Народна Армія». Після
демобілізації з політичного відділу Югославського Генштабу повернувся до
роботи у МШС. Керував відбудовчими роботами на кількох ділянках. В травні
1946 р. був переведений у Республіканську проектну контору «Сербія», в якій
працював начальником бюро капітального будівництва4.
В 1946 р. Крат П. В. відновив громадянство СРСР. В 1948 р. підтримав
резолюцію Інформбюро, яка захищала політичні інтереси Радянського Союзу, з
яким у ФНРЮ тоді були напружені відносини. 11 червня 1949 р. був
заарештований за звинуваченням у ворожій позиції щодо Югославії. Слідство у
його справі тривало більше 2 років. Після його закінчення Крату П. В. було
пред’явлено нове звинувачення у зв’язках з радянською розвідкою. В серпні
1951 р. рішенням Белградського окружного суду він був засуджений до 4 років
ув’язнення. Після арешту архітектора його сім’я у складі матері, дружини та
доньки була примусово виселена в Болгарію5.
Відбувши покарання, Крат П. В. працював у хорватському приморському
містечку Плоче (нині місто Дубровницько-Неретванської жупанії Республіки
Хорватія), де займався проектуванням нового порту на Адріатичному морі. В
1

ЦДАМЛМ України, ф. 388, оп. 1, спр. 14, арк. 1-3.
Там само, спр. 28, арк. 11 зв.
3
Там само, спр. 23, арк. 1; спр. 24, арк. 2.
4
Там само, спр. 37, арк. 3-4.
5
Там само, спр. 19, арк. 1, 3-4; спр. 28, арк. 3 зв., 7 зв.
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1955 р. після приїзду в Белград першого секретаря ЦК КПРС Хрущова М. С. та
голови РМ СРСР Булганіна М. О. і врегулювання відносин між ФНРЮ та
Радянським Союзом виїхав у Болгарію1.
В серпні 1955 р. Крат П. В. разом із родиною повернувся в СРСР.
Протягом

1955-1957

рр.

працював

головним

архітектором

проектів

Астраханської обласної проектної контори. Був прийнятий в СРА СРСР.
Відсутність перспектив, незадовільні умови праці та клімат змусили його
змінити місце проживання. В 1957 р. родина Кратів переїхала у Київ. В столиці
УРСР Павло Васильович працював у Державному проектному інституті та
Зональному

науково-дослідному

і

проектному

інституті

типового

та

експериментального проектування житлових і громадських будівель2.
Помер Крат П. В. у 1970 р.
Серед повністю чи частково втілених у життя проектів архітектора:
поштове відділення № 2, фабрика ліків «ПРОЛЕК», фабрика хірургічних
інструментів «СУТЕСКА», будинок профспілкового видавництва та типографії
«РАД», будинок югославської книги – усі у Белграді, будинок залізничного
управління у Ніші (нині адміністративний центр Нішавського округу
Республіки Сербія), спортивний стадіон «Спартак» у Астрахані (нині
адміністративний центр Астраханської обл. Російської Федерації) та ін.3.
Документи, представлені у даному описі, були передані до архіву-музею
дружиною архітектора Крат Л. Р. (1971 р.; включені до здавального опису № 1)
та його донькою Марковською М. П. (1995 р.). На їхній основі було
сформовано особовий фонд № 388. У 2014 р. здавальний опис № 1 взято на
переробку, внаслідок якої укладено опис № 1 справ постійного зберігання, до
якого включено 51 справу за 1796, 1877-1969 рр.
Справи опису розміщено у розділах: «Творчі документи Крата П. В.»,
«Листування», «Документи до біографії Крата П. В.», «Документи фінансового,
майново-господарського та побутового характеру», «Документи, зібрані
1

ЦДАМЛМ України, ф. 388, оп. 1, спр. 4, арк. 2-3.
Там само, спр. 4, арк. 3; спр. 28, арк. 11 зв.; спр. 37, арк. 12-15.
3
Там само, спр. 28, арк. 8 зв.
2
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Кратом П. В.», «Документи про Крата П. В.», «Зображувальні документи»,
«Документи родичів Крата П. В.».
Розділ
репродукцій

«Творчі
ескізних

документи
проектів

Крата П. В.»
та

представлено

архітектурно-будівельних

підбіркою
креслень,

фотографій макетів будівель та готових будинків, світлин з будівництва,
малюнками, віршами, короткою автобіографією, а також спогадами про
дитинство, доповненими відомими архітектору фактами з життя його предків.
Розділ

«Листування»

репрезентовано

3

листами

Крата П. В.

