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              Примітки

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
1 Групове сімейне фото біля дерев (6

осіб):сидять 2 жінки середнього віку
у пальто, 2 дівчинки 12-13 років,
чоловік у службовому одязі із
тростинкою. Стоїть, схилившись над
жінкою, чоловік у службовому одязі

невідомо
1 фотонегатив

на склі
--------- ----------- розмір: 9 см на 12 см



  1                            2           3      4        5      6             7                     8
2 Групове сімейне фото у кімнаті

будинку (8 осіб): 5 жінок і 3 дітей невідомо
1 фотонегатив

на склі
-------- ------------- розмір: 9 см на 12 см

3 Те саме на дворі біля паркану. Сидять
на лавці:2 жінки середнього віку,
чоловік похилого віку у службовому
одязі. Стоять: чоловік середнього віку
у службовому одязі, позад групи –
молодий юнак

те саме 1 те саме те саме

4 Те саме біля цегляного будинку.
Сидять: 2 чоловіків середнього віку у
костюмах. Один біля ніг тримає
дівчинку 5 років. Позад стоять 2
жінки середнього віку у службових
кашкетах своїх чоловіків

те саме 1 те саме те саме

5 Те саме на лузі. Напівлежать 2 жінки
середнього віку; напівсидячи -  3
чоловіків середнього віку у
службовому одязі

те саме 1 те саме те саме

6 Те саме на дворі. Стоять: 4 жінки
середнього віку та 4 дівчат віком від 5
до 9 років

те саме 1 те саме те саме

7 Групове фото у приміщенні. Стоять 2
жінки середнього віку; сидять 2
дівчинки 8-9 років. Одна тримає
цуценя.

те саме 1 те саме те саме

8 Те саме на дворі. На лавці сидять
чоловік і жінка похилого віку. Біля
них 3-є дівчат від 4 до 7 років. Перед
ними сидить на землі хлопець 9 років

те саме 1 те саме те саме

9 Біля будинку стоять: чоловік
середнього віку у службовому одязі

те саме 1 те саме те саме



та жінка того ж віку у шубі

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
10 На ганку будинку стоять 2 жінки

середнього віку у зимовому вбранні невідомо
1 фотонегатив

на склі
розмір: 9 см на 12 см

11 Групове фото у кімнаті будинку:
сидить на стільці жінка 50 років, її за
плечі обіймає дівчинка 16 років

те саме 1 те саме те саме

12 Те саме: одна навпроти одної стоять
дві дівчинки, тримаючись за руки (11
та 16 років). Позад них стоїть чоловік
похилого віку у службовому одязі

те саме 1 те саме те саме

13 Жінка похилого віку із дівчинкою 6
років біля фонтану у парку

те саме 1 те саме те саме

14 Те саме те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

15 В кінці тополиної алеї – фігура жінки
з собакою

те саме 1 те саме розмір: 9 см на 12 см

16 Жінка похилого віку у капелюшку
сидить на дерев'яній лавці біля
цегляного будинку

те саме 1 те саме те саме

17 Те саме (в іншому вбранні) те саме 1 те саме те саме
18 Портрет жінки похилого віку те саме 1 те саме те саме
19 Те саме (вона ж) те саме 1 те саме те саме
20 Портрет молодої дівчини те саме 1 те саме те саме
21 Те саме те саме 1 те саме те саме
22 Молода жінка за вишиванням надворі

біля будинку (поряд лежить собака)
те саме 1 те саме те саме

23 Молода жінка із собакою сидить на
траві біля будинку

те саме 1 те саме те саме

24 Жінка середнього віку за кофейним
столиком (позад неї - кімнатний
інтер'єр)

те саме 1 те саме розмір: 7см на 12 см
штучно обрізаний



25 Дівчинка 7 років із довгим прямим
розпущеним волоссям

те саме 1 те саме розмір: 9 см на 12 см

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
26 Дівчинка 5 років із книжкою в руках

