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ПЕЧАТКА ШТАБУ ДРУГОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ ВІЙСЬК УНР
В КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

В збірці Національного музею історії України зберігається колекція печаток  
Вона невелика за обсягом, кількість її становить 316 одиниць, охоплює період 
ХІХ – ХХ ст  Більшу частину колекції складають нотаріальні печатки Російської 
імперії, Празькі університетські печатки, колекція сердолікових печаток шляхет-
них родин, печатки Великої Вітчизняної війни  За останні п’ятнадцять років музей-
ну колекцію сфрагістики поповнили унікальні печатки, що пов’язані з історією 
української держави  У серпні 2005 року з Міністерства Закордонних справ України 
(що у свою чергу отримано від Об’єднання військових інвалідів Республіки Поль-
ща) через Департамент культурного та гуманітарного співробітництва (лист від 
16  08  05 р  № 203, 36-838-1658) надійшла печатка Штабу 2-ї Стрілецької Волинської 
дивізії військ УНР 

Печатка виготовлена методом різьблення з жовтого металу (латунь ?) круглої 
форми, діаметром 34,7 мм, висотою – 6,5 мм , висота ручки – 29,5 мм  На печатці 
посередині в колі зображено державний герб УНР – тризуб  Біля кожного зубця 
по одній літері, що розташовані справа наліво «У/Н/Р»  По зовнішньому колу 
йде круговий напис: « Штаб 2-ї Стрілецької Волинської дивізії військ У Н Р  *»  До 
печатки прикріплена гумова ручка чорного кольору, на якій угорі по діаметру йде 
напис у два рядки « GМ 24 400 621/ 41721 МА > ЕРDМ < 32»  Датується періодом 
1920 р  Печатка трохи потерта, подряпана (рис  1) 

Свідчень щодо Другої Стрілецької дивізії дуже мало  Відомо, що Волинська зве-
дена дивізія була створена з частин Волинської групи армії УНР на початку грудня 
1919 р  Вона брала участь у боях з білогвардійцями на Поділлі, з більшовиками – на 
Київщині, Полтавщині, Херсонщині, Поділлі  
21 травня 1920 р  Волинська зведена дивізія 
перейменовується на Другу Стрілецьку 
Волинську дивізію, під головуванням генера-
ла Олександра Олександровича Загродсько-
го (під час хвороби Загродського тимчасово 
виконував обов’язки начальника дивізії гене-
рал Н  Никонів)  У червні 1920 р  вона брала 
участь в оборонних боях на Поділлі у складі 
армії УНР, але через несприятливий хід подій 
вимушена була у липні 1920 р  відступити до 
Галичини  Восени, у вересні-листопаді, 1920 р  
Друга Стрілецька Волинська дивізія виступає 
у контрнаступ як резервне з’єднання  
21 листопада 1920 р  у складі армії УНР після 
невдалих військових операцій відступає з 
урядом на територію Польщі, де була обеззброєна і інтернована у польському 
таборі Каліша  У 1924 р , у зв’язку з розпуском української армії, Друга Стрілецька 
Волинська дивізія розформовується і таким чином припиняє своє існування 

Історія 2-ї Стрілецької Волинської дивізії поки що недостатньо висвітлена і 
залишається багато відкритих питань, які ще чекають на своїх дослідників 

Рис. 1
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Печать штаба Второй Стрелецкой дивизии войск УНР
в коллекции Національного музея истории Украины

В научный оборот вводится интересный экспонат – печать из фондов Национального музея 
истории Украины 
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Stamp of the UNR forces Second Strelets division headquarter
in the collection of the National Museum of the History of Ukraine

An interesting exhibit is introduced for scientific use: the stamp from the National Museum of the 
History of Ukraine fund 
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СТРАНИЦА ИСТОРИИ МУЗЕЯ

История Запорожского областного краеведческого музея интересна, но дале-
ко не все ее страницы известны даже ныне работающим научным сотрудникам  
Приближаясь к юбилею – 90 летию музея (2011 г ), хотелось бы вспомнить одну 
из славных страниц работы отдела природы 

Более сорока лет тому назад (6 – 9 февраля 1968 года) на базе отдела природы 
нашего музея состоялся семинар работников краеведческих музеев  Мероприятие 
такого масштаба в Украине проходило впервые  В последующие годы стало тра-
дицией проводить подобные совещания в других областных центрах – Черкас-
сах, Луганске, Луцке, Полтаве, Тернополе, Ровно  Руководила работой семинара 
начальник отдела музеев и охраны памятников Министерства культуры УССР 
Кирилюк Галина Степановна, которая заранее посетила музей и положительно 
оценила вновь созданную экспозицию отдела природы  В Запорожье приехало 
около тридцати высококвалифицированных специалистов из всех музеев Украи-
ны  Ознакомившись с экспозицией, автором которой была заведующая отделом 
природы Перовская Софья Глебовна, а активное участие в работе принимала 
старший научный сотрудник Пугина Галина Ивановна, участники семинара 
высоко оценили ее 
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