до

невстановлених осіб і листом архітектору та його дружині від невстановленої
особи, до якого додається копія фотографії членів шкільного спортивного
гуртка. Крім цього, у фонді відклалися візитна картка старшого архітектора
Крата П. В. з автографом Ральського В. та проект тексту візитівки голови бюро
капітального будівництва Крата П. В.
Розділ «Документи до біографії Крата П. В.» складається з підрозділів:
«Особисті документи», «Документами службової діяльності», «Ювілейнопоздоровчі документи».
Серед особистих документів архітектора: документи про навчання та
проходження курсів підвищення кваліфікації, іменні запрошення Російського
культурного комітету та директора Державної типографії у Белграді, документи
про отримання югославського громадянства, диплом про складання державного
іспиту на право самостійного ведення архітектурних робіт, документи про
відношення до військової служби, участь у військових діях, членські
посвідчення різних організацій та установ, документи про отримання довідки
про перебування в югославській в’язниці та ін.
Документи службової діяльності Крата П. В. представлені довідками про
роботу в приватних проектних конторах Брашована Д., Джорджевіча Д.,
Крстіча П., документами про роботу в югославських та радянських державних
архітектурно-будівельних та проектних установах, постановою СКВТС про
нарахування трудового стажу, листуванням з різними організаціями СРСР з
приводу працевлаштування, посвідченням перекладача ДСТ «Локомотив» та ін.
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Ювілейно-поздоровчі документи – вітальні адреси, телеграми з нагоди 50та 60-річчя архітектора, а також вітальні листівка, лист і телеграма з
поздоровленнями до Дня Радянської Армії та Військово-Морського флоту,
Першого і Дев’ятого травня.
Розділ «Документи фінансового, майново-господарського та побутового
характеру» репрезентовано документами про видатки та прибутки Крата П. В.,
іменним талоном на харчування, карткою соціального страхування, а також
документами про вирішення житлового питання, яке виникло після повернення
архітектора в СРСР.
Розділ «Документи, зібрані Кратом П. В.» представлено технічним
завданням з побудови будинку залізничного управління у Ніші.
Розділ «Документи про Крата П. В.» репрезентовано віршем-присвятою
архітектору, а також підбіркою вирізок газетних статей і заміток про його
професійну діяльність.
Серед зображувальних документів, відображених у однойменному розділі:
індивідуальні фотографії Крата П. В., його світлини з матір’ю та дружиною,
оригінал та копія фрагменту фотографії архітектора у групі з невстановленими
особами, портретні фотографії його матері, дружини, доньки. Крім цього, у
фонді відклалися малюнки невстановлених авторів, виконані аквареллю та
тушшю на папері.
Розділ «Документи родичів Крата П. В.» представлено документами
батька, матері, діда та баби (по материнській лінії) архітектора. Серед них:
метричні виписки актів про народження, одруження та смерть, документи про
навчання, різноманітні довідки, паспорти, послужні списки, свідоцтва,
посвідчення та ін. Відклалася у фонді також фотокопія копії (1796 р.) грамоти
(1795 р.) про внесення роду Кратів у другу частину Дворянської родословної
книги Київської губернії, даної предку архітектора Крату Ф. І.
Документи у розділах і підрозділах систематизовано за структурнохронологічною

ознакою.

Їхній

фізичний

стан

в

цілому

задовільний.

Особливістю документів є те, що більшість з них – сербохорватською мовою.
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Опис укладено згідно з методичним посібником «Робота з документами
особового походження» (К., 2009).
Передмову склав:
науковий співробітник
відділу довідкового апарату
та обліку документів
25 квітня 2014 р.

Р. О. Загорулько
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Список скорочень
акв.

акварель

АЮНЗСК

Асоціація

югославських

національних

залізничних і судноплавних компаній
б/д

без дати

газ.

газета

губ.

губернія

ДПІ

державний проектний інститут

ДСТ

добровільне спортивне товариство

зв.