("Ніч перед Різдвом" М. Гоголя)
невідомо 1 фотонегатив

на склі
розмір: 9 см на 12 см,
негатив частково
пошкоджено

27 Дівчинка 8 років у шкільному вбранні
на ганку будинку

те саме 1 те саме розмір: 9 см на 12 см

28 Дівчинка 6-7 років у клітчатому
платті із лялькою в руках сидить на
ротанговому стільці

те саме 1 те саме те саме

29 Те саме те саме 1 те саме те саме
30 Те саме те саме 1 те саме те саме
31 Те саме з іграшковою собакою те саме 1 те саме те саме
32 Портрет дівчинки 13-14 років з

книгою в руках. На задньому плані в
кадрі дівчинка 6-7 років.

те саме 1 те саме те саме

33 В кімнаті на одному стільці сидять 2
дівчинки 6-7 років із ляльками у
руках

те саме 1 те саме те саме

34 Дві дівчинки 7-11 років. На
передньому плані молодша танцює;
на задньому – старша тримає табурет

те саме 1 те саме те саме

35 Дві дівчинки 6-7 років тримаються за
руки і повернуті обличчям одна до
одної (в однієї в руках книга М.
Гоголя "Ніч перед Різдвом")

те саме 1 те саме те саме

36 Діти біля ялинки те саме 1 те саме те саме, негатив
пошкоджено

37 Портрет дівчинки 5-6 років (без фону) те саме 1 те саме розмір: 9 см на 12 см
38 Чоловік похилого віку за кофейним

столиком (на задньому плані інтер'єр
те саме 1 те саме те саме, негатив

пошкоджено



кімнати з ялинкою)
39 Те саме те саме 1 те саме розмір: 9 см на 12 см
40 Портрет чоловіка середнього віку в

зимовому одязі
те саме 1 те саме те саме

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
41 Портрет чоловіка середнього віку у

костюмі (на фоні кахельної стіни)
невідомо 1 фотонегатив

на склі
розмір: 9 см на 12 см

42 Те саме те саме 1 те саме те саме
43 Жінка похилого віку замішує тісто на

столі
те саме 1 те саме те саме

44 Перед будинком в зимовому одязі:
молода жінка, жінка похилого віку,
дівчинка 6-7 років із лялькою

те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

45 Дівчина 16 років у простому
селянському одязі

те саме 1 те саме розмір: 9 см на 12 см

46 Молода жінка із дівчинкою 6-7 років
варять варення на літній кухні

те саме 1 те саме те саме

47 Дві жінки середнього віку на літній
кухні чистять гриби

те саме 1 те саме те саме

48 Хлопець 16-17 років у майці біля
будинку

те саме 1 те саме те саме

49 Молодий чоловік у пальто та кепці
стоїть перед будинком

те саме 1 те саме те саме

50 Аварія потяга те саме 1 те саме те саме
51 Те саме те саме 1 те саме те саме
52 Товарний вагон на залізничних коліях

(напис: ОСМ Луганск 08. фев.07)
те саме 1 те саме те саме

53 Службовий персонал залізниці на
коліях (5 чоловіків середнього віку;
двоє з них більш вищого рангу)

те саме 1 те саме те саме, негатив
пошкоджено

54 Те саме (7 осіб) біля технічної
споруди

те саме 1 те саме те саме

55 Те саме (15 осіб: фотографування біля те саме 1 те саме розмір: 9 см на 12 см



залізничного вагону № 263)
56 Те саме (5 осіб) на залізничній

дрезині
те саме 1 те саме те саме

57 Інженерні роботи з будівництва мосту те саме 1 те саме те саме

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
58 Залізничні колії на мосту невідомо 1 фотонегатив

на склі
розмір: 9 см на 12 см

59 Загальний вигляд на Черкаський міст
(посилання  на підпис негативів їх
власником)

те саме 1 те саме те саме

60 Залізничний вокзал м. Полтави те саме 1 те саме те саме

61 Те саме те саме 1 те саме те саме

62 Будівництво адміністративної
споруди свайним методом

те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

63 Перевірка робіт з будівництва
залізничної колії (вигляд з боку)

те саме 1 те саме розмір: 9 см на 12 см

64 Залізнична стрілка те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

65 Залізничний вантажний вузол те саме 1 те саме розмір: 9 см на 12 см

66 Стіна з тріщиною промислового (або
адміністративного) приміщення

те саме 1 те саме те саме

67 Те саме те саме 1 те саме те саме

68 Фасад двоповерхового цегляного
будинку

те саме 1 те саме те саме

69 Загальний вигляд вулиці населеного
пункту

те саме 1 те саме те саме

70 Те саме те саме 1 те саме те саме



71 Невідомий власник негативів біля
пам'ятника Катерині ІІ

те саме 1 те саме те саме

72 Загальний вигляд приватного
будинку на пагорбі

те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

73 Оранка поля волами та конем те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
74 На човні (1 особа на віддаленій

відстані)
невідомо 1 фотонегатив

на склі
розмір: 9 см на 12 см

75 Групове фото родини невідомого
власника негативів у вітальні (14 осіб:
8 дорослих та 6 дітей)

те саме 1 те саме розмір: 9 см на 6 см

76 Те саме (6 осіб) те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

77 Те саме на терасі будинку (8 осіб та
собака)

те саме 1 те саме розмір: 9 см на 6 см

78 Те саме під сосною (8 осіб) те саме 1 те саме те саме

79 Те саме те саме 1 те саме те саме

80 Родина в лісі на відпочинку (6 осіб: 2
чоловіків, 2 жінок та 2 дітей
підліткового віку)

те саме 1 те саме те саме

81 Те саме (4 особи: 2 жінки, 2 чоловіків
та папуга в клітці)

те саме 1 те саме те саме

82 На далекій відстані у сосновому лісі
двоє людей

те саме 1 те саме те саме

83 По обидва боки від стовбура дерева
жінка середнього віку та дівчинка 12
років

те саме 1 те саме те саме

84 Те саме те саме 1 те саме те саме



85 Жінка середнього віку та 12 річна
дівчинка у зимовому вбранні посеред
подвір'я

те саме 1 те саме те саме

86 Те саме те саме 1 те саме те саме
87 На парковій алеї стоять:жінка

середнього віку, дівчинка 12 років та
2 собаки

те саме 1 те саме те саме

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
88 По парковій алеї йдуть 2 жінки

похилого і середнього віку та
дівчинка 11-12 років

невідомо 1 фотонегатив
на склі

розмір: 9 см на 6 см

89 Те саме те саме 1 те саме те саме

90 Те саме те саме 1 те саме те саме

91 На парковій алеї стоять у віддалені 2
молоді дівчини

те саме 1 те саме те саме

92 Біля паркового фонтану 5 жінок (3
сидять, 2 стоять) та 2 собаки

те саме 1 те саме те саме

93 Дві молоді жінки у зимовому одязі
стоять на подвір'ї

те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

94 Молода жінка сидить на стільці у
садку біля будинку

те саме 1 те саме розмір: 9 см на 6 см

95 Молода жінка з коротким волоссям
стоїть перед закритими дверима вітальні

те саме 1 те саме те саме

96 Те саме на подвір'ї те саме 1 те саме те саме

97 Те саме сидить у вітальні на дивані те саме 1 те саме те саме

98 Те саме те саме 1 те саме те саме

99 Біля дерева стоїть молода жінка з
коротким волоссям, на гілля дерева

те саме 1 те саме те саме



залізли 2 дівчинки 10-11 років

100 На лавці на подвір'ї сидять жінка зі
стрижкою та дівчинка 14-15 років

те саме 1 те саме те саме

101 Те саме сидять 2 жінки похилого  та
середнього віку у зимовому одязі,
позад них стоїть дівчинка 8-10 років,
перед ними - собака