зворот

ЗНДІЕП

зональний
інститут

науково-дослідний
типового

та

і

проектний

експериментального

проектування житлових і громадських будівель
Інформбюро

Інформаційне бюро комуністичних та робітничих
партій

КБ

конструкторське бюро

КПРС

Комуністична партія Радянського Союзу

маш.

машинопис

МЗС

Міністерство закордонних справ

МШС

Міністерство шляхів сполучення

НРС

Народна Республіка Сербія

ОПК

обласна проектна контора

пап.

папір

РМ

Рада Міністрів

рос.

російський

РПК

республіканська проектна контора

РСФРР

Російська Соціалістична Федеративна Радянська
Республіка

СКВТС

спеціальна комісія з визнання трудового стажу

10

СПК

союзна проектна контора

СРА

Спілка радянських архітекторів

СРСР

Союз Радянських Соціалістичних Республік

УБ

урбаністичне бюро

укр.

український

УПС

управління портів і складів

уродж.

уроджений

УРСР

Українська Радянська Соціалістична Республіка

ФНРЮ

Федеративна Народна Республіка Югославія

фр.

французький

11

Іменний покажчик
№№ од. зб.
Брашован Д.

21

Джорджевіч Д.

21

Крат В. А. (батько)

46

Крат (уродж. Саммель) З. Ю. (мати)

42, 44, 47

Крат (уродж. Колчіна) Л. Р. (дружина)

7, 42, 44

Крат Ф. І. (предок)

50

Крстіч П.

21

Максімовіч Б.

40

Марковська (уродж. Крат) М. П. (донька)

44

Мілєнковіч Р.

40

Офросімов Ю.

40

Ральський В.

8

Саммель (уродж. Попова) С. П. (баба по матері)

49

Саммель Ю. Ф. (дід по матері)

48

Соболєва В.

39
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Затверджено
Рішенням експертно-перевірної
комісії ЦДАМЛМ України
19.06.2014 р. Протокол № 4

ФОНД № 388
Крат
Павло Васильович
(1907 – 1970)
російський архітектор
ОПИС № 1
справ постійного зберігання
1796, 1877 – 1969
Надходження згідно з актами № 1072 від 09.08.1971 р., № 47 від 12.05.1995 р.
№№
з/п

Заголовок справи

Крайні дати
док.

К-сть
док.

К-сть
арк.

І. ТВОРЧІ ДОКУМЕНТИ КРАТА П. В.
1.

Підбірка репродукцій ескізних
проектів та архітектурнобудівельних креслень, фотографій
макетів будівель та готових
будинків, світлин з будівництва.

[1930-і] –
[1950-і]

37

64

1922, 1924

2

2

* * *
2.

Малюнки.
Пап., акв., туш, пензель, перо.
На зв. одного з малюнків –
автограф автора (1922).

Прим.

13

№№
з/п

Заголовок справи

Крайні дати
док.

К-сть
док.

К-сть
арк.

3.

«Весна», «Любовь», «Меня тебе
не опечалить», «Мертвая зыбь»,
«Мне будет странно вспоминать
тебя…», «Охота», «Тузла» та ін.
Вірші.
Автограф, маш., вирізка з додатку
до газ. «Слово».
Зошит, окремі арк.

1929 – 1945,
б/д

19

63

4.

Коротка автобіографія.
Автограф.

12 грудня
1961

1

3

5.

«Семейная хроника».
Спогади про дитинство, доповнені
відомими автору фактами з життя
його предків.
Маш.

б/д

1

3

20 вересня
1927 –
6 жовтня
1968

3

5

1923,
22 квітня
1969

2

6

[не пізніше
1955]

1

1

ІІ. ЛИСТУВАННЯ
6.

Листи Крата П. В. до
невстановлених осіб.

* * *
7.

Лист Крату П. В. та його дружині
від невстановленої особи.
Додається фотографія членів
шкільного спортивного гуртка.
Копія.
Арк. 6.
* * *

8.

Візитна картка старшого
архітектора Крата П. В. з
автографом Ральського В.
Сербохорватською мовою.

Прим.

14

№№
з/п

Заголовок справи

Крайні дати
док.

К-сть
док.

К-сть
арк.

1

1

* * *
9.

Проект тексту візитної картки
голови бюро капітального
будівництва Крата П. В.
Сербохорватською мовою.