те саме 1 те саме те саме

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
102 На алеї перед будинком стоять у

зимовому одязі жінка середніх літ,
дівчинка з муфтою 10-11 років та
собака

невідомо 1 фотонегатив
на склі

розмір: 9 см на 6 см

103 У вітальні сидить молода жінка з
немовлям на колінах

те саме 1 те саме те саме

104 Молода жінка з маленьким песиком
на руках сидить за обіднім столом.
Поряд стоїть дівчина-прислуга

те саме 1 те саме те саме

105 Жінка похилого віку сидить у кріслі
на терасі будинку

те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

106 Та сама жінка у вітальні те саме 1 те саме розмір: 9 см на 6 см

107 Жінка похилого віку у пенсне сидить
у кріслі в вітальні

те саме 1 те саме те саме

108 Портрет молодої жінки з коротким
волоссям біля вази з квітами

те саме 1 те саме те саме

109 Дві жінки середнього віку. На
передньому плані – сидить з книгою;
на задньому – стоїть схрестивши руки

те саме 1 те саме те саме

110 Дві молоді жінки в осінньому вбранні
стоять на вулиці міста

те саме 1 те саме те саме

111 Жінка середнього віку з 11 річною те саме 1 те саме те саме



дівчинкою у зимовому одязі стоять на
залізничних коліях

112 Те саме те саме 1 те саме те саме

113 Жінка середнього віку з коротким
волоссям сидить у вітальні на дивані.
Позад неї – велика монстера у горщику

те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

114 Прикрашена новорічна ялинка те саме,
до 1917 року

1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
115 Діти віком від 5 до 11 років (5 осіб)

навколо прикрашеної новорічної
ялинки

невідомо 1 фотонегатив
на склі

розмір: 9 см на 6 см

116 Дві дівчинки 8-10 років біля
прикрашеної новорічної ялинки

те саме 1 те саме те саме

117 Дівчинка 8-9 років у клітчатому
платті з коміром з мережева сидить на
стільці у вітальні

те саме 1 те саме те саме

118 Те саме те саме 1 те саме те саме
119 Портрет дівчинки 10-12 років з

довгими косами, що сидить у вітальні
на дивані

те саме 1 те саме те саме

120 Гра двох дітей віком 8-10 років у
шаради (моряк та наречена)

те саме 1 те саме те саме

121 Те саме (циганка та світська леді).
Видно інтер'єр вітальні

те саме 1 те саме те саме

122 Те саме те саме 1 те саме те саме

123 Дві дівчинки 7-9 років граються
ляльковим посудом. На задньому
плані – етажерка з іграшками

те саме 1 те саме те саме

124 Діти віком 7-12 років сидять на
галявині серед квітів (4 особи: 1
хлопець, 3 дівчинки)

те саме 1 те саме те саме



125 Дівчинка віком 10-11 років позує у
вигляді русалки

те саме 1 те саме те саме

126 Дівчинка віком 10-11 років сидить  на
галявині з розпущеним волоссям
(схоже на інсталяцію картини
Васнецова "Аленушка")

те саме 1 те саме те саме

127 Дівчинка  віком 8-10 років з довгими
косами стоїть біля клітки з хвилястим
папугою

те саме 1 те саме те саме, негатив
пошкоджено

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
128 Клітка з хвилястим папугою невідомо 1 фотонегатив

на склі
розмір: 9 см на 6 см,
негатив пошкоджено

129 Дівчинка віком 8-10 років малює
пейзаж на природі

те саме 1 те саме розмір: 9 см на 6 см

130 Дівчинка віком 8-10 років з довгими
косами у матросці сидить на дивані у
вітальні

те саме 1 те саме те саме

131 Те саме те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

132 Те саме те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

133 Дівчинка віком 8-10 років з довгими
косами в вітальні будинку тримає у
руках троянду в горщику (за писаним
текстом невідомого власника
негативів – Ксана з тояндою)

те саме,
1914 рік

1 те саме розмір: 9 см на 6 см

134 Те саме те саме 1 те саме те саме
135 Дівчинка віком 8-10 років з довгими

косами (Ксана) сидить у вітальні
будинку навпроти підставки для
квітів

те саме 1 те саме те саме

136 Те саме те саме 1 те саме те саме, негатив
засвітлено



137 Те саме біля підставки для вази з
квітами

те саме 1 те саме розмір: 9 см на 6 см

138 Те саме з розпущеним довгим
волоссям сидить у вітальні в кріслі

те саме 1 те саме те саме

139 Те саме у клітчатому платті та
корзиною для фруктів сидить у
вітальні на стільці

те саме 1 те саме те саме

140 Домашнє навчання: дівчинка віком 8-
10 років (Ксана) сидить за шкільною
партою разом з вчителькою

те саме,
1912 рік

1 те саме те саме

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
141 Дівчинка віком 8-10 років стоїть у

зимовому одязі з муфтою в руках на
подвір'ї

невідомо 1 фотонегатив
на склі

розмір: 9 см на 6 см

142 Дві дівчинки віком 8-12 років у
зимовому одязі стоять на
недобудованому подвір'ї (біля них –
голуби)

те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

143 Дівчина віком 14-16 років у
шкільному фартуху сидить у вітальні

те саме 1 те саме розмір: 9 см на 6 см

144 Дівчина віком 16-20 років сидить за
туалетним столиком. На задньому
плані стоїть гітара

те саме 1 те саме те саме

145 Портрет чоловіка середнього віку у
службовому одязі (фон відсутній)

те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

146 Чоловік середнього віку у
службовому одязі з фотокамерою
стоїть на подвір'ї біля дерев'яної стіни
будинку

те саме 1 те саме розмір: 9 см на 6 см

147 Чоловік віком 45 років у цивільному
костюмі сидить перед дверима
вітальні

те саме 1 те саме те саме



148 Те саме (та сама особа) у службовому
одязі  сидить у вітальні. Видно
інтер'єр кімнати

те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

149 Портрет чоловіка віком 40-45 років у
службовому одязі (з будьоновськими
вусами, у пенсне). Фон відсутній

те саме 1 те саме розмір: 9 см на 6 см

150 Чоловік віком 60 років  у цивільному
костюмі та шляпі сидить на лавці у
парку

те саме 1 те саме те саме

151 Те саме те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
152 Чоловік середнього віку у

службовому кашкеті стоїть посеред
дерев

невідомо 1 фотонегатив
на склі

розмір: 9 см на 6 см

153 Чоловік віком 35-40 років стоїть у
вітальні перед мольбертом

те саме 1 те саме те саме

154 Портрет молодого чоловіка віком до
25 років у службовому одязі. Фон
відсутній

те саме 1 те саме те саме

155 Молодий чоловік віком до 25 років
стоїть на гіллі дерева

те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

156 Те саме у вітальні будинку сидить на
колінах

те саме 1 те саме розмір: 9 см на 6 см

157 Будинок з верандою. Поряд стоїть
група дітей (до 30 осіб) віком 8-10
років

те саме 1 те саме те саме

158 Двоповерховий цегляний будинок з
класичним парадним входом

те саме 1 те саме те саме

159 Те саме те саме 1 те саме те саме, негатив
пошкоджено

160 Одноповерховий цегляний будинок те саме 1 те саме те саме



161 Те саме те саме 1 те саме розмір: 9 см на 6 см

162 Парковий фонтан те саме 1 те саме те саме

163 Те саме те саме 1 те саме те саме

164 Те саме те саме 1 те саме те саме

165 Три сільські жінки середнього віку
біля теляти

те саме 1 те саме те саме

166 Догляд за коровою (жінка середнього
віку біля корови)

те саме 1 те саме те саме

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
167 Догляд за коровою (жінка середнього