[не раніше
1946,
не пізніше
1949]

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ДО БІОГРАФІЇ КРАТА П. В.
ОСОБИСТІ ДОКУМЕНТИ
10.

Документи про навчання та
проходження курсів підвищення
кваліфікації: свідоцтва, залікові
книжки, довідки, диплом
технічного факультету
Белградського університету.
Оригінали, нотаріально засвідчені
копія та переклад.
Сербохорватською, рос. мовами.

31 травня
1924 –
2 грудня
1959

10

43

11.

Іменні запрошення Російського
культурного комітету на
освячення і урочисте відкриття
Російського Дому та директора
Державної типографії у
м. Белграді на урочисте освячення
фундаменту її нової будівлі.
Сербохорватською мовою.

9 квітня
1933,
27
листопада
1937

2

2

12.

Закордонний паспорт РСФРР
(1924).
Нотаріально засвідчений
переклад.
Сербохорватською мовою.

27 вересня
1933

1

3

Прим.

15

№№
з/п

Заголовок справи

Крайні дати
док.

К-сть
док.

К-сть
арк.

13.

Документи про отримання
югославського громадянства:
постанова, акт, свідоцтво.
Оригінали, нотаріально засвідчена
копія.
Сербохорватською мовою.

18 вересня
1934 –
17 вересня
1937

4

9

14.

Диплом про складання
державного іспиту на право
самостійного ведення
архітектурних робіт.
Сербохорватською мовою.

21 березня
1935

1

3

15.

Документи про відношення до
військової служби, участь у
військових діях: солдатське
посвідчення, військові книжки,
повідомлення, довідка та ін.
Сербохорватською мовою.

26 лютого
1937 –
24 грудня
1947

10

48

16.

Документи про членство у общині
м. Белграда, Белградській
інженерній палаті, Об’єднаних
профспілках Югославії,
Товаристві інженерів і техніків
НРС: членські картки, книжка.
Сербохорватською мовою.

23 червня
1937 –
27 лютого
1948

4

31

17.

Довідка про народження, видана
Делегацією з захисту російської
еміграції у Югославії.
Другий примірник.
Сербохорватською мовою.

28 вересня
1939

1

1

18.

Посвідчення про втрату
радянського паспорта та
порушення клопотання про
отримання нового, видане
Посольством СРСР у Югославії.

7 квітня
1955

1

1

Прим.

16

№№
з/п

Заголовок справи

19.

Документи про отримання
довідки про перебування в
югославській в’язниці з 2 червня
1949 р. по 2 червня 1953 р.: заява
консульському відділу МЗС
СРСР, його відповідь.
Додається виписка з рішення
Белградського окружного суду
від 28 серпня 1951 р.
Оригінал, копія.
Арк. 3, 4.

20.

Почесна грамота за відмінні
показники у соціалістичному
змаганні на честь ХХІІ з’їзду
КПРС та Всесоюзного дня
будівельника.

Крайні дати
док.

К-сть
док.

К-сть
арк.

4, 24 червня
1957, б/д

4

4

10 серпня
1961

1

1

ДОКУМЕНТИ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
21.

Довідки про роботу в приватних
проектних конторах
Брашована Д., Джорджевіча Д.,
Крстіча П.
Оригінали, нотаріально засвідчені
переклади.
Сербохорватською, рос. мовами.

21 жовтня
1933 –
10 травня
1968

7

8

22.

Лист Белградського обласного
управління АЮНЗСК з приводу
будівництва будинку в м. Велесі
(Югославія).
Сербохорватською мовою.

20 травня
1939

1

1

23.

Документи про роботу в МШС
Югославії та КБ Борських
копалень: постанови, довідки,
службове посвідчення, заяви,
дозвіл, телеграма та ін.
Оригінали, копії, нотаріально
засвідчений переклад.
Сербохорватською, рос. мовами.

23 квітня
1940 –
6 січня
1957

19

33

Прим.

17

№№
з/п

Заголовок справи

Крайні дати
док.

К-сть
док.

К-сть
арк.

24.

Документи про роботу в РПК
«Сербія» та СПК «Югопроект»:
постанови, листи, службова
книжка, договірне зобов’язання,
довідка та ін.
Оригінали, копії, нотаріально
засвідчені переклади.
Сербохорватською, рос. мовами.

23 травня
1946 –
6 січня
1957

16

26

25.