віку біля корови)
невідомо 1 фотонегатив

на склі
розмір: 9 см на 6 см

168 Біля будинку на подвір'ї стоять
підводи з кіньми

те саме 1 те саме те саме

169 Конструкція суходільного
залізничного мосту

те саме 1 те саме те саме

170 Те саме те саме 1 те саме те саме
171 Будівництво суходільного

залізничного мосту
те саме 1 те саме те саме

172 Залізнична колія на суходільному
мосту

те саме 1 те саме те саме

173 Перевірка підпор залізничного
суходільного мосту

те саме 1 те саме те саме

174 Конструкція надводного залізничного
мосту

те саме 1 те саме те саме

175 Те саме те саме 1 те саме те саме

176 Те саме те саме 1 те саме те саме

177 Вагони на запасній колії те саме 1 те саме те саме



178 Чистка залізничних колій
спецпотягом

те саме 1 те саме те саме

179 Те саме те саме 1 те саме те саме

180 Залізнична колія (перспектива) те саме 1 те саме те саме

181 Те саме те саме 1 те саме те саме

182 Те саме те саме 1 те саме те саме

183 Те саме те саме 1 те саме те саме

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
184 Залізнична колія невідомо 1 фотонегатив

на склі
розмір: 9 см на 6 см

185 Рух потяга залізничними коліями те саме 1 те саме те саме
186 Те саме те саме 1 те саме те саме

187 Те саме те саме 1 те саме те саме

188 Аварія товарного потягу те саме 1 те саме те саме

189 Те саме те саме 1 те саме те саме

190 Залізнична станція те саме 1 те саме те саме

191 Те саме те саме 1 те саме те саме

192 Будівництво споруди те саме 1 те саме те саме

193 Те саме те саме 1 те саме те саме



194 Дерев'яний павільйон на скелях те саме 1 те саме те саме

195 Загальний вигляд вулиці із
новозабудовами

те саме 1 те саме те саме

196 Загальний вигляд міста те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

197 Те саме те саме 1 те саме розмір: 9 см на 6 см

198 Те саме те саме 1 те саме те саме

199 Те саме те саме 2 те саме те саме

200 Те саме те саме 1 те саме те саме

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
201 Загальний вигляд міста невідомо 1 фотонегатив

на склі
розмір: 9 см на 6 см

202 Забудований берег річки те саме 1 те саме те саме

203 Те саме те саме 1 те саме те саме

204 Краєвиди природи те саме 1 те саме те саме

205 Те саме те саме 1 те саме те саме

206 Військові на залізничній станції біля
вагонів

те саме 1 те саме те саме

207 Те саме те саме 1 те саме те саме

208 Те саме те саме 1 те саме те саме

209 Те саме те саме 1 те саме те саме



210 Військові біля новозбудованої будівлі
станції [Кузиха]

те саме 1 те саме те саме

211 Цивільне населення та військові на
залізничній станції перед вагонами

те саме 1 те саме те саме

212 Двоє чоловіків у цивільному перед
вантажними вагонами

те саме 1 те саме те саме

213 Копання окопів те саме 1 те саме те саме

214 Те саме те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

215 Те саме те саме 1 те саме розмір: 9 см на 6 см

216 Креслення залізничної гілки від
ст. Воронеж до заводу А.Т. "Рихард
Поле"

те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
217 Креслення залізничної гілки від

ст. Воронеж до заводу А.Т. "Рихард
Поле"

невідомо 1 фотонегатив
на склі

розмір: 9 см на 6 см

218 Те саме те саме 1 те саме те саме

219 Групове фото родини на відпочинку в
лісі (5  осіб:  в центрі сидить жінка
середнього віку з коротким волоссям.
По обидва боки від неї – сидять у
шезлонгах похилого віку двоє
чоловіків та двоє жінок)

те саме 1 те саме розмір: 6 см на 4 см

220 Родина біля ставка (5 осіб: троє
жінок, чоловік, дівчинка віком 14-15
років)

те саме 1 те саме те саме

221 Дівчинка віком 10-12 років (Ксана) з
довгими косами сидить на дивані у
вітальні