Те ж саме: послужні списки,
анкети, постанови про службові
переведення.
Оригінали, копії.
Сербохорватською мовою.

18 жовтня
1947 –
11 квітня
1949

8

21

26.

Документи про роботу в УПС
Кардельєво та УБ Плоче: заяви,
постанови, трудові договори,
довідки, трудова книжка та ін.
Оригінали, копії.
Сербохорватською, рос. мовами.

10 серпня
1953 –
6 січня
1957

24

51

27.

Постанова СКВТС про
нарахування трудового стажу.
Сербохорватською мовою.

13 грудня
1954

1

1

28.

Документи про роботу в
Астраханській ОПК, Київських
ДПІ та ЗНДІЕП: особові листки з
обліку кадрів, автобіографії.

24 жовтня
1956 –
29 липня
1967

6

11

29.

Листування з різними установами
та організаціями СРСР з приводу
працевлаштування.

14 грудня
1956 –
9 липня
1957

8

12

30.

Посвідчення перекладача ДСТ
«Локомотив».

23 серпня
1968

1

1

Прим.

18

№№
з/п

Заголовок справи

Крайні дати
док.

К-сть
док.

К-сть
арк.

Прим.

ЮВІЛЕЙНО-ПОЗДОРОВЧІ ДОКУМЕНТИ
31.

Вітальні адреси, телеграми з
нагоди 50- та 60-річчя.

1957, 1967

5

6

32.

Вітальні листівка, лист і
телеграма з поздоровленнями
до Дня Радянської Армії та
Військово-Морського флоту,
Першого і Дев’ятого травня.
Оригінали, копія.

1960-і

3

4

IV. ДОКУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО, МАЙНОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО
ТА ПОБУТОВОГО ХАРАКТЕРУ
33.

Документи про видатки:
податкові книжки, квитанції.
Сербохорватською, рос. мовами.

1935 – 1943,
1957

10

272

34.

Документи про прибутки:
зарплатні книжки, довідки,
постанова, лист, наказ.
Сербохорватською, рос. мовами.

[1940] –
18 червня
1969

6

44

35.

Іменний талон на харчування.
Сербохорватською мовою.

[1940-і]

1

1

36.

Картка соціального страхування.
Сербохорватською мовою.

10 березня
1955

1

1

37.

Документи про вирішення
житлового питання, яке виникло
після повернення в СРСР: заяви,
листи, довідки та ін.
Оригінали, копія.

8 січня
1957 –
27 грудня
1958, б/д

15

26

19

№№
з/п

Заголовок справи

Крайні дати
док.

К-сть
док.

К-сть
арк.

V. ДОКУМЕНТИ, ЗІБРАНІ КРАТОМ П. В.
38.

Технічне завдання з побудови
будинку залізничного управління
у м. Ніші (Югославія).
Сербохорватською мовою.

27 лютого
1940

1

3

VІ. ДОКУМЕНТИ ПРО КРАТА П. В.
39.

Соболєва В.
«От алых маков раскраснелся весь
бугор…».
Вірш-присвята Крату П. В.
Автограф.

15
листопада
1936

1

1

[не раніше
1924,
не пізніше
1955]

17

30

* * *
40.

Максімовіч Б., Мілєнковіч Р.,
Офросімов Ю.
«Відкриття виставки групи
російських художників у
Белграді», «Відкриття гімназії у
Плоче», «Друга виставка сучасної
архітектури», «Завершення
будівництва Белградської
залізничної станції» та ін.
Газ. статті, замітки про
професійну діяльність Крата П. В.
Підбірка вирізок.
Сербохорватською, рос. мовами.

VIІ. ЗОБРАЖУВАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ
41.

Індивідуальні фотографії
Крата П. В.

[1930-і?] –
[1960-і?]

9

9

42.

Фотографії Крата П. В. з матір’ю
та дружиною.

[1930-і?],
[1940-і]

2

2

Прим.
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№№
з/п

Заголовок справи

43.

Фотографія Крата П. В. у групі з
невстановленими особами.
Оригінал, копія фрагменту.

44.

Портретні фотографії родичів:
матері, дружини, доньки.

Крайні дати
док.

К-сть
док.

К-сть
арк.

[1940-і]

2

2

[1940-і?],
[1960-і?]