те саме 1 те саме те саме



222 Те саме те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

223 Те саме те саме 1 те саме розмір: 6 см на 4 см

224 В альтанці біля будинку (віддалена
постать)

те саме 1 те саме те саме

225 На відпочинку в сосновому лісі
(фігури людей віддалені)

те саме 1 те саме те саме

226 Те саме двоє жінок середнього віку
стоять по обидва боки від стовбура
сосни

те саме 1 те саме те саме

227 Двоє жінок середнього віку стоять на
алеї

те саме 1 те саме те саме

228 В парку на відпочинку (жінка
середнього віку сидить, позад неї
стоїть дівчина віком 14 років)

те саме 1 те саме те саме

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
229 В парку на відпочинку (дві жінки

сидять на лавці; вік визначити
неможливо)

невідомо 1 фотонегатив
на склі

розмір: 6 см на 4 см

230 Закладання парку відпочинку те саме 1 те саме те саме

231 Те саме те саме 1 те саме те саме

232 Двоє дітей біля паркового фонтану те саме 1 фотонегатив
на плавці

те саме, негатив
частково засвічено

233 Троє підлітків біля берези (2 дівчини,
хлопець)

те саме 1 фотонегатив
на склі

те саме, негатив
частково пошкоджено

234 Групове фото родини у кінній колясці
(бричці)

те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

235 Візок з кіньми біля
сільськогосподарських будівель

те саме 1 те саме розмір: 6 см на 4 см

236 Залізничний вагон те саме 1 те саме те саме



237 Те саме те саме 1 те саме те саме

238 Шлях (у перспективі) те саме 1 те саме те саме

239 Те саме те саме 1 те саме те саме

240 Групове фото родини на дачі (10 осіб:
троє чоловіків, троє жінок, троє дітей
віком 5-7 років)

те саме 1 те саме розмір: 13 см на 18 см

241 Те саме родина в садку (6 осіб: сидять
чоловік і жінка середнього віку та 4
дітей віком 5-16 років)

те саме 1 те саме те саме

242 Те саме родина під дубом (7 осіб:
четверо жінок та троє дітей віком 6-8
років)

те саме 1 те саме те саме

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
243 В садку на лавці сидять чоловік та

жінка (фігури відділені). Біля них
собака

невідомо 1 фотонегатив
на склі

розмір: 13 см на 18 см

244 На літній кухні (прислуга – жінка
розпалює піч; молода жінка-
господиня робить закрутки)

те саме 1 те саме те саме

245 На терасі будинку (сидить жінка
середнього віку, біля неї стоять 4
дівчат віком 7-16 років)

те саме 1 слайдпозитив те саме

246 У вітальні будинку на дивані сидять:
молода жінка з коротким волоссям та
дівчинка віком 7-8 років

те саме 1 фотонегатив
на склі

те саме

247 Те саме у зимовому одязі біля будинку те саме 1 те саме те саме
248 Біля цегляного будинку на стільці

сидить жінка похилого віку, позад неї
те саме 1 те саме те саме



стоїть молода жінка
249 Молода жінка з трояндою в руках

стоїть біля будинку
те саме 1 те саме те саме

250 Те саме  з парасолькою сидить на
лавці в саду

те саме 1 те саме те саме

251 Троє дівчат віком 11-18 років стоять
на терасі будинку. На задньому плані
силует жінки середнього віку

те саме 1 те саме те саме

252 Чоловік віком 50 років сидить за
робочим столом із кресленнями і
розрахунками

те саме 1 те саме те саме

253 Двоє чоловіків у службовому одязі
сидять у кінній бричці на вулиці
невідомого населеного пункту

те саме 1 те саме те саме

254 Групове фото родини у кінній колясці
(бричці) біля будинку (9 осіб)

те саме 1 те саме те саме

255 Відпочинок біля ставка (троє дітей
віком 5-11 років та жінка середнього
віку)

те саме 1 те саме те саме

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
256 Група дітей віком 5-6 років (4

дівчинки, хлопець) грають у дитячій
кімнаті з іграшками

невідомо 1 фотонегатив
на склі

розмір: 13 см на 18 см

257 Загальний вигляд на водяний млин те саме 1 те саме те саме

258 Обрізка кормових буряків те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

259 Оранка кіньми те саме 1 те саме розмір: 13 см на 18 см

260 Краєвиди природи те саме 1 те саме те саме

261 Те саме те саме 1 те саме те саме

262 Залізничні колії те саме 1 те саме те саме



263 Те саме те саме 1 те саме те саме

264 Те саме те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

265 Те саме те саме 1 те саме розмір: 13 см на 18 см

266 Те саме те саме 1 те саме те саме

267 Те саме те саме 1 те саме те саме

268 Те саме те саме 1 те саме те саме

269 Службовий персонал на залізничних
коліях (5 осіб)

те саме 1 те саме те саме

270 Будівництво мосту те саме 1 те саме те саме

271 Аварія потяга те саме 1 те саме те саме, негатив
частково пошкоджено

  1                            2           3      4        5      6             7                     8
272 На подвір'ї жінка з трьома дітьми

годує курей
невідомо 2 фотонегатив

на склі
розмір: 8,5 см на 8 см,
один частково
пошкоджено

273 Лист жінки похилого віку, матері
великої родини, до своїх дітей щодо
розподілу майна після її смерті

те саме,
1905 рік,
м. Полтава

1 те саме розмір: 9 см на 6 см,
1 аркуш тексту

274 Палітурка коробочки з-під скляних
негативів із текстом власника
фотокамери

невідомо ____ паперовий
документ

на 2 аркушах

275 Те саме те саме ______ те саме на 2 аркушах

276 Те саме без тексту те саме ______ те саме на 5 аркушах



277 Те саме з відбитком печатки власника
фотокамери

те саме ______ те саме на 2 аркушах

278 Те саме з текстом власника
фотокамери

те саме ______ те саме на 5 аркушах

279 Те саме те саме ______ те саме на 4 аркушах

280 Те саме те саме ______ те саме на 4 аркушах

До опису внесено
Одиниць обліку        275 (двісті сімдесят п'ять)

(числом і літерами)
Одиниць зберігання  273 (двісті сімдесят три)

(числом і літерами)
У цей розділ опису внесено 273 (двісті сімдесят три) од.зб. з № 1 до №273

Головний спеціаліст відділу забезпечення
збереженості документів, обліку, довідкового апарату
та мікрофільмування і реставрації документів К.Б.Скринська
23.03.2017

ПЕРЕДМОВА

У березні 2017 року працівниками Державного архіву Черкаської області описано фотодокументи (чорно-білі негативи на склі),
передані краєзнавцем Самковим О.М. Більша частина негативів  знаходилась у спеціальних картонних коробках виробництва до 1914 року; в
деяких коробках в середині залишились написи, зроблені простим олівцем власником негативів (нерозбірливо). Завдяки ним можна
стверджувати, що події, які зафіксовано на негативах, відносяться до періоду [1906 - 1914] років. За тематичними ознаками  негативи
поділено на:
- родинні;
- робочі;
- краєвиди.

Для зручності зберігання та користування негативами було вирішено описати всі негативи одним описом, незважаючи на наявність
4-х розмірів негативів: 9х12см, 9х6см, 6х4см, 13х18см. Всі вони розміщені у спеціально підібраній коробці, розмір негативу зазначено у
примітках, а в середині кожного розміру негативи згруповано за тематичною ознакою.



Специфікою описання фотодокументів є те, що у працівників архіву немає можливості деталізувати факти, події, уточнити відомості
щодо зображуваних осіб та дати документів.

Головний спеціаліст відділу забезпечення
збереженості документів, обліку та довідкового апарату
23.03.2017 К.Б.Скринська