2

2

б/д

4

4

* * *
45.

Невстановлені автори.
Малюнки.
Пап., акв., туш, бронза, пензель,
перо.

VІII. ДОКУМЕНТИ РОДИЧІВ КРАТА П. В.
46.

Крат В. А. (батько).
Метричні виписки актів про
народження та одруження,
закладний з виграшем лист
Державного дворянського
земельного банку, подяка
Вольської міської управи,
свідоцтво Російського
торгівельно-промислового
комерційного банку в м. СанктПетербурзі, послужні списки,
довідки про перебування на
лікуванні в англійському
стаціонарному госпіталі,
паспорт, патент на будівельнопідрядницьку діяльність та ін.
Оригінали, копія, нотаріально
засвідчені копії.
Сербохорватською, рос., фр.
мовами.

30 червня
1877 –
7 липня
1927

27

53

Прим.

21

№№
з/п

Заголовок справи

Крайні дати
док.

К-сть
док.

К-сть
арк.

47.

Крат (уродж. Саммель) З. Ю.
(мати).
Нотаріально засвідчена метрична
виписка акту про народження,
виписка із кріпосної
Саратовського нотаріального
архіву книги по м. Саратову за
1908 р., паспортна книжка,
посвідчення, список книг,
дозволених до вивозу з Югославії,
почесні грамоти, свідоцтво про
смерть, автобіографія та ін.
Оригінали, копія, нотаріально
засвідчена копія.
Сербохорватською, укр., рос.
мовами.

12 червня
1889 –
10 жовтня
1966, б/д

14

43

48.

Саммель Ю. Ф. (дід по матері).
Духовний заповіт, страховий
поліс Саратовського товариства
взаємного від вогню страхування
майна, виписка акту про смерть з
метричної книги Саратовської
римо-католицької церкви.

12 травня
1894 –
8 листопада
1910

3

5

49.

Саммель (уродж. Попова) С. П.
(баба по матері).
Посвідчення про відкриття
рахунку з управління внесками,
розписки про прийняття внесків
на зберігання та управління
Саратовської контори Державного
банку, нотаріально засвідчена
довіреність на управління
рухомим і нерухомим майном.

26 травня
1910 –
6 вересня
1912

4

5

Прим.

22

№№
з/п

Заголовок справи

Крайні дати
док.

К-сть
док.

К-сть
арк.

1796

1

1

1972

1

8

Прим.

* * *
50.

Крат Ф. І. (предок).
Копія грамоти (1795) про
внесення роду Кратів у другу
частину Дворянської родословної
книги Київської губ.
Фотокопія.
* * *

51.

Здавальний опис № 1.

В опис № 1 внесено 51 (п’ятдесят одну) одиницю зберігання з № 1 по
№ 51 – 326 (триста двадцять шість) документів на 981 (дев’ятистах вісімдесят
одному) аркуші.
Опис склав:
науковий співробітник
відділу довідкового апарату
та обліку документів

Р. О. Загорулько

25 квітня 2014 р.
Прийнято на постійне зберігання до ЦДАМЛМ України 51 (п’ятдесят
одну) одиницю зберігання – 326 (триста двадцять шість) документів на 981
(дев’ятистах вісімдесят одному) аркуші.
Документи передав:
науковий співробітник
відділу довідкового апарату
та обліку документів

Р. О. Загорулько

23

Документи прийняв:
начальник
відділу забезпечення
збереженості документів
05 вересня 2014 р.

Л. Д. Харалампова

24

Додаток № 1
до опису № 1
фонду № 388
Список
літератури, переданої до ЦДАМЛМ України
згідно з актом № 1072 від 09.08.1971 р.
№№
з/п

Автор і назва

К-сть

Інв. №

1.

Жилые дома: Типовые проекты серии
1-480А. – К. : ЗНИИЭП, 1966.

1

61181

2.

Arhitektura, 1948 № 7. – Zagreb, 1948.

1

2745un

3.

Строительство и архитектура, 1967
№ 4. – К. : Госкомитет по делам
строительства и архитектуры, 1967.

1

36048n

Прим.

Всього до списку внесено 3 (три) назви друкованих видань у 3 (трьох)
примірниках з № 1 по № 3.
Список склав:
завідувач сектору
друкованих видань
25 квітня 2014 р.

О. С. Алєксєєнко

